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Análise da Implementação de Unidades de
Conservação sob inluência da Rodovia BR-319

O desenvolvimento e produção desse relatório iveram suas emissões
compensadas com o planio de árvores na Reserva de desenvolvimento
Sustentável do Uatumã.
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soBre o idesAm
idesam (insituto de Conservação e desenvolvimento Sustentável da
Amazônia) é uma organização não governamental sem ins lucraivos
sediada em Manaus, capital do estado do Amazonas. Com mais de 12
anos de experiência atuando na agenda socioambiental, o idesam desenvolve um trabalho
integrado que combina o atendimento a necessidades de produtores rurais e comunidades tradicionais ‘na base’ até a formulação e monitoramento de políicas públicas estaduais, nacionais e internacionais, atuando junto a organizações e governos que trabalham
para o desenvolvimento sustentável.

O

Os projetos do idesam são organizados em três programas: Mudanças Climáicas
e Redd+ (pMC), produção Rural Sustentável (ppRS) e Carbono neutro (pCn). Além disso,
o insituto segmenta suas ações em quatro Coordenações Técnicas: Agroecologia, Manejo Florestal, políicas públicas e Áreas protegidas. nossas aividades são desempenhadas por uma equipe mulidisciplinar de proissionais capacitados para esimular a busca
de soluções criaivas e apropriadas para os desaios sociais e ambientais da Amazônia.
Os recursos inanceiros do idesam são obidos por meio de doações privadas,
editais públicos e contratos de pesquisa. nós prezamos pela transparência no uso de
recursos e na implementação de nossas aividades, programas e fundos, monitorados
por conselhos e auditorias independentes e divulgados em nosso site.

5

ListA de sigLAs
Alap - Área sob Limitação Administraiva provisória
Arpa – programa Áreas protegidas da Amazônia
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dnit – departamento nacional de infraestrutura de Transportes
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esec – estação ecológica
Flona – Floresta nacional
Floresta – Floresta estadual
FT – Fundo de Transição
Funbio – Fundo Brasileiro para a Biodiversidade
ibama - insituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos naturais Renováveis
iCMBio - insituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
incra - insituto nacional de Colonização e Reforma Agrária
indimapa - Índice de implementação e de Gestão de Áreas protegidas
inpe - insituto nacional de pesquisas espaciais
ipaam – insituto de proteção Ambiental do Amazonas
KFW - Kreditanstalt für Wiederaubau/ Banco Alemão KFW
LAU - Licença Ambiental Única
Li – Licença de instalação
nasa - naional Aeronauics and Space Administraion

OnG – Organização não Governamental
parna – parque nacional
pe- parque estadual
pp – políica pública
pOA – planejamento Orçamentário Anual
prodes - projeto de esimaiva do deslorestamento da Amazônia
RdS – Reserva de desenvolvimento Sustentável
Rappam - Rapid Assessment and priorizaion of protected Area Management
Resex – Reserva extraivista
RH – Recursos Humanos
Rima – Relatório de impacto Ambiental
SdS - Secretaria de estado do Meio Ambiente desenvolvimento Sustentável do Amazonas
Sema-AM – Secretaria de estado do Meio Ambiente do Amazonas
Seuc - Sistema estadual de Unidades de Conservação do Amazonas
SFB – Serviço Florestal Brasileiro
Sisuc - Sistema de indicadores Socioambientais para Unidades de Conservação
Snuc – Sistema nacional de Unidades de Conservação
TCU - Tribunal de Contas da União
TCe - Tribunal de Conta estadual
UCs – Unidades de Conservação
WWF - World Wide Fund For nature / Fundo Mundial para a natureza

resUmo
eXecUtiVo
criação de Unidades de Conservação no entorno da BR-319 foi uma das
principais estratégias implementadas para a miigação de parte dos
impactos socioambientais negaivos decorrentes da reconstrução e
recuperação da estrada. Sendo assim, este relatório tem os seguintes objeivos: (i) organizar uma base de informações preliminares sobre as UCs da região de inluência da
rodovia; (ii) sistemaizar informações sobre a situação de gestão e governança das UCs
analisadas; (iii) informar a sociedade sobre a situação de gestão e governança a que estão submeidas essas UCs; (iv) apoiar o processo decisório de invesimentos inanceiros,
fortalecimento de gestão e de miigação das UCs diante do processo de licenciamento
ambiental da BR-319.

A

O documento é composto por quatro capítulos. O primeiro traz um breve histórico da BR-319, desde sua construção até os dias atuais, com enfoque no processo de
licenciamento da estrada, além de apresentar o contexto das 11 UCs mais diretamente
relacionadas ao Trecho do Meio da BR-319. O segundo apresenta o status de implementação e gestão das UCs, uilizando a metodologia indimapa do TCU, e avalia a evolução de 14 indicadores comparando os resultados coletados em 2017 aos de 2012. O
terceiro, em parceria com o Funbio, traz uma modelagem inanceira com uma projeção
da demanda inanceira e de recursos humanos para a implementação mínima das UCs,
em resposta ao aumento da pressão antrópica, ideniicando lacunas em relação aos
invesimentos atuais. por im, o quarto capítulo apresenta um panorama das ameaças
e oportunidades relacionadas à presença da BR-319 na perspeciva das UCs, levantadas
a parir da análise de documentos oiciais — planos de Gestão, Atas de Conselho e decretos de Criação — e entrevistas com atores locais, além de análises de desmatamento,
pontos de queimadas e ramais nas UCs.
A parir dos resultados
encontrados, foram sugeridas
46 recomendações, presentes
nos capítulos 2, 3 e 4. Ainda
que diversas delas sejam transversais, elas são apresentadas
abaixo agrupadas em oito eixos
temáicos:

Recursos Humanos /inanceiros

28%

Proteção Socioambiental

15%

Gestão paricipaiva / Coleivos

13%

Manejo/monitoramento de recursos…

11%

Conhecimento

9%

Políicas Públicas

9%

Sensibilização ambiental

9%

Instrumentos de gestão das UCs

7%
0%
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RecuRsos Humanos /financeiRos
CaP. 2
3. Aumento imediato no efeivo de recursos humanos diretamente dedicados a
essas UCs estaduais e federais e ampliação da gestão integrada, não somente nas práicas
de gestão, mas na integração das áreas protegidas como um todo, uma vez que elas estão
em um contexto geral de inluência de uma grande obra de infraestrutura, e por isso comparilham parte de seus objeivos individuais;
5. Aumento do invesimento de recursos próprios dos governos federal e estadual do
Amazonas nessas UCs, que coninuam sendo dependentes de recursos extraorçamentários;
CaP. 3
1. incremento na absorção e execução de recursos disponibilizados, através do
planejamento eiciente, do incremento de recursos humanos e da ampliação das parcerias
com a sociedade civil. A ampliação do quadro e das parcerias daria suporte direto e/ou
indireto às aividades de planejamento e execução;
2. Aprimoramento da transparência e paricipação social nos planejamentos orçamentários das UCs e do acesso às informações referentes aos recursos executados
pelos órgãos responsáveis pela gestão das UCs, possibilitando monitoramento e controle social;
3. Concursos público estadual para cargos de gestão ambiental a serem diretamente lotados nas UCs; e intensiicação das estratégias de captação de servidores federais para
as UCs da região, com iniciaivas como núcleo de Gestão integrada do iCMBio, cargos de
cheia comissionados e concurso público;
4. Aumento nos valores totais do orçamento público, tanto federal quanto estadual, que em 2017 desinou respecivamente apenas 0,015%6 e 0,055%7 em despesas na
subfunção preservação e conservação ambiental;
5. Fortalecimento do Fundo estadual do Meio Ambiente (Fema), com direcionamento de recursos para UCs;
7. Aumento de projetos de cooperação internacional a parir de recursos não reembolsáveis. para isso, há a necessidade de apresentação de projetos bem estruturados, com
metas e necessidade de inanciamento facíveis e bem mensuradas. A mesma lógica também serve para o Fundo Amazônia, em que se faz necessário o desenvolvimento de projetos que sigam as regras do BndeS (gestor inanceiro do Fundo Amazônia). Além disso,
salienta-se que o planejamento deve ser realizado a im de que não haja sobreposição de
inanciamento com outros projetos do Fundo Amazônia (solicitados ou em execução), como
o próprio programa Arpa, que já beneicia um conjunto de UCs no contexto da BR-319;
8. Monitorar a aplicação de compensações ambientais nas UCs, tendo em vista às
necessidades e escala inanceira apropriada a cada caso;
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9. paricipação do setor privado na conservação por meio da presença da Zona
Franca de Manaus, que pode gerar recursos para as demandas sociais e ambientais como
contraparida dos inúmeros beneícios iscais e não iscais cedidos às empresas;
10. Regulamentação da legislação estadual de serviços ambientais (Lei estadual nº
4266/15) que prevê a arrecadação de recursos para o desenvolvimento socioeconômico e
a conservação das lorestas;
11. incenivo por parte do Governo do Amazonas em mecanismos inovadores de
captação de novos recursos inanceiros como, por exemplo, mercados de pagamento por
serviços ambientais, emissão de ítulos verdes de longo prazo, impostos sobre produtos ou
serviços, loterias verdes, créditos tributários, dentre outros;
12. Regulamentação de instrumentos de conversão de multas ambientais pelo
estados, semelhante ao insituído pelo governo federal pelo decreto n° 9.179/17, e regulamentado pela instrução normaiva do ibama nº 8/2018, que concede à autoridade ambiental federal a competência de converter a multa simples em serviços de preservação,
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, através de acordos entre o órgão
responsável e o infrator, para a reparação integral dos danos ambientais.

PRoteção socioambiental
CaP. 1
9. Fortalecimento de parcerias entre a gestão das UCs com forças de proteção ambiental como ipaam, ibama e Batalhão Ambiental, se aproveitando da maior acessibilidade
para ações de comando e controle;
CaP. 4
4. integração de agendas públicas das estratégias de miigação de impactos da BR319 com papéis deinidos entre esferas de governos;
8. Retomada de planejamentos integrados de gestão socioambiental na escala de
todo o território como, por exemplo, o estabelecimento de portais de controle na BR-319
e plano de desenvolvimento e regularização fundiária para a região;
11. Fortalecimento de movimentos sociais locais, como as promotoras Legais populares,
pastoral da Criança, Conselho nacional das populações extraivistas, e iniciaivas como “quebrando o silêncio”, visando maior suporte a ameaças socioambientais ideniicadas;
12. Gestão mulisetorial envolvendo forças de segurança e de licenciamento ambiental, para ideniicação e ordenamento do luxo de veículos na BR-319, especialmente nas comunidades às margens da rodovia, visando miigar impactos ambientais e sociais ideniicados;
15. Monitoramento permanente de impactos ambientais oriundos da BR-319, por
exemplo, atropelamento de fauna, represamento e assoreamento de igarapés e incidências de incêndios com origem às suas margens;
10

16. Monitoramento periódico do estabelecimento de ramais com validação e complementação in situ e invesigação de quais suas inalidades, e em especial nos estabelecidos dentro dos limites de UCs entorno imediato, execução de ações imediatas de comando
e controle para seu fechamento ou controle de acesso.

Gestão PaRticiPativa / coletivos
CaP. 1
4. Aprimoramento do acesso às informações referentes aos recursos executados pelos
órgãos responsáveis pela gestão das UCs, possibilitando monitoramento e controle social;
6. Ampliação das parcerias com a sociedade civil para estratégias de execução técnica e inanceira de demandas das UCs, ampliando a capacidade de execução de recursos
já disponíveis;
7. Ampliação e comparilhamento da estrutura ísica entre esferas de gestão e parceiros locais, visando oimizar os poucos recursos disponíveis e favorecendo uma agenda
integrada;
8. Ampliação da paricipação das UCs desse território em espaços de debate de
governança e ordenamento territorial, como por exemplo, o diálogo Amazonas;
CaP. 4
5. integração das agendas das áreas protegidas da região que fortaleçam a organização social e a responsabilização dos entes públicos sob seus deveres;
10. integração entre UCs, centros de pesquisa do iCMBio e universidades para
ações de pesquisa, monitoramento e manejo socioambiental.

manejo/monitoRamento de RecuRsos
natuRais e tuRismo
CaP. 1
15. Avaliação das iniciaivas de uso público já em curso nas UCs e estruturação
de mecanismos de fortalecimento da governança local, com reinvesimento de parte das
receitas geradas na gestão das UCs;
CaP. 2
11. Avaliação dos monitoramentos de biodiversidade em curso e ampliação do
monitoramento do uso de recursos naturais nas UCs;
CaP. 3
6. especiicamente para as Florestas nacionais e estaduais, espera-se que haja
geração de recursos inanceiros a parir da concessão lorestal. para isso, recomenda-se
estudos de viabilidade para conhecer o tamanho do potencial inanceiro da concessão e o
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atendimento aos gargalos ideniicados na regulamentação da Lei de Gestão Florestal do
Amazonas (Vianna et al., 2017), além do estabelecimento de um percentual de recursos
a serem reveridos de maneira direta às UCs. Além disso, um diálogo com o setor privado
madeireiro é essencial para conhecer o interesse e as demandas deste no mercado de
madeira no Amazonas e intercâmbios com estados que já têm concessão de lorestas,
como Acre e pará;
CaP 4
2. Ampliação da organização comunitária e qualiicação das lideranças locais nas
comunidades residentes e usuárias das UCs, visando prepará-las a serem protagonistas
das oportunidades de diversiicação de alternaivas de renda a parir da BR-319;
17. estabelecimento de estratégias de monitoramento e manejo do uso de recursos naturais, visando gerar alternaivas de renda locais, ordenamento das aividades e
diminuição da pressão sobre os recursos.

conHecimento
CaP. 2
10. Mapeamento de demandas de pesquisa a serem pautadas em centro de pesquisa (universidade, centros de pesquisa do iCMBio, etc.) e formação de um banco de
dados de resultados de pesquisas;
CaP. 4
1. ideniicação das populações usuárias das UCs, e como essas vêm sendo impactadas posiiva ou negaivamente pela BR-319;
7. Realizar um diagnósico socioambiental, com aproximação políico insitucional
com a Vila de Realidade;
14. ideniicação e monitoramento de impactos em paisagens sensíveis, como a incidência de fogo nas campinas e execução de pesquisas visando estabelecer um protocolo
adequado de manejo dessas áreas.

Políticas Públicas
CaP. 1
13. Fomento da economia de base lorestal na região, integrada com as políicas
públicas municipais (ex. plano plurianual, plano diretor, nova Matriz econômica, etc);
14. diagnósico das deiciências de acesso às políicas públicas das populações
residentes nas UCs e construção de um protocolo de reivindicações de políicas públicas
pelas comunidades locais;
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16. Superar os gargalos de efeivação da Lei de Gestão Florestal do Amazonas,
visando alternaivas de desenvolvimento regional nesse território a parir das Florestas
nacionais e estaduais existentes;
CaP. 4
4. integração de agendas públicas das estratégias de miigação de impactos da BR319 com papéis deinidos entre esferas de governos.

sensibilização ambiental
CaP. 1
17. Condução de ações de sensibilização nos municípios quanto à importância
das temáicas de desenvolvimento sustentável e conservação, visando buscar sinergias e
minimizar conlitos entre os objeivos das UCs e os objeivos dos atores sociais regionais;
CaP. 4
3. Sensibilização da população da área de inluência da BR-319 quanto às temáicas
de desenvolvimento sustentável (ex: importância das UCs) e estabelecimento de programa
de educação ambiental de longo prazo, com integração com escolas e parceiros locais;
6. Fortalecimento das insituições/organizações locais para melhorar o controle
social sobre o processo de licenciamento ambiental e pavimentação da BR 319;
13. interceder junto a usuários das estradas, em especial empresas de ônibus e
transportes, sobre responsabilidades socioambientais, como controle de transporte de
menores, atropelamento e carregamento de animais silvestres, descarte apropriado de
lixo, entre outros.

instRumentos de Gestão das ucs
CaP. 2
1. Finalização dos planos de manejo das UCs federais que estão em processo de
conclusão e elaboração dos demais;
2. Atualizações periódicas dos planos de manejo devido ao alto dinamismo
do território no qual as UCs se encontram, especialmente no caso de recuperação do
pavimento da BR, que ampliará ainda mais a acessibilidade à maior parte dessas UCs;
12. Construção de estratégia integrada entre as UCs do território para fortalecimento da efetividade dos seus conselhos gestores, que integre processos de capacitação, sistematização e disponibilização de informações e empoderamento, como por
exemplo, o Sistema de indicadores Socioambientais para Unidades de Conservação
– Sisuc.
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APresentAÇÃo
ão abertas 16.889 km de novas estradas todos os anos na Amazônia brasileira (Ahmed et al., 2013). A rede de estradas vem se expandindo, relacionadas à demanda por minerais, combusíveis fósseis, madeira, terras
para agricultura, pecuária e ampliação de infraestruturas de transportes e energia (Laurance et al., 2001). elas são apontadas como um dos principais vetores de desmatamento na
Amazônia brasileira (Laurance et al., 2002), onde estudos mostraram que até 95% de todo
o desmatamento ocorre em um raio de 50 km ao longo de estradas oiciais (nepstad et al.,
2001; Laurance e Balmford, 2013; Barber et al., 2014).

S

Os potenciais impactos negaivos decorrentes da construção de estradas na
Amazônia são diversos: perda e degradação de habitat (por exemplo, o aumento da
frequência de incêndios, exploração ilegal de madeira, pecuária extensiva), erosão de
terra e assoreamento de igarapés, poluição química e de nutrientes, atropelamentos
de fauna, efeito barreira (para fauna e lora), introdução de espécies e também invasão
antrópica (Laurance et al., 2009; Adeney et al., 2009; Seutloali e Beckedahl, 2015).
A invasão antrópica merece especial atenção, uma vez que a expansão rodoviária na Amazônia Legal é acompanhada de graves problemas fundiários que propiciam
a ocupação desordenada, grilagem de terras, conlitos e expulsão de populações tradicionais (Fearnside e Graça, 2009; nogueira et al., 2018). neste cenário, estudos de impactos ambientais, criação de áreas protegidas, ações de comando e controle, além do
ordenamento territorial (restrições ao uso da terra), são medidas cruciais para miigar o
desmatamento ao longo de rodovias (Ferreira et al. 2005; peres et al., 2006; Barber et
al., 2014; Bager, 2017).
Trecho da BR-319 que atravessa a RdS igapó Açú - 2017.
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Atualmente, a BR-319 é uma importante pauta políica nos estados do Amazonas e Rondônia. entre os principais argumentos em defesa da reconstrução da rodovia,
destacam-se os relacionados à facilitação de acesso, como melhorias no transporte e
expectaiva de barateamento de produtos de consumo, mais acesso a serviços de saúde
e educação, maior facilidade de escoamento de produção e desenvolvimento de turismo. de maneira inversa, o acesso facilitado também pode trazer mazelas sociais, como
criminalidade, drogas, prosituição, entre outros.
neste contexto, a criação de UCs no entorno da BR-319 é uma das principais estratégias de miigação de parte dos impactos socioambientais negaivos decorrentes da
reconstrução e recuperação da estrada. porém, a simples criação de uma UC não garante
o cumprimento de seus objeivos, a não ser que estas unidades sejam efeivamente implementadas. As UCs analisadas neste estudo encontram-se em um cenário desaiador,
diante de uma esperada intensiicação das pressões antrópicas em caso de pavimentação
de toda sua extensão, com consequente aumento do luxo de pessoas e veículos.
Assim, o presente relatório traz uma análise das UCs sob inluência da rodovia BR319 com os seguintes objeivos:
•

Montar uma base preliminar de informações sobre as UCs a ser aprimorada
coninuamente;

•

Sistemaizar informações sobre a situação de gestão das UCs situadas na área
de inluência imediata do processo de licenciamento socioambiental;

•

informar a sociedade sobre a situação de gestão e governança a que estão
submeidas essas UCs;

•

Apoiar o processo decisório relacionado às eventuais estratégias de invesimentos inanceiros, fortalecimento de gestão e de governança dessas UCs
e de miigação diante do licenciamento socioambiental do Trecho do Meio.

são abeRtas 16.889 km de novas
estRadas todos os anos na
amazônia bRasileiRa.
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Linha do Tempo da BR-319
1972/
1973

Construção da BR-319 - A rodovia fez parte de um grande projeto do
governo militar de integração geográfica e dinamização da economia
regional. Nesse período, o planejamento de rodovias se tornou um dos
carros-chefes do plano de governo dos militares (Rodrigues, 2013).

Inauguração da BR-319 - Ao contrário de outras rodovias federais
da época, a BR-319 assim que aberta foi prontamente pavimentada. Na época, o Amazonas recebeu do Governo Federal um pacote
informal de obras públicas e programas como um po de
compensação para o grande invesmento federal no Estado do
Pará (Fearnside & Graça, 2006).

1976

1988
1996 e 2000: A BR-319 entra
novamente em pauta nacional Após se tornar intransitável, em
1996 e 2000 a BR-319 foi incluída
em planejamentos federais para
sua recuperação, mas apenas os
trechos entre Manaus (AM) e
Careiro-Castanho (AM), e entre
Humaitá (AM) e Porto Velho (RO)
foram efevamente recuperados
(Fearnside & Graça, 2006).

1988: Devido ao baixo ﬂuxo de
veículos, ao grande volume de chuvas
na região e ao alto preço do
transporte terrestre, que fez com que
os produtos da Zona Franca de
Manaus fossem escoados de forma
mais barata por via ﬂuvial, a estrada
se deteriorou e tornou-se intrafegável
15 anos após ter sido construída
(Fearnside & Graça, 2006).

1996/
2000

2005

2005: Governo federal deﬁne a recuperação do
pavimento da BR-319 (Pereira, 2014) - As obras na
rodovia, porém, foram embargadas por decisão
judicial, devido ao descumprimento de requisitos
ambientais. No mesmo ano, deﬁniu-se que os trechos
da BR-319 que seriam reconstruídos, e não apenas
recuperados, precisariam ser submedos a estudos de
impacto ambiental (Ibama, 2009).

2006

2006: Criação da Alap da região
da BR-319 - A Área de Limitação
Administrava Provisória foi
criada com o objevo de
subsidiar, através de estudos, a
criação de Unidades de
Conservação ao longo da rodovia
(Ibama, 2009).

2007
2008/
2009
2007: Termo de Acordo e Compromisso entre
Ibama e Dnit - O Termo de Acordo e
Compromisso autorizou obras de restauração
nos segmentos A (Km 0,0 a 177,8) e B
(Km 655,7 a 887,4), além da connuidade das
obras de pavimentação/reconstrução no
segmento C (Km 177,8 a 250). Também
determinou que o Trecho do Meio
18 (Km 250 a
655,7) estaria sujeito a EIA-Rima (Ibama, 2009).

Á

2017: Ministério público do Amazonas cria o Fórum de
discussão permanente da BR-319 - O objeivo foi
apresentar de forma clara e transparente o processo de
licenciamento dessa rodovia para todos os atores
interessados. O fórum atualmente conta com a
paricipação de representantes do governo e da
sociedade civil e é público, podendo ser acessado por
qualquer cidadão que tenha interesse nesse processo
(Fórum BR-319, 2018).
2014: Ipaam concede licença ao Dnit1 A Licença Ambiental Única (LAU 422/14)
garaniu ao dnit a realização de obras de
manutenção e recuperação do Trecho
do
RONDÔNIA
Meio da BR-319.

2017 e 2018: Condições atuais da BR-319 – As
condições atuais da BR-319 são diferentes das
encontradas há poucos anos (<2015), quando a
trafegabilidade estava compromeida e o luxo de
veículos ainda era muito pequeno. O período
chuvoso do im de 2017 e início de 2018 foi
registrado em parte da mídia como o primeiro
inverno amazônico com trafegabilidade na BR-319
dos úlimos 30 anos3.

2016

2017
2014
2017/
2018

1

Ibama embarga obras na BR-319 e aplica multa de R$7,5 milhões. 2015.
Online: hp://www.ibama.gov.br/nocias/66-2015/225-ibama-embarga-obras-na-br-319-e-aplica-multa-de-r-7-5-milhoes.
2
Ibama libera licença ambiental para manutenção na BR-319, no Amazonas. 2016.
Online: hp://g1.globo.com/am/amazonas/nocia/2016/04/ibama-libera-licenca-ambiental-para-manutencao-na-br-319-no-amazonas.html.
3
Obras mantém trafegabilidade da BR-319 no inverno amazônico. 2018.
Online: hp://d.emtempo.com.br/amazonas-cidades/92116/obras-mantem-trafegabilidade-da-br-319-no-inverno-amazonico.
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bReve HistóRico da Rodovia bR-319
BR-319 foi construída na década de 1970 como parte
de um pacote informal de obras públicas e programas
federais concedidos ao Estado do Amazonas como um
ipo de compensação para os invesimentos federais feitos à época,
no Estado do Pará. Apesar de pavimentada logo que aberta, a rodovia não apresentou grande tráfego de veículos na década de 70 e o
asfalto degradou-se com o tempo, até icar praicamente intransitável, quando em 1988, a sua úlima linha de ônibus foi suspensa
(Fearnside e Graça, 2006).

A

em meados da década de 1990, a reconstrução da BR-319 entrou novamente em
pauta nacional, sendo incluída diversas vezes em programas de governo. diante desse
cenário de reconstrução, instâncias como a Área sob Limitação Administraiva provisória
da região da BR-319 e o Grupo de Trabalho interministerial da BR-319 iveram o papel
de planejar e deinir a criação de UCs, além de apresentar medidas prevenivas a serem
adotadas em relação aos impactos derivados do empreendimento, de forma a impedir o
desmatamento e a descaracterização do bioma amazônico ao longo da estrada (MMA,
2008). Apesar disso, apenas parte dos planos elaborados foi efeivamente implementado,
icando de fora, entre outros, a estruturação dos postos integrados de iscalização terrestres e luviais com seu plano de proteção, e a implementação e monitoramento do plano
de desenvolvimento e regularização fundiária.
por outro lado, a criação de UCs na região foi efeivada, objeivando-se principalmente a miigação de potenciais impactos socioambientais associados à recuperação e
reconstrução dessa rodovia, considerando a Área de Limitação Administraiva provisória.
Anteriormente à criação da Alap, o território contava com aproximadamente 20% de sua
área total (3 milhões de ha) desinada na forma de áreas protegidas (Terras indígenas e
Unidades de Conservação) e outros 6% na forma de assentamentos. Atualmente, aproximadamente 55% desse território (8,44 milhões de ha) é consituído por áreas protegidas
e outros 17% por assentamentos (Figura 1). Adicionalmente, foram celebrados termos de
compromissos entre o departamento nacional de infraestrutura de Transportes (dnit) e
órgãos gestores, com repasse de recursos inanceiros para a implementação inicial das
UCs criadas (SdS, 2014), ainda que grandes retrocessos na estrutura de gestão dessas
unidades tenham ocorrido desde então (BOX 1).
Atualmente, a trafegabilidade da BR-319 é manida pelas obras de manutenção (Figuras 2 e 3), que geraram o aumento do luxo de veículos na região principalmente a parir da
emissão da Licença Ambiental Única (LAU 422/14) pelo governo estadual, que licencia serviços
de obras de manutenção/recuperação do trecho do meio. O asfaltamento desse trecho pode
consolidar, portanto, a expectaiva de conexão rodoviária de municípios próximos.
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box 1.
Entre os anos de 2003 e 2010, a então Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (SDS), através do Centro Estadual de Unidades de
Conservação (Ceuc), o insituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (iCMBio)
e a Secretaria do Estado do Meio Ambiente de Rondônia conduziram uma intensa agenda
de criação de UCs. Nesse período, o Sistema Estadual de Unidades de Conservação do
Amazonas (Seuc) se conigurou como a maior plataforma estadual de UCs do Brasil e o
Amazonas como o estado com maior quanidade de UCs em área.
desde então, apenas o governo federal criou novas UCs no Amazonas, enquanto
que, na esfera estadual, o Ceuc foi exinto e a SdS transformada em Secretaria de estado do
Meio Ambiente do Amazonas, perdendo as agendas de desenvolvimento sustentável, além
de orçamento, apresentando uma redução drásica no seu total de despesas (R$ 51 milhões
em 2014 e pouco mais de R$ 14 milhões em 2015, sem considerar ajustes inlacionários).

FIGURA 1 – Visão sobre a desinação fundiária em áreas protegidas e assentamentos da
região da Alap BR-319 (<2005) e atualmente (2017).

FIGURAS 2 e 3 – Obras de manutenção da BR-319, ano de 2017.

21

Além disso, são planejadas outras rodovias para a região, que se jusiicariam a
parir da BR-319 (Figura 4), e que abririam acesso rodoviário para outras grandes regiões
da Amazônia Brasileira, especialmente o interlúvio purus Juruá, hoje uma área sem desinação fundiária e gestão e, por isso, especialmente vulnerável.

FiGURA 4 – estradas oiciais planejadas a parir da BR-319.
Também é importante destacar que, três décadas após sua inauguração, estudos
técnicos demonstraram a inviabilidade econômica da BR-319 (Fleck, 2009; Fearnside e
Graça, 2009). Ainda assim, essa rodovia segue como uma importante pauta políica, que
se relete nos debates de candidaturas governamentais e também na militância de diversos atores públicos e privados, com os mais diversos interesses.
de fato, os potenciais impactos socioambientais e econômicos esperados para essa
rodovia já estão em curso (Fearnside e Graça, 2009) e a atual conjuntura da BR-319, com
maior trafegabilidade e luxo de veículos se comparada há alguns anos atrás, facilita esse
processo. Assim, as UCs criadas nesse território são importantes para a deinição da dimensão desses impactos, que dependerão em parte, do quanto elas estão preparadas para cumprir seu papel miigador, principalmente em um cenário de recuperação total dessa rodovia.
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contextualização das unidades de conseRvação
para seleção das UCs abordadas neste relatório, focou-se nas áreas relacionadas
ao Trecho do Meio da BR-319 (km 250 a km 655,7), ainda pendente de licenciamento ambiental para asfaltamento. Também consideramos estudos que indicam que entre 84% e
95% de todo o desmatamento da Amazônia Brasileira está a menos de 50 km de estradas
oiciais (Laurance & Balmford, 2013; Barber et al, 2014). Sendo assim, as UCs selecionadas
encontram-se a um raio de até 50 km a parir do Trecho do Meio da rodovia.
das 11 UCs contempladas a parir do critério acima descrito, cinco são estaduais
do Amazonas e seis federais. dessas, quatro icam no estado do Amazonas, uma entre os
estados do Amazonas e Rondônia e uma exclusivamente no estado de Rondônia. elas totalizam mais de 6,38 milhões de hectares e seis delas foram criadas recentemente, entre os
anos de 2008 e 2009, já no âmbito do planejamento da Alap BR-319 (Tabela 1, Figura 5).
TABELA 1 - Lista de UCs abordadas no presente estudo.
Unidades de conservação estaduais do Amazonas

Área (ha)

Ano de criação

Floresta estadual Tapauá

881.704,00

2009

parque estadual do Matupiri

513.747,00

2009

Reserva de desenvolvimento Sustentável igapó-Açu

397.557,32

2009

Reserva de desenvolvimento Sustentável do Matupiri

179.083,00

2009

Reserva de desenvolvimento Sustentável do Rio Amapá

216.109,00

2005

Área (ha)

Ano de criação

189.661,00

2001 alterações
em 2007 e 2010

1.077.859,00

2005

468.790,00

1998

1.744.852,00

2008 alterações
em 2010 e 2012

parque nacional nascentes do Lago Jari

812.141,00

2008

Reserva extraivista do Lago do Capanã Grande

304.146,00

2004

Unidades de conservação Federais
estação ecológica de Cuniã
Floresta nacional de Balata-Tufari
Floresta nacional de Humaitá
parque nacional Mapinguari

Mesmo que o foco do presente estudo esteja nas onze UCs relacionadas diretamente ao Trecho do Meio, vale ressaltar que, ao longo da rodovia, as Unidades de Conservação se inserem em contextos bastante diferentes. Ao mesmo tempo em que as UCs
fazem parte da estratégia de miigação de potenciais impactos socioambientais da BR-319,
a própria estrada é uma ameaça a elas, demandando um alto grau de implementação e
governança das mesmas. Sendo assim, para ajudar no entendimento desses diferentes
contextos, os apresentamos divididos em cinco trechos, de acordo com uso da terra, ocupação antrópica, trafegabilidade e existência de áreas protegidas.
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FIGURA 5 - Destaque dos diferentes contextos da BR 319
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1

1. Trecho careiro-casTanho
nesse trecho localiza-se o porto de onde saem as balsas que
conectam Manaus à BR-319 e à sede de Careiro Castanho, com
ligação aos assentamentos panelão, Castanho, Tupana-igapó Açú
i e Canaã, além da Terra indígena Cunhã Sapucaia. não existem
UCs nesse trecho. Além de áreas urbanas, existem síios e diversos
pontos de ocupação, queimadas recentes (imagem) e desmatamento às margens da BR. O trecho é pavimentado e possui boa
trafegabilidade, porém existem locais com sinalização precária e
que exigem atenção (dnit, 2017).
2. Trecho Bloco das Ucs esTadUais
estão presentes nesse trecho as UCs estaduais RdS igapó Açu, a
única UC cortada pela BR em todo o seu traçado, e ainda a RdS do
Rio Amapá, RdS do Matupiri e o pe do Matupiri, além do assentamento Tupana-igapó Açu ii. As margens da rodovia está a Comunidade igapó Açú (imagem), e com exceção de outros poucos pontos
de ocupação ao longo da estrada, esse é um trecho prioritariamente desabitado. Ainda nesse trecho existe a AM-364, que liga
a BR-319 à Comunidade democracia, às margens do Rio Madeira,
de onde saem balsas para a cidade de Manicoré. O trecho não é
pavimentado, possui boa trafegabilidade na época de esiagem e
apresenta sinalização e algumas pontes de madeira em situação
precária (dnit, 2017). A AM-364 apresenta trafegabilidade na seca
e, de modo geral, não é trafegável na estação chuvosa.
3. Trecho Bloco das Ucs Federais
nesse trecho localizam-se as UCs Federais parna nascentes do
Lago Jari e Resex do Lago do Capanã Grande, além do assentamento Lago do Acará. O parna tem uma distância de 2 km em relação
à BR na maior parte de seu limite, enquanto que o limite da Resex
coincide com o traçado da estrada.
esse trecho possui alguns pontos de ocupação anigos, onde se localizam propriedades de pequeno a médio porte, e muitos pontos de
ocupação recentes às margens da rodovia, com pequenas queimadas
e desmatamentos (imagem). O trecho não é pavimentado, possui boa
trafegabilidade na época de esiagem e apresenta sinalização e algumas pontes de madeira em situação precária (dnit, 2017).
4. Trecho Ucs Federal, esTadUal e assenTamenTos
nesse trecho estão presentes as UCs Floresta Tapauá e Flona de
Balata Tufari. próximo ao traçado da BR, na margem oposta à das
UCs, localizam-se os assentamentos Botos e Realidade. A Vila de
Realidade (imagem), pertencente ao Município de Humaitá, localiza-se às margens da BR, em frente aos assentamentos. É também
nesse trecho, onde se encerra o Trecho do Meio da BR-319, pouco
depois da Vila de Realidade, no entroncamento entre a BR-319 e
a BR-230.
O trecho não é pavimentado, possui boa trafegabilidade na época de
esiagem e apresenta sinalização e algumas pontes de madeira em
situação precária (dnit, 2017).
5. Trecho Br-319 e Br-230
esse trecho conta com as UCs parna Mapinguari, Flona de Humaitá e esec de Cuniã, além dos assentamentos Santa Maria Auxiliadora e novo Oriente. É também nesse trecho onde se encontram
as sedes Municipais de Humaitá (AM) e porto Velho (RO).
na região, às margens da BR-319, existem grandes propriedades
onde é possível visualizar aividades de agricultura e pecuária
extensivas (imagem). A BR-319 nesse trecho é pavimentada e
possui boa trafegabilidade. Já a BR-230 não é pavimentada, e
pode ter trafegabilidade precária ou até mesmo interrompida
nos períodos chuvosos (dnit, 2017).
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criação de uma Unidade de Conservação muitas vezes é moivada pela intenção de miigar potenciais
impactos ocasionados por grandes empreendimentos
de infraestrutura, como foi o caso da criação da maioria das UCs localizadas na região de inluência da BR-319. Porém, a simples criação
de uma UC não faz com que ela cumpra seu papel principal, que é
o de proteção à biodiversidade e o desenvolvimento sustentável a
parir dos recursos naturais (Snuc, Lei 9.985/2000). Para que esses
objeivos sejam aingidos, é preciso que, após a criação de uma UC,
sejam geradas condições necessárias para que a mesma seja implementada, consolidada e gerida de forma eiciente.

A

dessa forma, algumas metodologias foram criadas para mensurar o grau de implementação e gestão das Unidades de Conservação, como é o caso do Índice de implementação e de Gestão de Áreas protegidas (indimapa), desenvolvido pelo Tribunal de Contas
da União, em 2013. O indimapa é uma ferramenta de avaliação e monitoramento, desenvolvida com o objeivo de obter um diagnósico de 247 Unidades de Conservação da
Amazônia Legal. Além disso, é um instrumento que permite o monitoramento da evolução
da gestão dessas áreas por diferentes setores: órgãos de controle, enidades gestoras,
organizações não governamentais, doadores internacionais e sociedade civil, aumentando
o controle social e fortalecendo a governança do Snuc (TCU, 2013).
A principal diferença da metodologia criada pelo TCU para as outras, é que ela
apresenta a perspeciva do Controle externo sobre a gestão das UCs, o que signiica que
o indimapa analisa se o patrimônio público natural está sendo protegido e se está cumprindo sua função social, conforme as diretrizes legais estabelecidas pela lei do Snuc e da
Consituição Federal de 1988 (TCU, 2013). Além disso, o indimapa é um método simples
de avaliação de indicadores e de diagnósico rápido que permite a comparação temporal
do desempenho das UCs (TCU, 2013).
Quando aplicada em 2013, constatou-se que apenas 4% das UCs avaliadas inham
alto grau de implementação, isto é, estavam recebendo os insumos (recursos, instrumentos e infraestrutura) necessários à sua gestão e aingindo plenamente seus objeivos
(imazon, 2016). A parir das constatações do estudo, o TCU e os Tribunais de Contas estaduais determinaram aos órgãos ambientais que apresentassem plano de ação, fazendo diversas recomendações. em uma análise desses planos constatou-se que apenas 4%
das ações propostas por todos os órgãos ambientais previam plano de implementação
(imazon, 2016). nos casos do órgão gestor estadual do Amazonas e do iCMBio, em respecivamente 82% e 87,5 % dos casos foram propostas ações que eram, no máximo, pontuais
para resolver os problemas analisados e que não caracterizavam uma solução sólida, nem
eram acompanhadas de planos e de implementação (imazon, 2016), o que reforça o estado de potencial vulnerabilidade das UCs por fragilidades na gestão.
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Sendo assim, neste capítulo apresentamos uma análise do status de implementação e gestão de 11 Unidades de Conservação (cinco estaduais e seis federais) sob inluência da rodovia BR-319, uilizando a metodologia indimapa. Com isso, pudemos avaliar a
evolução da implementação e gestão destas UCs a parir da comparação dos resultados
dos indicadores para os anos de 2012 e 2017, possibilitando um importante marco no
monitoramento desta região, que apresenta um cenário dinâmico e de potencialização de
pressões antrópicas.

metodoloGia
A metodologia uilizada consiste na avaliação das UCs através de 14 indicadores relaivos à implementação e gestão das mesmas (TCU, 2013). A avaliação foi feita pelos gestores
das UCs através de um quesionário eletrônico respondido entre setembro e novembro de
2017, e disponíveis no Apêndice 1. Assim, os resultados obidos expressam as opiniões dos
gestores sobre quais opções de resposta melhor representam a realidade da UC em que
atuam. Não houve uma validação in loco para veriicação das respostas recebidas.
Os indicadores são formados por três requisitos e pontuam em uma escala que
varia de zero a três, onde um ponto é atribuído por requisito alcançado (coluna “requisitos por indicador”, Tabela 1). A pontuação máxima em um indicador é de três pontos,
portanto, ocorre quando a UC é pontuada nos três requisitos, o que signiica que naquele
aspecto a UC aingiu a melhor situação possível segundo a metodologia. Se nenhum dos
requisitos é preenchido, a UC recebe pontuação zero, o que signiica nenhum avanço na
sua implementação naquele aspecto. O Índice de implementação da UC é o resultado da
média de todos os indicadores aplicados para a mesma. Ainda segundo a metodologia
uilizada, UCs cujos índices de implementação estão na faixa de 0 a 1 são considerados de
baixa implementação, de 1 a 2 de média implementação e de 2 a 3 de alta implementação.
Vale destacar que, devido às singularidades existentes entre as categorias de Unidades de Conservação, alguns dos indicadores são especíicos para determinados grupos
de UCs. Assim, no presente estudo, adaptamos a metodologia em relação a dois indicadores a im de, em 2017, obtermos respostas em categorias em que entendemos haver
aplicabilidade. A primeira adaptação foi feita para o indicador Manejo Comunitário, que
originalmente só se aplicava às categorias Reserva de desenvolvimento Sustentável e Reserva extraivista, mas que no presente estudo foi aplicado a todas as categorias de uso
sustentável, nas quais os gestores marcaram a opção “existem populações tradicionais,
ou, existem outras pessoas cuja presença é admiida pela categoria e pelo plano de manejo da UC, quando existente”. A segunda foi feita para o indicador Uso Público, que originalmente só se aplicava a parques nacionais e estaduais e foi estendido para as UCs de
Uso Sustentável (coluna “Categorias de UCs avaliadas nesse estudo”, Tabela 1), a parir do
entendimento de que não existe restrição ao uso público nessas categorias.
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para analisar a evolução da implementação e gestão das UCs, comparamos os resultados extraídos da publicação do TCU, 2013 (p. 189 a 194), e os convertemos para uma
escala de 0 a 3 (na publicação, apesar da metodologia e dos gráicos terem escalas de 0 a
3 os dados especíicos por UC foram disponibilizados em uma escala de 1 a 4 onde 1 era a
pior situação e 4 a melhor).
Além disso, para complementar as informações obidas através dos quesionários,
no mês de outubro de 2017, realizamos entrevistas com todos os gestores das UCs avaliadas (os mesmos que responderam ao quesionário).
TABELA 1 – indicadores avaliados para cada categoria de UC.

resex

rds

esec

requisitos por indicador

Parna/Pe

indicador tcU 2013

Flona/
Floresta

categorias de Ucs existentes no
eixo da Br-319

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

existência
Plano de manejo da UC

Adequação
implementação
existência

Recursos humanos

Suiciência parcial
Suiciência Total
Suiciência total

Recursos inanceiros

Suiciência parcial
dependência de Recursos
extraorçamentários
Sede administraiva

Estrutura ísica,
mobiliário e serviços

Móveis e equipamentos
Serviços
Regularização fundiária

Consolidação territorial

demarcação
Sinalização e delimitação

Fiscalização e combate
a emergências
ambientais

plano de proteção ou de
manejo de fogo
Recursos materiais
efeividade das aividades
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infraestrutura
Pesquisa

Mecanismos de incenivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X1

X1

X1

X1

X1

X1

X1

X3

X2,3

X2,3

X

X

X

Uilização das informações
para gestão
Monitoramento da
biodiversidade
Conselho consulivo ou
deliberaivo

existência
Frequência
Suiciência
existência
Atuação
Representaividade
Acordo de gestão ou plano de
manejo lorestal comunitário

Manejo comunitário

implementação
Monitoramento da promoção
do desenvolvimento
socioambiental
Acesso às políicas públicas
(pps) do grupo um

Acesso das populações
residentes às políicas
públicas

Acesso às pps do grupo dois

X1

Acesso às pps do grupo três
Uilização potencial
Uso público

estrutura

X2,3

pessoal
Zoneamento para a concessão
lorestal
Concessões lorestais
onerosas

Licitação e contratação

X

planos de manejo lorestais de
concessionários
Organizações governamentais
da mesma esfera
Ariculação local

Organizações governamentais
de esferas disintas

X

X

parceiros e OnGs
1

Quando existem populações tradicionais ou existem outras pessoas cuja presença é admitida pela categoria e pelo plano de manejo da Uc, quando existente.
indicador adicionado a esta categoria de Uc apenas para a avaliação de 2017.
3
indicador aplicável quando havia o entendimento de que a Uc possui potencial turístico.
2
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Resultados
resultados gerais dos indicadores - 2012 e 2017
A média dos indicadores avaliados para as onze UCs alvo deste estudo, no ano de
2017, foi de 1,5, que é 50% maior que a média dos mesmos indicadores no ano de 2012.
Os resultados indicam um avanço considerável nas práicas e resultados de gestão nos
úlimos cinco anos, porém, em média, mantém esse grupo de UCs apenas na metade da
melhor avaliação possível, segundo esta metodologia.
nas cinco UCs estaduais, as médias dos indicadores entre os anos de 2012 e 2017
foram de 0,6 e 1,8, respecivamente, indicando um avanço substancial a parir de uma avaliação inicial muito baixa. Adicionalmente, quando avaliadas individualmente, todas as UCs
estaduais iveram avanços em suas avaliações entre 2012 e 2017 (Figura 1). É importante
destacar que quatro das cinco UCs estaduais avaliadas foram criadas em 2009, pouco tempo
antes da primeira avaliação em 2013, o que pode jusiicar suas baixas pontuações iniciais.
3

2

1

2012

Média UCs
Estaduais

Floresta
de Tapauá

RDS Matupiri

PE do Matupiri

RDS Igapó-Açu

RDS Rio Amapá

0

2017

Ucs estaduais
Índice de implementação –
No de UCs
Média dos indicadores
avaliação de 2013
Baixa implementação - 0 a 1
4
Média implementação - 1 a 2
1
Alta implementação – 2 a 3
0

No de UCs avaliação
de 2017
0
4
1

FiGURA 1 – Índice de implementação das UCs estaduais nas avaliações de 2012 e 2017.
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Já para as seis UCs federais, as médias dos indicadores, entre os anos de 2012 e
2017, foram de 1,1 e 1,3, respecivamente, indicado um avanço de avaliação mais modesto nos úlimos cinco anos. Quando avaliadas individualmente, três (50%) UCs avançaram
na média dos indicadores entre os anos avaliados e outras três retrocederam (Figura 2),
indicando uma heterogeneidade nos resultados de gestão entre elas.
3

2

1

2012

Média UCs Federais

Esec do Cuniã

Flona de Humaitá

Flona Balata-Tufari

Parna Mapinguari

Parna Nascentes
do Lago Jari

Resex Lago do
Capanã Grande

0

2017

Ucs Federais
Índice de implementação –
Média dos indicadores

No de UCs
avaliação de 2012

No de UCs avaliação
de 2017

Baixa implementação - 0 a 1

0

1

Média implementação - 1 a 2

6

4

Alta implementação – 2 a 3

0

1

FiGURA 2 – Índice de implementação das UCs federais nas avaliações de 2012 e 2017.
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Resultados especíicos dos indicadores - 2012 e 2017
Considerando a média de avaliação dos 14 indicadores, para todas as UCs avaliadas,
dez iveram avanço, dois maniveram a mesma situação (<10% de variação para cima ou
para baixo) e dois iveram retrocesso (Figura 3). Chama atenção a diminuição da média dos
indicadores de Estrutura e Consolidação Territorial, duas temáicas de fundamental importância no contexto da BR-319. É possível que a estrutura esteja ainda pior do que a avaliação
após os conlitos em Humaitá (BOX 1), que culminaram com a queima da base e dos equipamentos do iCMBio, onde estavam sediados os gestores de três UCs federais avaliadas.
dos indicadores com destaques posiivos com maior avanço estão Ariculação Local, Manejo Comunitário e Pesquisa. A Ariculação teve de fato um avanço consistente,
com nove UCs apresentando esse padrão. Já o Manejo Comunitário deve ser observado
com cuidado, uma vez que apenas duas UCs iveram avaliações para os anos de 2012 e
2017 (RdS igapó-Açú e Resex Lago do Capanã Grande), e foram as únicas consideradas
nessa análise comparaiva. portanto, esse expressivo avanço tem relação com apenas duas
UCs do conjunto de 11 deste estudo. por im, o indicador Pesquisa apresentou avanço
consistente, no qual dez UCs apresentaram uma avaliação mais alta em 2017. novamente,
parte da explicação de alguns avanços expressivos pode ser decorrente do fato de que seis
dessas UCs foram criadas após 2008, ou seja, pouco tempo antes da primeira avaliação,
onde os processos de gestão ainda não haviam sido implementados ou não inham se
releido na avaliação de 2012.

Plano de manejo da UC (11)
Ariculação local (5)
Concessões lorestais (3)

3,00

Recursos humanos (11)

2,00

Recursos inanceiros (11)

1,00

Estrutura (11)

Uso público (3)
0,00

Acesso às PP (5)

Consolidação territorial (11)

Fiscalização e emergência (11)

Manejo comunitário (2)
Conselho gestor (11)

Pesquisa (11)
Monitoramento da
biodiversidade (11)
2017

2012

(Nº de UCs avaliadas em ambos os anos)
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Ucs federais e estaduais
indicadores (N de UCs que iveram avaliações em
Avaliação
ambos os anos e foram consideradas nessas médias
de 2012
comparaivas)

Avaliação
de 2017

Variação entre
2012 e 2017

0

1,36

+136%

1,1

1,27

+ 7,69%

Recursos inanceiros (11)

0,82

1

+ 22,22 %

Estrutura ísica, mobiliário e serviços (11)

1,73

1,55

- 10,53%

Consolidação territorial (11)

2,18

1,91

- 12,5%

Fiscalização e combate a emergências ambientais (11)

1,55

1,91

+ 23,53%

Pesquisa (11)

0,45

2,18

+ 380%

Monitoramento da biodiversidade (11)

0,82

0,91

+ 11,11%

Conselho consulivo ou deliberaivo (11)

1,27

1,91

+ 50%

0,5

3

+ 500%

Acesso das populações residentes às políicas
públicas (5)

1

1

0%

Uso público (3)

0

0,67

+ 67%

Concessões lorestais onerosas (3)

0

0,67

+ 67%

0,82

1,91

+ 133,33%

Plano de manejo da UC (11)
Recursos humanos (11)

Manejo comunitário (2)

Ariculação local (11)

números entre parêntesis indicam a quanidade de UCs avaliadas naquela média especiica do indicador
– só foram consideradas nessas médias comparaivas as UCs que foram avaliadas em ambos os anos.

FiGURA 3 - Resultados da avaliação média dos indicadores para os anos de 2012 e 2017.

avaliação individual de indicadores de 2017
Buscando aprofundar a análise dos indicadores, abaixo são apresentados padrões
que puderam ser encontrados a parir dos atributos que formam cada indicador, com destaque para quando exisiu uma diferença marcante entre as esferas estaduais e federais. A
Tabela 2 apresenta a média dos valores dos indicadores das UCs avaliadas para cada esfera
de gestão (estadual e federal), nos anos de 2012 e 2017, considerando todas as UCs que
puderam ser avaliadas nos dois momentos.
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Tabela 2 - Resultados da avaliação média dos indicadores para as UCs estaduais e Federais nos anos de 2012 e 2017.
Uc estaduais

Ucs Federais

Média de 2012
(No de UCs
quando <5)

Média de 2017
(No de UCs
quando <5)

Média de 2012
(No de UCs
quando <6)

Média de 2017
(No de UCs
quando <6)

0

2,4

0

0,5

1,2

1,6

1,17

1

Recursos inanceiros

1

0,8

0,67

1,17

Estrutura ísica,
mobiliário e serviços

0,4

1,4

2,83

1,67

Consolidação
territorial

2,2

1,8

2,17

2

Fiscalização
e combate a
emergências
ambientais

0,80

1,60

2,17

2,17

0,4

2,4

0,5

2

1

1,6

0,67

0,33

Conselho consulivo
ou deliberaivo

0,6

2

1,83

1,83

Manejo comunitário

0 (1)

2 (2)

1 (1)

2 (3)

acesso das
populações
residentes às
políicas públicas

0 (2)

1,5 (2)

1,67 (3)

0,67 (3)

Uso público

0 (1)

1,5 (4)

0 (2)

0,2 (5)

Concessões lorestais
onerosas

0 (1)

1 (1)

0 (2)

0,5 (2)

0,4

2,6

1,17

1,33

Indicadores

Plano de manejo
da UC
Recursos humanos

Pesquisa
Monitoramento da
biodiversidade

Ariculação local

números entre parêntesis indicam a quanidade de UCs avaliadas naquela média especiica do indicador. Quando não há parêntesis, todas as 11 UCs foram avaliadas.
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IndICAdoR PlANO DE MANEjO DA UC
3

2

Média
1

Floresta de Tapauá

RDS Matupiri

PE do Matupiri

RDS Igapó-Açu

RDS Rio Amapá

Esec do Cuniã

Flona de Humaitá

Flona Balata-Tufari

Parna Mapinguari

Parna Nascentes do
Lago Jari

Resex Lago do Capanã
Grande

0

Todas as UCs estaduais avaliadas possuem plano de gestão (nomenclatura que recebe os planos de manejo no Sistema estadual de Unidades de Conservação), a maioria
adequados à realidade das UCs e em implementação. Já em relação às UCs federais avaliadas, apenas uma possui plano de manejo publicado, com grau médio de implementação.
O cenário para outras duas é de expectaiva de conclusão até fevereiro de 2018, e para as
demais até o inal de 2018.
Segundo o Sistema nacional de Unidades de Conservação (Snuc, 2000), no “Art.
2º XVii, o plano de manejo é o documento técnico mediante o qual, com fundamento
nos objeivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e
as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive
a implantação das estruturas ísicas necessárias à gestão da unidade”. diante do peril
dinâmico da região na qual as UCs analisadas se inserem e da possível intensiicação de
pressões, é fundamental que elas tenham seus planos de manejo elaborados de forma
paricipaiva, adequados a essa dinâmica e atualizados. A elaboração paricipaiva é uma
oportunidade de envolvimento dos atores locais com a UC. Além disso, sendo um instrumento de planejamento que tem como objeivos trazer diagnósicos, diretrizes de planejamento e normas e zoneamento, sem ele, a UC ica com limitações de práicas de gestão
para conservação e fortalecimento das populações tradicionais, tornando-se ainda mais
vulnerável às pressões.
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IndICAdoR RECURSOS hUMANOS
3

2

Média
1

Floresta de Tapauá

RDS Matupiri

PE do Matupiri

RDS Igapó-Açu

RDS Rio Amapá

Esec do Cuniã

Flona de Humaitá

Flona Balata-tufari

Parna
Mapinguari

Parna Nascentes
do Lago Jari

Resex Lago do
Capanãgrande

0

A quanidade de pessoal não é suficiente para atender plenamente às demandas
de nenhuma das UCs avaliadas neste estudo. nas estaduais, um dos resultados da avaliação é de que todas contam com pelo menos um gestor, embora existam apenas dois
gestores para as cinco UCs, fazendo com que a atenção deles esteja dividida entre UCs de
categorias, contextos e demandas diferentes. Já na avaliação das federais, a opinião dos
gestores foi que a quanidade de pessoal não atende sequer parcialmente as demandas
das UCs. As opiniões corroboram a situação alarmante encontrada, onde a gestão dessas
11 UCs é feita por 11 gestores ambientais e dois técnicos administrativos (Capítulo 3).
diante desse cenário, é imprescindível reforçar o quadro de pessoal tanto na esfera
estadual quanto federal. Atualmente, a Sema-AM não possui nenhum chefe de UC concursado no seu quadro, fazendo-se imprescindível o lançamento de concurso público. Já na esfera
federal, a região sofre com a evasão de gestores, portanto, incenivos à permanência, concursos especíicos para a região, fortalecimento de iniciaivas como o núcleo de Gestão integrada e captação de pessoal em cargos comissionados são estratégias necessárias para um
território com intensiicação de conlitos, como os ataques ocorridos em Humaitá (BOX 1).
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IndICAdoR RECURSOS FiNANCEiROS
3

2

Média

1

Floresta de Tapauá

RDS Matupiri

PE do Matupiri

RDS Igapó-Açu

RDS Rio Amapá

Esec do Cuniã

Flona de Humaitá

Flona Balata-Tufari

Parna Mapinguari

Parna Nascentes
do Lago Jari

Resex Lago do
Capanã Grande

0

Todos os gestores entrevistados entendem que os recursos inanceiros atendem
apenas parcialmente as demandas das UCs, sendo avaliados como insuicientes para
todas elas. dez das 11 UCs são dependentes de recursos extraorçamentários, mantendo
o padrão encontrado para as UCs estaduais do Amazonas entre 2008 e 2015 (Meirelles
et al., 2017).
Todo o apoio dos recursos extraorçamentários incidentes sobre essas UCs (Capítulo 3) tem prazos para sua inalização: como o programa Arpa, que na sua Fase iii prevê um
Fundo de Transição exinguível até 2039; ou são eventuais, como, por exemplo, os provenientes de termos de ajustamento de conduta. portanto, o ideal é que esses recursos sejam apenas complementares. diante dos cortes orçamentários de aproximadamente 65%
que a Sema-AM1 sofreu entre 2014 e 2017, e a manutenção dos orçamentos do iCMBio2
durante todo esse período (em valores absolutos, não delacionados), é diícil prever
um aumento do aporte de recursos inanceiros orçamentários nessas UCs em curto
prazo, o que reforça a necessidade de invesimentos para a sustentabilidade inanceira
(Capítulo 3).

1
2

Portal da Transparência do estado do amazonas - transparencia.am.gov.br
Portal da Transparência Governo Federal – transparencia.gov.br
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IndICAdoR EStRUtURA FÍSiCA, MOBiliáRiO E SERViçOS
3

2
Média

1

Floresta de Tapauá

RDS Matupiri

PE do Matupiri

RDS Igapó-Açu

RDS Rio Amapá

Esec do Cuniã

Flona de Humaitá

Flona Balata-Tufari

Parna Mapinguari

Parna Nascentes
do Lago Jari

Resex Lago do
Capanã Grande

0

Sete das 11 UCs analisadas contam com sede administraiva própria ou cedida
por outro órgão, mas, na maior parte, o mobiliário e equipamentos não atendem as necessidades. Cinco das UCs federais contam com a maioria dos serviços considerados necessários, como vigilância patrimonial, manutenção e abastecimento de frota e internet,
entre outros, enquanto que as estaduais contam apenas com a menor parte dos serviços
considerados necessários.
Há de se destacar que houve queda nos valores de avaliação das UCs federais
entre os anos de 2012 e 2017. das quatro UCs que apresentaram retrocesso nesse indicador, três delas eram baseadas em Humaitá até a ocorrência do conlito com os garimpeiros da região (BOX 1). portanto, esse retrocesso pode já estar associado ou pode
ter piorado ainda mais a avaliação do indicador a parir deste conlito, já que a infraestrutura da base e muitos equipamentos foram destruídos. O quadro de debilidade das
sedes, equipamentos e serviços oferecidos agravam ainda mais a capacidade de atuação
dos poucos recursos humanos disponíveis nas UCs. invesimentos estratégicos em aividades que possam viabilizar a sustentabilidade inanceira das UCs para suprir essas
deiciências são urgentes (Capítulo 3).
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box 1.
no inal de outubro de 2017, em resposta à operação conjunta entre iCMBio,
ibama, exército, Marinha e Força nacional de combate ao garimpo ilegal de ouro no
Rio Madeira, os prédios do ibama e do iCMBio na Cidade de Humaitá foram incendiados3. Adicionalmente, os veículos desses órgãos e também do incra foram incendiados, além de uma embarcação do iCMBio4,5. essa ação simbolizou o agravamento
do conlito entre os órgãos ambientais federais na região e parte da população local,
e um retrocesso do ponto de vista da estrutura ísica e mobiliária, com a destruição
da sede e de muitos equipamentos voltados à gestão de UCs, além da remoção por
tempo indeterminado dos gestores ali baseados. no mês de março de 2018, o prefeito e o vice-prefeito, além de vereadores de Humaitá e garimpeiros foram presos
prevenivamente, suspeitos de envolvimento nos ataques aos prédios públicos6,7.
sede e veículos do icmBio incendiados no município de humaitá - 2018.

3

http://www.icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/20-geral/9260-nota-icmbio-e-ibamasobre-os-ataques-em-humaita-am
4
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/barco-do-icmbio-e-incendiado-em-novoataque-apos-depredacao-de-predios-em-humaita-no-am.ghtml
5
https://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/garimpeiros-ateiam-fogo-nos-prediosdo-ibama-e-icmbio-no-municipio-de-humaita
6
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/prefeito-e-vice-de-humaita-no-am-sao-presosem-operacao-que-apura-ataques-a-predios-publicos-no-am.ghtml
7
http://www.jb.com.br/pais/noticias/2018/03/27/policia-prende-prefeito-de-humaita-amsuspeito-de-ataque-a-sede-do-ibama/
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IndICAdoR CONSOliDAçãO tERRitORiAl
3

2

Média

1

Floresta de Tapauá

RDS Matupiri

PE do Matupiri

RDS Igapó-açu

RDS Rio Amapá

Esec do Cuniã

Flona de Humaitá

Flona Balata-tufari

Parna Mapinguari

Parna Nascentes
do Lago Jari

Resex Lago do
Capanã Grande

0

Cinco das 11 UCs apresentam obstáculos à desapropriação ou ocupação ilegal,
ainda que apenas duas não sejam consideradas plenamente demarcadas e sinalizadas.
Já com relação aos limites, quatro UCs apresentam problemas com os atuais limites, que
impedem o alcance dos objeivos da UC. Sendo assim, ambas as esferas de gestão iveram
quedas nas suas avaliações (entre 2012 e 2017) com relação a esse indicador e já podem
ser decorrentes da intensiicação de pressões, como ocupações desordenadas no interior
e, especialmente, no entorno imediato de algumas UCs (Capítulo 4).
A maioria das UCs apresenta recuos em relação à BR-319 e à BR-230 (Capitulo 4),
ou mesmo recortes muito irregulares, o que diiculta o reconhecimento dos seus limites in
loco, tanto para a gestão quanto para a sociedade em geral. práicas de revisão de limites
podem corrigir equívocos ocorridos no momento da criação da UC, diminuindo conlitos
e por consequência favorecendo a gestão. porém, essas práicas devem ser conduzidas
de maneira cuidadosa, para que não sejam uma oportunidade de descaracterização das
inalidades de criação das UCs por atores com objeivos diversos.
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IndICAdoR FiSCAlizAçãO E COMBAtE A EMERGêNCiAS AMBiENtAiS
3

2

Média

1

Floresta de Tapauá

RDS Matupiri

PE do Matupiri

RDS Igapó-Açu

RDS Rio Amapá

Esec do Cuniã

Flona de Humaitá

Flona Balata-tufari

Parna Mapinguari

Parna Nascentes
do Lago Jari

Resex Lago do
Capanã Grande

0

Todas as UCs estaduais possuem plano de proteção ou plano de manejo de fogo,
embora somente para a minoria delas os recursos materiais disponibilizados para as aividades de iscalização e combate a emergências ambientais atendam às necessidades.
Adicionalmente, para a maioria delas, as ações de iscalização e combate a emergências
ambientais não têm sido efeivas na contenção de danos ambientais. padrão diferente do
encontrado para as UCs federais, onde apenas metade possui plano de proteção ou plano de manejo de fogo. entretanto, para a maioria, os recursos materiais disponibilizados
para as aividades de iscalização e combate a emergências ambientais atendem ao menos
parcialmente as necessidades, e as ações de iscalização e o combate a emergências ambientais vêm sendo efetivas.
Ainda que a média do indicador tenha aumentado para as UCs estaduais e se
manido em uma faixa saisfatória para as UCs federais, diante do cenário de possível intensiicação de pressões sobre as UCs, é fundamental que elas tenham seus sistemas de
planejamento concluídos e atualizados. este planejamento é especialmente necessário no
caso das UCs estaduais, onde os gestores não têm atribuição legal de iscalização e o fortalecimento de ações de comando e controle do ipaam é de suma importância para garanir
a contenção efeiva de danos ambientais. Sendo assim, o aporte de recursos humanos
especíicos para esse território e de parcerias com forças de proteção ambiental, como
ibama e batalhão ambiental, podem melhorar o cenário da região.
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IndICAdoR PESQUiSA
3

Média
2

1

Floresta de Tapauá

RDS Matupiri

PE do Matupiri

RDS Igapó-Açu

RDS Rio Amapá

Esec do Cuniã

Flona de Humaitá

Flona Balata-tufari

Parna Mapinguari

Parna Nascentes
do Lago Jari

Resex Lago do
Capanã Grande

0

Seis das 11 UCs apresentam infraestrutura de apoio à pesquisa, ainda que ela seja
insaisfatória. dentre as UCs analisadas, a maioria delas possui mecanismos de incenivo
às pesquisas e levam em consideração os resultados das pesquisas nas aividades da UC,
ainda que apenas de forma complementar.
A média do indicador aumentou consideravelmente entre as avaliações de 2012
e 2017. em geral, apesar da baixa infraestrutura, existem pesquisas sendo conduzidas na
região e também uma ampliação da consideração dos seus resultados nas aividades das
UCs. Segundo a relação dos pedidos de autorização de pesquisa enviados a Sema-AM,
existem 40 pesquisas realizadas nas cinco UCs estaduais entre os anos de 2009 e 2016.
Uma maior manutenção da estratégia de mecanismos de apoio à pesquisa – melhoria de
infraestrutura, formação de um banco de dados de demandas das UCs e dos resultados
encontrados pelas pesquisas – pode ampliar a quanidade e a aplicabilidade destas aividades na gestão das UCs.

44

IndICAdoR MONitORAMENtO DA BiODiVERSiDADE
3

2

1

Média

Floresta de Tapauá

RDS Matupiri

PE do Matupiri

RDS Igapó-Açu

RDS Rio Amapá

Esec do Cuniã

Flona de Humaitá

Flona Balata-tufari

Parna Mapinguari

Parna Nascentes
do Lago Jari

Resex Lago do
Capanã Grande

0

Quanto ao monitoramento de biodiversidade, quatro das cinco UCs estaduais têm
realizado pelo menos um monitoramento anual e apenas uma das UCs federais teve este
monitoramento, porém em frequência menor que anual. para todas as UCs que iveram
monitoramentos realizados, eles não são suicientes para prover informações necessárias
para aferição de seus resultados de conservação.
É necessária uma investigação do porquê os monitoramentos que vêm sendo realizados trazem informações insuicientes, a im de ampliá-los ou ajustá-los. Monitoramentos paricipaivos são recomendados por consituírem uma relevante estratégia de empoderamento local (Constanino et al., 2012), além de gerarem recomendações de manejo
mais diretas e rápidas (danielsen et al., 2005, 2008).
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Todas as 11 UCs possuem conselho gestor, deliberaivo ou consulivo, a depender
da categoria e, para nove delas, o conselho vem mantendo a representaividade ao longo
do tempo. porém, para apenas uma das UCs o conselho é muito atuante, enquanto em
todas as demais é considerado pouco ou não atuante.
de forma geral, o padrão das 11 UCs analisadas é ainda pior do que os resultados
encontrados em pesquisa realizada em 2011 em UCs federais, onde 58% dos conselhos fo-

Margem do Rio
Madeira, caminho
da balsa entre
AM-364 e cidade
de Manicoré,
2017.
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ram avaliados como não contribuindo efeivamente com a gestão das UCs (iCMBio, 2011).
especialmente nessas UCs que já estão e podem estar ainda mais expostas às pressões diversas (Capítulo 4), estratégias de fortalecimento dessa importante instância de cogestão
e gestão paricipaiva precisam ser implementadas (Marinelli, 2016), contribuindo com o
fortalecimento da governança dessas áreas.
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Rio Matupiri, ponte
AM-364, 2017.
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das cinco UCs avaliadas para este indicador, três delas possuem plano de Manejo
Florestal Comunitário, Acordo de Gestão ou equivalente, com pelo menos médio grau
de implementação e monitoramento dos resultados da promoção do desenvolvimento
socioambiental.
Os moradores são fundamentais na gestão dessas UCs cuja categoria prevê
manejo comunitário, sendo o esímulo a essa praica uma das principais estratégias de
mantê-los como aliados e ideniicados com a conservação da área. Segundo o Art. 7º
§ 2º do Snuc, “O objeivo básico das Unidades de Uso Sustentável é compaibilizar a
conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais”
(Snuc, 2000). portanto, o fortalecimento do manejo comunitário nas UCs é uma estratégia fundamental para geração de renda, segurança alimentar e perpetuação cultural.
deve-se atentar, especialmente nas Florestas nacionais e Florestas estaduais sujeitas à
concessão lorestal, que o manejo comunitário precisa estar fortalecido e o seu planejamento estruturado, para que a concessão não gere conlitos entre os moradores e a
empresa concessionária.
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das cinco UCs que puderam ser avaliadas (categorias de uso sustentável e com
moradores) para este indicador, quatro delas acessam pelo menos duas das pps do Grupo
1, apenas uma acessa pelo menos duas pps do Grupo 2 e nenhuma acessa pelo menos
duas pps do Grupo 3 (Quadro 1).
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QUADRO 1 – detalhamento das políicas públicas avaliadas por grupo.
PP do grupo 1

PP do grupo 2

PP do grupo 3

Bolsa Verde ou equivalente

energia elétrica

Saneamento básico

Bolsa Família

Telefonia ixa

Saúde

Créditos Rurais

inclusão digital

educação

Tanto o Snuc quanto o Seuc-AM reconhecem a importância das populações residentes em UCs de Uso Sustentável. Visando aprimorar a qualidade de vida dessas populações, é fundamental que elas acessem políicas públicas de qualidade. O baixo acesso,
em média, dos moradores das UCs estaduais e, especialmente das federais, às políicas
públicas pode ser um desmobilizador social grave dentro das UCs e uma porta aberta para
quesionamentos de sua eicácia quanto aos seus objeivos sociais. Um importante papel
dos órgãos gestores e dos parceiros de gestão das UCs é promover uma ariculação junto
aos órgãos provedores de políicas públicas, garanindo que elas cheguem de fato aos
moradores das UCs, de forma adaptada a realidade local.
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Cinco das dez UCs avaliadas para este indicador aproveitam, pelo menos em parte,
seu potencial de uso público para turismo e recreação. Seis delas não aproveitam melhor
seu potencial turísico por falta de pessoal suiciente e todas as dez por não ter estrutura
de visitação ou por esta ser insuiciente.
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O uso público pode se consolidar como opção de renda para as comunidades residentes, ampliar a integração da UC com seu entorno e ainda possibilitar mecanismos
de sustentabilidade inanceira para a gestão. Assim, é importante que o uso público seja
desenvolvido nas UCs que possuem esse potencial, aproveitando-se inclusive da melhoria
recente do acesso logísico à parte das UCs avaliadas (Capítulo 1).

IndICAdoR CONCESSõES FlOREStAiS ONEROSAS
3

2

1
Média

Floresta de Tapauá

Flona de Humaitá

Flona Balata-tufari

0

Três UCs foram avaliadas do ponto de vista de concessão lorestal: duas lorestas
nacionais e uma loresta estadual. duas delas preveem a concessão no zoneamento, mas
nenhuma delas passou por processo de licitação e contratação de concessionário para a
concessão lorestal.
Ainda não existe no estado do Amazonas nenhuma concessão lorestal onerosa
dentro de UC, embora elas venham sendo desenvolvidas nos estados vizinhos Acre, pará
e Rondônia. A despeito dos desaios que precisam ser superados para sua implementação
no estado do Amazonas, além de um apropriado monitoramento e parição justa de beneícios, as concessões podem se consolidar, em médio ou longo prazo, como importante
mecanismo de sustentabilidade inanceira para as UCs e ainda como oportunidade de desenvolvimento econômico regional (Vianna et al., 2017).
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do ponto de vista de ariculação local, quatro das cinco UCs estaduais apresentam
alta ariculação com organizações governamentais da mesma esfera, organizações governamentais de esferas disintas e com parceiros e organizações não governamentais.
As UCs federais não apresentam um padrão claro em relação a este indicador,
tendo metade delas alta ariculação com organizações governamentais da mesma esfera,
apenas uma com alta ariculação com organizações governamentais de esferas disintas e
quatro com alta ariculação com parceiros e OnGs.
Atualmente, as UCs federais apresentam, em geral, uma baixa ariculação no território quando comparadas as estaduais, em especial com organizações de esferas de
gestão disintas (no caso, municipais e estaduais). esse padrão pode ser em parte explicado pelo fato das UCs federais estarem em regiões de maiores conlitos, como ocupações
ilegais de terras, exploração ilegal de madeira, garimpo, entre outros, onde o governo
federal vem atuando com estratégias de combate atos ilícitos, em um vazio de governança
ambiental do estado do Amazonas e municípios da região.
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consideRações e Recomendações
São fundamentais análises comparaivas periódicas sobre a efeividade de gestão
das UCs desse território, e mesmo sobre avaliações do quanto elas vêm aingindo seus
objeivos, dado ao alto dinamismo proporcionado pela BR-319. durante o período da primeira avaliação conduzida pelo TCU, entre 2012 e 2013, a BR-319 apresentava uma baixa
trafegabilidade quando comparada com o período após 2015, que tornou algumas dessas UCs muito mais acessíveis. essa mudança possivelmente já inluenciou o aumento da
pressão relacionada à extração ilegal de recursos naturais, ocupação desordenada, entre
outros (Capitulo 4). preferencialmente, essas avaliações devem ser conduzidas não apenas
com os gestores, mas sim com grupos de informantes mais amplos relacionados às UCs,
como por exemplo, seus conselhos gestores.
Os resultados desse estudo foram analisados buscando-se tendências entre o grupo de 11 UCs alvo. notadamente, não existe um padrão absoluto entre melhora ou piora
da avaliação dos indicadores, quando consideradas as UCs individualmente. essa análise
mais reinada pode ser complementada a parir dos dados disponibilizados no Apêndice 2.
Ainda que a maioria dos indicadores aponte que tenha havido uma melhoria da
gestão do grupo de 11 UCs entre as avaliações de 2012 e 2017, há de se notar que essa
melhoria média foi capitaneada prioritariamente pela avaliação das UCs estaduais. A parir
de uma avaliação muito ruim em 2012, as UCs estaduais iveram avanços expressivos em
2017, e em média ultrapassaram a avaliação das UCs federais (1,8 e 1,3 respecivamente).
Ainda assim, em média, o conjunto de UCs aingiu apenas a metade da melhor avaliação
possível (pontuação 3), em avaliação realizada pelos seus próprios gestores.
em relação à análise individual dos indicadores, um destaque importante é que
os únicos dois indicadores que iveram, na média entre todas as UCs, retrocesso, foram
Estrutura e Consolidação Territorial, o que já pode ser consequência da ampliação das
pressões sobre as UCs desse território nos úlimos anos, com o aumento da trafegabilidade da BR-319. Ainda, outros conlitos não necessariamente relacionados à BR, como
por exemplo, o caso do conlito relacionado ao garimpo no município de Humaitá, culminou no mês de outubro de 2017, na destruição de parte signiicaiva da estrutura do
iCMBio na região, onde icavam baseadas três das seis UCs federais analisadas (BOX 1).
isso indica a existência de uma demanda ampliada de governança e gestão para essas
UCs, que se não for devidamente atendida pode retroceder nos avanços médios de gestão alcançados nos úlimos anos.
Três indicadores que iveram avaliações médias muito baixas, Uso Público, Concessão Florestal Onerosa e Recursos Financeiros têm uma importante relação entre si. isso
porque com as limitações orçamentárias que ambos os órgãos gestores vêm sofrendo, é
diícil imaginar que se amplie em curto prazo o aporte de recursos orçamentários para as
UCs. O desenvolvimento do Uso Público e das Concessões Florestais Onerosas pode ser
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uma saída importante para a sustentabilidade inanceira desse grupo de UCs, além de
incrementar o desenvolvimento local e regional.
A despeito da análise temáica a que se referem os indicadores, um gargalo fundamental para a melhoria de gestão e governança dessas UCs e da região segue sendo os
parcos recursos humanos para desenvolver o conjunto de aividades que as UCs demandam, sem os quais, pouco se pode esperar em um futuro próximo.
Ressaltamos que é preocupante a estrutura geral de gestão das UCs, muitas com
graves limitações em questões chaves como Estrutura, Recursos Financeiros e Recursos
Humanos, entre outros indicadores, diante de um cenário de ampliação de pressões já
em curso, e do debate sobre a repavimentação da BR-319 que, sendo realizada, tende a
aumentar ainda mais as pressões sobre essas UCs.
Finalmente, a parir das informações que puderam ser obidas e analisadas para
as 11 UCs, que consideramos sob inluência direta da BR-319, apresentamos as seguintes
recomendações:
1.

Finalização dos planos de manejo das UCs federais que estão em processo de conclusão e elaboração dos demais;

2.

Atualizações periódicas dos planos de manejo devido ao alto dinamismo do território
no qual as UCs se encontram, especialmente no caso de recuperação do pavimento
da BR, que ampliará ainda mais a acessibilidade à maior parte dessas UCs;

3.

Aumento imediato no efeivo de recursos humanos diretamente dedicados a essas
UCs estaduais e federais e ampliação da gestão integrada, não somente nas práicas
de gestão, mas na integração das áreas protegidas como um todo, uma vez que elas
estão em um contexto geral de inluência de uma grande obra de infraestrutura, e por
isso comparilham parte de seus objeivos individuais;

4.

Aprimoramento do acesso às informações referentes aos recursos executados pelos órgãos responsáveis pela gestão das UCs, possibilitando monitoramento e controle social;

5.

Aumento do invesimento de recursos próprios dos governos federal e estadual do Amazonas nessas UCs, que coninuam sendo dependentes de recursos extraorçamentários;

6.

Ampliação das parcerias com a sociedade civil para estratégias de execução técnica
e inanceira de demandas das UCs, ampliando a capacidade de execução de recursos
já disponíveis;

7.

Ampliação e comparilhamento da estrutura ísica entre esferas de gestão e parceiros
locais, visando oimizar os poucos recursos disponíveis e favorecendo uma agenda
integrada;

8.

Ampliação da paricipação das UCs desse território em espaços de debate de governança e ordenamento territorial, como por exemplo, o diálogo Amazonas;
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9.

Fortalecimento de parcerias entre a gestão das UCs com forças de proteção ambiental como ipaam, ibama e Batalhão Ambiental, se aproveitando da maior acessibilidade para ações de comando e controle;

10. Mapeamento de demandas de pesquisa a serem pautadas em centro de pesquisa
(universidade, centros de pesquisa do iCMBio, etc.) e formação de um banco de dados de resultados de pesquisas;
11. Avaliação dos monitoramentos de biodiversidade em curso e ampliação do monitoramento do uso de recursos naturais nas UCs;
12. Construção de estratégia integrada entre as UCs do território para fortalecimento da
efeividade dos seus conselhos gestores, que integre processos de capacitação, sistemaização e disponibilização de informações e empoderamento, como por exemplo,
o Sistema de indicadores Socioambientais para Unidades de Conservação – Sisuc;
13. Fomento da economia de base lorestal na região, integrada com as políicas públicas
municipais (ex. plano plurianual, plano diretor, nova Matriz econômica, etc);
14. diagnósico das deiciências de acesso às políicas públicas das populações residentes
nas UCs e construção de um protocolo de reivindicações de políicas públicas pelas
comunidades locais;
15. Avaliação das iniciaivas de uso público já em curso nas UCs e estruturação de mecanismos de fortalecimento da governança local, com reinvesimento de parte das
receitas geradas na gestão das UCs;
16. Superar os gargalos de efeivação da Lei de Gestão Florestal do Amazonas, visando
alternaivas de desenvolvimento regional nesse território a parir das Florestas nacionais e estaduais existentes;
17. Condução de ações de sensibilização nos municípios quanto à importância das temáicas de desenvolvimento sustentável e conservação, visando buscar sinergias e minimizar conlitos entre os objeivos das UCs e os objeivos dos atores sociais regionais.
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cAPÍtULo

Ambiente Financeiro das UCs
Henrique S. A. Carlos, Leonardo B. Bakker,
Leonardo Geluda, Fernanda A. Meirelles

parceiro:
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xistem dois atributos imprescindíveis a serem analisados quando se pensa na capacidade de implementação
e efeividade de Unidades de Conservação (UCs): seus
ambientes inanceiro e de recursos humanos (recursos humanos
aqui são considerados como o pessoal disponível diretamente para
a gestão da UC). o ambiente inanceiro engloba a necessidade (demanda) por recursos e a oferta destes, ou seja, o quanto a UC recebe
ou mesmo gera de recursos inanceiros para apoiar sua operação e
implementação. Porém essa análise é mais ampla, pois ela também
contempla a capacidade de absorção (captar e planejar) e execução
(uso) desses recursos.

E

Como a lacuna por recursos inanceiros e humanos é um dos grandes gargalos de
Sistemas de Unidades de Conservação, é importante o desenho de uma estratégia de curto
e longo prazos que possa minimizar ou mesmo reverter essa situação. Sem recursos, as UCs
não conseguem aingir os seus amplos objeivos. para alterar esse quadro de escassez, os
exercícios de planejamento precisam projetar e analisar o ambiente inanceiro presente e
futuro, prevendo custos condizentes com os desaios de gestão das UCs, ampliando as possibilidades de entrada de recursos, dando efeividade aos recursos disponíveis e buscando
alternaivas para oimizar os custos incorridos.
Os atributos inanceiro e humano têm relação entre si, já que mesmo que uma UC
tenha todos os recursos inanceiros disponíveis, a quanidade de recursos humanos pode
limitar a sua capacidade quanitaiva e qualitaiva de execução. Com recursos inanceiros escassos e recursos humanos adequados, a equipe da UC possui meios limitados de realizar a
gestão da área. por outro lado, uma equipe qualiicada e em número suiciente pode buscar
estratégias de captação, incluindo a geração de receitas pela própria UC. em qualquer caso, a
quanidade de proissionais é um elemento importante, pois um gestor só poderá se dedicar
a essas aividades estratégicas se as questões operacionais do dia a dia esiverem cobertas.
Sendo assim, em um cenário de escassez de recursos inanceiro e humano, toda a gestão da
UC ica compromeida e o atendimento aos seus objeivos de criação é improvável.
por muitos anos, o desenho de estratégias inanceiras baseadas na projeção real
de custos para criação, consolidação e manutenção das UCs federais e estaduais foi um
grande gargalo de planejamento. Contudo, algumas ferramentas foram recentemente desenvolvidas e aprimoradas (MMA, 2009; Geluda et al., 2012; Geluda et al., 2014; Geluda
et al., 2015). Uma delas foi desenvolvida a parir de um esforço conjunto entre Funbio,
WWF-Brasil, WWF-US, Ministério do Meio Ambiente e iCMBio, com apoio do programa
Áreas protegidas da Amazônia (Arpa), com o objeivo de responder a pergunta: “Quanto
custa o programa Áreas protegidas da Amazônia?” (Geluda et al., 2012). posteriormente,
a ferramenta foi uilizada para entender o ambiente inanceiro das Unidades de Conserva56

ção estaduais do Acre (Geluda et al., 2015). Outros estudos também foram realizados, com
as adaptações necessárias, nos estados do Amazonas, Rondônia, pará, Amapá, paraná,
Bahia, espírito Santo, Mosaico do Baixo Rio negro e nos contextos marinho e de manguezal. O modelo de projeção de custos pariu da base estrutural do Arpa, programa que considera o faseamento da consolidação das UCs usando indicadores de marco referenciais
de gestão em seu planejamento. essa estrutura de planejamento e a ampla base de dados
sobre o custeio e invesimentos de cada ação em cada UC concedeu coerência e um grau
elevado de coniabilidade ao modelo, à sua matriz de custos (base de cálculo da demanda
inanceira) e, consequentemente, a seus resultados, o que jusiicou sua escolha.
As 11 UCs alvo desse estudo estão sob um cenário muito dinâmico (Capítulo 1). A
parir da emissão da licença de manutenção em 2014, houve uma intensiicação do debate
sobre a repavimentação do trecho do meio da rodovia BR-319, um aumento da trafegabilidade, do luxo de pessoas, das ocorrências de ocupações ilegais de terras e, consequentemente, esse processo vem gerando um aumento de pressão sobre estas áreas protegidas
(Capítulos 1 e 4). para responder a essa pressão antrópica, é essencial que as UCs tenham
elementos mínimos de gestão, o que se relete, invariavelmente, na demanda por recursos
inanceiro e humanos.
Sendo assim, este capítulo traz inferências sobre a projeção da demanda inanceira e de recursos humanos para implementação mínima das UCs em diferentes cenários,
em resposta ao aumento da pressão antrópica. Além disso, traz um panorama de oferta
de recursos inanceiros e humanos atuais e qual seria a lacuna de inanciamento para as
demandas nos diferentes cenários propostos. essas projeções podem orientar a tomada
de decisão sobre a alocação de recursos para esse conjunto de UCs, como forma de minimizar os impactos provenientes da BR-319.

Trecho pavimentado
da BR-319, município
Careiro, 2017
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metodoloGia
nesse estudo, a projeção da demanda por invesimentos e a avaliação da oferta e da
lacuna de recursos inanceiros para consolidação e manutenção das UCs são apresentadas
separadamente da avaliação de recursos humanos. Optou-se por essa desagregação pelo
fato de que as estratégias de captação de recursos inanceiros e de pessoal são disintas e, ao
mesmo tempo, apresentam diferentes oportunidades e desaios de inanciamento.

Projeção da demanda
A metodologia usada no presente estudo uilizou a estrutura de planejamento do
programa Arpa e, portanto, a análise inanceira tem como escopo as aividades que contribuem para a gestão mínima dos recursos naturais, culturais e sociais das UCs. Ou seja, não
reletem valores almejados para níveis de gestão plena, mas sim para garanir a proteção
básica da UC e o atendimento aos objeivos mínimos dessas áreas protegidas (Muanis et
al., 2009; Geluda et al., 2012; MMA, 2015).
Como parte da estrutura de planejamento do Arpa, as UCs possuem quatro fases de
implementação:
1. Criação,
2. Consolidação Grau i,
3. Consolidação Grau ii e
4. pós- Consolidação (manutenção).
Cada uma dessas fases, por sua vez, é composta de uma série de marcos referenciais
(Quadro 1). A criação de novas UCs não foi considerada e, portanto, não foram projetadas
despesas para essa fase. A modelagem considerou 11 UCs já existentes na área de inluência
da BR-319 (Capítulo 1) e adotou os dois níveis de consolidação; Grau i e Grau ii. estes diferentes níveis representam a necessidade de resposta a diferentes contextos (pressão que a UC
está sofrendo), que se reletem em diferentes necessidades de invesimentos.
A consolidação Grau i é atribuída às UCs que recebem menor pressão sobre seus
atributos socioambientais e, consequentemente, demandam menores invesimentos frente aos seus desaios de gestão. Já as UCs com objeivo de consolidação Grau ii são aquelas
que sofrem maiores pressões e precisam de um conjunto adicional de aividades, resultando em uma maior necessidade de inanciamento (Quadro 1). na práica, a consolidação
em Grau i compreende marcos referenciais que representam instrumentos básicos necessários para a gestão dessas áreas, enquanto que a consolidação em Grau ii considera um
conjunto adicional de marcos referenciais a serem implementados, relacionados ao ordenamento e monitoramento de recursos naturais e biodiversidade, ordenamento fundiário
e estabelecimento de instalações e um status de implementação maior de alguns marcos
referenciais também previstos no Grau i. importante ressaltar que objeivos de consolidação Grau ii ainda signiicam uma resposta básica aos desaios de gestão que as áreas
sofrem, e invesimentos para objeivos mais avançados, como uso público, manejo, geração de renda para comunidades, regularização fundiária, ou mesmo custos das sedes
administraivas dos órgãos gestores, entre outros, não são contemplados nas análises.
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por im, a fase de manutenção — também conhecida como pós-consolidação — é
aquela onde a UC opera apenas com custos correntes, onde os reinveimentos necessários
são considerados de maneira fracionada e distribuídos ao longo dos anos.
Quadro 1 – marcos referenciais apoiados para Ucs de graus i e ii
marcos
referenciais
plano de Manejo
Formação do
Conselho
Sinalização
equipamentos

etapa

descrição

graus

Consolidação

desenvolvimento do plano de manejo da UC.

i & ii

Reuniões de sensibilização e mobilização do
Consolidação
conselho e elaboração de carilhas.
Consolidação e Sinalização da UC de acordo com o estabelecido
pós-consolidação
no plano de manejo.
Aquisição e manutenção de veículos e equipaConsolidação e
mentos (podem estar condicionados à existência
pós-consolidação
de infraestrutura mínima).

plano de Manejo
pós-consolidação
Revisão do plano de manejo.
revisado
Funcionamento do Consolidação e
Reuniões do conselho.
Conselho
pós-consolidação
Consolidação e
Aividades gerais de proteção da UC. inclui
proteção
pós-consolidação
brigadistas e operações de iscalização.
Operacionalização
Consolidação e
despesas gerais decorrentes da gestão da
Geral
pós-consolidação
unidade.
Acordos de
Acordos de uso dos recursos naturais e a ocupaConsolidação
ção do solo pelas populações usuárias.
Regulação de Uso
Levantamento da cadeia de dominialidade e o
Levantamento
Consolidação
Fundiário
levantamento socioeconômico.
Construção e manutenção de sede ou centro de
instalações
Consolidação e
convivência para aividades administraivas e
Mínimas
pós-consolidação
alojamento (conforme o plano de manejo).
demarcações
Consolidação e
Memorial descriivo, divulgação dos limites e
estratégicas
pós-consolidação
demarcação de pontos estratégicos.
inventário de
Realização de um levantamento mais abrangenRecursos naturais
Consolidação
te da biodiversidade e qualidade ambiental.
e Qualidade
Ambiental
implementação de um programa conínuo de
Monitoramento da Consolidação e
monitoramento de pelo menos um indicador da
biodiversidade
pós-consolidação
biodiversidade ou socioambiental.

i & ii
i & ii
i & ii
i & ii
i & ii
i & ii
i & ii
i &ii
II
II
II

II

II

O modelo se uiliza das informações advindas do histórico de execução do Arpa,
com custos de referência para cada marco referencial. Além dos objeivos de consolidação,
a modelagem também considera outros elementos que inluenciam os custos das UCs,
como o grupo e a categoria de manejo, que deinem o conjunto de objeivos e aividades
que podem ocorrer na UC, o seu tamanho (área) e sua diiculdade de logísica (ou acesso) (mais detalhes em Geluda et al., 2012). por im, o status de consolidação atual da UC
também afeta os custos, pois a modelagem considera os invesimentos passados das UCs
e os objeivos de consolidação já aingidos, que, portanto, não demandam invesimentos
adicionais. para se conhecer o status atual de consolidação de cada UC, foi realizada uma
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pesquisa via quesionário (Apêndice 3) com seus gestores e dados do monitoramento do
Arpa, já que as UCs que fazem parte desse programa devem atualizar frequentemente seu
estágio de implementação. Um ponto importante dessa análise é que a mesma permite
ter um retrato da linha de base atual de consolidação de cada UC, servindo de referência
para o planejamento e como indicação de monitoramento.
das UCs consideradas, apenas a categoria Floresta nacional / estadual não estava
contemplada na modelagem do Arpa, por não estar entre as categorias que são apoiadas
no programa. Optou-se por incluí-las nos custos das categorias Resex e RdS, por terem
caracterísicas e demandas de gestão básica semelhantes nessa região. Além disso, no
caso da RdS Matupiri e parest Matupiri, que tem uma práica de gestão integrada já consolidada e reconhecida pelo Arpa, preferiu-se considerá-las no modelo como apenas uma
UC (com dimensão e desaios proporcionais à área somada das UCs).

Cenários de demanda inanceira
Como analisamos um grupo de 11 UCs sob um contexto muito dinâmico, em função dos debates sobre a manutenção e pavimentação da BR-319, optamos por construir
três cenários de custos.
Cenário 1 - cenário mínimo: Todas as UCs em Grau i. dá a dimensão do custo
mínimo necessário para a implementação básica das UCs em um contexto de baixa pressão sobre seus atributos socioambientais, demandando menores invesimentos para fazer
frente aos seus desaios de gestão.
Cenário 2 - cenário intermediário: Cinco das UCs em Grau i e as demais em Grau ii
(Quadro 2). dá a dimensão de custo intermediário, que leva em consideração a disinção
entre Graus i e ii já adotada atualmente para as UCs que são apoiadas pelo Arpa e propõem Graus i ou ii para as demais, a parir do conhecimento dos autores com relação aos
seus contextos atuais de pressão. Esse é o cenário que consideramos mais próximo da
realidade atual para esse conjunto de UCs.
Quadro 2 – Lista de UCs classiicadas em Graus I e II no Cenário 2.
Cenário 2
UC classiicadas em Grau I

UC classiicadas em Grau II

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

pe do Matupiri*
RdS do igapó-Açu*
RdS do Rio Amapá*
parna do Lago Jari*

Floresta Tapauá
esec de Cuniã
Flona de Balata-Tufari
Flona de Humaitá
parna Mapinguari*
Resex do Lago do Capanã Grande*

* Ucs apoiadas pelo Programa arpa.

Cenário 3 – cenário de pressões ampliadas: Todas as UCs em Grau ii. dá a dimensão de maior custo dentre os cenários propostos, e leva em consideração a possibilidade
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da pavimentação da BR-319 e aumento da acessibilidade, resultando em uma ampliação
potencial da pressão sobre os atributos socioambientais das UCs e que, por isso, precisarão de mais invesimentos para sua implementação mínima e formação de uma estrutura
de governança mais sólida.
A modelagem de demanda inanceira nos diferentes cenários foi projetada para
10 anos — de 2018 a 2027 — e para efeito de apresentação de resultados, não uilizamos
correção inlacionária, ou seja, são preços de 2017.

avaliação da oferta e da lacuna Financeira
nas avaliações de oferta e lacuna inanceira, foi considerado como oferta aquele
recurso existente ou acordado (cuja possibilidade de uso presente ou futuro é alta) e que
eram relacionados aos marco referenciais considerados nos Graus i e ii (Quadro 1), ou
seja, que garantam a gestão básica da UC e o atendimento dos seus objeivos mínimos.
para o mapeamento dessa oferta de recursos inanceiros foram feitas consultas junto à
Sema-AM e ao iCMBio, e, assim, pudemos obter informações por UC.
Durante o exercício de consulta da oferta de recursos inanceiros para as UCs, icou
claro que muitas outras fontes/insituições contribuem com seus objeivos, como governos
municipais, organizações não governamentais, organizações não governamentais locais, entre outros. Até mesmo inanciadores como o Arpa, lançaram nos úlimos anos editais como
os Planos de Ação Sustentável, cujas algumas das UCs alvo foram contempladas. O fato desses recursos não estarem internalizados como oferta, não signiica que sua importância não
é reconhecida, mas sim que existe uma diiculdade de sistemaização da informação e ideniicação das UCs alvo em alguns casos, e, especialmente, pelo fato desses recursos não serem
relacionados aos marcos referenciais (Quadro 1) que representam os invesimentos mínimos
diretos na gestão da UC, arcabouço conceitual escolhido para esta modelagem.
para projetar a disponibilidade de recursos inanceiros para os próximos dez anos,
trabalhamos com um cenário baseado no presente, ou seja, mantendo os mesmos patamares de invesimentos que puderam ser ideniicados e quaniicados para essas UCs nos
úlimos anos. Assim, nesse cenário nem oimista e nem pessimista, uilizamos a média de
invesimentos dos úlimos quatro anos, no caso de recursos com histórico conínuo de invesimentos, como recursos orçamentários ou o programa Arpa. no caso de recursos desconínuos como, por exemplo, compensações ambientais ou termos de ajustamento de conduta
especíicos (pontuais), projetamos para o futuro, como parte da oferta de inanciamento,
apenas os que ainda possuem alocação garanida para uso diretamente nas UCs alvo.
A diferença entre a esimaiva da oferta inanceira nesse cenário de manutenção da
tendência observada (business as usual), e o montante inanceiro necessário (demanda) deine a lacuna inanceira, ou seja, a necessidade por inanciamento adicional que, no cenário
de 10 anos, não está sendo coberta por nenhuma das fontes inanceiras existentes.
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avaliação de recursos humanos
A monetarização da necessidade de recursos humanos foi analisada separadamente das demais demandas inanceiras de implementação da UC porque, usualmente,
as despesas com pessoal são prioritariamente oriundas dos orçamentos insitucionais públicos, enquanto os demais custos usualmente possuem diversas fontes. Além disso, o orçamento público para recursos humanos, quando concursados, é garanido, enquanto que
os demais custos icam a mercê da disponibilidade, alocação e coningenciamento, o que
signiica estratégias inanceiras diferentes para recursos humanos e demais invesimentos.
O dimensionamento da necessidade inanceira de pessoal para a gestão das UCs também
é essencial, porque acordos de cooperação internacional, constantemente, exigem a alocação mínima de pessoal como contraparida pública.
Os dados de recursos humanos foram obidos no portal painel dinâmico de informações do iCMBio1 e em entrevistas diretas às equipes gestoras das UCs da Sema-AM e
iCMBio. para as análises, foram consideradas apenas a equipe diretamente lotada nas UCs
alvo, já que existe uma diiculdade de se avaliar em que medida os recursos humanos externos à UC alocam seu tempo em cada uma delas, ou mesmo no grupo de UCs especíico
deste estudo. Consideramos como o grupo de RH das UCs apenas os analistas ambientais,
técnicos ambientais e chefes de UCs, comissionados ou concursados. equipes formais e
permanentes de apoio, como técnicos administraivos, terceirizados gerais (segurança,
limpeza e outros) ou equipe de prevenção a incêndios, por exemplo, foram consideradas
separadamente, ou são consideradas como insumos dos marcos referenciais de proteção
e iscalização e, consequentemente, como parte da demanda de recursos inanceiros. Os
custos por pessoal por cargo foram extraídos das médias de remuneração bruta do grupo
de servidores atualmente alocados nas UCs estudadas, com dados extraídos dos portais de
transparência federal2 e estadual3.
A projeção de demanda por recursos humanos seguiu a classiicação dos três
cenários propostos para a demanda inanceira. Uilizamos como referência o marco referencial do Arpa, onde UCs Grau 1 devem ter pelo menos dois servidores lotados, enquanto UCs de Grau ii devem ter cinco servidores (sendo que a maioria deve residir em
municípios das sedes administraivas da UC) (Geluda et al., 2012; Arpa, 2017). no caso
das UCs estaduais, foi considerado somente os custos do cargo atualmente existente,
denominado chefe de UC. Já para as federais, considerou-se três categorias com custos
diferenciados, e optou-se por fazer uma composição dessas três categorias, onde uma
UC Grau i tem um chefe (comissionado) e um analista ambiental (nível superior), e uma
UC Grau ii um chefe (comissionado), dois técnicos ambientais (nível médio) e dois analistas (nível superior).
1

consulta feita em dezembro de 2017. Para mais informações qv.icmbio.gov.br/
consulta feita em março de 2018. mais informações em: http://www.transparencia.am.gov.br/pessoal/
3
consulta feita em março de 2018. mais informações em: http://www.portaltransparencia.gov.br/
servidores/
2
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Resultados e discussão
Demanda inanceira
A variação de custos entre o cenário 1, que representa um cenário hipotéico de
invesimentos mínimos necessários em um contexto de baixa pressão e o cenário três, que
representa invesimentos necessários para um contexto de pressão ampliada, é de 399%
(Tabela 1).
Tabela 1 - demanda inanceira nos três diferentes cenários.
Cenários
Cenário 1 mínimo
Cenário 2
intermediário
Cenário 3 pressões
ampliadas

custo total para
os próximos 10
anos
R$ 33 milhões

Variação % em relação
ao cenário 1

custo médio anual por
Uc após consolidação

-

R$ 332 mil

R$ 86 milhões

260%

R$ 685 mil

R$ 132 milhões

399%

R$ 990 mil

O cenário 2, o que consideramos o mais próximo da realidade atual de pressões
dessas UCs, representa 260% do total demandado no cenário 1, o que signiica uma demanda de R$ 53 milhões a mais para os próximos dez anos, para o grupo de UCs.
dada a urgência da implementação dessas UCs, diante das licenças de manutenção e dos debates de repavimentação da BR-319, os custos nos primeiros anos são proporcionalmente maiores, representando as demandas de curto prazo por invesimentos
básicos para consolidação dessas UCs. O modelo prevê consolidação das UCs, no máximo,
até 2023, a parir de quando as UCs passam a ter custos anuais ixos (Figura 1).
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Demanda inanceira
Cenário 1
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Demanda inanceira
Cenário 2
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2027

Demanda inanceira
Cenário 3

FiGURA 1 - demanda inanceira ao longo dos 10 anos de projeção do modelo para os três
diferentes cenários.
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oferta e lacunas
Quatro diferentes fontes de recursos inanceiros foram ideniicadas e totalizam
uma projeção de inanciamento de aproximadamente R$ 32 milhões para os próximos dez
anos, sem considerar as fontes desinadas a recursos humanos (Tabela 2).
Tabela 2 - Oferta de recursos de implementação básica ideniicadas.
Valor projetado para os
próximos 10 anos

Ucs
contempladas

R$ 17,5 milhões

6

*

-

Arpa (executado) 2012-2016 (Fonte: Funbio)

R$ 11,5 milhões

6

Saldo de Compensação Ambiental federal
(Fonte: iCMBio)

R$ 2,7 milhões

2

Ofertas de recursos Identiicadas
despesas empenhadas federais (Fonte: iCMBio)
despesas empenhadas (estaduais)

* não foi disponibilizado o valor de investimento orçamentário nessas Ucs pela sema-am até o fechamento desse estudo.

O fato de não considerarmos na análise os invesimentos em recursos humanos
nas UCs, que são prioritariamente orçamentários, diminui consideravelmente a proporção relaiva entre os invesimentos empenhados públicos (federais e estaduais) em
comparação com outras fontes inanceiras. Ainda assim, os invesimentos federais são
os mais robustos, com 54,8% de todos os invesimentos, seguido pelo programa Arpa,
com 36,7%. Apenas essas duas fontes respondem por 91,5% de todo o invesimento
mapeado, que é complementado por uma fonte que tem caráter eventual – compensação ambiental. destaca-se que apesar de não termos ido retorno da Sema-AM, todas as cinco UCs estaduais dependem de recursos extraorçamentários para sua gestão
(Capítulo 2).
Atualmente, o programa Arpa está consolidado na roina inanceira das UCs apoiadas. Vale destacar que o programa iniciou sua Fase iii em 2014 com uma nova estratégia
inanceira, na qual prevê um Fundo de Transição (FT), que é um mecanismo de inanciamento de longo prazo e exinguível, de caráter privado, com contraparida crescente pública. A inalidade desse fundo é de permiir que os órgãos gestores possam incrementar,
gradualmente e ao longo de 25 anos (até 2039), o aporte de recursos – que incluem tanto
dotações orçamentárias quanto fontes alternaivas, suprindo integralmente as necessidades das UCs do Arpa a parir de 2039. Ou seja, mais de 36,7% de todo o recurso disponível
hoje para essas UCs tem previsão de se exinguir, ainda que em longo prazo, o que reforça
a urgente demanda de diversiicação de fontes de invesimento e aumento dos invesimentos orçamentários.
As despesas federais empenhadas contemplam invesimentos oriundos do orçamento público. no caso das duas Flonas, contemplam também recursos inanceiros do
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projeto Gestão Florestal para a produção Sustentável na Amazônia, que é uma cooperação
entre o Governo Brasileiro e o Governo Alemão, por meio do Kreditanstalt für Wiederaubau (KFW), e tem como executor das ações o Serviço Florestal Brasileiro (SFB) e o insituto
Chico Mendes de Biodiversidade (iCMBio).
Com o valor médio anual de aporte, mantendo o padrão dos úlimos anos, ainge-se aproximadamente a oferta necessária apenas para suprir a demanda inanceira do
Cenário 1, que é aquele que considera que todas as UCs estariam sobre baixa pressão. É
alarmante perceber que para o Cenário 2, que consideramos releir a situação atual de
pressão sobre as UCs, e para o Cenário 3, em uma situação de ampliação das pressões
sobre as UCs, as lacunas seriam, em média, de R$ 5,4 milhões e R$ 10 milhões, respecivamente, por ano, para o grupo de 11 UCs, o que representa um incremento no aporte de
169% e 314% ao inanciamento atual para os cenários 2 e 3 (Figura 2).
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FiGURA 2 - demanda inanceira para os três cenários propostos em relação à oferta atual
ideniicada.
Uma estratégia de ampliação do aporte de recursos inanceiros atuais é ampliar a
eiciência na execução dos recursos já disponíveis. Nas análises de oferta, consideramos
apenas o histórico dos recursos efeivamente executados. Mas, por exemplo, para as seis
UCs apoiadas no programa Arpa, a execução média para os anos de 2013 a 2016 foi de 45%
do total por elas planejado. esse resultado pode ser incrementado através de invesimentos em um planejamento realista e em processos e ferramentas de execução.
Caso o potencial de execução inanceira dos planejamentos Orçamentários
Anuais do Arpa para as seis UCs apoiadas fosse ampliado para 70%, o programa seria a
principal fonte inanceira ideniicada para esse grupo de UCs, e essa diferença signiicaria um aporte adicional de R$ 6,5 milhões de reais para o grupo das 11 UCs ao longo
dos próximos dez anos. O programa Arpa é um dos projetos com maiores facilidades/
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estrutura do ponto de vista de execução inanceira, o que indica que as médias de execução de outros projetos ideniicados, ou mesmo de recursos orçamentários disponíveis,
podem ser ainda mais baixas.
O impacto do Arpa não é apenas na disponibilidade inanceira, mas também nos
resultados de gestão, como pode ser ideniicado a parir da análise evoluiva dos indicadores de efeividade de gestão (Rappam4): as UCs apoiadas pelo Arpa iveram um incremento, entre 2005 e 2015, de 17% (de 45% para 62%, conforme métrica do Rappam) no indicador de efeividade geral de gestão, enquanto que o incremento para UCs não apoiadas
pelo programa, no mesmo período, foi de 6% (de 43% para 49%) (WWF e Funbio, 2017).
Quando analisadas individualmente, as ofertas de recursos inanceiros projetadas
para os próximos dez anos apontam que três das UCs avaliadas executam anualmente
menos do que o esperado para o Cenário 1, oito entre os cenários 1 e 2 e nenhuma acima
do cenário 2 (Tabela 3). isso indica, que além dos recursos inanceiros, em média, serem
insuicientes e pouco diversiicados, têm sua disponibilidade muito desbalanceada entre
as 11 UCs avaliadas.
Tabela 3 - Oferta inanceira média para as 11 UCs avaliadas.
Investimentos inanceiros médios anuais
para os próximos 10 anos
Abaixo do Cenário 1

entre os Cenários 1 e 2

entre os Cenários 2 e 3
Acima do Cenário 3

de R$ 0 a R$
300 mil

de R$ 300 mil a
R$ 781 mil

Ucs que atualmente recebem
recursos dentro da faixa em análise
RdS Rio Amapá
Flona Balata Tufari
Floresta Tapauá
pe do Matupiri
RdS do Matupiri
RdS igapó-açú
parna nascentes do Jari
Resex do Lago Capanã Grande
Flona Humaitá
esec Cuniã
parna Mapinguari

de R$ 781 a R$
1.200 mil
Acima de R$
1.200 mil

-

contexto de disponibilidade de recursos humanos
no conjunto de 11 UCs avaliadas, considerando analistas ambientais, técnicos ambientais, chefes de UCs, comissionados ou concursados, e lotados diretamente nas UCs,
iCMBio e Sema-AM contam diretamente com 11 pessoas (Tabela 4). As UCs federais têm
uma média de 1,5 gestores/UC e as estaduais 0,4 gestores/UC.
4

o rappam (rapid assessment and Priorization of Protected area management) foi desenvolvido pela
rede WWF e é uma avaliação rápida das prioridades de manejo em Unidades de conservação.
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Tabela 4 - Cenário de pessoal nas UCs alvo do estudo.
grupo de Ucs

rH

n de Ucs

média de gestores/Uc

UCs Alvo federais

9

6

1,5

UCs Alvo estaduais

2

5

0,4

TOTAL

11

11

1

Apenas considerando a média de gestores por UC entre federais e estaduais, já
ica claro um desbalanço, onde as UCs federais tem uma disponibilidade maior de pessoal.
porém, ainda que todas as UCs federais contem com pelo menos um gestor, quatro das
seis UCs dessa esfera de gestão têm apenas um.
Agravando o quadro de baixa disponibilidade de recursos humanos, dessas 11
pessoas disponíveis, três delas são de cargos comissionados (incluindo os dois gestores
estaduais), portanto não concursadas e potencialmente vulneráveis quanto a sua coninuidade, ou mesmo quanto à manutenção do cargo dentro da estrutura pública.
Outros cargos formalmente lotados diretamente nas UCs alvo no momento
da consulta foram equipes temporárias de prevenção de incêndios, e para uma das
UCs, um técnico e um auxiliar administrativo. Ainda que essas pessoas contribuam
de maneira consistente na gestão da UC, incluindo possíveis atividades técnicas fora
das atribuições dos seus cargos, elas não foram consideradas nas médias de recursos
humanos, por não estarem enquadradas nos cargos técnicos socioambientais responsáveis pela gestão das UC.
O programa Arpa propõe, para as UCs já consolidadas, dois gestores para UCs de
Grau i e cinco para UCs de Grau ii (Arpa, 2017). em novembro de 2017, a disponibilidade
de recursos humanos lotados diretamente nas UCs não aingiu, na média, sequer o número de pessoal esperado para o Cenário 1. para se aingir o Cenário 2, seria necessário
um incremento do invesimento atual de 450% (R$ 490 mil anuais) para as UCs estaduais
e 81% (R$ 1,5 milhões de reais anuais) para as UCs federais avaliadas. Já para se aingir
o Cenário 3, seria necessário um incremento de 900% (R$ 900 mil anuais) para as UCs
estaduais e 100% (R$ 1,9 milhões de reais anuais) para as UCs federais avaliadas (Figura
3, Tabela 5).
importante destacar que no caso das UCs estaduais, uilizamos como custo o valor
médio bruto recebido pelo cargo atual do chefe de UC, que é um cargo comissionado e
que apresenta um custo similar ao do chefe de UC comissionado federal. na perspeciva
que o estado do Amazonas tenha equipes concursadas para as UCs, é provável que o incremento de custos nos diferentes cenários seja ainda maior.
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35

R$3,50

30

R$3,00

20
R$2,00
15
R$1,50

Nº de Servidores

25

R$2,50
Milhões

Custo Total com Servidores

R$4,00

10

R$1,00

5

R$0,50
R$ -

0
Atual

Cenário 1

Cenário 2

Cenário 3

Custo Servidores (UCs Estaduais)

Custo Servidores (UCs Federais)

N° Total de Servidores (UCs Estaduais)

N° Total de Servidores (UC s Federais)

* a queda no custo de servidores federais, apesar do incremento de nº de pessoal, se deve ao fato de
que a modelagem muda a composição de cargos federais, que, em média, barateia o custo por servidor
federal nesse cenário.

FiGURA 3 – Custo e quanidade de servidores estaduais e federais nos diferentes cenários.

entroncamento da
BR-319 e BR-230,
2017
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Tabela 5 – Quanidade e custos de Recursos Humanos para as 11 UCs, em diferentes cenários.
disponibilidade
Atual (2017)
Chefe de UC Comissionado
Analista Ambiental
(nível Superior)
Técnico Ambiental
(nível Médio)
Chefe de UC

UCs Federais (6)

UCs estaduais (5*)
TOTAL

UCs estaduais (5*)
TOTAL

Chefe de UC
Comissionado
Analista Ambiental
(nível Superior)
Técnico Ambiental
(nível Médio)
Chefe de UC

Cenário 2 – intermediário

UCs Federais (6)

UCs estaduais
(5*)
TOTAL

6

Chefe de UC Comissionado
Analista Ambiental (nível
Superior)
Técnico Ambiental (nível
Médio)

2

Chefe de UC Comissionado
Analista Ambiental (nível
UCs Federais (6) Superior)
Técnico Ambiental (nível
Médio)
UCs estaduais
Chefe de UC
(5*)
TOTAL

9

R$ 1,85 milhões

2
11

R$ 109 mil
R$ 1,96 milhões

totAL de
servidores

custo totAL
anual

6

12

R$ 1,54 milhões

8

8
20

R$ 435 mil
R$ 1,98 milhões

totAL de
servidores

custo totAL
anual

27

R$ 3,35 milhões

11

R$ 598 mil

38

R$ 3,94 milhões

totAL de
servidores

custo totAL
anual

30

R$ 3,7 milhões

6

nº de
servidores
UCs
UCs
Grau I Grau II
1
5
1

10
10

Chefe de UC

Cenário 3 – pressões ampliadas

custo totAL
anual

2

nº de
servidores
UCs
UCs
Grau I Grau II

Cenário 1 – mínimo

UCs Federais (6)

nº de
totAL de
servidores servidores
1

6

5

nº de
servidores
UCs
UCs
Grau I Grau II
6
12
12
20

20
50

R$ 1,09
milhões
R$ 4,79 milhões

*apesar de serem 5 Ucs estaduais, consideramos Parest e rds matupiri como uma gestão integrada que
demandaria um única equipe de gestão.
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não existe uma métrica consolidada para a demanda de pessoal por UC, o que é
inluenciado por incontáveis variáveis, como tamanho, logísica, graus de ameaça, número
de moradores no entorno, entre outras. Ainda que consideremos a área da UC como apenas uma das variáveis que pode inluenciar a demanda de números de servidores, é uma
métrica uilizada para efeitos comparaivos.
por exemplo, a Auditoria de Unidades de Conservação do Bioma Amazônia (TCU,
2013), traz dados médios de 199.000 ha/servidor federal efeivo para UCs sob gestão do
iCMBio no Bioma Amazônia em 2012. esse número é aproximadamente 28 vezes maior
que os da Austrália em 2008 (7.100 ha/servidor) ou mesmo 166 vezes maior que os
da África do Sul (1.200 ha/servidor) (TCU, 2013). Atualmente5, considerando apenas o
Bioma Amazônia e os mesmos critérios de cargos técnicos ambientais ou cheias de UC,
comissionados ou não, que consideramos para o grupo de 11 UCs, o iCMBio conta com
283.600 ha/servidor. Quando avaliado o grupo de 11 UCs deste estudo, encontramos
um número alarmante de 616.900 ha/servidor, cerca de 217% maior que a média das
UCs federais do Bioma Amazônia. Considerando o Cenário 3, que traz uma proposta de
um número total de 50 servidores técnicos, essas UCs teriam uma média de 135.700
ha/servidor, que é aproximadamente o dobro de servidores/ha da média federal para a
Amazônia. Uilizando essas referências, podemos constatar que além da Amazônia brasileira ter um cenário de poucos servidores por ha, as UCs da região da BR-319 têm uma
lacuna ainda maior que a média.
5

consulta feita em dezembro de 2017 no Painel dinâmico de informações do icmBio - qv.icmbio.gov.br/

placa informaiva de
obra, em trecho da
BR-319, 2017.
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consideRações e Recomendações
Modelagens inanceiras são importantes por gerarem subsídios para um planejamento realista, facível em termos inanceiros e temporais, e eiciente de invesimentos
para as UCs. Apesar de todo o esforço de diferenciação de custos por diferentes caracterísicas das UCs, a modelagem trabalha com uma matriz-base de valores médios, por isso
seus resultados são mais coniáveis quando trabalhamos com um conjunto de UCs e não
com áreas individuais, pois assim as variações dos valores gerados frente a valores exatos
são potencialmente diluídas entre a amostra. esse estudo pode ser complementado por
uma análise mais reinada por UC, ao menos no nível de planejamento estratégico, ajudando a priorização de invesimentos entre elas. pode ainda ser replicado e atualizado
de posse de novas informações e novos cenários possíveis diante da forte dinâmica deste
território de inluências da BR-319.
As UCs aqui avaliadas estão a menos de 50 km de distância da BR-319 e são uma
das principais estratégias de miigação de impactos diante da recuperação dessa estrada.
Muitas UCs na Amazônia estão sob pressão, o que acarreta em desmatamento dentro dos
seus limites (Araújo et al., 2017 Marins et al., 2014), ainda que estudos indiquem que
as UCs possuem forte papel na contenção do desmatamento (Barber et al., 2014; SoaresFilho, 2016; iCMBio, 2017). Apesar desse importante papel, a oferta média de recursos
atual para o conjunto de UCs avaliado é equivalente ao projetado no Cenário 1, que é um
cenário mínimo, hipotéico, onde todas as 11 UCs estariam sobre baixa pressão, o que
não corresponde à realidade. Além disso, os recursos aportados são desbalanceados, o
que leva a algumas UCs receberem muito aquém do necessário, com nenhuma delas com
oferta acima da demanda projetada no Cenário 2.
destaca-se que o modelo uilizado relete aporte de recursos para um nível de gestão no qual os recursos naturais, culturais e sociais das UCs são minimamente protegidos,
e não para uma gestão plena. Outros invesimentos para o aingimento de objeivos mais
amplos são também importantes, como é o caso da regularização fundiária.
para que as UCs desempenhem suas funções e atuem como barreiras de contenção dos impactos decorrentes da BR-319, ou mesmo atuem como catalisadoras das
oportunidades proporcionadas pelo maior acesso (Capítulo 4), deve-se criar estratégias
de captação para que, no curto prazo, a oferta de recursos inanceiros alcance a demanda
projetada no Cenário 2, que é o que melhor representa o momento atual de pressão dessas UCs. isto gera uma necessidade de um incremento de 169% (R$ 54 milhões para os
próximos dez anos) da oferta atual. esse incremento deve ser paralelo ao balanceamento
dos recursos entre as UCs de acordo com suas necessidades, permiindo que todas recebam volumes de recursos condizentes com o tamanho de sua demanda.
Com a potencial pavimentação do Trecho do Meio da BR-319, ou mesmo com a
consolidação da trafegabilidade com as obras de manutenção que vêm sendo realizadas,
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com o aumento do luxo de veículos nessa rodovia e também na BR-230, deve-se passar a
usar o Cenário 3 como referência de invesimentos, pois é nele em que se considera que
todas as UCs estão sob maior pressão. neste caso, há a necessidade de um incremento
médio de 314% (R$ 100 milhões para os próximos dez anos) em relação ao inanciamento
atual. em 2014, foram ideniicadas 12 possíveis fontes para contribuir com a sustentabilidade inanceira de todo o Sistema estadual de UCs do Amazonas, onde apenas compensação ambiental, doações e projetos especíicos governamentais ou não governamentais vinham sendo efeivamente uilizadas (idesam, 2014). nas UCs avaliadas, não ideniicamos
nenhuma com fonte interna de geração de receita, como a concessão de algum ipo de
serviço, apesar de algumas apresentarem potencial turísico e de concessão lorestal, inclusive prevista em planos de manejo/gestão, reforçando o padrão de baixa diversidade de
fontes uilizadas encontrado anteriormente pra o Seuc. Sendo assim, ica clara a demanda
pelo incremento e diversiicação de fontes inanceiras para essas UCs, que hoje contam
basicamente com recursos orçamentários e com o programa Arpa.
Uma saída potencial de curto prazo seria uma melhoria na execução inanceira dos
recursos disponíveis que, entre outras questões, depende de recursos humanos suicientes e do estabelecimento de uma rede de parceiros condizente com os desaios de gestão
dessas UCs. O acesso e disponibilização de recursos de compensação ambiental, e termos
de ajustamento de conduta também poderia reverter o quadro de invesimentos, pois
trata-se de uma fonte com elevado potencial inanceiro.
Quanto aos recursos humanos, é alarmante a situação desse grupo de UCs, onde
os 11 servidores não aingem sequer a quanidade prevista pelo Cenário 1 (20 funcionários no total), mas que deveria ser condizente pelo menos com os 38 servidores do Cenário
2, o que demandaria um incremento de R$ 1,98 milhão por ano, diante do disponível
atualmente. Caso as pressões se intensiiquem e as UCs passem a demandar objeivos de
consolidação mais robustos, como o previsto no Cenário 3, isso geraria um custo adicional
de R$ 2,84 milhões anuais em recursos humanos. Como as fontes de inanciamento para
pagamento de servidores são essencialmente orçamentárias, essa conta inevitavelmente
cairia sobre os governos federal e estadual do Amazonas.
portanto, atualmente pode-se airmar que esse grupo de UCs diretamente relacionadas ao Trecho do Meio da BR-319, em média, não contam com recursos humanos e inanceiros suicientes para sua implementação mínima, o que se relete numa baixa capacidade
de lidar com as pressões e impactos provenientes da BR-319. diante do cenário de aumento
de pressões já em curso (Capítulos 1 e 4), e que pode se intensiicar com a pavimentação da
BR-319, é urgente o incremento de recursos inanceiros e humanos para essas UCs.
Finalmente, a parir das informações que puderam ser obidas e analisadas, apresentamos as seguintes recomendações:
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1. incremento na absorção e execução de recursos disponibilizados, através do planejamento eiciente, do incremento de recursos humanos e da ampliação das parcerias com a
sociedade civil. A ampliação do quadro e das parcerias daria suporte direto e/ou indireto
às aividades de planejamento e execução;
2. Aprimoramento da transparência e paricipação social nos planejamentos orçamentários das UCs e do acesso às informações referentes aos recursos executados pelos órgãos
responsáveis pela gestão das UCs, possibilitando monitoramento e controle social;
3. Concursos público estadual para cargos de gestão ambiental a serem diretamente lotados nas UCs; e intensiicação das estratégias de captação de servidores federais para
as UCs da região, com iniciaivas como núcleo de Gestão integrada do iCMBio, cargos de
cheia comissionados e concurso público;
4. Aumento nos valores totais do orçamento público, tanto federal quanto estadual, que
em 2017 desinou respecivamente apenas 0,015%6 e 0,055%7 em despesas na “subfunção preservação e conservação ambiental”;
5. Fortalecimento do Fundo estadual do Meio Ambiente (Fema), com direcionamento de
recursos para UCs;
6. especiicamente para as Florestas nacionais e estaduais, espera-se que haja geração de recursos inanceiros a parir da concessão lorestal. para isso, recomenda-se estudos de viabilidade para conhecer o tamanho do potencial inanceiro da concessão e o atendimento aos
gargalos ideniicados na regulamentação da Lei de Gestão Florestal do Amazonas (Vianna
et al., 2017), além do estabelecimento de um percentual de recursos a serem reveridos de
maneira direta às UCs. Além disso, um diálogo com o setor privado madeireiro é essencial
para conhecer o interesse e as demandas deste no mercado de madeira no Amazonas e
intercâmbios com estados que já têm concessão de lorestas, como Acre e pará;
7. Aumento de projetos de cooperação internacional a parir de recursos não reembolsáveis. para isso, há a necessidade de apresentação de projetos bem estruturados, com metas e necessidade de inanciamento facíveis e bem mensuradas. A mesma lógica também
serve para o Fundo Amazônia, em que se faz necessário o desenvolvimento de projetos
que sigam as regras do BndeS (gestor inanceiro do Fundo Amazônia). Além disso, salienta-se que o planejamento deve ser realizado a im de que não haja sobreposição de inanciamento com outros projetos do Fundo Amazônia (solicitados ou em execução), como o
próprio programa Arpa, que já beneicia um conjunto de UCs no contexto da BR-319;
8. Monitorar a aplicação de compensações ambientais nas UCs, tendo em vista às necessidades e escala inanceira apropriada a cada caso;
9. paricipação do setor privado na conservação por meio da presença da Zona Franca de
Manaus, que pode gerar recursos para as demandas sociais e ambientais como contraparida dos inúmeros beneícios iscais e não iscais cedidos às empresas;
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10. Regulamentação da legislação estadual de serviços ambientais (Lei estadual nº 4266/15)
que prevê a arrecadação de recursos para o desenvolvimento socioeconômico e a conservação das lorestas;
11. incenivo por parte do Governo do Amazonas em mecanismos inovadores de captação
de novos recursos inanceiros como, por exemplo, mercados de pagamento por serviços
ambientais, emissão de ítulos verdes de longo prazo, impostos sobre produtos ou serviços, loterias verdes, créditos tributários, dentre outros;
12. Regulamentação de instrumentos de conversão de multas ambientais pelo estados,
semelhante ao insituído pelo governo federal pelo decreto n° 9.179/17, e regulametado
pela instrução normaiva do ibama nº 8/2018, que concede à autoridade ambiental federal a competência de converter a multa simples em serviços de preservação, melhoria e
recuperação da qualidade do meio ambiente, através de acordos entre o órgão responsável e o infrator, para a reparação integral dos danos ambientais.
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iversos estudos apontam os potenciais impactos negaivos decorrentes da construção de estradas na
Amazônia, como perda e degradação de habitat,
erosão de terra e assoreamento de igarapés, poluição química e de
nutrientes, atropelamentos de fauna, efeito barreira (para fauna e
lora), introdução de espécies e também invasão antrópica (Laurance et al., 2009; Adeney et al., 2009; Seutloali e Beckedahl, 2015; Capítulo 1). Estes se dão ao longo do tempo, e especialmente quando
há real trafegabilidade das rodovias. Por outro lado, efeitos posiivos
da acessibilidade também ocorrem, especialmente relacionados à
abreviação de distâncias e custos de transportes entre os municípios
presentes no seu traçado (Meirelles et al., 2018).

D

Apesar de ainda precária em parte do período chuvoso, a trafegabilidade da BR319 foi consideravelmente ampliada a parir da licença de manutenção do trecho do meio,
entre os anos de 2015 e 2017 (Capítulo 1). diante deste novo cenário, as UCs têm a responsabilidade de cumprir com seus objeivos de miigação dos possíveis efeitos socioambientais negaivos no território de inluência da BR-319. entretanto, as fortes restrições de
invesimentos e gestão são fatores limitantes para que estes objeivos sejam alcançados
(Capítulos 2 e 3).
Recentemente, Barlow e colaboradores (2016) mostraram que distúrbios na
escala da paisagem reduzem os valores de conservação da biodiversidade na Amazônia, com efeitos dramáticos e adicionais ao desmatamento direto. portanto, é importante conhecer os possíveis atributos positivos e negativos já em curso ou esperados
para as UCs com relação à rodovia BR-319, tanto para a conservação da biodiversidade
quanto para questões sociais.
Sendo assim, neste capítulo é apresentado um diagnóstico inicial sobre atributos positivos e negativos com relação direta entre a BR-319 e as UCs analisadas. para
isto, foram utilizadas consultas a documentos oficiais e a atores chave, e análises de
dados primários. A expectativa é que essa análise seja um ponto de partida para que,
através de pesquisa e monitoramento, o entendimento sobre os atributos identificados possa ser aprofundado, e que seja possível o planejamento e a implementação de
estratégias de fortalecimento das UCs e da governança socioambiental no território
sob influência da rodovia BR-319.
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metodoloGia
Identiicação de pressões, ameaças, benefícios e oportunidades
As pressões, ameaças, beneícios e oportunidades foram ideniicadas a parir da
análise de entrevistas com os gestores das 11 UCs, planos de manejo/gestão publicados,
atas de conselho disponíveis e decretos de criação.
para este estudo, pressões e beneícios foram deinidos como atributos negaivos ou posiivos, respecivamente, que já estão em curso em pelo menos uma UC.
Ameaças e oportunidades foram consideradas como atributos negaivos ou posiivos,
respecivamente, que podem se estabelecer nas UCs no futuro. Apenas foram considerados os atributos com relação direta à BR-319, e foram agrupados em eixos temáicos,
de acordo com seus peris.
Também foram coletadas informações a parir do debate realizado durante a Oicina BR-319 e UCs: Contexto e Recomendações, organizada pelo idesam no dia 5 de dezembro de 2017. O evento contou com a paricipação de 36 pessoas, dentre elas, técnicos de
órgãos gestores e organizações não governamentais, pesquisadores e representantes comunitários, que possuem um histórico de relação e conhecimento com as UCs da BR-319,
em especial as diretamente relacionadas ao Trecho do Meio, totalizando 16 insituições.
Os objeivos da oicina foram: i) promover o debate sobre o contexto das UCs
relacionadas ao Trecho do Meio da BR-319, sobre o grau de implementação e sobre os
desaios e oportunidades dessas UCs; ii) promover o debate sobre os pontos posiivos e
negaivos da existência da BR-319 para essas UCs e; iii) Reunir recomendações para as UCs,
a parir da análise dos pontos posiivos e negaivos.

Histórico de desmatamento e pontos de fogo nas UCs
na análise temporal do desmatamento nos territórios avaliados, foi uilizada a
base de dados do prodes, do inpe, no período de 2000 a 20161. As informações obidas
foram uilizadas para a mensuração da cronologia do incremento de desmatamento das
áreas ao longo dos anos. “incremento” foi considerado como o acréscimo da área desmatada em relação ao ano anterior.
para a obtenção do número de focos de queimadas dentro das UCs foi uilizada
a base de dados do programa Queimadas, do inpe2. As informações foram anualmente
agrupadas no período de 2000 a 2017.

1
2

disponível no link - http:// http://www.dpi.inpe.br/prodesdigital/dadosn/mosaicos/
disponível no link - https://prodwww-queimadas.dgi.inpe.br/bdqueimadas/
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Histórico de Ramais
para a ideniicação e georreferenciamento dos ramais foi uilizado uma série temporal de imagens de satélite (Landsat/nasa), no período de 2000 a 2017. O primeiro ano
funcionou como marco zero, sendo assim, foram mapeados e datados todos os ramais existentes. As datações seguem o período de crescimento do ramal, assim cada quilômetro é
registrado no ano em que surgiu. Como ponto de parida, foi uilizada a base de dados desenvolvida por pesquisadores (Soares-Filho et al., 2006; Fearnside et al., 2009; Graça et al.,
2014; Santos Junior et al., 2015; departamento de geoprocessamento da Fundação Vitória
Amazônica) e atualizada durante o presente estudo para os territórios de interesse.
nas duas UCs onde foram ideniicados mais de 10 km de ramais no seu interior,
e que por isso foram analisadas individualmente, além de acompanhar o crescimento dos
ramais, foi realizada uma análise para saber se eles coninuavam ideniicáveis pela mesma metodologia, no ano de 2017.

Resultados
Pressões, ameaças, benefícios e oportunidades
das 137 citações a ameaças, pressões, beneícios e oportunidades encontradas
que faziam referência direta à BR-319, 56% foram encontradas nos planos de manejo das
UCs, o que reforça a importância dos diagnósicos promovidos pelos planos de manejo
para entendimento da realidade especíica de cada UC. Apenas seis das UCs avaliadas possuem plano de manejo publicado, sendo cinco estaduais e apenas uma federal.
Ao todo, foram ideniicados 12 beneícios e cinco oportunidades diferentes, diretamente relacionadas à BR-319, incidindo em pelo menos uma das UCs avaliadas, divididas em três eixos temáicos (Figura 1).
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FiGURA 1 - Beneícios e oportunidades ideniicadas, divididas por eixo temáico.
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nas alternaivas econômicas (Figura 2), destacam-se os beneícios diretamente
relacionadas à Comunidade igapó-Açu, na RdS de mesmo nome, uma das únicas comunidades dentro desta UC e às margens da rodovia. essa comunidade já sente uma melhoria
do luxo de turistas e visitantes em função da melhora da trafegabilidade da rodovia, onde
existem restaurantes, hospedarias e comércios. Atualmente, a travessia do Rio igapó-Açu
é feito por balsa, demandando uma parada de todos os veículos, o que acaba beneiciando
o uso dos serviços prestados nesta comunidade.
Quanto às oportunidades, a expectaiva é que a repavimentação da rodovia BR319 barateie a distribuição dos produtos vindo das capitais Manaus e porto Velho para o
restante dos municípios e comunidades. Contudo, dos 13 municípios cuja BR-319 passa
pelo seu território, apenas dois (Careiro e Humaitá) possuem sua sede voltada para a rodovia. em relação às comunidades, como já dito anteriormente, a única localizada à margem
da rodovia é a igapó-Açu. O escoamento da produção de Manaus e porto Velho podem
ser beneiciados, porém destaca-se o maior estabelecimento das cadeias relacionadas à
produção primária na capital de Rondônia.

Turismo

Pesca esporiva
Beneícios
Oportunidades de renda diferenciadas
(serviços de hospedaria, alimentação, etc)

alternaivas
econômicas

Manejo de recursos pesqueiros

Escoamento de produção
Oportunidade
Barateamento de produtos para
comunidades e municípios

FiGURA 2 – Beneícios e oportunidades relacionadas às Alternaivas econômicas.
em relação à gestão das UCs (Figura 3), foram ideniicados beneícios relacionados ao acesso facilitado de áreas remotas pela equipe gestora das áreas, que em geral
são muito grandes e com acessos de logísica mista (rio, estrada, loresta fechada, etc.) e
demorada. As oportunidades, como melhoria de vigilância ou visitação também podem se
beneiciar dessa facilidade de acesso, ainda que em partes especíicas das UCs, mas precisam, acima de tudo, de uma estrutura de gestão fortalecida do ponto de vista de recursos
humanos, inanceiros e de infraestrutura (Capítulos 2 e 3).
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Pesquisa cieníica

Possibilita equipe de gestão mais presente
Diminuição da vulnerabilidade das equipes
de gestão

Beneícios

Diminuição dos custos de manutenção
dos equipamentos
Gestão das UCs

Diminuição do custo logísico para a gestão

Melhoria na proteção/vigilância
Oportunidade
Possibilita visitação

FiGURA 3 - Beneícios e oportunidades relacionadas à Gestão das UCs.
nas questões sociais (Figura 4), para as comunidades das UCs à beira da rodovia,
a melhoria da rodovia minimiza a logísica, diminuindo o tempo e barateando os custos
quando comparada às alternaivas disponíveis, como logísica aquaviária, e oferecendo alternaiva ao isolamento quase absoluto durante alguns períodos do ano. Tem-se a expectaiva de que esse fator melhore o acesso a programas de governo, facilitando a chegada
de agentes públicos e a ida dos moradores de UCs às sedes municipais, aumentando a
visibilidade dessas populações isoladas.
Atualmente, apenas a comunidade residente na RdS igapó-Açu se beneicia das
questões sociais apontadas, o que totaliza aproximadamente 55 famílias (200 pessoas)
(SdS, 2014), sendo essa apenas uma das cinco UCs com moradores dentro de seus limites.
Ainda não existem informações disponíveis a respeito de como outras populações tradicionais usuárias das UCs poderiam se beneiciar desses beneícios e oportunidades.
Redução do isolamento das comunidades
e municípios
Melhorias na saúde

Beneícios

Melhorias na educação (logísica e
professores)

Sociais

Melhorias em outros programas do governo
e acesso a serviços públicos

Oportunidade

FiGURA 4 - Beneícios e oportunidades relacionadas a questões Sociais.
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Foram ideniicadas, ao todo, 19 pressões e 12 ameaças diferentes, diretamente
relacionadas à BR-319, incidindo sobre pelo menos um das UCs avaliadas (Figura 5).
10%
Biodiversidade
e Recursos
naturais
Ocupação
Antrópica
Sociais

Pressões

Ameaças
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Ameaças

Ocupação
Antrópica
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Antrópica
Ameaças

13%

Sociais
Pressões

Sociais
Ameaças

FiGURA 5 - pressões e ameaças ideniicadas, divididas por eixo temáico.
Com relação à biodiversidade (Figura 6), algumas das pressões ideniicadas têm
relação com as recentes obras iniciadas para garanir a trafegabilidade da rodovia. Os impactos apontados são relacionados principalmente a alteração de ambientes aquáicos,
que geram efeitos em cascata sobre fauna e lora em médio e longo prazo, como mortalidade de vegetação e ainda acesso e uso ilegal ou desordenado aos recursos naturais.
Quanto às ameaças, algumas, como a invasão biológica, podem estar ocorrendo em
outras estradas (Bager, 2017), mas ainda não foi ideniicada dentro das UCs avaliadas. Ainda
foram citados processos de fragmentação que podem trazer graves problemas de isolamento de populações da lora e fauna, especialmente no caso do desmatamento aumentar no interior e entorno das UCs e com uma intensiicação do uso desordenado de recursos naturais.
Caça predatória
Caça esporiva
Atropelamento de fauna
Pressões

Pesca irregular
Extração e escoamento ilegais de madeira
Alteração de ambientes aquáicos de lóicos (igarapés) para lênicos
(represas), com relexos na biodiversidade aquáica e terrestre

biodiversidade

invasão biológica
desmatamento trazendo problemas sobre a fauna
potencial de fragmentação lorestal trazendo problemas para biodiversidade
Ameaças

Tráico de animais
pressão sobre a iciofauna (pesca esporiva e comercial)
Facilitação de acesso no interior das UCs
Uso desordenado de recursos naturais

FiGURA 6 - pressões e ameaças relacionadas à Biodiversidade.
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pressões relacionadas à ocupação antrópica já impactam algumas UCs, como invasão de posseiros, estabelecimento de ramais e um grande aumento da colonização do
entorno, o que torna a gestão das UCs mais complexa e onerosa (Figura 7; Capítulo 3).
Ameaças como grilagem de terras e incêndios criminosos ou acidentais não foram relatados dentro das UCs, contudo, resultados apontam que já estão ocorrendo (Sessões - Histórico de desmatamento e queimadas e Ramais).
Invasão de posseiros
Desmatamento irregular
Pressões
Estabelecimento de novos ramais
Aumento da colonização no entorno da UC

Ocupação antrópica

Grilagem de terras
Ameaças
Incêndios criminosos / acidentais

FiGURA 7 - pressões e ameaças relacionadas à Ocupação Antrópica.
As pressões sociais ideniicadas estão relacionadas à falta de governança sobre
diversos trechos da rodovia (Figura 8), que não conta com nenhum ponto de controle e iscalização no estado do Amazonas. Como já dito anteriormente, a comunidade igapó-Açu
é a mais afetada pela rodovia. Apesar de efeitos benéicos (Figuras 2 e 4), a comunidade
também ica com ônus resultante das aividades ainda desordenadas, como o lixo, descarte de resíduos de caminhões, risco com relação ao tráfego e mazelas sociais ampliicadas
com a chegada de pessoas externas, como exploração sexual e criminalidade em geral.
Como ameaças sociais às UCs, foram citadas a chegada de interesses econômicos e
empresários de outras regiões, que podem ocupar as oportunidades econômicas abertas
pela rodovia e limitariam os municípios e comunidades no desenvolvimento de suas próprias alternaivas econômicas relacionadas à BR-319 (Figuras 2 e 4).

Trecho de obra de pavimento, às margens
da BR-319, 2017.
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Lixo
Resíduos dos caminhões
Tráico de veículos não ideniicados
Velocidade do tráfego de carros
Chegada de desconhecidos (transtornos)
Pressões

Ampliação de conlito de concessão de serviços
(balsa sobre o Rio igapó-Açu)
exploração sexual de jovens
Violência / criminalidade

Sociais

Chegada de novos surtos de doenças (retorno da
malária na comunidade igapó-Açu)
entrada de empresários de fora (hotelaria e
comercialização de recursos naturais)
interesses econômicos de outras partes do país
visando Manicoré como centro de expansão

Ameaças

Tráico de drogas

FiGURA 8 - pressões e ameaças relacionadas às questões Sociais.
Outra ameaça encontrada às UCs está relacionada aos seus atos de criação,
com limites recortados e muito difícieis de sinalizar, ou mesmo “buracos” de territórios não protegidos dentro dos seus limites, como na Flona Balata Tufari 3. Ainda, algumas possuem artigos em seus decretos, que fragilizam seus limites atuais, como por
exemplo, o parna nascentes do Lago Jari, traz no parágrafo primero de seu decreto de
criação que “§ 1o Ficam excluídos dos limites do Parque Nacional Nascentes do Lago
Jari o leito e a faixa de domínio da Rodovia AM 366, que liga a sede do Município de
Tapauá à Rodovia BR-319”, uma das rodovias planejadas e que se justifica apenas a
partir da BR-319 e que de acordo com o planejanento atual do dnit4, cortaria o parque
ao meio (Figura 9). especialmente no caso do parna nascentes do Lago Jari, é necessária uma ação forte de monitoramento e fiscalização, já que a abertura da rodovia
AM-366 pode propiciar os processos clássicos de desmatamento espinha-de-peixe e
outras ameaças.

3

a Flona Balata Tufari tem dentro de seus limites área de exclusão relacionadas aos títulos privados de
terras, identiicados no momento da sua criação.
4
estradas planejadas dnit. http://www.dnit.gov.br/planejamento-e-pesquisa/dnit-geo
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FIGURa 9 – Trajeto planejado da rodovia AM-366 que cortaria o Parna Nascentes do Lago
Jari e a TI Apuriã.

Já a RDS Matupiri traz em seu decreto “Parágrafo único: Ficam excluídos da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Matupiri, as áreas privadas que se comprovem nos
moldes da lei”. O dado parágrafo não observa a possiblidade de exisirem propriedades
privadas nessa categoria de UC, prevista no Seuc-AM para a categoria RDS, e não traz a
ressalva do interesse superveniente da desapropriação, como consta em outros decretos
de criação de UCs estaduais.
Muitos beneícios, oportunidades, pressões e ameaças, mesmo em eixos temáicos diferentes têm efeitos sinérgicos entre si. Por exemplo, efeitos da ocupação de UC por
invasão de posseiros, em geral leva a um uso desordenado dos recursos naturais, com efeitos sobre a biodiversidade e com pressões sociais sobre comunidades. Outras têm efeitos
contrários, por exemplo, o beneício da redução do isolamento dos municípios e comunidades também é a porta de chegada de mais criminalidade, atores econômicos predatórios, entre outros. portanto, os efeitos posiivos ou negaivos dependerão da estrutura de
governança das UCs e de toda área inluenciada pela BR-319.
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Histórico de desmatamento e queimadas nas UCs
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pelo menos 81% de todo o desmatamento acumulado até 2016 no atual território
das 11 UCs aconteceu antes de suas criações (Figura 10). Um fator que não foi avaliado é
a inluência dos processos de revisão de limites que passaram algumas UCs, que pode ter
irado ou adicionado áreas desmatadas a parir do momento da criação da UC.
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FiGURA 10 - Área lorestal total desmatada (em ha) nas 11 UCs
As 11 UCs analisadas têm níveis de desmatamento acumulados muito baixos, e
apresentam em média 0,48% de sua área total desmatada (nenhuma UC ultrapassa 1,35%)
(Figura 11). O parna Mapinguari se destaca em números absolutos, com 12.618 ha desmatados, o que equivale, entretanto, 0,72% de sua área. Ainda assim, é possível que parte das
alterações veriicadas entre os anos de 2012 e 2013 seja por questão metodológica (BOX 1).
Balsa que sai da
Comunidade democracia
e liga à AM-364 à cidade
de Manicoré, 2017.
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*a Flona humaitá foi criada antes do início da linha de base de desmatamento utilizada (ano 2000). nesse caso não foi contabilizado como desmatamento pós Uc a estimativa da linha de base.
*1 – a diminuição visualizada pode ser decorrência de questões metodológicas entre os anos antes e
depois de 2013.

FiGURA 11 – desmatamento acumulado (em ha) por UC antes e após sua criação.

box 1.
para o ano 2012 foi detectado um incremento de desmatamento signiicaivo
para o parna nascentes do Lago Jari e parna Mapinguari, e uma diminuição na Resex
do Lago do Capanã Grande. Considerando que todas elas vinham nos anos anteriores com esimaivas de incremento de desmatamento muito baixas e se maniveram
com esimaivas baixas nos anos seguintes, acreditamos que esses saltos e diminuição, respecivamente, em um único ano pode, ao menos em parte, ser decorrente da
mudança de metodologia que ocorreu no prodes no ano de 2015, em que agregou
toda base de desmatamento já mapeada até 2013 em um único layer em decorrência
de descobertas de deslocamentos entre imagens e a base vetorial cumulaiva produzida pelo prodes. Com isso, a parir de 2013, os valores de uma determinada área podem ter alterado para mais ou para menos (inpe: nota Técnica - Correção da Máscara
do prodes: htp://www.obt.inpe.br/prodes/nT_deslocamentoMascara.pdf).
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É possível ideniicar dois picos de incidência de queimadas nos anos 2010 e 2016,
quando todas as UCs já haviam sido criadas. Ambos os picos foram fortemente inluenciados pelo número de queimadas registradas no parna Mapinguari, que responde sozinho
por 58% do número absoluto de queimadas ideniicadas para todas as UCs na série histórica entre 2000 e 2017, mas que mesmo assim ica atrás da esec Lago do Cuniã em número
de queimadas em relação à área (Figura 12a e 12b).
Já com relação aos pontos de queimadas ideniicados nos atuais territórios das
UCs, das cinco com maior quanidade de pontos de queimadas registrados, três delas — a
Resex Lago do Capanã Grande, a Flona Balata Tufari e a Floresta Tapauá — têm diversas
comunidades no seu interior, o que pressupõem a detecção de pontos de queimadas relacionados frequentemente a práicas de agricultura.
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FiGURA 12 – (a) pontos de queimadas acumulados no atual território de todas as UCs
entre os anos de 2000 e 2017; (b) pontos de queimadas acumulados no atual território de
cada UC, entre os anos de 2000 e 2017.
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Observa-se que no interior do Parna Mapinguari os pontos de queimadas não
são distribuídos por toda a sua extensão, se concentrando prioritariamente em áreas
de campinas. Essas campinas equivalem a aproximadamente 18,4% da área do Parna,
mas detém 49 % dos pontos de queimadas registrados, o que signiica que elas têm 4,3
vezes mais queimadas ideniicadas do que nas demais regiões do parna (Figura 13a).
Com a mesma lógica, mas ainda mais alarmante, as campinas da Esec Cuniã, apresentam
uma frequência de incidência de incêndios 12 vezes maior do que outras áreas da esec
(Figura 13b).
A forte incidência de queimadas nas campinas, em especial das UCs mais ao sul,
provavelmente é uma composição de vários fatores, como caracterísicas naturais, mudanças climáicas, secas intensas e até mesmo efeitos antrópicos como invasões, incêndios criminosos ou queimadas não controladas em sistemas agrícolas. É importante que
os incêndios sejam monitorados e melhor analisados, buscando suas causas e alternaivas
para o controle/manejo. A manutenção de equipes de prevenção de incêndios nos períodos mais susceíveis também é fundamental.

(a)

(b)

FIGURa 13 – Queimadas detectadas entre 2000 e 2017 e ramais - (a) parna Mapinguari e
(b) esec de Cuniã.
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box 2.
a importância das campinas amazônicas
Apesar de distribuídos por toda região Amazônica, os ecossistemas amazônicos de areia branca de modo geral ainda são pouco estudados. Conhecidos no Brasil
como Campinas e Campinaranas, esima-se que correspondam a 5% de toda bacia
Amazônica (Adeney et al., 2016) e se apresentam, geralmente, na forma de pequenas manchas cercadas por lorestas de terra irme (Huber, 1995; prance, 1996). O interlúvio purus- Madeira, área de interesse desse estudo, apresenta um complexo de
manchas de campina que ainda não foi estudado em detalhe (Adeney et al., 2016).
esse ipo de vegetação é caracterizada pela baixa diversidade lorísica em relação às lorestas de terra irme, elevado grau de endemismo de espécies (existem espécies
que só ocorrem nesse ipo de ambiente) e elevada escleroilia (conjunto de caracterísicas que auxiliam na adaptação a condições extremas, como seca e alagamento) (Kubitzki, 1989, 1990; prance, 1996). O solo onde crescem é caracterizado por ser pobre em
nutrientes e periodicamente alagado.
Além do mais, as campinas e campinaranas são mais susceíveis a queimadas. Segundo Adeney e colaboradores
(2016), o aumento nas ocorrências de
fogo, seja por efeitos climáicos (secas
Campina cortada
intensas) ou por aividades humanas,
pela AM-364, que
liga a BR-319 ao Rio
pode gerar grandes impactos sobre
Madeira, 2017.
esse ecossistema Amazônico.

Ramais
Foram mapeados 486 km de ramais no Trecho do Meio da BR-319, o que já ultrapassa em extensão o próprio traçado da estrada sob licenciamento. esse estabelecimento de
ramais não é distribuído uniformemente ao longo de todo o Trecho do Meio, mas sim concentrado no perímetro da Vila de Realidade (Figura 14b), onde está 63% de toda a extensão
de ramais avaliados. nos úlimos seis anos, a abertura de ramais intensiicou-se no Trecho
do Meio, que equivale em extensão a 51% de toda a série histórica, sendo que a maior parte
(76%) dessas novas estradas está no perímetro da Vila de Realidade (Figura 14b).
Alguns dos ramais a parir do Trecho do Meio já estão no exato limite das UCs
(Figura 14), representando uma atual pressão ou ameaça iminente sobre estas áreas protegidas, como uso desordenado de recursos naturais como madeira, caça e possibilitando
acesso a invasores. Outros territórios não desinados na forma de área protegidas (Figura
14a e 14b) estão sujeitos a novas ocupações e crescimento de ramais que podem proporcionar novos acessos às UCs. Adicionalmente, comparaivamente ao Trecho do Meio, é
muito mais alta a densidade de ramais no entorno das UCs onde a BR-319 já foi pavimentada, como o entorno do parna Mapinguari e esec Cuniã (Figura 13 e 14c), inclusive com
ramais dentro dos limites das UCs, indicando uma tendência de aumento de pressão sobre
as áreas protegidas com a potencial pavimentação do Trecho do Meio.
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(a)

(b)

(c)

FIGURa 14 – Destaque para locais não protegidos na forma de áreas protegidas com diferentes densidades de ramais. (a) sem ramais, território pequeno e cercado por UCs; (b)
ampliando a densidade de ramais e com potencial de expansão no território, região da
Vila de Realidade e (c) alta densidade de ramais no entorno das UCs, especialmente em
Rondônia, onde a BR-319 já está pavimentada.
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Apenas o parna Mapinguari e a esec Cuniã apresentam uma extensão de ramais
dentro de seus limites. no parna Mapinguari foram ideniicados 450 km de ramais abertos, todos antes da criação da UC, enquanto que na esec Cuniã foram ideniicados 64,7
km de ramais abertos, sendo que 73% desses abertos após sua criação (Figuras 13 e 15).
Ambas as UCs iveram ramais não mais detectáveis em 2017 (Figura 15), indicando que
não estão mais em uso e que está havendo recuperação vegetal.
embora alguns ramais localizados no parna Mapinguari e na esec Cuniã, ainda visíveis nas imagens de 2017, sejam uilizados pelas equipes de gestão para acesso à base e
ações de prevenção de incêndios, não existem garanias de que não sejam usados também
para ins ilícitos. Sendo assim, é necessária uma invesigação aprofundada sobre as inalidades do uso destes ramais.
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FiGURA 15 – Ramais dentro dos limites das UCs, em ambas, a coluna de 2017 representa
os ramais que seguem abertos nesse ano. (a) parna Mapinguari e (b) esec Cuniã.
embora existam relatos de outros ramais abertos no interior do parna Mapinguari
e em outras UCs analisadas, não foi possível detectá-los pelo método uilizado. Frequentemente ramais relacionados a ilícitos como carreadores de madeira, são construídos e manidos de maneira a evitar a visualização por imagens de satélite, mantendo-se as copas das
árvores do entorno e fazendo o mínimo de desmatamento. Com isso, a área de pressão
proporcionada por um ramal atualmente visível pode ser bem mais extensa, complementada por rede de outros ramais ainda não visíveis em imagens de satélite.
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consideRações e Recomendações
Foram ideniicados 137 atributos posiivos ou negaivos da inluência da BR-319
para as UCs. A maioria foi ideniicada nos planos de manejo das UCs, publicados até
2014. Apenas seis das UCs avaliadas possuem plano de manejo publicado, sendo cinco
estaduais e apenas uma federal, o que trouxe uma tendência da maior parte das citações de atributos negaivos ou posiivos estarem mais diretamente relacionadas às UCs
estaduais. Considera-se assim, esse diagnósico como uma base para uma relexão sobre
o território e para um aprofundamento de entendimentos sobre atributos especíicos
e da relação entre eles. em 2014 foi licenciada a aividade de manutenção do Trecho
do Meio da rodovia, que garaniu um cenário de trafegabilidade e acesso não visto nas
úlimas décadas (Capítulo 1). A maior parte dos atributos ideniicados está relacionada
a um maior acesso, e o grau de impacto ou beneícios desses acessos ampliados, dependerão de uma forte estrutura de governança para essas UCs. essa governança foi inicialmente planejada (MMA, 2008), mas, desde a criação da úlima das UCs avaliadas, em
2009, não foi implementada na escala de toda a área de inluência da BR-319 e na escala
das próprias UCs. Alguns exemplos corroboram com esta airmação, como a não estruturação de postos integrados de iscalização terrestres e luviais com plano de proteção
implementado e monitorado; a não implementação de planos de regularização fundiária
(Capítulo 1); a falta de recursos humanos e invesimentos inanceiros suicientes para
as UCs (Capítulo 3); ou mesmo ausência de instrumentos básicos de gestão, como os
planos de manejo (Capítulo 2).
Mesmo quando se analisa o processo de criação das UCs, podem ser encontradas
fragilidades no estabelecimento de limites e nos decretos de criação, como limites recortados e de muito diícil ideniicação no campo, pré-exclusão de propriedades privadas
que venham a ser comprovadas no interior das UCs, ou mesmo pré-exclusão de áreas para
passagem de rodovias planejadas, que podem descaracterizar o cenário atual de proteção
do território. Com isso, pode-se diminuir a capacidade dessas UCs de aingirem seus objeivos socioambientais, trazer ainda mais diiculdades para suas roinas de gestão e abrir
precedentes graves com relação à perenidade das UCs nessa região.
Apesar deste cenário, todas as UCs apresentam um baixo percentual de desmatamento, com uma menor parte de seus desmatamentos tendo sido acumulados após suas
criações. porém, considerando a série histórica de pontos de queimada ideniicados no
território atual das UCs, os maiores picos ocorreram quando todas já estavam criadas, e
esses pontos ocorrem prioritariamente nas campinas. Ainda que campinas estejam sujeitas a incêndios naturais, são ambientes raros e vulneráveis (BOX 2), e os dados indicam
que a criação das UCs não aumentou a proteção desses territórios a queimadas, sendo
necessário um aprimoramento de pesquisa de suas origens e estabelecimento de um protocolo de manejo dessas áreas.
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As primeiras estradas abertas em um município aumentam o acesso ao extraivismo e a ocupação antrópica, que tendem a ampliar a rede de ramais, inanciados pelos
lucros obidos da exploração de recursos de regiões não exploradas previamente (Ahmed,
2013), gerando rápidos ciclos de ampliação da malha rodoviária. nas UCs avaliadas, o
parna Mapinguari e a esec Cuniã tem uma malha de ramais no seu entorno mais densa
que qualquer outra, incluindo ramais dentro dos seus limites. Ainda assim, ambas iveram decréscimos na quanidade de ramais dentro de seus limites, indicando um efeito
de governança ambiental sobre esses territórios. Outras UCs, como as próximas da área
de inluência da Vila de Realidade, começam nos úlimos anos a experimentar uma forte
expansão da malha rodoviária no entorno, com alguns ramais chegando aos seus limites, e
que provavelmente já exercem pressão sobre seus recursos naturais. Com isso, mesmo no
Trecho do Meio ainda não pavimentado já existem 486 km de ramais, que podem ter seu
ritmo de ampliação acelerado pela pavimentação, decorrente de uma maior facilidade de
escoamento no cenário de baixa ou nenhuma governança socioambiental atual da BR-319.
importante ressaltar que os ramais ideniicados são apenas os que podem ser visualizados por imagens de satélites de acesso livre. pesquisas de campo são imprescindíveis para
complementar o entendimento sobre a malha de ramais já aberta, ideniicar seus usos e
a pressão que exercem sobre as UCs.
Muitas das questões ideniicadas certamente já diminuem e tendem a diminuir
ainda mais o valor de conservação de biodiversidade das UCs, tanto a parir de distúrbios na escala da paisagem quanto distúrbios dentro da loresta (Barlow et al., 2016). Sob
uma perspeciva socioambiental, ica claro que os potenciais impactos da BR-319 não se
resumem a previsões de desmatamento ou mesmo impactos sociais imediatos. Os destaques preliminares que apontamos nesse documento devem ser uilizados como ponto
de parida de um monitoramento de impactos e oportunidades socioambientais a serem
respecivamente miigados e fortalecidos, com ou sem pavimentação do Trecho do Meio,
uma vez que muitos deles já estão em curso.
Concluímos que as UCs mais ao sul (Trecho 5 - Capítulo 1) já contam com pressões ampliadas em comparação às demais, e que essas pressões vêm se expandindo
de sul para o norte, mesmo no trecho não pavimentado da BR-319 (Trecho 3 e 4 - Capítulo 1). esse padrão pode se acelerar com a pavimentação do Trecho do Meio, se
aproveitando de territórios sem destinação na forma de áreas protegidas e pressionando ainda mais as UCs. de maneira geral, aproximadamente uma década depois
das últimas criações de UCs avaliadas, elas seguem sem uma estrutura de governança
capaz de lidar com as pressões e ameaças que já estão em curso e que devem se ampliar em um futuro próximo, ou mesmo de consolidar as oportunidades. essas UCs,
por sua vez, carecem de suporte de estratégias integradas de gestão socioambientais
na escala de todo o território.
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Finalmente, a parir das informações que puderam ser obidas e analisadas, apresentamos as seguintes recomendações:
1. ideniicação das populações usuárias das UCs, e como essas vêm sendo impactadas
posiiva ou negaivamente pela BR-319;
2. Ampliação da organização comunitária e qualiicação das lideranças locais nas comunidades residentes e usuárias das UCs, visando prepará-las a serem protagonistas das oportunidades de diversiicação de alternaivas de renda a parir da BR-319;
3. Sensibilização da população da área de inluência da BR-319 quanto às temáicas de
desenvolvimento sustentável (ex: importância das UCs) e estabelecimento de programa
de educação ambiental de longo prazo, com integração com escolas e parceiros locais;
4. integração de agendas públicas das estratégias de miigação de impactos da BR-319
com papéis deinidos entre esferas de governos;
5. integração das agendas das áreas protegidas da região que fortaleçam a organização
social e a responsabilização dos entes públicos sob seus deveres;
6. Fortalecimento das insituições/organizações locais para melhorar o controle social sobre o processo de licenciamento ambiental e pavimentação da BR-319;
7. Realizar um diagnósico socioambiental, com aproximação políico insitucional com a
Vila de Realidade;
8. Retomada de planejamentos integrados de gestão socioambiental na escala de todo o
território como, por exemplo, o estabelecimento de portais de controle na BR-319 e plano
de desenvolvimento e regularização fundiária para a região;
9. Fortalecimento da estrutura de governança das UCs - detalhes seção Recomendações
Capítulos 2 e 3;
10. integração entre UCs, centros de pesquisa do iCMBio e universidades para ações de
pesquisa, monitoramento e manejo socioambiental;
11. Fortalecimento de movimentos sociais locais, como as promotoras Legais populares,
pastoral da Criança, Conselho nacional das populações extraivistas, e iniciaivas como
“quebrando o silêncio”, visando maior suporte a ameaças socioambientais ideniicadas;
12. Gestão mulisetorial envolvendo forças de segurança e de licenciamento ambiental, para ideniicação e ordenamento do luxo de veículos na BR-319, especialmente
nas comunidades às margens da rodovia, visando miigar impactos ambientais e sociais
ideniicados;
13. interceder junto a usuários das estradas, em especial empresas de ônibus e transportes, sobre responsabilidades socioambientais, como controle de transporte de menores,
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atropelamento e carregamento de animais silvestres, descarte apropriado de lixo, entre
outros;
14. ideniicação e monitoramento de impactos em paisagens sensíveis, como a incidência
de fogo nas campinas e execução de pesquisas visando estabelecer um protocolo adequado de manejo dessas áreas;
15. Monitoramento permanente de impactos ambientais oriundos da BR-319, por exemplo, atropelamento de fauna, represamento e assoreamento de igarapés e incidências de
incêndios com origem às suas margens;
16. Monitoramento periódico do estabelecimento de ramais com validação e complementação in situ e invesigação de quais suas inalidades, em especial nos estabelecidos dentro dos limites de UCs e entorno imediato, e execução de ações imediatas de comando e
controle para seu fechamento ou controle de acesso;
17. estabelecimento de estratégias de monitoramento e manejo do uso de recursos naturais, visando gerar alternaivas de renda locais, ordenamento das aividades e diminuição
da pressão sobre os recursos.
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APêndices
APÊNDICE 1 – Quesionário de diagnósico das UCs - TCU.
APÊNDICE 2 – Resultados da avaliação de 2017 das UCs alvo, segundo metologia TCU, 2013.
ApêndiCe 3 – Índice de desenvolvimento Humano (idH) em 1991, 2000 e 2010 para os treze municípios deste estudo, os estados do Amazonas e Rondônia e o Brasil.

APêndice 1 - QUestionÁrio de diAgnÓstico dAs Ucs - tcU
indicador Plano de manejo da Uc
Questão 1
a UC tem Plano de manejo/gestão?
( ) Sim, e é adequado à realidade da Unidade.
( ) Sim, mas não é adequado à realidade da Unidade.
( ) não, mas está sendo elaborado.
( ) não, e o plano não está sendo elaborado.
* Comente, se desejar (limite de 300 caracteres).

Questão 2
Qual é o grau de implementação do plano de manejo/gestão da UC?
( ) Total
( ) Alto
( ) Médio
( ) Baixo

( ) nulo
( ) não se aplica, pois a UC não possui instrumentos de planejamento.
* Comente, se desejar (limite de 300 caracteres).

indicador recUrsos hUmanos
Questão 1
Em sua opinião, a quanidade de pessoal é suiciente para atender às demandas da UC?
( ) Atende completamente às demandas.
( ) Atende parcialmente às demandas.
( ) não é suiciente para atender às demandas.

indicador recUrsos Financeiros
Questão 1
Em sua opinião, os recursos inanceiros disponíveis (orçamentários e extraorçamentários) são suicientes para atender às demandas da UC?
( ) Atendem completamente às demandas.
( ) Atendem parcialmente às demandas.

( ) não são suicientes para atender às demandas.

Questão 2
Em que medida as fontes apontadas na questão anterior tem inanciado as aividades da gestão das UCs?
( ) As fontes extraorçamentárias contribuem apenas para aividades acessórias à gestão da UC.
( ) As fontes extraorçamentárias inanciam aividades essenciais para a UC.
( ) não se aplica, pois a UC não depende de fontes extraorçamentárias para inanciar aividades da gestão.
* Comente, se desejar (limite de 300 caracteres).

indicador esTrUTUra Física, moBiliário e serviços
Questão 1
Quanto à sede da UC, responda:
( ) A UC está em sede própria do iCMBio/SeMA-AM
( ) A sede da UC ocupa espaço cedido por outra insituição.
( ) A UC não tem sede.
* Comente, se desejar (limite de 300 caracteres).

Questão 2
Quanto aos móveis e equipamentos, responda:
( ) A UC possui mobiliário e/ou equipamento e ele é saisfatório.
( ) A UC possui mobiliário e/ou equipamento e em grande parte ele atende às necessidades.
( ) A UC possui mobiliário e/ou equipamento, mas em grande parte ele não atende às necessidades.
( ) A UC não possui nenhum mobiliário e/ou equipamento.

Questão 3
De quais serviços citados abaixo a UC:
1.possui o serviço e ele é necessário
2.não possui o serviço, mas ele é necessário
3.Serviço não necessário
Serviço

1

2

3

Vigilância patrimonial

( )

( )

( )

Limpeza e conservação

( )

( )

( )

Manutenção e abastecimento de frota

( )

( )

( )

Material de expediente

( )

( )

( )

Água tratada

( )

( )

( )

energia elétrica

( )

( )

( )

Telefona ixa

( )

( )

( )

internet

( )

( )

( )

Telefonia Voip

( )

( )

( )

indicador consolidação TerriTorial
Questão 1
Em sua opinião, quais são as diiculdades enfrentadas no processo de consolidação territorial? (Marque quantas opções quiser).
( ) Obstáculos à desapropriação.
( ) Sobreposição com outras áreas protegidas (terras indígenas, UCs estaduais e municipais).
( ) Categorização inadequada da UC.
( ) Ocupação ilegal da UC.
( ) não se aplica, pois a UC não enfrenta problemas no processo de consolidação territorial.
( ) Outras. especiique:

Questão 2
Em que estágio encontra-se a demarcação e a sinalização da UC?
( ) não há demarcação e sinalização da UC.
( ) A UC está apenas demarcada.

( ) A UC está apenas sinalizada.
( ) A UC está demarcada e sinalizada.
* Comente, se desejar (limite de 300 caracteres).

Questão 3
A atual delimitação da UC contribui para o alcance dos objeivos da Unidade?
( ) Sim
( ) Sim, mas a atual delimitação necessita ser revisada.
( ) não, a atual delimitação impede o alcance dos objeivos.
* Comente, se desejar (limite de 300 caracteres).

indicador Fiscalização e comBaTe à emerGências amBienTais
Questão 1
A Unidade de Conservação possui plano de proteção ou plano de manejo de fogo?
( ) Sim
( ) O plano está em processo de elaboração.
( ) não
* Comente, se desejar (limite de 300 caracteres)

Questão 2
Em sua opinião, em que medida são disponibilizados os recursos materiais necessários (equipamentos, veículos, combusível) para as aividades
de iscalização e combate a emergências ambientais (caso se aplique)?
( ) Os meios não são disponibilizados.
( ) eles são disponibilizados, mas não atendem às necessidades da UC.
( ) eles são disponibilizados e atendem em parte às necessidades da UC.
( ) eles são disponibilizados e atendem às necessidades da UC.
( ) não se aplica, pois a UC não sofre pressões que jusiiquem uma aividade intensa de iscalização e combate a emergências ambientais.
* Comente, se desejar (limite de 300 caracteres).

Questão 3
Em que medida, as ações de iscalização e combate a emergências ambientais têm sido efeivas na contenção de danos ambientais na UC?
( ) Ambas tem sido muito efeivas.
( ) Apenas as ações de iscalização tem sido muito efeivas.
( ) Apenas as ações de combate a emergências ambientais tem sido muito efeivas.
( ) Apesar dos esforços, ambas tem sido pouco efeivas.
( ) não se aplica, pois a UC não dispõe de meios para realizar ações de iscalização e combate a emergências ambientais.
( ) não se aplica, pois a UC não sofre pressões que jusiiquem uma aividade intensa de iscalização e combate a emergências ambientais.
* Comente, se desejar (limite de 300 caracteres).

indicador PesQUisa
Questão 1
A unidade possui infraestrutura de apoio à pesquisa?
( ) possui, e é saisfatória.
( ) possui, mas não é saisfatória.
( ) não possui.
* Comente, se desejar (limite de 300 caracteres).

Questão 2
A UC possui mecanismos de incenivo às pesquisas?
( ) Sim
( ) não
( ) não se aplica.
* Comente, se desejar (limite de 300 caracteres).

Questão 3
Em que medida os resultados de pesquisas são levados em consideração nas aividades da UC?

( ) São totalmente incorporados às aividades.
( ) São considerados de forma complementar.
( ) não são levados em consideração.
( ) não se aplica, pois a UC não dispõe de informações de pesquisas.
* Comente, se desejar (limite de 300 caracteres).

indicador moniToramenTo da Biodiversidade
Questão 1
A UC realizou monitoramento da Biodiversidade nos úlimos 5 anos? ( ) Sim, tem realizado pelo menos um monitoramento anual.
( ) Sim, porém menos de uma vez por ano.
( ) não foi realizado monitoramento nos úlimos 5 anos.
* Comente, se desejar (limite de 300 caracteres).

Questão 2
Em sua opinião, o monitoramento da biodiversidade realizado é o suiciente para prover a UC das informações necessárias à aferição de seus
resultados?
( ) Sim
( ) não
( ) não se aplica.

* Comente, se desejar (limite de 300 caracteres).

indicador conselho consUlTivo oU deliBeraTivo
Questão 1
A UC tem conselho deliberaivo ou consulivo formado?
( ) Sim
( ) O conselho gestor está em processo de formação.
( ) não
* Comente, se desejar (limite de 300 caracteres).

Questão 2
Em sua opinião, o conselho é atuante?
( ) O conselho é muito atuante.
( ) O conselho é pouco atuante.
( ) O conselho não é atuante.
( ) não se aplica, pois a UC não possui conselho.
* Comente, se desejar (limite de 300 caracteres).

Questão 3
O conselho mantém a sua representaividade ao longo do tempo?
( ) Sim, mantém.
( ) não, pois os membros deixam de frequentar o conselho, tornando sua composição desequilibrada.
( ) não se aplica, pois a UC não possui conselho.
* Comente, se desejar (limite de 300 caracteres).

indicador manejo comUniTário
Questão 1
Existem pessoas habitando o interior da Unidade de Conservação? (Marque quantas opções quiser)
( ) não existem. (nesse caso, não é necessário responder às questões 2, 3 e 4)
( ) existem populações tradicionais.
( ) existem outras pessoas cuja presença é admiida pela categoria e pelo plano de manejo da UC, quando existente.
( ) existem pessoas cuja presença não é admiida. (nesse caso, não é necessário responder às questões 2, 3 e 4)
* Comente, se desejar (limite de 300 caracteres).

Questão 2
A UC possui outros instrumentos de planejamento, além do plano de manejo? Quais? (Marque quantas opções quiser)
( ) plano Operaivo Anual - pOA
( ) plano de Manejo Florestais de concessionários
( ) plano de Manejo Florestal Comunitário
( ) Acordo de Gestão ou equivalente
( ) Outros. especiique:

Questão 3
Qual é o grau de implementação na UC do Acordo de Gestão, do Plano de Manejo Florestal Sustentável Comunitário ou dos instrumentos equivalentes?
( ) Total
( ) Alto
( ) Médio
( ) Baixo
( ) nulo
( ) não se aplica.
* Comente, se desejar (limite de 300 caracteres).

Questão 4
A Unidade de Conservação possui alguma forma de monitoramento dos resultados da promoção do desenvolvimento socioambiental (melhoria
da qualidade de vida, geração de renda, etc.)?
( ) Sim (especiique nos comentários).
( ) não
( ) não se aplica, pois não há populações residentes na UC.
* Comente, se desejar (limite de 300 caracteres).

indicador acesso das PoPUlações residenTes às PolíTicas PúBlicas
* não se aplica às categorias: parque (nacionais e estaduais) e estação ecológica.

Questão 1
Existem pessoas habitando o interior da Unidade de Conservação? (Marque quantas opções quiser)
( ) não existem.
( ) existem populações tradicionais.
( ) existem outras pessoas cuja presença é admiida pela categoria e pelo plano de manejo da UC, quando existente.
( ) existem pessoas cuja presença não é admiida.
* Comente, se desejar (limite de 300 caracteres).

Questão 2
Em que medida as populações residentes na UC tem acesso a políicas públicas governamentais?
1.não disponível
2.disponível
3.não disponho dessa informação
4.não se aplica
PPs

1

2

3

4

Bolsa Verde

( )

( )

( )

( )

Bolsa Família

( )

( )

( )

( )

Créditos Rurais - pronaf e pnRA

( )

( )

( )

( )

energia elétrica - Luz para Todos

( )

( )

( )

( )

Telefonia Fixa

( )

( )

( )

( )

inclusão digital - Telecentros.br

( )

( )

( )

( )

Saneamento básico

( )

( )

( )

( )

Saúde

( )

( )

( )

( )

educação

( )

( )

( )

( )

indicador Uso PúBlico
* não se aplica à categoria: estação ecológica.

Questão 1
A UC aproveita seu potencial de uso público (turismo e recreação)?
( ) Sim
( ) em parte.
( ) não
( ) não se aplica, pois a UC não tem esse potencial.
* Comente, se desejar (limite de 300 caracteres).

Questão 2
Caso a UC não esteja aproveitando o seu potencial de uso público, quais os possíveis fatores que diicultam a consolidação desse processo? (Marque quantas opções quiser)
( ) estrutura de visitação inexistente ou insuiciente.
( ) pessoal insuiciente.
( ) Aividades não desenvolvidas por restrições da categoria.
( ) não se aplica.
( ) Outros. especiique:

indicador concessões FloresTais onerosas
* não se aplica às seguintes categorias: parque (nacionais e estaduais), Reserva extraivista, Reserva de desenvolvimento Sustentável e estação
ecológica.

Questão 1
Existe potencial para concessão lorestal onerosa na UC (mesmo que a UC seja de categoria que não admita a concessão)?
( ) Sim
( ) não
* Comente, se desejar (limite de 300 caracteres).

Questão 2
O Plano de Manejo/Gestão da UC prevê áreas para a concessão lorestal onerosa (zoneamento)?
( ) Sim, o zoneamento prevê.
( ) não
( ) não se aplica.

Questão 3
O processo de licitação e contratação de concessionário para a concessão lorestal já ocorreu na UC?
( ) Sim, já ocorreu o processo.
( ) não

Questão 4
A UC possui outros instrumentos de planejamento, além do plano de manejo/gestão? Quais? (Marque quantas opções quiser)
( ) plano Operaivo Anual - pOA
( ) plano de Manejo Florestais de concessionários
( ) plano de Manejo Florestal Comunitário
( ) Acordo de Gestão ou equivalente
( ) Outros. especiique:

indicador arTicUlação local
Questão 1
Em que medida há cooperação entre a UC e os seguintes atores?
1.Alta cooperação
2.Baixa cooperação
3.não há cooperação
atores
Organizações governamentais federais

1

2

3

( )

( )

( )

Organizações governamentais estaduais e municipais.

( )

( )

( )

parceiros e outras organizações não governamentais.
* Comente, se desejar (limite de 300 caracteres).

( )

( )

( )

categoria

esfera

Unidade de conservação

Plano de
manejo

recursos
Humanos

recursos
Financeiros

estrutura

consolidação
territorial

Fiscalização e
emergências

Pesquisa

monitoramento

conselho

manejo
comunitário

Acesso à PPs

Uso Público

concessões
Florestais

Articulação
local

APêndice 2 - resultados da avaliação de 2017 das Ucs alvo, segundo
metologia tcU, 2013.

RdS

estadual

RdS do Rio Amapá

2

1

1

0

1

2

2

2

2

na

na

na

na

3

RdS

estadual

RdS igapó-Açu

3

2

1

3

3

2

3

2

2

3

2

2

na

3

PE

estadual

pe do Matupiri

2

1

1

2

1

2

3

2

2

na

na

1

na

3

RdS

estadual

RdS do Matupiri

3

2

1

1

2

1

3

2

2

na

na

2

na

3

Floresta

estadual

Floresta Tapauá

2

2

0

1

2

1

1

0

2

1

1

1

1

1

ReSeX

Federal

Resex do Lago do Capanã Grande

3

1

1

3

3

2

3

1

2

3

1

0

na

1

parna

Federal

parna nascentes do Lago Jari

0

1

1

0

2

2

2

0

2

na

na

0

na

2

parna

Federal

parna Mapinguari

0

1

1

2

3

3

2

0

2

na

na

1

na

3

Flona

Federal

Flona de Balata-Tufari

0

1

1

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Flona

Federal

Flona de Humaitá

0

1

2

1

2

3

2

1

3

3

1

0

1

2

esec

Federal

esec de Cuniã

0

1

1

3

1

3

3

0

1

na

na

3

na

0

indicadores

APêndice 3 - Questionário de diagnóstico das Ucs para plano de
consolidação segundo metodologia ArPA / FAUc.

Plano de manejo
A UC concluiu o processo de elaboração do seu Plano de Manejo ou de Gestão, com a aprovação formal pelo órgão gestor?
( ) O processo de elaboração do plano de manejo não está organizado ou estruturado.
( ) O processo de elaboração do plano de manejo está organizado e estruturado.
( ) Todas as expedições de campo para a etapa de diagnósico foram realizadas.
( ) A etapa de diagnósico está concluída e os relatórios técnicos redigidos.
( ) A etapa de planejamento está concluída e o documento inal redigido.
( ) O plano de manejo está aprovado pelo órgão gestor e publicado.

Plano de manejo elaboRado e Revisado nos últimos 5 anos
A UC concluiu o processo de revisão do seu Plano de Manejo ou de Gestão, com a aprovação formal pelo órgão gestor.
( ) O processo de revisão do plano de manejo não está organizado ou estruturado.
( ) O processo de revisão do plano de manejo está organizado e estruturado.

( ) Todas as expedições de campo para a etapa de diagnósico foram realizadas.
( ) A etapa de diagnósico está concluída e os relatórios técnicos redigidos.
( ) A etapa de planejamento está concluída e o documento inal redigido.
( ) O plano de manejo está aprovado pelo órgão gestor e publicado.

eQuiPe mínima
A UC dispõe de equipe gestora mínima para suas necessidades, localizada de forma a contribuir com o desempenho da unidade
( ) não há pessoal lotado exclusivamente para gestão na unidade de conservação.
( ) existe um responsável designado exclusivamente para gerenciar a UC.
( ) A equipe gestora conta com 2 ou mais funcionários, mas nenhum reside em municípios das sedes administraivas da unidade.
( ) A equipe gestora conta com 2 ou mais funcionários, sendo que parte deles reside em municípios das sedes administraivas da unidade.
( ) A equipe gestora conta com 5 ou mais funcionários, sendo que a maioria reside em municípios das sedes administraivas da unidade.

eQuiPamentos mínimos
A UC conta com os equipamentos necessários para a implementação dos programas de manejo? Os equipamentos recebem manutenção preveniva e correiva adequada?
( ) A unidade não conta com nenhum equipamento para sua gestão.
( ) A unidade tem acesso aos equipamentos básicos que viabilizam as aividades administraivas de roina.

( ) A unidade conta com equipamentos básicos para as aividades de proteção e gestão paricipaiva. É realizada a manutenção correiva dos equipamentos.
( ) A unidade conta com equipamentos básicos para a implementação dos programas de manejo relevantes. É realizada a manutenção preveniva
dos equipamentos.
( ) A unidade conta com os equipamentos para operacionalização adequada de todos os programas relevantes de manejo.

instalações mínimas
A UC dispõe das instalações necessárias para a sua gestão e estas instalações são adequadamente manidas.
( ) não há nenhuma instalação própria para a gestão da UC.
( ) existe uma instalação própria para a gestão da UC.
( ) existe uma base administraiva, posto de iscalização ou centro de convivência na área da UC conforme previsto no plano de manejo/ gestão.
( ) existem as principais instalações necessárias para a gestão da UC previstas no plano de manejo e são realizadas as manutenções necessárias
destas instalações.
( ) existem todas as instalações necessárias para a gestão da UC previstas no plano de manejo e são realizadas as manutenções necessárias destas
instalações.

teRmo de comPRomisso e cdRu – PRoteção inteGRal
A UC dispõe dos instrumentos legais necessários para promover o ordenamento de aividades e do uso dos recursos naturais pelas comunidades
residentes/usuários, tais como termos de compromisso, termos de ajustamento de conduta, etc.?
( ) nenhuma aividade visando à assinatura dos instrumentos legais necessários foi realizada na UC.

( ) A UC ideniicou e avaliou a uilização dos recursos naturais pelas populações residentes.
( ) O processo de negociação dos instrumentos legais foi concluído e aprovado pelo órgão gestor.
( ) instrumentos legais necessários foram assinados com alguns residentes/ usuários.
( ) nstrumentos legais necessários foram assinados com todos os residentes/usuários.

teRmo de comPRomisso e cdRu – uso sustentável
Existe reconhecimento formal da posse e do uso de áreas da UC sob dominialidade dos órgãos gestores pelas populações tradicionais ou suas
associações?
( ) nenhuma aividade visando à entrega do CdRU para as populações residentes nas UCs foi iniciada.
( ) Até 30% dos moradores já receberam o CdRU, individualmente ou através de suas associações.
( ) entre 30,1 e 60% dos moradores já receberam o CdRU, individualmente ou através de suas associações.
( ) entre 60,1 e 90% dos moradores já receberam o CdRU, individualmente ou através de suas associações.
( ) 100% dos moradores já receberam o CdRU, individualmente ou através das associações.

sinalização
A UC possui sinalização nos principais pontos estratégicos e esta sinalização é adequadamente manida?
( ) A UC não possui sinalização.
( ) Os principais pontos de acesso a UC que devem ser sinalizados já foram ideniicados.

( ) Os principais pontos de acesso da UC estão sinalizados.
( ) Os pontos estratégicos da UC estão sinalizados, conforme previsto no plano de manejo/gestão.
( ) A sinalização recebe manutenção regular.

demaRcações estRatéGicas
Os limites da UC são conhecidos pelos responsáveis pela gestão e pelos principais usuários e os pontos estratégicos são adequadamente demarcados?
( ) O memorial descriivo da UC não representa adequadamente os seus limites.
( ) O memorial descriivo da UC representa adequadamente os seus limites.
( ) Os limites da UC são amplamente divulgados para os seus principais usuários.
( ) A demanda estratégica de demarcação prevista no plano de manejo/gestão está atendida em pelo menos 50%.
( ) A demanda estratégica de demarcação prevista no plano de manejo/gestão está integralmente atendida.

levantamento fundiáRio
Diagnósico, encaminhamento e regularização da situação fundiária da UC.
( ) O levantamento da cadeia de dominialidade não foi iniciado
( ) O levantamento socioeconômico foi concluído.
( ) O levantamento da cadeia de dominialidade foi concluído.
( ) A negociação para a transferência de áreas públicas foi concluída e os processos administraivos indenizatórios para áreas pariculares foram
analisados tecnicamente.
( )A dominialidade de terras públicas na UC foi transferida para o órgão gestor e os processos administraivos indenizatórios para áreas pariculares
encontram-se com imóveis/benfeitorias avaliados.

Plano básico GRau de PRoteção
A UC desenvolve as aividades de proteção a parir de uma estratégia coerente e de forma integrada com os demais programas. Busca-se a melhoria na eiciência e na eicácia da proteção na unidade?
( ) não são executadas aividades de proteção.
( ) As aividades de proteção são realizadas de forma reaiva, respondendo às denúncias, pressões ou ameaças.
( ) As aividades de proteção são realizadas de forma proaiva – a parir de uma estratégia coerente (plano de proteção).
( ) A eicácia e a eiciência da proteção são monitoradas através de indicadores quanitaivos.
( ) A eicácia e a eiciência da proteção são monitoradas e avaliadas sistemaicamente, sendo as informações uilizadas no aprimoramento dos ciclos
de planejamento e execução.

PesQuisa- inventáRio de RecuRsos natuRais
A UC viabiliza e apoia a realização de pesquisas necessárias para a sua gestão e para a conservação da biodiversidade?
( ) não existem trabalhos de pesquisa na UC.
( ) Os trabalhos de pesquisas realizados na UC não são orientados pelas demandas do plano de manejo/gestão.
( ) A UC promove expedições esporádicas para realização de pesquisas prioritárias para a gestão apontadas no plano de manejo.
( ) A UC fomenta, de forma sistemáica, um programa de pesquisas prioritárias apontadas no plano de manejo.
( ) Os resultados das pesquisas são sistemaicamente uilizados para melhoria da gestão da UC.

monitoRamento de indicadoR biolóGico ou social
A UC desenvolve um programa conínuo de monitoramento que gera informações necessárias para a sua gestão e para os esforços de conservação
da biodiversidade?
( ) não existe monitoramento na UC.
( ) A UC uiliza informações provenientes de sistemas de monitoramento remoto para aprimorar a gestão da UC e ideniicou as prioridades para
monitoramento in situ.
( ) A UC está estruturada para monitorar, in situ, indicadores socioambientais ou da biodiversidade.
( ) A UC monitora sistemaicamente pelo menos um indicador socioambiental ou da biodiversidade.
( ) Um programa de monitoramento de indicadores socioambientais e da biodiversidade é implementado de forma integrada e conínua, gerando
informações relevantes para a gestão da UC

foRmação do conselHo
A UC possui um Conselho Gestor oicialmente consituído?
( ) A unidade não iniciou o processo de formação do Conselho Gestor.
( ) A unidade ideniicou os potenciais atores para consituírem o Conselho Gestor.
( ) A unidade já promoveu a sensibilização dos potenciais atores para consituírem o Conselho Gestor.
( ) A unidade já promoveu as reuniões para formação do Conselho e as organizações envolvidas indicaram os seus representantes.
( ) O Conselho foi formado e a sua existência formalmente reconhecida através da publicação de portaria pelo órgão gestor.

funcionamento do conselHo
A UC possui um Conselho Gestor funcionando regularmente contribuindo para sua efeiva gestão.
( ) O Conselho Gestor não possui regimento interno.
( ) O Conselho Gestor possui regimento interno.
( ) O Conselho Gestor passou por um processo de capacitação.
( ) O Conselho Gestor da unidade se reúne regularmente de acordo com seu regimento interno.
( ) O Conselho Gestor contribui de forma efeiva com a gestão da unidade.

Realização:

Apoio
inanceiro:

Parceiro:

