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RESUMO 

 
Para lidar com as diversas ameaças com que sofrem as Unidades de Conservação, 

surgiu a necessidade do planejamento para o manejo dessas áreas. São necessários vários 

indicadores de planejamento para avaliar a efetividade de manejo das UCs, e em se tratando 

dos planos de manejo os indicadores devem versar sobre a existência de plano de manejo, sua 

atualidade e o grau de implementação do mesmo. No presente estudo foi feita uma revisão 

sobre os planos de manejo e sua efetividade de implementação, com um estudo de caso acerca 

do plano de manejo do Parque Nacional Serra da Cutia (PNSC), no Estado de Rondônia. 

Foram selecionadas duas áreas estratégicas para iniciar o trabalho de monitoria de 

implementação: Área Estratégica Interna e a Área Estratégica Externa. A metodologia se 

orienta pelo Roteiro Metodológico de Planejamento (Gallante et all, 2002), através da 

utilização dos formulários disponibilizados. Analisando o plano de manejo do PNSC e através 

de revisão bibliográfica constatou-se que os planos de manejo em sua maioria são documentos 

com uma enorme quantidade de informações descritivas e pouco práticas. Constatou-se no 

Plano do PNSC que algumas informações são irrelevantes para o manejo da Unidade, porém 

as atividades da área estratégica externa estão parcialmente dentro do exequível e que a área é 

relevante para a interação com o entorno, onde situações de ameaças e oportunidades devem 

ser adequadamente tratadas. Conclui-se que a monitoria e avaliação dos Planos de manejo é 

um procedimento simples e barato, e que depende apenas da boa vontade e disponibilidade 

dos gestores iniciá-la.  

 

Palavras-chave: Planos de manejo, monitoria, planejamento, implementação. 
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ABSTRACT 

 
In order to deal with the different threats the Conservation Units suffer, the need of planning 

for the management of these areas is essential. Many planning indicators are necessary for the 

assessment of management effectiveness of the CUs, and when it comes to management 

plans, indicators must show the existence of a management plan, its currency and the degree 

of its implementation. In the present study we conducted a review of management plans and 

their effectiveness of implementation, with a case study on management plan of the National 

Park Serra da Cutia (PNSC), in the state of Rondônia. We selected two strategic areas to start 

the implementation monitoring: Internal Strategic Area and External Strategic Area. The 

methodology is oriented by the Methodological Itinerary of Planning (Gallante et all, 2002), 

through the use of available forms. While analyzing the management plan of PNSC and 

through bibliographical review, we verified that most of the management plans are documents 

with an enormous quantity of descriptive information which are insufficiently practical. We 

verified that in the PNSC Plan some data are irrelevant for the management of the Unit; 

however, the activities of the external strategic area can be partially considered feasible and 

we verified that the area is relevant for the interaction with the environs, where threating 

situations and opportunities must be dealt with adequately. We conclude that monitoring and 

assessment of management plans are a simple and inexpensive procedure, and that its start 

depends on good will and availability of managers. 

 

Key words: management Plans, monitoring, planning, implementation. 
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INTRODUÇÃO 

 

O enorme potencial do Brasil em termos de biodiversidade é, em grande parte, 

influenciado pelo fato de ser um país predominantemente tropical, devido à sua dimensão 

continental, à heterogeneidade espacial e também pela grande variação climática e 

geomorfológica. O Brasil é considerado o país de maior biodiversidade do planeta. (Araújo 

2007). 

O Brasil abriga sete biomas: Amazônia, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, Caatinga, 

Campos Sulinos e o bioma Costeiro, sendo que o bioma Amazônico ocupa cerca de 3,68 

milhões de km², o que torna a Amazônia o maior conjunto de florestas tropicais do planeta e a 

detentora de 1/5 da disponibilidade mundial de água potável (Araújo 2007).  

A Constituição Federal de 1988 consagra a questão ambiental e, através de seu artigo 

225, determina que “o meio ambiente é um direito de todos e um bem de uso comum do povo 

e essencial à sadia qualidade de vida, incumbindo ao poder público e à coletividade o dever de 

preservar e zelar para assegurar que as próximas gerações façam bom uso e usufruam de um 

meio ambiente ecologicamente equilibrado”. Nesse contexto, a floresta amazônica brasileira, 

a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato Grossense e a Zona Costeira são elevados 

à categoria de patrimônios ambientais.  

 Contudo, as interferências antrópicas nas paisagens naturais têm resultado na 

destruição dos hábitats, na conversão das biotas, na introdução de espécies exóticas, na 

ampliação dos efeitos de borda, na superexploração de recursos, entre outros, o que vem 

contribuindo gradativamente para a perda da biodiversidade (Araújo 2007). Isso tem ocorrido 

devido à constante necessidade de “crescimento a qualquer custo” sem a devida preocupação 

com a condição finita dos recursos naturais da Terra.  

Diante disso , surgiu a necessidade de se proteger as áreas naturais antes que estas 

fossem completamente destruídas em favor das demandas econômicas. O estabelecimento de 

áreas protegidas é uma estratégia importante de valorização e manutenção do meio ambiente e 

dos recursos naturais (fauna, flora, serviços ecossistêmicos, recursos minerais, culturais, entre 

outros). 

As unidades de conservação (ou áreas protegidas, como são conhecidas 

internacionalmente) possuem um conceito designado pela União Internacional para a 

Conservação da Natureza (IUCN) como: “áreas de terra e/ou mar especialmente dedicadas à 

proteção e manutenção da diversidade biológica e de seus recursos naturais e culturais 
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associados, e manejados através de instrumentos legais ou outros meios efetivos”(IUCN 

1994). 

 Com isso, as áreas naturais, por serem componentes vitais de qualquer estratégia para 

a conservação, têm sido objeto de ações conservacionistas, embora que incipientes, desde o 

século XIX. Como marco conservacionista mundial destaca-se a criação, nos Estados Unidos, 

do primeiro Parque Nacional, o Yelowstone National Park,em 1872, com objetivo de 

preservar uma extensa área de representativa beleza cênica (Millano 2000).  

  Tendo como referência a legislação, cinco categorias de áreas protegidas estão 

previstas no Brasil: as unidades de conservação; as áreas de reconhecimento internacional; as 

terras indígenas; as reservas legais e as áreas de preservação permanente. As unidades de 

conservação representam a categoria mais antiga no Brasil, datando do final do século XIX 

(Medeiros & Pereira 2011; Araújo 2007). No Brasil, a primeira unidade de conservação criada 

foi o Parque Nacional do Itatiaia em 1937, considerado o principal marco prático de 

conservação (Rylands & Brandon 2005; Zeller 2008). Atualmente, 75 milhões de hectares, ou 

aproximadamente 10 % do território brasileiro é abrangido por unidades de conservação 

(ICMBio 2014).  

 De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC 2000), dois 

grupos de unidades estão previstas: proteção integral, com o objetivo de conservação da 

biodiversidade, e as de uso sustentável, com a proteção da biodiversidade como um objetivo 

secundário e que permitem várias formas de utilização dos recursos naturais. Existem hoje, 

1828 Unidades de Conservação (UCs) entre federais, estaduais e municipais, destas 313 são 

UCs federais geridas pelo ICMBio, excetuando as Reservas Particulares do Patrimônio 

Natural (RPPN) (CNUC 2014) (Tabela 1). 

 É na tipologia denominada Unidade de Conservação de uso indireto, que estão 

inseridos os Parques Nacionais,uma das categorias do grupo de unidades de proteção integral 

de acordo com o SNUC (Brasil, 2000). Os parques nacionais, ou parnas, foram as primeiras 

UCs a serem criadas, através do Código Florestal de 1934 (Decreto 23.793). Existem 

atualmente 69 Parques Nacionais no Brasil, totalizando 252.103 km² de área protegida, dentre 

estes, 45 deles estão localizados na Amazônia perfazendo 6,2% do território deste bioma, e 

quatro no estado de Rondônia (CNUC 2014) (Tab. 2). 
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Tabela1 - Quantitativo de Unidades de Conservação por categoria de uso. 
Proteção Integral Uso Sustentável 

Tipo/ Categoria Nº Área (km²) Tipo/ Categoria Nº Área (Km²) 

Estação Ecológica (ESEC) 31 68.035 Floresta Nacional (FLONA) 65 163.955 

Reserva Biológica (REBIO) 30 39.239 Reserva Extrativista (RESEX) 59 123.235 

Monumento Natural 3 443 
Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável (RDS) 
1 644 

Refúgio de Vida Silvestre (RVS) 7 2.017 Reserva de Fauna  - - 

Parque Nacional (PARNA) 69 252.103 

Área de Proteção Ambiental 

(APA) 
32 100.007 

Área de Relevante Interesse 

Ecológico (ARIE) 
16 448 

Reserva Particular do Patrimônio 

Natural (RPPN) 
574 4.728 

Total geral: 140 361.837  747 393.017 

Fonte:ICMBio 2014.  

 

Tabela 2 - Parques Nacionais do Estado de Rondônia, seu ano de criação e portaria do plano 

de manejo. 
Parques Nacionais de Rondônia Ano criação Plano de manejo 

*Parna dos Campos Amazônicos 2006/ AM/RO/MT 2011 – PortariaNº 39 16/06/11 

Parna da Serra da Cutia 2001 2008 – Portaria nº 55, de 08/08/2008 

Parna de Pacaás Novos 1979 1984 - N° 88 16/11/2009 

*Parna de Mapinguari 2008 AM/RO Não possui 

Fonte:ICMBio 2014. 

*Parques que abrangem mais de um Estado 

 

No entanto, para garantir a proteção efetiva dos recursos naturais, apenas decretar UCs 

não é suficiente, é preciso ir mais além e avaliar se os sistemas de áreas protegidas 

representam os diferentes componentes da biodiversidade e processos ecológicos e se estão 

sendo geridos de forma efetiva para garantir a manutenção da biodiversidade a longo prazo, 

sendo necessário criar formas de gerir e manejar estas áreas (Araújo, 2007; Fernandez, 2000).  

 O objetivo geral deste trabalho foi fazer uma revisão bibliográfica acerca dos planos 

de manejo e seu processo de implementação, e como um estudo de caso avaliar a execução e 

implementação do plano de manejo do Parna Serra da Cutia, no Estado de Rondônia, 

realizando a monitoria de acordo com o roteiro metodológico proposto por Galante et 

al.(2002), com vistas a subsidiar sua revisão. Para a monitoria de implementação foram 

selecionadas duas áreas estratégicas do PNSC: a Área Estratégica Interna (AEI) Entrada do 

Parque e a Área Estratégica Externa (AEE) Distrito de Surpresa. Os objetivos específicos 

foram: avaliar a implementação das ações previstas no planejamento por área de atuação 

(áreas internas e externas) e por programa; apresentar quais das atividades previstas dentro 

dos programas por área de atuação foram executadas, se o foram completa ou 

incompletamente e, nesse caso, quais os motivos que a comprometeram ou inviabilizaram e 

retratar a situação atual dos planos de manejo e seu processo de planejamento; indicar 

propostas de ajustes e atualizações.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 PLANEJAMENTO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

O manejo de áreas protegidas é um assunto relativamente recente, datado da década de 

70 e tendo evoluído até os dias atuais. A União Internacional para a Conservação da Natureza 

(IUCN) orienta, desde a sua fundação em 1948, o planejamento e o manejo em áreas naturais 

protegidas mundialmente, e foi no início dos anos 70 que lançaram um guia completo e 

detalhado sobre procedimentos práticos a adotar quando da elaboração dos planos de manejo 

(Araújo 2007). 

Já em 1975 a IUCN dá início aos seus trabalhos estabelecendo um sistema 

internacional de classificação para as áreas protegidas, trazendo clareza no que diz respeito às 

terminologias para as categorias de manejo (Araújo, 2007). 

A partir daí o IBDF (Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal), que depois foi 

incorporado ao IBAMA, passou a formular planos para as unidades sob sua administração 

utilizando a metodologia da IUCN a partir de 1976, contendo sugestões, princípios ou outros 

elementos relevantes para a implementação das unidades, dando início ao planejamento de 

parques (Zeller, 2008; Horowitz 2000). Com base nesta metodologia foram criados os 

primeiros planos de manejo de parques nacionais brasileiros: de Sete Cidades (Piauí), de 

Brasília (Distrito Federal) e da Amazônia (Amazonas) em 1979.  

Apesar de todas as normas e da constatação da importância de um plano de manejo 

para o sucesso de uma unidade de conservação (Zeller, 2008; Araújo 2007; Mello 2008), 

diferentes referências para o planejamento surgiram, pois o antigo IBDF e o então recém-

criado IBAMA, não conseguiram executar as propostas. Diante disso, diversos roteiros para o 

planejamento foram criados (ver Ibama1996;Gallante et al. 2002). 

Entre os benefícios do planejamento, está o aprimoramento do funcionamento da área, 

que contribui para um melhor desempenho dos seus encarregados, a otimizaçãoda captação e 

execução de verbas e a identificação de responsabilidades e causas, podendo ainda aperfeiçoar 

a comunicação, garantir o cumprimento de requisitos internacionais e auxiliar na 

implementação de protocolos de um sistema de unidades de conservação (Zeller, 2008). 

Uma das premissas do planejamento é que ele beneficie os profissionais encarregados 

pelo manejo do parque, já que são eles os responsáveis pela execução do plano. Dessa 
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maneira o chefe da unidade e os funcionários são os mais indicados para encontrar soluções 

aos problemas da área (Araújo 2007; Faria 2004; Mello 2008; Zeller 2008). 

Segundo Horowitz (2002) as UCs são como ecossistemas naturais abertos inter-

relacionados com o ambiente externo. Esse autor propõe a utilização de um enfoque 

ecossistêmico para o planejamento e manejo destas áreas. Assim, o plano de manejo deve 

obrigatoriamente, e obedecendo a legislação correlata, considerar o entorno das UCs. Essa 

inserção se faz necessária para evitar o isolamento da área, evitar pressões externas sobre as 

mesmas, oferecendo mais oportunidades para a vida silvestre (Gallante et al. 2002; Zeller, 

2008). 

Porém essa inserção do entorno no planejamento de UCs é algo recente no Brasil, 

enquanto que no Chile e Costa Rica, esta preocupação já aparecia nos guias de planejamento 

(Zeller apud Miller 1980). Quando se fala em planejamento participativo, um dos benefícios 

está a possibilidade de se buscar consenso acerca da visão e propostas para a área, obtenção 

de apoio político para a proteção da unidade e o engajamento de lideranças locais, fazendo 

assim com que o parque faça mais parte do cotidiano das pessoas do entorno. 

 

2.2 A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO: PLANOS DE MANEJO E 

ROTEIRO METODOLÓGICO 

 

Devido às diversas ameaças à biodiversidade que uma UC pode sofrer surge a 

necessidade de gerir e manejar essas áreas. O Plano de Manejo é um instrumento de 

planejamento dos Parques Nacionais desde 1979 (Brasil 1979), regulamentado através do 

Decreto nº 84.017/79 e de todas as categorias de UCs desde 2000 (Brasil, 2000), 

regulamentado através do SNUC. Ele possui importância estratégica na organização e na 

administração destes espaços, promovendo uma melhor eficácia da preservação e conservação 

do meio ambiente. Os dois principais produtos gerados no plano de manejo são o zoneamento 

e os programas de manejo (Araújo, 2004; Zeller, 2008). 

Com intuito de regulamentar os Parques Nacionais, foi instituído o Decreto 84. 017 de 

21 de setembro de 1979, que trouxe as bases para a criação e a melhor gestão dessas áreas, 

trazendo a definição e o conceito de plano de manejo, como sendo“um projeto dinâmico que, 

utilizando técnicas de planejamento ecológico, determine o zoneamento de um Parque 

Nacional, caracterizando cada uma das suas zonas e propondo o seu desenvolvimento físico, 

de acordo com suas finalidades.”(Brasil,1979). 
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Um dos objetivos do plano de manejo era propor o zoneamento como base para 

oordenamento e a gestão do território protegido. Dessa maneira surge os conceitos p.ex.de 

zona intangível, primitiva, de uso extensivo, histórico-cultural e de recuperação, onde os 

atributos da área determinam asatividades e intervenções permitidas (Medeiros &Pereira 

2011). O decreto ainda trouxe a obrigatoriedade do plano de manejo ser elaborado e revisado 

periodicamente em um prazo de cinco anos da criação da UC. 

A Lei nº 9.985/00 que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) 

também unificou as terminologias para o planejamento de UC, definindo plano de manejo em 

seu capítulo I, Art. 2º XVII como: 

 

“Documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos 

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 físicas necessárias à gestão da 

Unidade”(Brasil 2000). 

 

O SNUC também passou a exigir a elaboração do plano de manejo para todas as 

categorias de UC. 

Segundo Araújo (2004) a elaboração de Planos de Manejo não se resume apenas à 

produção do documento técnico. O processo de planejamento e o produto Plano de Manejo 

são ferramentas fundamentais para a gestão da Unidade de Conservação. O processo de 

elaboração e implementação dos Planos é configurado como um ciclo contínuo de consulta e 

tomada de decisão, com base no entendimento das questões ambientais, socioeconômicas, 

históricas e culturais que caracterizam uma Unidade de Conservação e a região onde esta se 

insere. A IUCN faz uma referência aos Planos de Manejo como sendo resultado de um 

processo dinâmico que deve ser avaliado periodicamente (Horovitz 2000). 

O Decreto nº 4.340 de 22 de agosto de 2002, que regulamenta o SNUC, estabelece que 

os órgãos executores do SNUC devem estabelecer um roteiro metodológico básico para a 

elaboração dos Planos de Manejo das diferentes categorias de unidades de conservação, 

uniformizando conceitos e metodologias, fixando diretrizes para o diagnóstico da unidade, 

zoneamento, programas de manejo, prazos de avaliação e de revisão e fases de implementação 

(Brasil 2002). 

O primeiro Roteiro elaborado após o SNUC foi o “Roteiro Metodológico de 

Planejamento: Parque Nacional, Reserva Biológica e Estação Ecológica, (Galante et 
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al.2002),utilizado atualmente para elaboração de Planos de Manejo em Unidades de Proteção 

Integral no âmbito federal e em diversos estados. O objetivo básico e principal deste roteiro é 

o de orientar a elaboração e revisão dos Planos de Manejo, através de um planejamento 

contínuo, gradativo, participativo e flexível(Mello 2008). 

Trata-se de uma revisão do Roteiro Metodológico para o Planejamento de Unidades de 

Conservação de Uso Indireto (Galante et al. 2002; GTZ 1996) e não inclui as Reservas 

Biológicas e Refúgios de Vida Silvestre porque, embora enquadrados no SNUC dentro do 

grupo de Proteção integral, suas características diferem das outras categorias do grupo, por 

possibilitarem a inclusão de áreas particulares.  

Alguns dos aspectos modificados e incorporados ao novo Roteiro incluem o 

tratamento da região da UC de forma integrada em um único encarte, a inserção de elementos 

do planejamento estratégico e o tratamento das atividades por área de atuação (Araújo 2007; 

Ibama2002). Outra novidade foi a implantação de um processo gradativo para a 

implementação do Plano de Manejo, em curto prazo (anual), médio prazo (cinco anos) e em 

longo prazo (considerando a realidade institucional). Foi mantida a concepção de um 

planejamento gradativo, contínuo, flexível e participativo, proposto no Roteiro original. 

Por este roteiro, pode-se ressaltar ainda, que o Plano de Manejo de uma UC, é 

apresentado em três abordagens distintas, conforme a divisão dos encartes. Seguindo esta 

proposição primeiramente a UC é enquadrada nos cenários internacional, federal e estadual, 

em seguida é feito o diagnóstico da situação sócio ambiental do entorno e a caracterização 

ambiental e institucional da UC e por último, que aliás neste trabalho pode ser considerado 

como o aspecto mais relevante, pois é o que será avaliado, são feitas as proposições voltadas 

para a UC e sua região, traduzidas em um planejamento conforme a figura 1 abaixo. Os três 

últimos encartes, Planejamento, Projetos Específicos e Monitoria/Avaliação, estão vinculados 

à implementação do Plano de Manejo. 

 



16 

 

 

Fonte: IBAMA, 2002 
 

Figura 1 - Estrutura dos planos de manejo segundo Roteiro Metodológico. 

 

Os encartes se estruturam da seguinte forma: 

Encarte 1- Contextualização da UC- enquadra a UC em três grandes cenários: 

a) Cenário internacional: pertinente a UCs específicas que podem ser aquelas 

localizadas em áreas de fronteira, quando dispuserem de certificação de proteção 

internacional e quando englobarem recursos, acordos ou programas compartilhados pelo 

Brasil. 

b) Cenário federal: mostra a importância da UC perante o SNUC. 

c) Cenário estadual: importância em garantir oportunidades para compor 

corredores ecológicos, mosaicos e demais parcerias com municípios nos limites da UC. 

Encarte 2- Análise Regional: diz respeito aos municípios abrangidos pelos limites da 

UC e também pela ZA, que possam auxiliar a identificar ameaças e oportunidades destes para 

com a UC. 

Encarte 3- Unidade de Conservação: vai apresentar todas as características bióticas e 

abióticas, além de fatores antrópicos, culturais e institucionais da UC, ressaltando pontos 

fortes e fracos. 

Encarte 4- Planejamento: vai abordar a estratégia de manejo da UC e do seu entorno. 

Encarte 5- Projetos específicos: são situações especiais desenvolvidas após a 

conclusão do plano de manejo. 

Encarte 6- Monitoria e Avaliação: visa estabelecer mecanismos de controle e 

eficiência, eficácia e efetividade da implementação do planejamento. 
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O objetivo básico e principal dos roteiros metodológicos é orientar a elaboração e 

revisão dos planos de manejo, apesar disso pouca informação se tem a respeito da 

implementação dos planos de manejo, bem como seu processo de monitoria e revisão. 

Especialmente para os parques nacionais, que são as UCs mais antigas e as que 

primeiro tiveram um roteiro para orientar a elaboração e revisão dos planos de manejo, pouca 

informação é encontrada neste sentido. De acordo com dados do Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio), até outubro de 2013, das 313 UCs existentes, 

apenas 144 ou 46,01% possuíam plano de manejo, destas apenas 10 UCs, ou 3,19% já tiveram 

seus planos de manejo revisados, apesar da obrigatoriedade exigida na legislação. 

Apesar de serem previstas no roteiro metodológico, as avaliações de implementação 

do plano de manejo não foram ainda, objeto de análise mais detalhada, nem estão disponíveis 

para os parques com plano de manejo aprovados. 

Por ser um instrumento de gestão, um plano de manejo pode até ser simples, mas 

precisa, obrigatoriamente, ser exequível e operacional em sua capacidade de ordenamento e 

gerenciamento da área protegida. Apesar de estar previsto em lei, a elaboração do plano de 

manejo não deve configurar um fim em si mesmo. O seu sucesso se baseia na capacidade 

efetiva de orientar corretamente a administração da UC, de articular e mobilizar agentes e 

grupos sociais envolvidos, com intuito de transformar a realidade local em que se insere a 

área protegida, sempre tendo o alcance dos propósitos para os quais ela foi criada como 

horizonte (Araújo 2007; Mello 2008). 

De acordo com Faria (1997) são necessários vários indicadores de planejamento para 

avaliar a efetividade de manejo das UCs, e em se tratando dos planos de manejo os 

indicadores devem versar sobre a existência de plano de manejo, sua atualidade e o grau de 

implementação do mesmo.   

Neste contexto, a avaliação da efetividade de gestão mede, primariamente, como as 

unidades de conservação protegem os valores que almejam proteger e quão eficientemente 

estão sendo alcançadas suas metas e objetivos, através da avaliação dos diversos fatores 

componentes da gestão (Hockings 2000; WWF 2012). Uma das formas de avaliação de 

efetividade de gestão é através da monitoria dos Planos de Manejo. 

O processo de monitoria e avaliação é considerado um instrumento para assegurar a 

interação entre o planejamento e a execução das ações propostas no Plano de Manejo, 

possibilitando ajustes, replanejamento ou novas proposições, através de sua monitoria e 

avaliação. De acordo com a Aliança para as Medidas de Conservação The Conservation 

Measures Partnership (CMP 2007) o monitoramento efetivo utiliza uma quantidade mínima 
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de recursos financeiros e humanos para prover a informação mínima necessária para 

determinar se seu projeto está no caminho pretendido e o que pode ser feito, caso não esteja. 

Ainda se tratando da execução de proposições acerca do planejamento de UCs, é 

importante salientar que os ecossistemas aos quais as unidades fazem parte são muito 

complexos e dinâmicos, sendo que nossa compreensão acerca deles é bastante limitada, e 

assim também é nossa responsabilidade predizer como responderão às ações de manejo. Daí 

decorre boa parte do fracasso com os atuais planos de manejo de unidades de conservação 

(Araújo 2007; Mello 2008; Zeller 2008). 

Atualmente é recomendado que os ecossistemas e as espécies em UCs sejam 

manejados de acordo com os pressupostos do manejo adaptativo (Araújo 2007; CMP 2007). 

No manejo adaptativo é utilizado o conceito de experimentação na implementação de 

políticas de recursos naturais e ambientais, onde são formuladas hipóteses sobre o 

comportamento de um ecossistema que está sendo objeto do manejo. Se os resultados 

esperados são alcançados a hipótese é confirmada, caso não sejam alcançados e a hipótese não 

se confirme, o manejo adaptativo possibilita o aprendizado e permite que futuras decisões se 

beneficiem de uma melhor base de conhecimentos (Fig. 2) (Araújo 2007). 

Este caminho representa uma estratégia formal, sistemática e rigorosa para se aprender 

a partir de resultados obtidos com as ações de manejo e propiciará obtenção de uma melhoria 

contínua. 

 

 

Fonte:Adaptado de Araújo 2007. 

 

Figura 2 - Os seis passos do manejo adaptativo. 

 

Levantar o 
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Partindo do princípio de que todo planejamento é passível de ajustes ao longo da 

implementação das ações, uma das orientações constantes no Roteiro Metodológico é a 

necessidade de realizar periodicamente a monitoria e avaliação da efetividade das ações 

propostas ao longo da implementação do Plano de Manejo.  
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3 PROCESSO DE PLANEJAMENTO DO PARQUE NACIONAL SERRA DA CUTIA 

 

Foi escolhido fazer a avaliação da implementação no plano de manejo do PARNA 

Serra da Cutia, cujo plano já tem seis anos de publicação, tendo sido pouco implementado. 

O plano de manejo do Parque Nacional Serra da Cutia (PNSC) representa o primeiro 

instrumento de gestão da UC, e seu processo de planejamento foi iniciado em outubro de 

2002, fruto da cooperação técnica entre o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis – IBAMA (órgão ambiental que gerenciava as Unidades de 

Conservação federais na época), o WWF-Brasil e a Associação de Defesa Etno-Ambiental – 

Kanindé, com a supervisão técnica da Diretoria de Ecossistemas - DIREC. Foi desenvolvido 

de acordo com o Roteiro Metodológico de Planejamento: Parque Nacional, Reserva Biológica 

e Estação Ecológica estabelecido pelo Ibama (2002). O Plano só foi aprovado em 2008. 

O processo de elaboração do Plano seguiu as dez etapas orientadoras do Roteiro e 

contou com momentos participativos, reunião técnica de pesquisadores e reuniões técnicas de 

planejamento. O processo de criação do parque, que culminou com a criação das reservas 

extrativistas federais do Barreiro das Antas e do Rio Cautário, ficando o parque entre as duas 

reservas, resultou em uma situação especial, com implicações diretas no planejamento da UC. 

Uma delas diz respeito ao uso público, onde na delimitação das três UCs os principais 

atrativos ambientais ficaram fora dos limites do parque. Este fato, aliado às dificuldades de 

acesso limita as possibilidades de uso público da área, o que determinou que no planejamento 

fossem privilegiadas as atividades mais restritas e controladas. Isso também se refletiu no 

zoneamento, que deixou de incluir uma zona de uso intensivo, sendo que a visitação poderá 

ser realizada na zona de uso extensivo. 

 

3.1 PLANEJAMENTO POR ÁREAS ESTRATÉGICAS 

 

No planejamento da UC é apresentada uma avaliação estratégica da Unidade, em 

seguida são estabelecidos os objetivos específicos de manejo. Com base nas etapas anteriores 

é definido o zoneamento, e com base nos objetivos específicos e no zoneamento foram 

estabelecidas as normas gerais da UC, as áreas de atuação e as normas específicas para cada 

área. Posteriormente, as áreas de atuação (áreas estratégicas) foram enquadradas de acordo 

com os diversos programas de manejo. Por fim foi elaborado o cronograma físico-financeiro. 

Conforme o roteiro, o plano de manejo foi elaborado através do planejamento por 

áreas de atuação, que tem como objetivo estabelecer espaços específicos para o manejo do 
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Parque, tanto em seu interior quanto exterior, através da definição de áreas estratégicas ou de 

atuação, de ações a serem desenvolvidas em cada uma destas áreas, e de sua organização de 

acordo com os programas temáticos previstos (Ibama2002). 

O planejamento por áreas de atuação facilita a espacialização das ações gerenciais 

gerais de manejo, definindo onde os diferentes temas serão desenvolvidos.  

As ações planejadas para o PARNA e região são denominadas Ações Gerenciais 

Gerais e estão voltadas para o estabelecimento de estratégias que abrangem o parque (ações 

internas) e a zona de amortecimento e região (ações externas), organizadas de acordo com os 

seguintes programas temáticos: proteção, pesquisa e monitoramento, educação ambiental e 

operacionalização. 

O planejamento por áreas estratégicas espacializa as ações propostas nos diferentes 

programas temáticos (proteção e manejo, pesquisa e monitoramento, educação e interpretação 

ambiental, operacionalização e integração externa), estabelecendo onde essas ações serão 

desenvolvidas (Fig. 5). 

Esses locais onde as ações serão desenvolvidas são áreas consideradas relevantes para 

o cumprimento dos objetivos do Parque, por isso denominadas áreas estratégicas. A vocação 

de cada área estratégica está intrinsecamente ligada às suas características e/ou problemáticas, 

definindo assim o foco das ações de gestão, das intervenções e dos usos e normas 

diferenciadas. 

As áreas estratégicas localizam-se no interior da UC – áreas estratégicas internas 

(AEI), ou fora da UC, na zona de amortecimento e região – área estratégica externa (AEE). A 

área estratégica externa Distrito de Surpresa está inserida na zona de amortecimento (Figura 

4) e constitui-se numa base de apoio aos programas do parque, em especial às atividades de 

educação ambiental e integração externa, implantada numa área que foi concedida ao parque, 

no Distrito de Surpresa, município de Guajará Mirim. Esta área contém atividades e normas 

de Operacionalização, proteção, pesquisa e monitoramento, educação e interpretação 

ambiental e integração externa. 

Como o plano de manejo não passou por nenhuma avaliação desde a sua aprovação 

em 2008, e devido a limitação de tempo e equipe disponível, foram selecionadas duas áreas 

estratégicas para iniciar o trabalho de monitoria de implementação. As áreas selecionadas 

foram a Área Estratégica Interna (AEI)- Entrada do Parque e a Área Estratégica Externa 

(AEE)- Distrito de Surpresa. Essas áreas são onde se concentram os maiores esforços de 

manejo da UC, de 2008 até hoje, motivo que impulsionou a seleção para a avaliação neste 

estudo. 
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3.2 AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA DA UC 

  

Subsidiado pelo diagnóstico da equipe de pesquisadores e pelas reuniões técnicas da 

equipe de planejamento, foram identificados e analisados os fatores internos e externos que 

impulsionam (pontos fortes e oportunidades) ou dificultam (pontos fracos e ameaças) a 

consecução dos objetivos de manejo. A partir daí, foram definidas as ações que deveriam 

minimizar as fraquezas e valorizar as forças diagnósticas, e foram identificadas as áreas 

estratégicas que seriam alvo de esforços mais direcionados. 

Em dezembro de 2005 houve a última reunião da equipe de planejamento para análise, 

ajustes e consolidações finais do documento como um todo. Foram elaborados quatro 

encartes, sendo que o primeiro apresenta a contextualização internacional, nacional e estadual 

da UC, o segundo apresenta uma análise da região do parque, baseada em dados secundários e 

primários, com ênfase em aspectos socioeconômicos. O terceiro encarte apresenta a análise da 

UC, também baseada em dados primários e secundários. Estes três encartes, em conjunto, 

constituem o diagnóstico que subsidia o planejamento, encarte 4. Os quatro encartes são: 1-

Contextualização da Unidade de Conservação; 2- Análise da Região da Unidade de 

Conservação; 3- Análise da Unidade de Conservação; 4- Planejamento, mais os Anexos. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA DE ESTUDO 

 

4.1.1 Localização e histórico de criação 

 

O Parque Nacional Serra da Cutia (PNSC), unidade de conservação federal gerida pelo 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) foi oficialmente 

decretado em agosto de 2001,através doDecreto s/n
o
 de 01.08.2001(Anexo 1),com uma área 

de 283.501,38 hectares, abrangendo parte dos Municípios de Guajará-Mirim e Costa Marques, 

no estado de Rondônia. 

O PNSC está localizado em uma área antigamente denominada Gleba 

Samaúma/Conceição, a qual estava sob jurisdição do Ministério do Exército, passando em 

1997, para o INCRA. Em abril de 1998 a Superintendência do IBAMA (SUPES/RO) solicitou 

ao INCRA a transferência de uma área de 484.828ha para a criação do Parque. Contudo, 

devido a uma grande pressão e demanda da Organização dos Seringueiros de Rondônia (OSR) 

para a criação de duas reservas extrativistas, a gleba foi dividida em 3 partes, sendo duas 

destinadas a criação da Reserva Extrativista do Barreiro das Antas e da Reserva Extrativista 

do rio Cautário, ficando o Parque Nacional incluso entre estas áreas (Fig. 3). 

O principal acesso terrestre ao Parque é feito da capital do estado de Rondônia, Porto 

Velho, até a cidade de Presidente Médici, pela rodovia BR-364, em estrada asfaltada, cujo 

percurso é realizado em aproximadamente seis horas. A partir desta cidade, chega-se à cidade 

de Costa Marques, na fronteira com a Bolívia, pela rodovia BR-429, uma estrada não 

asfaltada, em deslocamento de cerca de 12 horas.Outra via de acesso ao PNSC é através de 

Guajará-Mirim, pelas rodovias asfaltadas BR-364 (300 km) e BR-425 (80 km), em estado 

regular de conservação, sendo esta a melhor forma de alcançar, por via fluvial, a porção mais 

ao norte do Parque. 

O PNSC juntamente com Parque Estadual de Guajará-Mirim e as Reservas Biológicas 

do Rio Ouro Preto e Traçadal são as únicas Unidades de Conservação de Proteção Integral 

inseridas no extremo oeste do Interflúvio Madeira-Tapajós, característica que por si, garante a 

importância chave destas quatro Unidades de Conservação a nível mundial. Por outro lado, a 

crescente pressão política contra as Unidades de Conservação estaduais em Rondônia, vítimas 

de invasões sistemáticas, torna as áreas sob jurisdição federal cada vez mais importantes, pois 

são as com maior garantia de perenidade. 



24 

 

 

Fonte: Ibama2006.  

 

Figura 3 - Mapa do Parque Nacional Serra da Cutia, com as Reservas extrativistas no 

entorno, e a zona de amortecimento em vermelho. 

   

4.1.2 Clima 

 

O Parque está localizado em uma região com clima tipicamente Tropical úmido, 

marcado por temperaturas elevadas durante todo o ano, com pequena amplitude térmica anual 

e alta amplitude térmica diária. As temperaturas médias anuais variam entre 24º à 25º C 

(MMA/Ibama 2006) 

A região entre Guajará-Mirim e Costa Marques, onde está inserida a UC apresenta os 

menores índices anuais de pluviosidade do Estado de Rondônia, com média anual variando de 

1400 a 1500 mm. A umidade relativa média anual apresenta uma variação muito pequena em 

torno de 85%, oscilando entre 60 e 90% no inverno, quando os índices de precipitações são 

menores e entre 80 e 90% no verão, quando ocorrem os maiores índices de precipitação 

(MMA/Ibama 2006).   
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4.1.3 Geomorfologia 

  

De acordo com a compartimentação do relevo sul da Amazônia, proposta pelo Projeto 

Radambrasil (DNPM 1978)  o parque possui áreas inseridas no Planalto Residual do 

Guaporé, interdigitadas no Pediplano Centro Ocidental Brasileiro e áreas de planície fluvial 

que fazem parte das Planícies e Pantanais do Médio e Alto Guaporé, descritas como 

subsistema Guaporé-Mamoré, componente do sistema fluvial do Rio Madeira. 

Na área do Parque, o pediplano isolou um conjunto de relevos dos Planaltos residuais 

do Guaporé, constituído pela Serra do Uopianes e Pacaás Novos. Trata-se de uma área 

pediplanada e relevos dissecados em interflúvios tabulares onde ocorre uma faixa de solos 

rasos compostos por sedimentos arenosos e com cobertura de cerrado, campos e 

campinaranas. A maior parte da drenagem que corta essa área, no entanto, se dirige para o Rio 

Novo ao norte e Cautário a sul e leste. Uma vegetação de florestadegaleria acompanha essa 

drenagem. 

No PNSC estas áreas estão representadas pelos terraços aluviais e planícies 

inundáveis, formando extensas faixas de vegetação nas sub-bacias do rio Novo e Sotério que 

são periodicamente alagadas pelas cheias cíclicas que ocorrem na época das chuvas, quando 

ocorre a invasão das áreas mais baixas pelas águas. 

Outra formação geológica importante nesta sub-bacia são os conjuntos de morros que 

formam a Serra da Cutia, localizada na formação geológica do conglomerado arenítico rio 

Pacáas Novos, caracterizado pelas rochas granitóides que ocorrem ao sul da serra dos 

Uopianes. 

 

4.1.4 Hidrografia 

 

Uma das características do PNSC é ser uma área de muitas nascentes formadoras de 

importantes rios. No rebordo da Serra da Cutia nascem os rios que deságuam nas sub-bacias 

do Rio Novo, do Rio Sotério e do Rio Cautário. O primeiro faz parte da bacia do Rio Pacaás 

Novos e os últimos da bacia do Rio Guaporé. 

Os rios Cautário e Sotério e Pacaás Novos deságuam no rio Guaporé-Mamoré que por 

sua vez lança suas águas no rio Madeira, na altura da cidade de Nova Mamoré. 

De acordo com a CPRM (1998) 508 rios de primeira ordem foram identificados 

nascendo dentro da área do parque, esses rios formam três sub-bacias principais (Figura 4). 
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Fonte: IBAMA 2006.  

 

Figura 4 - Sub-baciashidrográficas do ParqueNacional Serra da Cutia. 

 

4.1.5 Vegetação e fauna 

 

 O PNSC engloba diferentes tipologias florestais, sendo que a fisionomia predominante 

é a Floresta Ombrófila Aberta Submontana, que ocupa 62% da área total do Parque, seguida 

das Formações Pioneiras Fluviais (12,2%), Floresta Ombrófila Aberta Aluvial (9,9%) e 

Contato Cerrado e Floresta Ombrófila (7,9%). Outras formações presentes no PNSC são as 

campinaranas, cerrados, campos e a floresta ombrófila aberta de terra baixa, com dominância 

de bambus. 

Foram identificadas dentro do parque 250 espécies de aves, nove espécies de 

répteisSquamata pertencentes a 2 famílias, 29 espécies de anfíbios em sete famílias, todas da 

ordem Anura, 72 espécies de peixes em 19 famílias e cinco ordens e 29 espécies de 

mamíferos de médio e grande porte. 
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4.2 LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES 

 

Para a realização da execução e implementação do plano de manejo primeiramente foi 

feita uma revisão bibliográfica sobre o tema, assim como foi feita a monitoria seguindo o 

Roteiro metodológico (Gallante et al. 2002), foram ainda consultados o decreto de criação da 

UC e o plano de manejo, documentos diversos referentes à gestão e entrevistado o chefe da 

UC. 

Para avaliação das ações previstas no planejamento por área de atuação e para 

apresentar quais atividades previstas foram executadas, foi aplicado o formulário de monitoria 

do Roteiro Metodológico (Gallante et al. 2002) em alguns programas de manejo das áreas 

estratégicas Interna e Externa. 

 

4.2.1 Áreas estratégicas:AEI Entrada do parque (limite com Surpresa) e AEE Distrito 

de Surpresa 

 

A área estratégica Interna Entrada do Parque está localizada na porção oeste do Parque 

Nacional Serra da Cutia, fazendo limite com o Distrito de Surpresa, dentro da zona de uso 

extensivo do zoneamento do parque (Fig. 5) e é o único local onde este não está limitado por 

áreas protegidas (UCs ou Terra indígena), não possui qualquer tipo de infraestrutura, e está 

prevista para o uso público extensivo, para uso de pesquisadores e uso especial.É uma área 

com ambientes variados, com planícies inundáveis (até 150 m altitude) e platôs (menos de 

300m), recobertos por florestas alagadas (Igapó) e floresta de terra firme, com a presença de 

um castanhal.Esta área contém 4 locais específicos:Local de acampamento; atracadouro, sede 

administrativa com alojamento funcional e um centro de visitantes; trilha interpretativa 

terrestre; trilha interpretativa fluvial. 

 



28 

 

 
Fonte: IBAMA 2006.  

 

Figura 5 - Localização das áreas estratégicas internas e externas do Parque Nacional Serra da 

Cutia. 
 

As áreas estratégicas externas são aquelas relevantes para a interação do Parque com a 

sua região, especialmente a sua zona de amortecimento, onde situações de ameaças e de 

oportunidades devem ser adequadamente tratadas. O estabelecimento de áreas estratégicas 

tem seu respaldo na Lei 9.985/00, que dispõe no § 1
0
 do Art. 25: “O órgão responsável pela 

administração da unidade estabelecerá normas específicas regulamentando a ocupação e o uso 

dos recursos naturais da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos de uma unidade 

de conservação”. 

Para a AEE Distrito de Surpresa está prevista a construção de uma base de apoio aos 

Programas do Parque, em especial, as atividades de educação ambiental e integração externa, 

numa área a ser concedida pelo Município de Guajará Mirim (cerca de 1000 m 
2
), na sede do 

Distrito de Surpresa. 
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4.3 OBTENÇÃO DE DADOS 

 

 A metodologia foi estabelecida em conformidade com o Roteiro Metodológico de 

Planejamento: Parque Nacional, Reserva Biológica e Estação Ecológica (IBAMA, 2002, p. 

121 a 124), através da utilização dos formulários disponibilizados.  

O formulário contém dados como local da área, resultados esperados, indicadores de 

efetividade de implantação, atividade e seu grau de implementação, a justificativa de não 

implementação e a reprogramação, quando couber (vide Tab. 3).  

Foram utilizadas planilhas do software Excel para o registro das atividades constantes 

em cada programa temático, e dentro do planejamento por áreas estratégicas internas e 

externas. Em cada área estratégica são relacionadas atividades e/ou subatividades específicas 

previstas, que serão dispostas na planilha, para avaliação do estágio de implementação dessas 

ações, a partir de critérios pré-estabelecidos:a) realizado (R); b) não realizado (NR) e c) 

parcialmente realizado (PR).  

 Quando as atividades forem avaliadas nos critérios (NR) e (PR), elas foram 

justificadas, e levantada a pertinência da ação diante dos objetivos de manejo da UC. Foi feita 

uma proposta de reprogramação da atividade nestes casos, em concordância com a chefia da 

UC, respondendo assim ao segundo objetivo do trabalho, que é a apresentação das ações que 

não foram implantadas e quais os motivos que as inviabilizaram.  
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Tabela 3 -Formulário de monitoria e avaliação do Plano de Manejo do PNSC- área 

estratégica interna (Entrada do parque). 

 

Fonte: Adaptado de Ibama 2002.Legenda: (R) – Realizado; (PR)- Parcialmente realizado; (NR) – Não Realizado 

 

 

5 RESULTADOS 

  

Na tabela 4 apresenta-se a descrição geral do PARNA Serra da Cutia, com 

informações coletadas na página do ICMBIO e CNUC. 

 

Tabela 4 - Descrição geral do Parque Nacional Serra da Cutia no Estado de Rondônia 

Fonte: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 2014. 

  

O plano de manejo do PARNA contém quatro encartes, totalizando 473 páginas, sem 

contar os mapas e anexos. É um número excessivo de páginas, com três encartes destinados à 

descrição da UC, e um destinado ao planejamento propriamente dito. 

 

5.1 Área de abrangência da Monitoria e Avaliação da Efetividade do Planejamento 

 

Primeiramente foi feita uma revisão de literatura, relacionada ao planejamento de UCs 

(e.g. Araújo 2007 ;Faria 2004 e 1997;Horowitz, 2000 e 2002; Ibama 2002;Mello 2008; Zeller 

2008),à gestão e ao manejo de UCs (e.g. Araújo 2007;Brasil 1979 e 2002;Hockingset al. 

IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE MANEJO DO PARNA SERRA DA CUTIA 

Área Estratégica Interna (AEI) - Entrada do Parque 

1.1Trilha Interpretativa Terrestre 

1 Inserção no Zoneamento: Zona de uso extensivo 

2 
Descrição: Trilha interpretativa, com cerca de 3 Km de extensão e traçado circular, iniciando e terminando próximo ao centro de 

visitantes, passando por ambientes florestais 

Resultados esperados Indicadores 

1. O Parque dotado de um local específico para caminhadas 

interpretativas 

2. Os visitantes usufruindo as oportunidades de recreação aliada à 

sensibilização e à educação. 

1. Estudos específicos realizados; 

2. Trilha implantada e interpretada; 

3. Visitantes sensibilizados e satisfeitos 

Atividade  
Grau de 

implementação 
Justificativa Reprogramação 

Implementação 

2015 2016 

A) Ações de operacionalização 

1 
Realizar estudos específicos para 

definir o traçado da trilha 
NR 

Não foi realizado estudo 

específico para a trilha 

terrestre, pois o Parque 

não tem visitação. 

Planejar estudo 

específico para 

implantação de trilha 

- x 

Nome 
Data de 

criação 

Decreto de 

criação 
Área (ha) 

Municípios 

abrangidos 

Plano de 

manejo 

Situação do Plano de 

manejo 

PARNA Serra da 

Cutia 

1º de agosto de 

2001 

s/n de 1º agosto 

de 2001 
283.611 

Guajará Mirim 

(RO) 

Versão única 

de 2008 

Em vigência e em 

processo de monitoria 
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2006; Horovitz 2000;Medeiros &Pereira 2011; Mello 2008; GTZ 1996), e ao manejo 

adaptativo (Araújo 2007;CMP 2007). Esta revisão serviu como incentivo às discussões deste 

estudo, pois a mesmo possibilita o aprendizado e permite que futuras decisões se beneficiem 

de uma melhor base de conhecimentos 

Foi feita uma visita à Coordenação de planos de manejo –COMAM em Brasília, a fim 

de coletar informações acerca do direcionamento da monitoria em maio de 2014, e uma visita 

ao atual chefe do parque em Guajará Mirim, Rondônia, em junho de 2014, para a 

reprogramação das atividades não ou parcialmente realizadas. 

O formulário foi aplicado nas áreas estratégicas internas e externas: Entrada do parque 

(limite com Surpresa) e Distrito de Surpresa, já descritas anteriormente. 

Seguem as constatações resultantes das avaliações nos dois locais. 
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AEI – Entrada do parque 

 

Dentro da área estratégica interna - entrada do parque, que está inserida na zona de uso 

extensivo¹, são encontradas as atividades local de acampamento, atracadouro, sede 

administrativa com alojamento funcional e centro de visitantes, trilha interpretativa terrestre e 

trilha interpretativa fluvial. Seguem abaixo as avaliações para esta área, por temas (tabelas 7 a 

14). 

 Local de acampamento – Ações de Operacionalização 

 

Tabela5 -Grau de implementação das ações de operacionalização do local de acampamento. 

Área Estratégica Interna (AEI) - Entrada do Parque 

1.1 Local de acampamento 

1 Inserção no Zoneamento: Zona de uso extensivo 

2 
Descrição: local a ser implantado o acampamento será definido em visita técnica pela equipe da UC. Será um local limpo 

e apropriado para acampamentos temporários. 

Resultados esperados Indicadores 

Facilitar a permanência de funcionários e prestadores de serviços, 

antes e durante a implantação da infra-estrutura prevista. 
Local de acampamento implantado e sendo utilizado. 

A) Ações de operacionalização 

Atividade 

Grau de 

implementa-

ção 

Justificativa Reprogramação 

1 

Avaliar o local mais apropriado para a 

permanência temporária de pessoal no 

interior do Parque, considerando a 

proximidade com a área de desembarque 

e os possíveis alagamentos 

R Já executado. Não mais se aplica. 

2 
Viabilizar e implantar o local de 

acampamento 
R 

Foram feitas visitas ao local para 

verificar viabilidade de 

construção do acampamento. O 

local já está definido. 

Não mais se aplica. 

2.1 

A estrutura será do tipo chapéu de palha 

ou pascana, com sistema de captação e 

tratamento de água (tipo cisterna) e local 

para fossa seca 

PR A estrutura está sendo construída 

A estrutura foi construída, 

porém sem o sistema de 

captação de água e local 

para fossa seca. 

Implementar um sistema 

de captação e tratamento 

de água tipo cisterna. 

Fonte: Adaptado de Galante et al.2002. 

  

A área local de acampamento que contém três atividades dentro do programa de 

Operacionalização apresentou duas das três atividades realizadas, não sendo mais passível de 

reprogramação. A atividade que foi parcialmente realizada foi a exigência de um sistema de 

tratamento de água (tipo cisterna) que ainda não foi implementado, porém foi reprogramado 

para ser viabilizado (tab. 5).  

Esta atividade, conforme os resultados esperados justificam, irá auxiliar a execução 

das outras atividades planejadas para a área estratégica interna, servindo de base para a 
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permanência de funcionários e servidores. A fonte de verificação para esta atividade foi a 

edificação construída. 

 Atracadouro, sede administrativa com alojamento funcional e centro de 

visitantes – Ações de Operacionalização 

 

Tabela 6 - Grau de implementação das ações de operacionalização do Atracadouro, sede 

administrativa com alojamento funcional e centro de visitantes. 
(Continua) 

Área Estratégica Interna (AEI) - Entrada do Parque 

1.1 Atracadouro, sede administrativa com alojamento funcional e centro de visitantes 

1 Inserção no Zoneamento: Zona de uso extensivo 

2 Descrição: Consistirá de um atracadouro, uma sede administrativa com alojamento funcional e um centro de visitantes 

Resultados esperados Indicadores 

O Parque dotado de um atracadouro e de uma sede 

administrativa, que sirva também como base para pesquisa, 

educação e proteção e para alojar funcionários e pesquisadores e 

um centro de visitantes para atender a visitação. 

1. Estudos específicos para a localização das obras realizados e aprovados                                             

2. Projetos das obras elaborados e aprovados                                                                                                     

3. Atracadouro, sede e centro de visitantes construídos, mibiliados e 

equipados e funcionando                                                             

4. O Parque dotado de local, pessoal e materiais apropriados para receber 

os participantes do Programa de Educação Ambiental                                                                                                                             

5. Atendimento ao público satisfatório 

A) Ações de operacionalização 

Atividades e normas 

Grau de 

implemen-

tação 

Justificativa Reprogramação 

1 

Realizar estudos específicos para avaliação 

do local mais apropriado para a construção 

do atracadouro, da sede e do centro de 

visitantes 

R 

Já foi feita a avaliação do local mais 

apropriado para a construção do 

atracadouro e da sede, porém o 

Parque não possui visitação. 

Não mais se aplica. 

2 

Planejar e implantar a infra-estrutura 

prevista, sendo:                         

a) Atracadouro flutuante construído com 

madeira certificada, b) a sede 

administrativa contendo 3 salas para 

administração, educação, pesquisa, 

proteção e reuniões; 1 depósito; 1 

refeitório; 1 cozinha; 2 lavabos e 1 

alojamento com 3 quartos e 2 banheiros.                                                                                                  

As estruturas devem ser moduladas 

permitindo a colocação de redes.                                                                                                             

c) Centro de visitantes (chapéu de palha) 

com mesas, bancos, painéis interpretativos, 

recepção, auditório etc. 

PR 

O Parque possui uma base de apoio 

com algumas instalações 

(alojamento, sala de reuniões, 

cozinha, banheiros, depósito e 

garagem), porém fica fora da zona de 

uso extensivo, está localizado na 

zona de amortecimento no Distrito 

de Surpresa. O atracadouro já está 

sendo construído, porém a UC não 

tem visitação. 

Planejar e implantar a estrutura de 

uma base de apoio para 

pesquisadores e servidores 

contendo alojamento, cozinha, 

atracadouro, espaço para reuniões 

e depósito na Zona de uso 

extensivo. Manter o espaço já 

existente na zona de 

amortecimento como centro de 

visitantes para fins de 

conhecimento da UC, sendo que 

devem ser providenciadas as 

melhorias adequadas (painéis 

interpretativos, recepção, 

refeitório, alojamento para 

visitantes, auditório). 

3 Viabilizar a elaboração dos projetos PR 

O atracadouro está sendo finalizado, 

e a base dentro do já teve seu 

material comprado, porém ainda 

carece de um projeto específico. 

Elaborar proposta de construção de 

uma base de apoio na Zona de uso 

extensivo, próximo ao local do 

atracadouro. 

3.1 

Os projetos deverão adotar técnicas da 

bioconstrução na definição dos 

materiais, das alternativas de fonte de 

energia e do modelo de saneamento a 

serem adotados 

NR 

O atracadouro foi construído com 

madeira doada ao Parque, e o 

projeto da base já foi viabilizado. 

Finalizar a construção da base de 

apoioIsaltina Teixeira 
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(Conclusão) 

3.2 

Especial atenção deverá ser dada ao 

sistema de captação de água e ao 

tratamento e destino dos resíduos sólidos 

e líquidos 

NR O projeto da base já foi elaborado  
Finalizar a construção da base de 

apoio Isaltina Teixeira 

A) Ações de operacionalização 

3.3 

O centro de visitantes deverá se localizar 

em área próxima da sede e do 

atracadouro 

NR 

Não existe visitação no interior da 

UC. O local que recebe visitantes 

atualmente é a base de apoio no 

Distrito de Surpresa, o qual possui 

coleta de lixo semanalmente. 

O centro de visitantes, devido à 

facilidade de acesso e estrutura 

existente será implementado na 

atual base de apoio localizada no 

Distrito de Surpresa. Viabilizar a 

estrutura e o funcionamento do 

centro de visitantes. 

5 Encaminhar o projeto para aprovação NR 

Ainda não foi elaborado o projeto 

da base de apoio dentro da Zona de 

uso extensivo. 

Elaborar proposta de construção de 

uma base de apoio na Zona de uso 

extensivo, próximo ao local do 

atracadouro. 

6 
Viabilizar e acompanhar a execução das 

obras 
NR 

Ainda não foi elaborado o projeto 

da base de apoio dentro da Zona de 

uso extensivo. 

Elaborar proposta de construção de 

uma base de apoio na Zona de uso 

extensivo, próximo ao local do 

atracadouro. 

7 
Mobiliar e equipar a sede, o alojamento e 

o centro de visitantes 
NR 

A base de apoio atualmente em 

funcionamento está localizada no 

Distrito de Surpresa e conta com 

mobília e equipamentos 

administrativos, porém ainda não 

existe o centro de visitantes. Ainda 

não foi elaborado o projeto da base 

de apoio dentro da Zona de uso 

extensivo. 

Elaborar proposta de construção de 

uma base de apoio na Zona de uso 

extensivo, próximo ao local do 

atracadouro 

8 

Colocar a sede e o centro de visitantes 

em funcionamento e viabilizar sua 

manutenção 

NR 

A base de apoio atualmente está 

localizada na Zona de 

Amortecimento (Distrito de 

Surpresa). 

O centro de visitantes, devido à 

facilidade de acesso e estrutura 

existente será implementado na 

atual base de apoio localizada no 

Distrito de Surpresa. Viabilizar a 

estrutura e o funcionamento do 

centro de visitantes. 

Fonte: Adaptado de Galante et al.2002. 

 

O local atracadouro, sede administrativa e centro de visitantes apresentou apenas uma 

atividade realizada (1/10) sendo que uma das justificativas para esta baixa implementação 

seria o alto grau de exigência das atividades, que não compactuam com a realidade nem de 

gestão nem de recursos humanos disponíveis. É apresentada a descrição da implantação de 

uma sede administrativa com três salas para administração, pesquisa e proteção, mais 

depósito, cozinha e alojamentos. 

O PARNA está finalizando a implantação de uma base de apoio chamada Isaltina 

Teixeira, localizada nesta área e finalizou a construção de um atracadouro flutuante, de 4x8 

metros, sempre utilizando madeiras doadas ou reaproveitadas. Com isso é possível verificar 

que as atividades descritas para serem desenvolvidas não são de todo fora da capacidade de 

execução da UC, apenas que sua realização é passível de adaptações, condizentes com as 

possibilidades de execução, seguindo as premissas do manejo adaptativo. 

 Atracadouro, sede administrativa com alojamento funcional e centro de visitantes – 

Ações de Proteção 
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Tabela 7 -Grau de implementação das ações de proteção do Atracadouro, sede 

administrativa com alojamento funcional e centro de visitantes. 

B) Ações de Proteção 

Atividades e normas 

Grau de 

implemen-

tação 

Justificativa Reprogramação 

1 

Implantar e manter a base de 

apoio ao Programa de Proteção 

na sede administrativa 

PR 

A Sede administrativa se localiza no 

município de Guajará Mirim, e 

atualmente o Parque realiza atividades 

de fiscalização de acordo com o 

planejamento operativo anual (POA) 

do ARPA, porém ainda não existe 

uma base de apoio à fiscalização. 

Manter as fiscalizações previstas do 

planejamento operativo anual (POA) 

atualmente utilizado do programa de 

áreas protegidas da Amazônia (ARPA) 

- Elaborar e enviar à Coordenação 

geral de Proteção (CGPRO) a 

programação anual de fiscalização 

2 

Implementar as ações 

planejadas para a base (rotinas, 

rotas e escalas de vigilância e 

fiscalização), tendo como 

prioridade o controle da 

entrada do Parque e da zona de 

uso extensivo e a proteção dos 

visitantes e pesquisadores 

PR 

Já são executadas rotinas de vigilância 

e fiscalização, de acordo com as 

demandas e o POA. 

Elaborar rotinas de fiscalização que 

priorize o controle da entrada do 

Parque e da zona de uso extensivo. 

3 

Providenciar destinação 

adequada ao lixo recolhido ou 

gerado na área de visitação 

NR 

Não existe visitação no interior da 

UC. O local que recebe visitantes 

atualmente é a base de apoio no 

Distrito de Surpresa, o qual possui 

coleta de lixo semanalmente. 

Manter como planejado. 

4 

Impedir a criação e a 

manutenção de animais 

domésticos na zona de uso 

extensivo 

R 

Não existe criação de animais 

domésticos na zona de uso extensivo, 

não existem moradores na área. 

Já realizado. 

5 

Definir área para cultivo de 

pequena horta (espécie anuais 

sem dispersão sexuada) e 

pomar com espécies nativas 

PR 

A Área onde existe a horta e um 

pequeno pomar é a base de apoio na 

zona de amortecimento no Distrito do 

Surpresa. 

Continuar com a horta e pomar na base 

de apoio, já que não existe previsão de 

pessoal que possa ficar responsável por 

cuidar da horta e pomar na base dentro 

do Parque a ser construída. 

6 

Identificar os limites do 

Parque com o Distrito de 

Surpresa com a implantação de 

placas e marcos 

PR 

Alguns marcos e limites já foram 

sinalizados, mas não todos. Já foi 

solicitada a confecção de novas placas 

de identificação pelo ARPA. 

Manter como planejado. 

7 

Registrar todos os 

avistamentos (observação 

direta) de espécies de fauna, 

principalmente as cinegéticas e 

outras observações ambientais 

consideradas relevantes 

NR 

Essa recomendação é exigida nas 

solicitações de pesquisa, para os 

pesquisadores, porém ainda não 

possuimos registro de avistamento de 

espécies. 

Manter como planejado. 

8 

Fazer um registro diário das 

ações realizadas e relatórios 

mensais das atividades 

PR 

Nas ações de fiscalização são 

elaborados relatórios de atividades, 

porém essa ação não se estende para 

as atividades de rotina e outras 

demandas externas. 

Manter como planejado. 

Fonte: Adaptado de Galante et al.2002. 

  

Das atividades descritas no programa de proteção para esta área estratégica 

atracadouro, sede administrativa e centro de visitantes apenas uma (1/8) foi totalmente 

realizada (tab. 7). As atividades e normas deste programa permeiam a sede administrativa 

solicitada para ser construída no programa de proteção, com uma sala destinada aos trabalhos 

de proteção da UC. Como foi justificado, a UC não conta com uma base administrativa na 

zona de uso extensivo,e muito menos uma sala destinada especificamente para programa de 

proteção. 
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A única atividade realizada, impedir a manutenção e criação de animais domésticos na 

UC, é atendida devido ao fato de não existirem moradores dentro da UC, e em virtude das 

atividades fiscalizatórias realizadas periodicamente. 

 Atracadouro, sede administrativa com alojamento funcional e centro de visitantes – 

Ações de Pesquisa e Monitoramento 

 

Tabela 8 – Grau de implementação das ações de operacionalização do Atracadouro, sede 

administrativa com alojamento funcional e centro de visitantes. 

C) Ações de Pesquisa e Monitoramento 

Atividades e normas 

Grau de 

implemen-

tação 

Justificativa Reprogramação 

1 

Implantar e manter a base de apoio ao programa 

de Pesquisa e Monitoramento na sede 

administrativa 

NR 

As atividades de pesquisa e monitoramento de 

restringem às solicitações de pesquisa 

cadastradas no SISBIO, sendo que o parque 

não tem uma base de apoio a este tema. 

Continuar atendendo as 

solicitações de pesquisa 

do SISBIO apenas. 

2 
Fornecer alojamento e apoio logístico aos 

pesquisadores autorizados 
R 

O Parque fornece alojamento e apoio logístico 

aos pesquisadores autorizados sempre que 

necessário 

Manter como planejado. 

3 

Controlar o cumprimento, por parte dos 

pesquisadores, das normas estabelecidas e o 

devido preenchimento do termo de 

responsabilidade e do formulário com 

informações prévias sobre o cronograma e roteiro 

diários das atividades 

PR 

O Parque sempre comunica das normas a serem 

cumpridas quando da autorização de pesquisa e 

solicita a entrega de um relatório final das 

atividades e uma cópia do trabalho. 

Manter como planejado. 

4 
Buscar o envolvimento e a participação dos 

pesquisadores nas atividades educativas 
PR 

Sempre são convidadas as Instituições de 

ensino (Universidades) para comparecer em 

reuniões de conselho. 

Manter como planejado. 

5 

Incentivar a pesquisa sobre temas considerados 

prioritários para a área, tais como inventário da 

área do castanhal, das florestas de igapó e dos 

baixios de terra firme, ao longo do rio Sotério 

NR 

Ainda não dispusemos de um local de 

divulgação das pesquisas prioritárias para a UC 

para conhecimento da comunidade científica, e 

a carência de recursos humanos impossibilita o 

desenvolvimento das pesquisas por parte dos 

servidores. 

Implementar a divulgação 

do tema através de 

internet e nos eventos em 

que a UC participa.  

6 
Monitorar a eficiência e os impactos das 

atividades educativas 
PR 

Não existe um monitoramento da eficiência das 

atividades educativas realizadas, pois isso é 

subjetivo e os resultados são a longo prazo. 

Manter como planejado. 

Fonte: Adaptado de Galante et al.2002. 

  

Das atividades de pesquisa e monitoramento, uma foi realizada (1/6) que é o 

fornecimento de apoio logístico aos pesquisadores autorizados, enquanto três foram 

parcialmente realizadas (tabela 8). A UC recebe algumas solicitações de pesquisa cadastradas 

no SISBIO, porém nenhuma delas foi desenvolvida na UC, apesar de todas terem sido 

autorizadas. 

Uma das atividades, que é apresentada também como norma da UC, é incentivar a 

pesquisa sobre temas considerados prioritários para a área, como inventário da área do 

castanhal, das florestas de igapó e dos baixios de terra firme, ao longo do rio Sotério, que já 

foi planejada de ser desenvolvida pela equipe da UC, porém devido ao difícil acesso à região, 

poucos pesquisadores tiveram interesse em desenvolver os temas citados. 
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 Atracadouro, sede administrativa com alojamento funcional e centro de visitantes – 

Ações de Educação e Interpretação Ambiental 

 

Tabela 9- Grau de implementação das ações de educação e interpretação ambiental do 

Atracadouro, sede administrativa com alojamento funcional e um centro de visitantes. 
(Continua) 

D) Ações de Educação e Interpretação Ambiental 

Atividades e normas 

Grau de 

implemen-

tação 

Justificativa Reprogramação 

1 

Implantar e manter a base de apoio ao programa de 

Educação e Interpretação Ambiental na sede 

administrativa, consistindo de uma sala para os 

educadores ambientais, com 

equipamentos/materiais para atividades didáticas 

interpretativas e de orientação, conforme AGGI28 

NR 

Não existe recurso humano 

suficiente para o estabelecimento 

da meta proposta. 

Manter a base do Distrito de 

Surpresa como a base operativa 

multidisciplinar de apoio a 

Educação Ambiental, Proteção e 

pesquisa. 

2 

Planejar e implantar um painel informativo na 

entrada do Parque, junto ao atracadouro, contendo o 

nome do Parque e informações gerais, de acordo 

com modelo estabelecido pelo IBAMA 

PR 

Não existe visitação no interior 

da UC. Replanejada conforme 

disponibilidade e infra-estrutura 

existentes. 

Planejar o painel informativo na 

base de apoio no Distrito de 

Surpresa e no atracadouro 

3 

Planejar e implantar painéis interpretativos no 

Centro de visitantes, contendo mapa do Parque com 

indicação "Você está aqui"; croquis e informações 

sobre as trilhas (extensão, grau de dificuldade, 

tempo de passeio, principais temas abordados, 

recomendações) e a interpretação de temas 

relevantes 

NR 

Não existe visitação nem trilhas 

no interior da UC. Replanejada 

conforme disponibilidade e 

infra-estrutura existente. 

Manter a atividade conforme 

planejado, porém na base de 

apoio do Distrito de Surpresa. 

3.1 
Os painéis deverão ser confeccionados em material 

resistente e adequados ao clima da região 
NR 

Não foram confeccionados 

painéis, pois não possuímos 

centro de visitação. 

Manter a atividade conforme 

planejado, porém na base de 

apoio do Distrito de Surpresa. 

4 

Programar e agendar as visitas às escolas da 

comunidade dentro do projeto “O Parque vai à 

escola" 

NR 
O projeto não foi elaborado por 

falta de recursos humanos. 
Manter como planejado. 

5 

Programa e agendar as visitas às escolas da 

comunidade dentro do subprojeto "A Escola vai ao 

Parque" 

NR 
O projeto não foi elaborado por 

falta de recursos humanos. 

Quando a base tiver pronta 

implementar atividades de 

educação ambiental com as 

escolas periodicamente e 

previamente agendadas. 

6 
Viabilizar o cumprimento do calendário e dos 

programas de visitação estabelecidos 
NR 

Não existe ainda visitação no 

interior da UC. 

Assim que as trilhas estiverem 

prontas, e as placas indicativas 

na zona de uso extensivo, 

viabilizar um calendário de 

atividades de visitação 

6.1 

A base deverá contar com os recursos humanos 

necessários para o permanente acompanhamento e 

orientação dos visitantes, incluindo funcionários, 

monitores e guias locais e condutores de barco 

NR 

A UC já disponibiliza de 

funcionários e condutores de 

barco. 

 Capacitar monitores e guias para 

atividades de educação 

ambiental 

6.2 

Os condutores de barco devem ser 

preferencialmente da região, habituados a navegar 

pelos rios que dão acesso ao Parque 

NR Os monitores são da região Manter como planejado. 

6.3 

Os monitores e guias locais devem ser 

preferencialmente moradores da região e bons 

conhecedores das trilhas 

NR 
Não existe ainda visitação no 

interior da UC. 
Manter como planejado. 

6.4 
Toda visitação, dos diferentes públicos, deverá ser 

de caráter educativo 
NR 

Não existe ainda visitação no 

interior da UC. 
Manter como planejado. 

7 

Integrar os programas de visitação do Parque ao 

programa educativo/interpretativo da área 

estratégica externa Distrito de Surpresa e das 

demais áreas estratégicas 

PR 

Já são executadas algumas 

atividades educativas no Distrito 

de Surpresa na base de apoio 

com as escolas de caráter 

educativa, sem envolver 

visitação. 

Manter como planejado. 

8 
Programar, agendar e divulgar as atividades do 

barco-escola 
NR 

Não existe visitação no interior 

da UC. 

Planejar e implantar um projeto 

de barco-escola no Distrito de 

Surpresa. 
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(Conclusão) 

9 

Organizar, disponibilizar e controlar o uso 

dos materiais didáticos/interpretativos de 

apoio 

PR 

A base de apoio no Distrito de 

Surpresa conta com uma 

biblioteca em que o material é 

disponibilizado à comunidade 

local. 

Manter como planejado. 

10 
Recepcionar os visitantes e desenvolver as 

atividades programadas 
NR 

Não existe visitação no interior 

da UC. 

Recepcionar visitantes na 

base de apoio do Distrito de 

Surpresa e na base Isaltina 

Teixeira. 

11 

Participar do monitoramento das atividades 

educativas e adotar medidas para a solução 

dos problemas detectados 

R Atividade contínua. 

Elaborar um cronograma de 

monitoramento das 

atividades educativas 

implementadas no Distrito 

de Surpresa. 

Fonte: Adaptado de Galante et al.2002. 

  

Com relação ao grau de implementação das ações de educação e interpretação 

ambiental do Atracadouro, uma atividade foi realizada (1/16), e novamente apresentam-se 

atividades que não são executadas em função da reduzida equipe gestora da UC (Tabela 9). 

Neste programa, especificamente, fica difícil a implementação devido a UC não ter visitação 

pública. Não existem estruturas físicas destinadas a atividades de visitação e educação 

ambiental, pois não apresenta demanda de turismo na região, apesar de ser enorme o potencial 

turístico, apesar de não desenvolvido. A única atividade realizada é uma atividade contínua de 

monitoramento das atividades educativas e a adoçãode medidas para a solução dos problemas 

detectados. 

 Trilha Interpretativa Terrestre – Ações de Operacionalização e Educação e 

Interpretação Ambiental 

Tabela 10 -Grau de implementação das ações de operacionalização e educação e 

interpretação ambiental da Trilha interpretativa terrestre. 
(Continua) 

Implementação do Plano de Manejo do Parna Serra da Cutia 

Área Estratégica Interna (AEI) - Entrada do Parque 

1.1.Trilha Interpretativa Terrestre 

1 Inserção no Zoneamento: Zona de uso extensivo 

2 
Descrição: Trilha interpretativa, com cerca de 3 Km de extensão e traçado circular, iniciando e terminando próximo ao centro de 

visitantes, passando por ambientes florestais 

Resultados esperados Indicadores 

1. O Parque dotado de um local específico para 

caminhadas interpretativas                                                                                            

2. Os visitantes usufruindo as oportunidades de 

recreação aliada à sensibilização e à educação. 

1. Estudos específicos realizados;                                                                                     

2. Trilha implantada e interpretada;                                                                                    

3. Visitantes sensibilizados e satisfeitos 

A) Ações de operacionalização 

Atividades e normas 

Grau de 

implemen-

tação 

Justificativa Reprogramação 

1 
Realizar estudos específicos para definir o 

traçado da trilha 
NR 

Não foi realizado estudo específico para a 

trilha terrestre, pois o Parque não tem 

visitação. 

Planejar estudo específico 

para implantação de trilha 

1.1 

Deverá ser avaliado o local mais adequado, 

em ambientes florestais da zona de uso 

extensivo, para a implantação da trilha 

NR 

Não foi realizado estudo específico para a 

trilha terrestre, pois o Parque não tem 

visitação. 

Manter como planejado 
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(Conclusão) 

1.2 

A trilha deverá ser circular, com até 3km de 

extensão, e com traçado sinuoso, favorecendo 

a criação de expectativa e curiosidade, e 

passar por locais de atratividade ambiental e 

paisagística 

NR 

Não foi realizado estudo específico para a 

trilha terrestre, pois o Parque não tem 

visitação e devido a carência de recursos 

humanos. 

Manter como planejado 

1.3 

O traçado da trilha deverá privilegiar locais 

em que sua implantação seja menos 

impactante e com menos dificuldade de 

caminhada 

NR 

Não foi realizado estudo específico para a 

trilha terrestre, pois o Parque não tem 

visitação. 

Manter como planejado 

2 
Implantar a trilha da forma mais natural 

possível 
NR 

Não foi realizado estudo específico para a 

trilha terrestre, pois o Parque não tem 

visitação e devido a carência de recursos 

humanos. 

Manter como planejado 

2.1 

O piso da trilha deverá favorecer a drenagem 

natural, mantendo uma inclinação (2 a 4 %) na 

direção do escoamento superficial 

NR 

Não foi realizado estudo específico para a 

trilha terrestre, pois o Parque não tem 

visitação e devido a carência de recursos 

humanos. 

Manter como planejado 

2.2 
Para possíveis pontos críticos, a trilha deverá 

contas com um eficiente sistema de drenagem 
NR 

Não foi realizado estudo específico para a 

trilha terrestre, pois o Parque não tem 

visitação e devido a carência de recursos 

humanos. 

Manter como planejado 

2.3 
Nos locais mais alagadiços, o piso poderá ser 

elevado, em forma de deck ou outros 
NR 

Não foi realizado estudo específico para a 

trilha terrestre, pois o Parque não tem 

visitação e devido a carência de recursos 

humanos. 

Manter como planejado 

2.4 

A largura do piso pode ficar entre 70 e 90 cm 

e a largura total da trilha (corredor mantido 

aberto) não deverá exceder 1,5 m 

NR 

Não foi realizado estudo específico para a 

trilha terrestre, pois o Parque não tem 

visitação e devido a carência de recursos 

humanos. 

Manter como planejado 

 B) Ações de Educação e Interpretação Ambiental 

 Atividades e normas 
Atividades 

e normas 
Atividades e normas Atividades e normas 

1 
Desenvolver a interpretação temática da trilha 

pelo método guiado 
NR 

Não existe trilha interpretativa dentro do 

Parque nem no entorno, pois a UC não tem 

visitação 

Planejar estudo específico 

para implantação de trilha 

B) Ações de Educação e Interpretação Ambiental 

Atividades e normas 

Grau de 

implemen-

tação 

Justificativa Reprogramação 

1.1 

Para cada tipo de público deverão ser 

desenvolvidos temas e técnicas (recursos) 

interpretativos específicos, nos pontos de parada 

mais adequados para cada tema 

NR 

Não existe trilha interpretativa dentro 

do Parque nem no entorno, pois a UC 

não tem visitação 

Manter como planejado 

1.2 

A interpretação temática, incluindo a saída do 

grupo, uma introdução ao tema, o 

desenvolvimento do tema ao longo dos pontos de 

parada (o que mostrar e como mostrar) e a 

conclusão, deverá estar contida e detalhada num 

documento tipo "guia-do-guia" 

NR 

Não existe trilha interpretativa dentro 

do Parque nem no entorno, pois a UC 

não tem visitação 

Manter como planejado 

1.3 
Os guias intérpretes deverão ser especificamente 

treinados para a utilização dos "guias-dos-guias" 
NR 

Não existe trilha interpretativa dentro 

do Parque nem no entorno, pois a UC 

não tem visitação 

Os guias serão os 

gestores da UC, apenas 

terá visitação quando os 

gestores  

2 

Realizar estudos especiais para o estabelecimento 

do tamanho ideal dos grupos, do tempo médio da 

caminhada e dos métodos de monitoramento da 

atividade (avaliação da eficiência e dos impactos) 

NR 

Não existe trilha interpretativa dentro 

do Parque nem no entorno, pois a UC 

não tem visitação 

Manter como planejado 

2.1 
Até que os estudos estabeleçam o tamanho ideal 

dos grupos, estes devem ser constituídos, no 

máximo, por 12 visitantes 

NR 

Não existe trilha interpretativa dentro 

do Parque nem no entorno, pois a UC 

não tem visitação 

Manter como planejado 

Fonte: Adaptado de Galante et al.2002. 

  

A área estratégica Trilha Interpretativa Terrestre não teve nenhumadas atividades 

deoperacionalização realizada (0/4), e dentro de educação e interpretação ambiental (0/5), 
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oque se justifica pelo fato da UC não ter visitação pública (Tab. 10). Porém, a partir de 

conversa com o atual chefe da UC, sabe-se que existe a intenção de replanejar esta atividade 

para 2016, com intuito de atrair estudantes e moradores do Distrito de Surpresa a conhecer a 

região da UC. Foi feito o replanejamento com a premissa de realização de acordo com a 

capacidade gestora da UC. 

 Trilha Interpretativa Fluvial – Ações de Operacionalização e Educação e Interpretação 

Ambiental 

 

Tabela 11 -Grau de implementação das ações de operacionalização e educação e 

interpretação ambiental da Trilha interpretativa fluvial. 
Implementação do Plano de Manejo do Parna Serra da Cutia 

Área Estratégica Interna (AEI) - Entrada do Parque 

1.1Trilha Interpretativa Fluvial 

1 Inserção no Zoneamento: Zona de uso extensivo 

2 Descrição: Trilha interpretativa com cerca de 5 Km de extensão (ida e volta) no Rio Sotério ou no igarapé, próximo ao centro de visitantes 

A) Ações de operacionalização 

Atividades e normas 

Grau de 

implemen-

tação 

Justificativa Reprogramação 

1 
Realizar estudos específicos para definir a 

localização da trilha fluvial 
NR 

Devido o parque não ter visitação e pela 

reduzida equipe gestora, não foram feitos os 

estudos específicos. 

Planejar os estudos para a 

trilha interpretativa fluvial 

1.1 
Deverá ser avaliado trecho do rio ou do igarapé 

mais adequado para a implantação da trilha 
NR 

Devido o parque não ter visitação e pela 

reduzida equipe gestora, não foram feitos os 

estudos específicos. 

manter como planejado 

1.2 
O passeio se dará por uma das margens, na ida, 

e pela outra margem, na volta 
NR 

Devido o parque não ter visitação e pela 

reduzida equipe gestora, não foram feitos os 

estudos específicos. 

manter como planejado 

1.3 

O trecho escolhido deverá incluir o máximo 

possível de pontos de atratividade ambiental e 

paisagística 

NR 

Devido o parque não ter visitação e pela 

reduzida equipe gestora, não foram feitos os 

estudos específicos. 

manter como planejado 

B) Ações de Educação e Interpretação Ambiental 

Atividades e normas 

Grau de 

implemen-

tação 

Justificativa Reprogramação 

1 
Desenvolver a interpretação da trilha pelo 

método guiado 
NR 

Por não ter visitação na UC, esta atividade 

não foi realizada 

Planejar os estudos para a 

trilha interpretativa fluvial 

1.1 

Para cada tipo de público deverão ser 

desenvolvidos temas e técnicas (recursos) 

interpretativos específicos, nos pontos de 

parada mais adequados para cada tema. 

NR 
Por não ter visitação na UC, esta atividade 

não foi realizada 

Planejar os temas de acordo 

com a capacidade gestora atual 

1.2 

A interpretação temática, incluindo a 

preparação para a saída do grupo, uma 

introdução ao tema, o desenvolvimento do 

tema ao longo dos pontos de parada (o que 

mostrar e como mostrar) e a conclusão, deverá 

estar contida e detalhada num documento tipo 

gui-do-guia 

NR 
Por não ter visitação na UC, esta atividade 

não foi realizada 

Planejar a atividade de acordo 

com a capacidade gestora atual 

e com as demandas de 

visitação 

1.3 

Os guias intérpretes deverão ser 

especificamente treinados para a utilização dos 

guia-dos-guias 

NR 
Por não ter visitação na UC, esta atividade 

não foi realizada 

Planejar a atividade de acordo 

com a capacidade gestora atual 

e com as demandas de 

visitação 

2 

Realizar estudos especiais para o 

estabelecimento do tamanho ideal dos grupos, 

do tempo médio do passeio e os métodos de 

monitoramento da atividade (avaliação da 

eficiência e dos impactos) 

NR 
Por não ter visitação na UC, esta atividade 

não foi realizada 

Planejar a atividade de acordo 

com a capacidade gestora atual 

e com as demandas de 

visitação 

Fonte: Adaptado de Galante et al. 2002. 
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 A trilha interpretativa fluvial também se encaixa na mesma categoria da trilha 

interpretativa terrestre, com dois programas temáticos: proteção, que apresentou baixa 

implementação (0/4) e educação e interpretação ambiental (0/5) (Tab. 11). Como ainda não 

existe visitação na UC, as atividades não foram desenvolvidas, e também devido ao baixo 

número de servidores disponíveis para se dedicar a esta atividade, sendo realizadas mais as 

demandas de urgência, ou atividades fim. A atividade de visitação no Parque não foi ainda 

iniciada devido a falta de público, a dificuldade de acesso às áreas propostas para visitação e 

também à falta de estrutura das comunidades do entorno para fornecer suporte aos visitantes, 

apesar de existir o potencial turístico devido a duas terras indígenas no entorno, a comunidade 

do Distrito não possui rede hoteleira nem de restaurantes, além do acesso ser apenas fluvial. 

Esses são alguns dos fatores que limitam consideravelmente o desenvolvimento turístico na 

região. 

Esta área do parque é aquela na qual mais se investem esforços de atuação, com 

atividades de fiscalização e estruturação de base física. Dentro das avaliações de 

implementação das atividades designadas no plano de manejo para esta área foram obtidos os 

resultados apresentados na tabela 12. 

 

Tabela 12 - Avaliação do grau de implementação das atividades da Área Estratégica Interna – 

Entrada do parque 

Atividade Total de ações 
Grau de implementação 

R NR PR 

Local de acampamento 3 2 - 1 

Atracadouro, sede administrativa com 

alojamento e centro de visitantes 
40 4 25 11 

Trilha interpretativa terrestre 15 - 15 - 

Trilha interpretativa fluvial 9 - 9 - 

Total 67 6 49 12 

Legenda: (R)- Realizado; (NR)- Não realizado; (PR)- Parcialmente realizado 

  

Pode-se notar que o grau de implementação que prevaleceu em quase todas as 

atividades analisadas para esta área estratégica foi o NR (não realizado). Apenas a atividade 

local de acampamento obteve duas das três atividades dentro do grau R (realizado) conforme 

gráfico da Figura 6. 
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Figura 6 -Realização das atividades da Área Estratégica Interna – Entrada do Parque. 

 

A categoria Parque Nacional tem como objetivo básico, segundo o SNUC (2000) a 

preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, 

possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de 

educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo 

ecológico. Face a essas definições, o plano de manejo elenca diversas normas e atividades 

envolvendo uso público. 

Na Área Estratégica Interna – Entrada do Parque, das quatro atividades previstas, três 

estão relacionadas com uso público. A UC não possui visitação, e desde o ano de 2010 possui 

apenas dois gestores em seu quadro. Atualmente conta com apenas um gestor. Com esse 

quadro, e ainda devido ao difícil acesso e à pouca divulgação, ficou inviável iniciar as 

atividades relacionadas ao uso público. 

Em conversa com o atual chefe do parque foi discutido a possibilidade de iniciar a 

instalação de estruturas físicas especificas para visitação, como as trilhas terrestre e fluvial, 

assim como implementar uma base administrativa com informações acerca da UC para o 

público. 

Existe ainda, na zona de amortecimento, uma base de apoio, com cozinha, banheiros, 

alojamento, sala de reuniões e garagem que objetiva apoiar as atividades de educação 

ambiental no entorno, as atividades de fiscalização e de rotina administrativa. Pretende-se 

estruturar esta base como apoio ao visitante, e não a base na zona de uso extensivo. 
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Conforme descrito no plano de manejo do parque, a zona de uso extensivo tem como 

objetivo propiciar espaços para o desenvolvimento de programas de sensibilização, 

informação, educação ambiental e recreação, e tem como premissa a utilização do ambiente 

pelo público, de forma controlada. 

Já a zona de amortecimento visa minimizar os impactos negativos das atividades 

humanas existentes no Distrito de Surpresa e nas áreas protegidas adjacentes (reservas 

extrativistas e terras indígenas) e manter a conectividade ambiental entre essas áreas. 

Em relação às atividades de uso público, é notório que geralmente se é dado mais 

atenção e investimento a este tema nas UCs que já têm procura turística. 

 

AEE – DISTRITO DE SURPRESA 

 

Seguem abaixo as avaliações para esta área estratégica, por temas (Tabela 12 a 17). 

 Distrito de Surpresa – Ações de Proteção 

 

Tabela 13 -Grau de implementação das ações de proteção da Área estratégica externa – 

Distrito de Surpresa. 

Implementação do Plano de Manejo do Parna Serra da Cutia 

Área Estratégica Externa (AEE) - Distrito de Surpresa 

Distrito de Surpresa 

1 Inserção no Zoneamento: Zona de Amortecimento 

2 

Descrição: Constitui-se numa base de apoio aos Programas do Parque, em especial às atividades de educação ambiental e integração 

externa, implantada numa área a ser concedida ao Parque, no Distrito de Surpresa, Município de Guajará Mirim. Esta base funcionará 

como sede provisória do Parque, até a implantação definitiva na AEI- Entrada do Parque. 

Resultados esperados Indicadores 

O Parque contando com uma base de apoio no Distrito de Surpresa, a 

cerca de 30 km da sua principal área de entrada 

Espaço para a construção concedido; projetos da obra elaborados e 

aprovados e base construída, mobiliada, equipada e funcionando. 

A) Ações de proteção 

Atividade 

Grau de 

implementa-

ção 

Justificativa Reprogramação 

1 

Implementar ações planejadas para a base 

(rotinas, rotas e escalas de vigilância e 

fiscalização) tendo como prioridade o controle de 

invasões, desmatamentos, caça e pesca, a 

proteção dos pesquisadores e dos visitantes 

R Ação contínua Ação contínua 

2 

Estabelecer parcerias para o planejamento e 

implantação conjunta de um projeto especial 

sobre geração e destinação do lixo, no município 

PR 

O lixo é recolhido porém ainda não foi 

viabilizada uma parceria com o 

município para trabalhos com 

reciclagem, apesar de já existir a 

proposta 

Retomar proposta de 

recilcagem de lixo com as 

escolas do município 

3 
Fazer um registro diários das ações realizadas e 

relatórios mensais de atividades 
PR 

O registro de atividades é feito, quando 

são atividades de fiscalização, educação 

ambiental e parcerias, porém não 

diariamente. 

Estabelecer um 

calendário mensal para 

registro de atividades  

Fonte: Adaptado de Galante et al.2002. 

  



44 

 

A Área Estratégica Externa - Distrito de Surpresa é uma área relevante para a 

interação do parque com sua região, especialmente a zona de amortecimento, onde situações 

de ameaças e de oportunidades devem ser adequadamente tratadas. 

A descrição desta área constitui em uma base de apoio aos programas do parque, em 

especial às atividades de educação ambiental e integração externa, implantada numa 

árealocalizada na zona de amortecimento, no Distrito de Surpresa. Esta base funcionará como 

sede provisória do parque, até que seja implantada a sede administrativa definitiva, na área 

estratégica interna - entrada do parque, avaliada anteriormente. 

Dentro das atividades de proteção houve uma boa implementação já que uma foi 

realizada (1/3) e duas parcialmente realizadas (Tabela 14). A atividade realizada foi a 

implementação de ações planejadas para a base (rotinas, rotas e escalas de vigilância e 

fiscalização), tendo como prioridade o controle de invasões, desmatamentos, caça, pesca, 

proteção de pesquisadores e dos visitantes. Em 2009 foi inaugurada a base de apoio no 

Distrito de Surpresa, que conta com vigilância armada e serviço terceirizado de limpeza. 

As duas atividades parcialmente realizadas foram replanejadas. Em conversa com o 

atual chefe foi replanejado estabelecer um calendário mensal para registro de atividades, além 

de retomar o contato com as escolas do município para retomar proposta de um programa de 

reciclagem do lixo. 

Dentro do programa de pesquisa e monitoramento (tabela 14) duas atividades (2/5) 

foram realizadas, e uma não realizada. Dentre as atividades realizadas está o fornecimento de 

apoio logístico e alojamento aos pesquisadores autorizados. Apesar de não receber 

pesquisadores, já que as pesquisas autorizadas nunca foram desenvolvidas, a UC possui 

alojamento e veículo para o caso de necessidade de apoio, portanto é uma atividade que pode 

ser considerada realizada. 

Dentre as atividades não realizadas está o incentivo à pesquisa para temas 

considerados prioritários para a área, incluindo o diagnóstico do potencial para uso público na 

região. Apesar de ser considerada uma atividade importante e relevante para atingir os 

objetivos de manejo da UC, a mesma não foi desenvolvida devido a demandas mais 

prioritárias de operacionalização, reuniões de conselho, fiscalizações, porém foi replanejada 

para ser feita a divulgação destes potenciais em reuniões de conselho e atividades educativas 

da UC. 

 Distrito de Surpresa – Ações de Pesquisa e Monitoramento 
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Tabela 14 -Grau de implementação das ações de pesquisa e monitoramento da Área 

estratégica externa – Distrito de Surpresa. 

(Continua) 

Implementação do Plano de Manejo do Parna Serra da Cutia 

Área Estratégica Externa (AEE) - Distrito de Surpresa 

Distrito de Surpresa 

1 Inserção no Zoneamento: Zona de Amortecimento 

2 

Descrição: Constitui-se numa base de apoio aos Programas do Parque, em especial às atividades de educação ambiental e integração 

externa, implantada numa área a ser concedida ao Parque, no Distrito de Surpresa, Município de Guajará Mirim. Esta base funcionará 

como sede provisória do Parque, até a implantação definitiva na AEI- Entrada do Parque. 

Resultados esperados Indicadores 

O Parque contando com uma base de apoio no distrito de Surpresa, a cerca de 

30 km da sua principal área de entrada 

Espaço para a construção concedido; projetos da obra 

elaborados e aprovados e base construída, mobiliada, 

equipada e funcionando. 

A) Ações de pesquisa e monitoramento 

Atividade 

Grau de 

implementa-

ção 

Justificativa Reprogramação 

1 
Fornecer alojamento e apoio logístico aos 

pesquisadores autorizados 
R 

A UC sempre que possível, 

oferece alojamento e apoio 

logístico a pesquisadores e 

parceiros 

Ação contínua 

 Atividade 

Grau de 

implementa-

ção 

Justificativa Reprogramação 

2 

Controlar o cumprimento, por parte dos pesquisadores, 

das normas estabelecidas e o devido preenchimento do 

termo de responsabilidade e do formulário com 

informações prévias sobre o cronograma e roteiro 

diários de atividades 

PR 

O lixo é recolhido, porém ainda 

não foi viabilizada uma parceria 

com o município para trabalhos 

com reciclagem, apesar de já 

existir a proposta 

Retomar proposta de 

recilcagem de lixo com as 

escolas do município 

3 
Buscar o envolvimento e a participação dos 

pesquisadores nas atividades educativas 
R 

Sempre que possível procura-se 

envolver pesquisadores e 

parceiros nas atividades do 

parque, especialmente o 

conselho. 

Estabelecer um calendário 

mensal para registro de 

atividades que possa ter 

envolvimento de parceiros e 

buscar parceria. 

4 

Incentivar as pesquisas sobre temas considerados 

prioritários para a área, tais como os estudos sobre as 

espécies de peixes na área do rio Guaporé, visando uma 

definição adequada das áreas e períodos que podem ser 

explorados para a pesca; avaliação do potencial de 

abelhas nativas para a criação e produção de mel; 

estudos das espécies medicinais quanto ao seu uso atual 

e passado e sua biologia e levantamento arqueológico 

dos sítios históricos e pré-históricos da região, 

incluindo diagnóstico do potencial para uso público. 

NR 

Devido ao difícil acesso à região 

do parque, não existe muita 

demanda de pesquisadores para a 

área referida, portanto não foram 

feitas divulgações amplas neste 

sentido, também devido ao baixo 

número de servidores que 

possam cumprir a tarefa. 

Fazer uma lista dos 

principais temas 

considerados prioritários 

para pesquisa, e divulgá-los 

nas reuniões de conselho, 

trabalhos de educação 

ambiental, reuniões acerca 

da UC. 

5 
Monitorar a eficiência e os impactos das atividades 

educativas 
PR 

Esta tarefa é feita na medida em 

que acompanhamos os 

resultados das atividades no 

entorno da UC, através da 

resposta da comunidade 

Procurar relatar a médio e 

longo prazo os resultados 

práticos de ações educativas 

no entorno, através de 

projetos, palestras e ações 

educativas 

Fonte: Adaptado de Galante et al. 2002. 
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Tabela 15 - Grau de implementação das ações de Educação e interpretação ambiental da Área 

estratégica externa – Distrito de Surpresa. 
(Continua) 

Implementação do Plano de Manejo do Parna Serra da Cutia 

Área Estratégica Externa (AEE) - Distrito de Surpresa 

Distrito de Surpresa 

1 Inserção no Zoneamento: Zona de Amortecimento 

2 

Descrição: Constitui-se numa base de apoio aos Programas do Parque, em especial às atividades de educação ambiental e integração externa, implantada 

numa área a ser concedida ao Parque, no Distrito de Surpresa, Município de Guajará Mirim. Esta base funcionará como sede provisória do Parque, até a 

implantação definitiva na AEI- Entrada do Parque. 

Resultados esperados Indicadores 

O Parque contando com uma base de apoio no distrito de Surpresa, a cerca de 30 km da sua 

principal área de entrada 

Espaço para a construção concedido; projetos da obra 

elaborados e aprovados e base construída, mobiliada, equipada 

e funcionando. 

A) Ações de educação e interpretação ambiental 

Atividade 

Grau de 

implementa-

ção 

Justificativa Reprogramação 

1 

Planejar a exposição interpretativa e as atividades para centro de 

visitantes e sala de reuniões do módulo técnico-administrativo de 

forma atrativa e educativa para os moradores do distrito e demais 

visitantes 

NR 
A base de apoio ainda não possui 

centro de visitantes 

Planejar a construção de 

um centro de visitantes 

na base de apoio 

1.1 

O centro de visitantes deverá ser estruturado para funcionar como um 

"ponto de encontro" oferecendo atividades ao ar livre, oficinas, 

palestras e exposição interprestativa dos recursos ambientais e 

culturais da região 

NR 
A base de apoio ainda não possui 

centro de visitantes 

Planejar a construção de 

um centro de visitantes 

na base de apoio 

1.2 

A sala de reuniões e o centro de visitantes deverão apresentar uma 

interpretação dos recursos ambientais e culturais da região, de forma 

atrativa e interativa, incluindo temas que demonstrem a importância 

dos ambientes conservados no mosaico de áreas protegidas da 

região, com destaque para os ambientes do Parque, para a 

importância das técnicas de sustentabilidade para o extrativismo 

praticado na região e temas que visem o resgate, a valorização e 

promoção da cultura tradicional local (história, hábitos e costumes, 

festas, músicas, artesanato e culinária), podendo incluir maquetes, 

mapas, painéis, vitrines, etc. 

NR 
A base de apoio ainda não possui 

centro de visitantes 

Planejar a construção de 

um centro de visitantes na 

base de apoio 

1.3 

Também deverão ser divulgados os atrativos da região e as 

possibilidades de passeios, incluindo a visitação ao Parque e suas 

normas, bem como atividades e eventos que contribuam para a 

valorização social e cultural da região 

NR 
A base de apoio ainda não possui 

centro de visitantes 

Planejar a construção de 

um centro de visitantes na 

base de apoio 

2 
Programas e agendar as visitas às escolas da comunidade dentro do 

projeto "O Parque vai á escola" 
NR 

Apesar de serem realizadas 

atividades educativas nas escolas, o 

projeto não foi elaborado devido à 

reduzida equipe gestora 

Implementar o projeto "O 

Parque vai á escola" 

3 
Programas e agendar as visitas às escolas da comunidade dentro do 

projeto "A escola vai ao Parque" 
PR 

Apesar de serem realizadas 

atividades educativas nas escolas, o 

projeto não foi elaborado devido à 

reduzida equipe gestora 

Implementar o projeto "A 

escola vai ao parque" 

3.1 
A agenda de visitação educativa em Surpresa deverá, sempre que 

possível, estar integrada à agenda de visitação ao Parque 
PR 

Existem visitas com caráter 

educativo ao Distrito de Surpresa, 

porém o parque ainda não possui 

visitação 

O Parque não possui 

visitação 

4 
Viabilizar o cumprimento do calendário e dos programas de 

visitação estabelecidos 
NR O parque não possui visitação 

Primeiramente é preciso 

viabilizar a estrutura de 

visitação para depois 

implementar um calendário 

de visitação. 

4.1 

A base deverá contar com os recursos humanos necessários para o 

permanente acompanhamento e orientação dos visitantes, devendo 

ser instituído um sistema de voluntariado 

NR 

O parque conta atualmente com 

apenas 1 gestor, e não possui 

programa de voluntariado. Não 

possui visitação 

Buscar aumentar a equipe 

gestora da UC, e buscar um 

programa de voluntariado 

para integrar as atividades 

4.2 
Moradores locais poderão ser capacitados para atuar nas atividades 

educativas como monitores e guias locais 
NR 

Por não ter visitação não foram 

capacitados moradores para atuar 

como guias 

Primeiramente é preciso 

viabilizar a estrutura de 

visitação para implementar 

um treinamento para guias 

locais 
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(Conclusão) 

5 

Apoiar a criação de grupos infantis e juvenis (clubinhos), tendo 

como enfoque a temática ambiental, o Parque e demais áreas 

protegidas da região, usando a infra estrutura do centro de visitantes 

e do barco escola 

NR 

O parque não possui visitação, não 

possui barco escola e com a reduzida 

equipe gestora a atividade não foi 

possível de ser realizada 

Buscar a implementação do 

centro de visitantes 

6 
Organizar, disponibilizar e controlar o uso dos materiais didático/ 

interpretativos de apoio e o uso do centro de visitantes 
PR 

O parque tem uma biblioteca que 

disponibiliza para os moradores do 

Distrito, mas não tem centro de 

visitantes 

manter como planejado 

7 

Buscar apoio para dotar o centro de visitantes e as escolas da região 

de bibliogradia e outros materiais referentes à conservação, 

sustentabilidade, áreas protegidas, legislação ambiental, mapas da 

região com a localização do Parque, do Mosaico e Corredor 

R 

O parque tem uma biblioteca que 

disponibiliza para os moradores do 

Distrito, mas não tem centro de 

visitantes 

manter como planejado 

8 
Buscar parcerias para o desenvolvimento de cursos de formação em 

educação ambiental para professores e multiplicadores da região 
PR 

O Parque apoio cursos de 

capacitação para os professores do 

Distrito oferecendo a estrutura de 

computadores, livros. 

manter como planejado 

9 
Participar do monitoramento das atividades educativas e adotar 

medidas para a solução dos problemas detectados 
PR 

O parque sempre busca informar os 

moradores do Distrito de cursos, mas 

não monitora os problemas 

detectados 

manter como planejado 

Fonte: Adaptado de Galante et al.2002. 

  

Em educação e interpretação ambiental uma (1/15) atividade foi realizada que consiste 

em buscar apoio para dotar o centro de visitantes e as escolas da região de bibliotecas e outros 

materiais referentes à conservação, sustentabilidade, áreas protegidas, legislação ambiental, 

mapas da região com a localização do parque, do mosaico e corredor (tab. 15). O parque conta 

na base de apoio no Distrito de Surpresa, com uma biblioteca que atende aos moradores e 

estudantes do Distrito, porém ainda não tem centro de visitantes. 

 Dentro das atividades não realizadas que foram replanejadas está o planejamento da 

construção de um centro de visitantes na base de apoio da área estratégica externa, e não na 

interna como explicita o plano de manejo. Devido a base de apoio já estar construída, e contar 

com serviços de vigilância e limpeza, cozinha, banheiros, sala de reuniões e estar localizada 

na zona urbana do Distrito, foi considerada pela equipe como o local mais apropriado para o 

desenvolvimento do centro de visitantes. 

 Foi levantada a necessidade de buscar um incremento na equipe de gestores, com a 

solicitação de mais analistas ambientais em um próximo concurso, bem como buscar um 

programa de voluntariado para o desenvolvimento destas atividades. 

 Entre as atividades de integração externa seis foram parcialmente realizadas (6/7) e 

uma não realizada (tab. 16). Entre as atividades parcialmente realizadas está o apoio dado pela 

UC a projetos que valorizem o Distrito, gerem renda para a população e desenvolvam a 

conscientização ambiental do entorno. Dentre esses projetos se destaca o projeto de apoio à 

Associação de mulheres e jovens do Distrito produtoras de artesanato. A atividade que não foi 

realizada foi a implantação de um projeto chamado barco-escola, devida a reduzida equipe 

gestora. 
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 Distrito de Surpresa – Ações de Integração Externa 

 

Tabela 16 -Grau de implementação das ações de integração externa da Área estratégica 

externa – Distrito de Surpresa. 
Implementação do Plano de Manejo do Parna Serra da Cutia 

Área Estratégica Externa (AEE) - Distrito de Surpresa 

Distrito de Surpresa 

1 Inserção no Zoneamento: Zona de Amortecimento 

2 

Descrição: Constitui-se numa base de apoio aos Programas do Parque, em especial às atividades de educação ambiental e integração 

externa, implantada numa área a ser concedida ao Parque, no Distrito de Surpresa, Município de Guajará Mirim. Esta base funcionará 

como sede provisória do Parque, até a implantação definitiva na AEI- Entrada do Parque. 

Resultados esperados Indicadores 

O Parque contando com uma base de apoio no distrito de Surpresa, a 

cerca de 30 km da sua principal área de entrada 

Espaço para a construção concedido; projetos da obra elaborados e 

aprovados e base construída, mobiliada, equipada e funcionando. 

A) Ações de integração externa 

Atividade 

Grau de 

implementa-

ção 

Justificativa Reprogramação 

1 

Gestionar para a melhoria da urbanização do 

Distrito, incentivando e apoiando iniciativas para 

implantação de sistema de esgotos, recolhimento 

e destinação adequada do lixo, projeto de 

ajardinamento e arborização das praças e das vias 

públicas, entre outros. 

PR 

O Parque sempre procura apoiar 

projetos que valorizem o distrito e 

que envolvam a educação ambiental 

Ação contínua 

2 

Apoiar a elaboração de projetos e captação de 

recursos para dar apoio técnico gerencial às 

iniciativas para o desenvolvimento econômico do 

distrito, incluindo a organização do ecoturismo 

PR 

O Parque sempre procura apoiar 

projetos que valorizem o distrito e 

que envolvam a educação ambiental 

Ação contínua 

3 

Incentivar a participação do Distrito nas 

iniciativas para a implantação do Sistema 

Integrado de Sinalização (placas indicativas, 

informativas e interpretativas) a ser planejado 

para o Mosaico serra da cutia 

PR 

Existem lixeiras que foram 

instaladas no Distrito com a logo do 

parque, porém as placas estão em 

fase de confecção. 

manter como planejado 

4 
Divulgar os resultados das pesquisas realizadas e 

das boas práticas desenvolvidas na região 
PR 

Sempre é feita a divulgação das 

ações desenvolvidas nas reuniões de 

conselho, que são abertas ao público 

manter como planejado 

5 

Divulgar o calendário de atividades do Barco-

escola e incentivar a participação no seu projeto 

"comunidade sustentável" 

NR 

Não foi desenvolvido o projeto do 

barco escola devido a reduzida 

equipe gestora da UC 

Devido à reduzida equipe 

gestora e às outras demandas 

de uso público, esta atividade 

será replanejada para 2016 

6 

Divulgar e apoiar projetos desenvolvidos com 

mulheres, contribuindo para a manutenção dos 

encontros temáticos periódicos e 

desenvolvimento de cursos de interesse 

PR 

O Parque, através do ARPA, apoiou 

projeto de criação de uma associação 

de mulheres e jovens para produção 

de artesanato 

O projeto não foi viável e 

acabou não tendo continuidade 

por falta de perfil adequado na 

comunidade. Retomar contato 

com a Associação de jovens e 

mulheres (AMJOS) para 

reativar os trabalhos. 

Fonte: Adaptado de Galante et al.2002. 

 

Esta área é de suma importância para a gestão da UC, pois quando as atividades não 

são implementadas envolvendo o entorno, as comunidades locais não conseguem enxergar um 

benefício de se ter uma UC na região. Abaixo são mostrados uma tabela e um gráfico de 

barras que sintetizam os resultados da avaliação do grau de implementação das atividades da 

Área Estratégica Externa – Distrito de Surpresa (Tab. 17 e Fig. 7). 
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Tabela 17 -Avaliação do grau de implementação das atividades da Área Estratégica Externa – 

Distrito de Surpresa 

Atividade Total de ações 
Grau de implementação 

R NR PR 

Operacionalização 9 7 - 2 

Proteção 3 1 - 2 

Pesquisa e monitoramento 5 2 1 2 

Educação e interpretação ambiental 15 1 9 5 

Integração externa 6 - 1 5 

Total 38 11 11 16 

Legenda: (R)- Realizado; (NR)- Não realizado; (PR)- Parcialmente realizado 

 

 

 

Figura 7 - Realização das atividades da área estratégica externa - Distrito de Surpresa. 
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6 DISCUSSÃO 

 

6.1 ANÁLISE DO PLANO DE MANEJO 

 

Fica claro que algumas ações locais não vão contra o que foi prescrito no documento 

para as duas áreas estratégicas, mesmo tendo um excesso de propostas incompatível com a 

capacidade de realização local. É sabido que em alguns casos, como no estudo feito por Zeller 

(2008) que o plano de manejo é usado pelo chefe apenas quando este assume o posto, para se 

situar melhor no contexto e ter algum conhecimento dos locais mais frágeis. Enquanto outros 

utilizam para executar algumas propostas sem custo ou com custo relativamente baixo, como 

formação de conselho consultivo, embasamento de autorizações de pesquisa, porém no 

balanço final o plano deveria proporcionar mais. 

Outro fato constatado por Zeller (2008) em seu estudo é que alguns chefes 

constataram que se os planos não existissem, o funcionamento atual das UCs não sofreria 

mudanças, já que não existe a rotina de consulta aos planos. Os planos não são consultados 

para definir prioridades, linhas de ação, organizar seus subordinados, identificar causas ou 

responsabilidades e definir a aplicação ou captação de subsídios de fontes alternativas. 

Pode-se constatar ainda, que a execução de mais de metade das atividades propostas 

em qualquer plano de manejo, como não foi em nenhuma área estratégica analisada, e dentro 

do período estipulado, é um desafio que aparentemente está longe de ser alcançado, 

independente do efetivo e da sua qualidade técnico-administrativa, da capacidade de 

realização local, do montante de recursos para o manejo, das parcerias ou sua ausência. 

 Os planos de manejo em sua maioria são documentos com uma centena de 

informações descritivas e pouco práticas, e na maioria das vezes não são discutidas soluções e 

propostas para os problemas identificados no planejamento (IBDF 1982; Morsello 2001). O 

Plano de Manejo do Serra da Cutia não foge a essa regra. 

 Zeller (2008) em um estudo que avaliou a aplicabilidade de oito planos de manejo do 

Sul e Sudeste do Brasil constatou através de entrevistas com técnicos dos parques, que os 

planos não são documentos práticos e que não é fácil encontrar informações descritivas e 

propostas que possam ser assimiladas. 

Para alguns autores como Mackinnonet al. (1990) e Lee &Middleton (2003), os planos 

deveriam ser documentos sucintos contendo apenas as informações necessárias para embasar 

o manejo. O Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra da Cutia contém algumas 

informações que não são de relevância para o manejo da Unidade, como às que versam sobre 
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a dinâmica demográfica na região e formação dos municípios do entorno. Estas são 

informações que para ações de manejo não tem utilidade prática, e só fazem acrescentar 

páginas que geralmente não serão consultadas pelos técnicos da UC. 

Outro fator destacado é em relação aos planejamentos para uso público (Dale, 2001; 

Morsello, 2001) em que ocorre um excesso de propostas incompatíveis com a capacidade de 

realização local. No Plano do PNSC são propostas áreas para trilhas terrestres e fluviais e 

muitas estruturas físicas de apoio à visitação, compondo um cenário de uso público fora da 

realidade. Além disso, os meios para efetivá-las fogem da capacidade de realização local e das 

possibilidades conjunturais, sequer há público para estas atividades, além de ser claramente 

incompatível com as informações socioeconômicas apresentadas no entorno, por não ter um 

contexto para o turismo, como estradas em péssimo estado e rede hoteleira inexistente. 

Nenhuma destas estruturas foi implantada e boa parte do conteúdo em relação à visitação 

seria dispensável, de acordo com o contexto local. 

Falta ainda no Plano do PNSC, uma definição adequada da capacidade de carga para 

estas trilhas para nortear o uso público que merece atenção, pois não adianta propor dezenas 

de trilhas de acesso a turistas sem prever a capacidade de suporte das mesmas. Assim, antes 

de se definir propostas seria importante avaliar se a visitação não prejudicaria as outras linhas 

de ação da Unidade, e também se é algo aplicável e desejável na realidade do PARNA, 

conforme Zeller (2008). 

Outra recomendação que se mostra totalmente incompatível com a capacidade de 

realização da UC e que foi analisada neste trabalho são as atividades recomendadas para a 

Área estratégica interna – Entrada do parque, dentro das ações para construção de um 

atracadouro, uma sede administrativa com alojamento funcional e centro de visitantes. Esta 

área não possui qualquer tipo de infra-estrutura, faz limite com o Distrito de Surpresa, e é o 

único local em que o PARNA não está limitado por áreas protegidas, além de possuir 

ambientes variados com planícies inundáveis e recoberta por florestas alagáveis. 

Para esta área estão recomendadas a construção de várias estruturas dentro das ações 

de Operacionalização, Proteção, Pesquisa e Monitoramento e Educação e Interpretação 

Ambiental, em que para cada área descrita se prevê a implantação de uma base de apoio 

dentro de uma sede administrativa com várias salas, como alojamento, cozinha, banheiros, 

além de um centro de visitantes. Uma das dificuldades apresentadas é que esta área está 

distante 30 Km do Distrito de Surpresa por via terrestre e fluvial, sendo de acesso complicado, 

além da equipe da UC ser composta por apenas dois servidores, sendo praticamente inviável 

uma construção tão extensa e que não tem sequer público para atendê-las. 
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Para a Área estratégica externa – Distrito de Surpresa as atividades estão parcialmente 

dentro do exequível. Esta área é relevante para a interação da UC com a sua região, 

especialmente sua zona de amortecimento, onde situações de ameaças e oportunidades devem 

ser adequadamente tratadas. São previstas atividades e normas dentro dos programas de 

Operacionalização, Proteção, Pesquisa e Monitoramento, Educação e Interpretação Ambiental 

e Integração externa. A atividade mais efetiva e que favorece diretamente as ações de manejo 

da UC diz respeito à construção de uma base de apoio no Distrito de Surpresa, contendo salas 

para administração, alojamento, cozinha, banheiros, centro de visitantes e atracadouro. Apesar 

do centro de visitantes não ter sido construído, o atracadouro está em processo de finalização 

da construção, o restante das salas estão em pleno funcionamento, servindo a base de apoio 

para diversas atividades realizadas no Distrito de Surpresa. Algumas destas atividades 

incluem base operacional para atividades de fiscalização, educação ambiental, apoio a outras 

instituições governamentais na realização de atividades na área da saúde, segurança, 

agricultura familiar dentre outras. 

Desta forma é possível perceber, tomando como parâmetro a avaliação da situação do 

PNSC, que nem todas as atividades programadas nos Planos de Manejo estão além da 

capacidade de realização dos técnicos e que, como definiu Mello (2008), apesar de alguns 

Planos conterem realmente questões que são difíceis de implementar devido à realidade 

institucional, muitas vezes se coloca a culpa no Plano de Manejo inteiro, sem ver que algumas 

ações poderiam ser implementadas e que estas poderiam criar condições favoráveis para que 

as mais complexas sejam viabilizadas.  

De acordo com Zeller (2008) os planos são usados nos Parques apenas para os 

técnicos se contextualizarem em assuntos mais específicos (caráter informativo) assim como 

para verificar se suas ideias e propostas vão contra alguma norma ou indicação (caráter 

regulamentador), aplicações estas que seriam secundárias frente aos motivos que levam a 

preparação de um plano.  

 

6.2 AVALIAÇÃO CRÍTICA DOS PLANOS DE MANEJO E SEU PROCESSO DE 

PLANEJAMENTO 

 

É um grande desafio avaliar o processo de planejamento das UCs dentro do atual 

contexto. A gestão das Unidades de Conservação federais passa por uma fase crítica de 

transição com os recentes cortes no orçamento, sem contar uma auditoria realizada pelo 

Tribunal de Contas da União (TCU) em novembro de 2013 que buscou avaliar a governança 
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desses territórios sob os aspectos de insumos, articulação e resultados. Essa auditoria realizou 

uma análise das condições normativas, institucionais e operacionais necessárias para a gestão 

eficiente do patrimônio público ambiental representado pelas UCs do bioma Amazônia. 

Assim, este estudo buscou compilar informações e servir como mais um elemento acerca dos 

desafios enfrentados para se executar a implementação e monitoria dos planos de manejo. 

Neste sentido, o relatório do TCU apresentou que apenas 4% das unidades de 

conservação na Amazônia têm um grau avançado de implementação e de gestão, necessário 

ao cumprimento dos seus objetivos. Este fato decorre principalmente de fragilidades na gestão 

que dificultam o uso público, as concessões florestais, o fomento às atividades extrativistas e 

as atividades de pesquisas e monitoramento. Além disso, a insuficiência de recursos humanos 

e financeiros compromete a realização de atividades essenciais como fiscalização, proteção, 

pesquisa etc. Ainda em relação à avaliação dos insumos, foram constatadas a inexistência e a 

inadequação dos planos de manejo, principal instrumento de planejamento e gestão que regula 

o acesso e o uso dos recursos naturais naquela área. 

Dentre todas estas dificuldades enfrentadas pelas UCs federais, a inadequação tanto da 

elaboração quanto do uso dos planos de manejo é foco de discussões dentrodo ICMBio. Uma 

das questões se refere ao ritmo de elaboração dos planos com relação à expansão de UCs. 

Áreas protegidas têm sido criadas nas três últimas décadas no Brasil em um ritmo que ainda 

não foi absorvido pelos processos de planejamento e consolidação dessas áreas. Essa demora 

no planejamento, já que o roteiro metodológico de Galante et al.(2002) prevê a conclusão do 

planejamento num período de 6 a 18 meses, está associada a diversos fatores, como 

interferência política no planejamento, mudança da equipe da UC durante o processo e má 

utilização dos diversos instrumentos(termos de referência e contratos mal elaborados, etapas 

de campo longas, oficinas e reuniões excessivas).  

Os planos de manejo no Brasil, via de regra, têm recebido muitas críticas. Milano 

(1997) ressalta a baixa qualidade e a mínima utilização dos que foram desenvolvidos no 

Brasil, enquanto outros autores chamam a atenção para a imensa desproporcionalidade entre a 

parte descritiva, extremamente extensa, e a parte propositiva, que é breve, genérica e de 

escassa utilidade prática (Araújo 2007;Dourojeanni 2003; Medeiros & Pereira 2011; Mello 

2008;Zeller 2008).Ainda é possível se destacar a falta de realismo dos planos, que são 

elaborados para um mundo ideal e não real, sem limitações de recursos financeiros e 

humanos. 

O discurso governamental agora se concentra na efetiva implementação de áreas 

protegidas, em detrimento da criação delas. Com relação ao volume excessivo dos planos foi 
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feito um levantamento por técnicos da Coordenação de elaboração e revisão de Planos de 

Manejo – COMAN, considerando 76 planos disponíveis em versão digital, onde mais da 

metade dos planos avaliados (52%) apresentam um volume superior a 400 páginas.  

Zeller (2008) em estudo feitoem oito parques nacionais no Sul do Brasil constatou 

que, para parcela dos técnicos destes parques, os planos não são documentos práticos, são 

extensos demais e não é fácil encontrar informações e tampouco processá-las para que possam 

ser assimiladas. O autor cita ainda que os planos deveriam ser sucintos, com informações 

necessárias para embasar o manejo e permitir o entendimento dos meios definidos e que, 

dentre os oito parques estudados por ele, nenhum se enquadra neste quesito. Uma das 

deficiências constatadas está na forma de elaboração e planejamento dos planos de manejo, 

que comumente são feitos por consultores externos, que não tem conhecimento da realidade e 

dos contextos socioambientais vividos pela UC, nem tampouco da realidade institucional. 

 Um dos desafios da Coordenação de elaboração e revisão de planos de manejo – 

COMAM foi trazido pelo parecer nº 171/2012/PFE-ICMBio, que concluiu pela 

impossibilidade de contratação de serviços de terceiros para a realização de diagnósticos e 

levantamentos de campo, espaços nos quais, muitas vezes, se contratava também a realização 

das pesquisas primárias necessárias ao planejamento. Esta situação implicará numa menor 

dependência de levantamentos de informações primárias na elaboração dos planos de 

manejo,que são demoradas e dispendiosos, sendo preferível a utilização de dados secundários 

já existentes, que resultará em duas situações distintas. Primeiro a simplificação dos encartes 

relativos à caracterização do meio físico, biológico e social que poderá levar a uma redução 

nos custos e prazos do planejamento, otimizando o tempo para a COMAN reduzir o passivo 

da elaboração dos planos acumulado ao longo das últimas décadas. Segundo,todas as UCs 

demandantes de plano de manejopoderãodar início a esta tarefa, adiantando informações e 

análises que tornarão o acompanhamento pela COMAN mais ágil e objetivo (COMAN2012) 

Mello (2008) fez uma análise crítica do processo de planejamento das unidades de 

conservação federais e ressaltou que, sob a ótica dos técnicos da sede do ICMBio envolvidos 

com o processo de elaboração dos planos de manejo, que os planos elaborados pelos 

servidores da casa são mais baratos em relação aos contratados, porém são mais demorados, 

visto que os servidores acabam por executar uma série de outras atividades em paralelo. 

Ainda assim, os planos podem ser adequados à realidade da UC, como também ser aplicáveis 

e participativos, independente se são elaborados por servidores ou consultores externos, 

dependendo da supervisão e da coordenação que a instituição exercerá.  
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O plano de manejo de uma UC é seu instrumento capital de gestão, sua elaboração 

necessita ser acompanhada pelos gestores da UC e pelos macroprocessos institucionais, de 

modo que as estratégias adotadas no manejo da UC possam estar assim alinhadas e refletidas 

no planejamento estratégico institucional. 

Medeiros & Pereira (2011) em um estudo sobre a evolução e implementação de planos 

de manejo em UCs do Estado do Rio de Janeiro, perceberam que entre os cinco planos de 

manejo estudados datados de 1981 a 2008, cada um deles foi elaborado tendo como referência 

orientação técnica distinta. Isso demonstra que a definição dos planos de manejo como 

instrumento de gestão dos parques no Brasil ainda está em processo de aprendizado e 

amadurecimento. Zeller (2008) constatou que os planos baseados no roteiro metodológico 

atual, de Gallante et al. (2002) tendem a ser mais complexos e mais extensos, por estarem 

organizados por ações gerenciais e por temas, áreas e custos, gerando uma repetição de 

informações.  

Mello (2008) apontou como sendo os principais problemas na implementação dos 

planos de manejo na América latina: a falta de recursos humanos e financeiros para a 

execução; o fato de que a implementação do plano ser feita por pessoas que não participam da 

elaboração; o não estabelecimento de parcerias por parte das instituições responsáveis pela 

implementação dos planos;o fato do diagnóstico demorar anos para ser elaborado, 

concentrando-se no descritivo e operativo e não no estratégicoe, por último, o fato do plano de 

manejo ser um documento estático, que se desatualiza rapidamente. 

Conclui-se ainda que um fator que dificulta o processo de planejamento das UCs e o 

baixo número de UCs com plano de manejo é a carência de técnicos na sede do ICMBio para 

acompanhar o processo de elaboração dos Planos, conforme conversa com técnicos da 

COMAN. Como desde sempre os planos precisam ser realizados ou mesmo acompanhados 

por técnicos da sede do ICMBio, este fator atrasa e muito a elaboração e revisão dos planos. 

Outro fator a ser destacado é a falta de capacitação das equipes das UCs para elaboração dos 

Planos de manejo assim como a não priorização da elaboração dos planos pela sede do 

ICMBio, pelos motivos destacados acima. 

Em um levantamento feito por Freitas et al. (2007) foi apontada uma grande 

disparidade regional de distribuição de servidores por UC, com a região Centro-Oeste 

apresentando uma média de 17,8 servidores por UC enquanto a região Norte com 4 servidores 

por UC. Ainda de acordo com os autores o quantitativo mínimo necessário de pessoal para as 

UC federais seria de 9.017 servidores (Freitas et al. 2007). 
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Acerca destas discussões a conclusão que se tem é queas dificuldades que permeiam a 

elaboração e implementação dos planos de manejo se concentram a nível institucional, a falta 

de uma gestão estratégica que tenha o foco na resolução dos problemas já apontados e na 

capacitação de seus servidores para o a execução da elaboração e o melhor acompanhamento 

dos planos de manejo dentro da Instituição. 

 

6.3 MONITORIA DOS PLANOS DE MANEJO E O ESTUDO DE CASO DO PNSC 

 

Um dos aspectos cruciais no processo de implementação dos planos de manejo é o 

monitoramento, que vai indicar se o mesmo está sendo implementado corretamente e se são 

necessárias modificações para adequação às novas situações não previstas no plano. E apesar 

de previsto nos roteiros metodológicos, a monitoria dos planos de manejo ainda não é 

realizada de forma uniforme dentre as UCs federais. 

Em um levantamento na COMAN, das 117 UCs com planos de manejo apenas 24 

planos foram revisados, deixando claro o grande passivo relacionado à monitoria e revisão 

destes instrumentos. Isto só demonstra que a resolução do passivo de elaboração de planos de 

manejo comentada anteriormente, deve vir acompanhada da resolução do segundo passivo 

que é a monitoria, ainda se considerarmos que o plano de manejo não é um fim em si mesmo, 

e precisa ser monitorado periodicamente, pois é um meio pelo qual se busca a excelência na 

governança das UCs, e que a implementação e a monitoria são fins almejados para sua 

aplicabilidade. 

O monitoramento é fundamental para avaliação da adequabilidade e também para 

proporcionar redirecionamentos futuros. Muitos gestores justificam a não realização da 

monitoria devido à carência de recursos financeiros e equipe técnica insuficiente nas UCs, 

porém já se sabe que para a realização da monitoria não são necessários muitos recursos 

extras, pois a monitoria consiste de uma avaliação do executado apenas. Essa carência de 

recursos financeiros nunca poderá ser justificativa para a ausência do monitoramento. O que 

pode estar relacionado a esta ausência seria uma desmotivação por parte da equipe da UC, 

devido às condições precárias de trabalho, em muitos casos (COMAN 2012; CMP 2007; 

Mello 2008). 

A monitoria do plano de manejo do PARNA Serra da Cutia foi realizada internamente, 

seguindo as recomendações do Roteiro metodológico (Gallante et al. 2002), em que a equipe 

da UC respondeu aos questionários do que foi feito e o que não foi e o porquê da não 
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realização, com propostas de replanejamentos. Toda a monitoria foi feita em conjunto com o 

chefe da UC. 

Dentro da Área estratégica interna – Entrada do parque (limite com Surpresa) foram 

analisadas 41 atividades, sendo cincorealizadas, trezeparcialmente realizadas e vinte e trêsnão 

realizadas. 

Nesta área estratégica a maior parte das atividades não foi realizada, o que pode ser 

explicado pelo fato de serem atividades que exigem uma estrutura de pessoal bem além do 

que a UC já teve até os dias atuais. Uma das justificativas que também foi constatada em 

outros estudos é que muitas vezes os planos apresentam um planejamento mais voltado a um 

mundo ideal e não real, que não poderá ser executado devido às limitações de recursos 

humanos e financeiros. 

Dentro da Área estratégica externa Distrito de Surpresa foram avaliadas 29 atividades, 

sendo noverealizadas, treze parcialmente realizadas e sete não realizadas. Esta área estratégica 

apresentou um resultado mais positivo, tendo em vista que o número das atividades não 

realizadas foi o menor dentro do avaliado. As atividades se concentram dentro da integração 

com o entorno, a estruturação de base física e demarcação dos limites da UC, que facilmente 

podem ser executadas por uma equipe pequena e com auxílio da comunidade. 

O Distrito de Surpresa apresenta enorme potencial para visitação. Além da vizinhança 

com o parque, encontra-se junto à Terra Indígena Sagarana e a 2h 30mim de distância da 

Aldeia Ricardo Franco, ambas com atrativos culturais e produção de artesanato de boa 

qualidade. A comunidade de Surpresa já vem recebendo turistas regionais, porém estes ainda 

não usufruem destes atrativos. O acesso ao Distrito de Surpresa se dá por via fluvial, a partir 

de Guajará Mirim, com percurso de aproximadamente doze horas.Em barcos com motor de 

popa, pode ser feito em menos de seis horas. 

Esta monitoria do PARNA por áreas estratégicas servirá como instrumento balizador 

para aferir o quão estão sendo alcançados os objetivos de manejo da UC.Através dos 

replanejamentos será possível elaborar planos de ação mais reais e factíveis juntamente com o 

Conselho consultivo da UC, e incorporar esta avaliação à revisão do plano que será realizada 

posteriormente em conjunto com a COMAN. 

De acordo com IBAMA (2003) a monitoria se diferencia qualitativamente de um 

simples acompanhamento, pois além de documentar sistematicamente o processo de 

implantação do plano de manejo, avalia os desvios na execução de atividades propostas, 

antecipando e prognosticando as possibilidades de alcance dos objetivos e recomendando as 

ações corretivas para ajuste ou replanejamento. 



58 

 

Ainda assim, nem todos os planos de manejo estabelecem uma metodologia para o 

monitoramento dos mesmos, apesar do roteiro o estabelecer, tal fato não é exigido para 

aprovação dos planos de manejo. Para o plano de manejo do PARNA Serra da Cutia não foi 

estabelecida uma metodologia de monitoramento do mesmo. A metodologia de 

monitoramento é prevista no Roteiro Metodológico no encarte 6, e pode vir no Plano de 

Manejo apresentando as diretrizes do monitoramento e prazos, mesmo não sendo uma 

obrigatoriedade. 

Outro fator a ser levantado é que dentro do conceito de gestão adaptativa, o 

monitoramento deve ser realizado para servir as necessidades do projeto e sua equipe, 

ajudando a equipe a aprender com a experiência e integrar as lições aprendidas à programação 

atual e futura. 
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7 CONCLUSÕES 

 

Como conclusões, podemos destacar que: 

 Os Planos de manejo são, em sua maioria, documentos muito extensos, com 

informações de pouca aplicação prática para o manejo e que por isso, geralmente são 

de pouca utilidade no dia a dia da gestão da UC. 

 Os planos não são efetivos com relação ao papel que deveriam cumprir e por isso 

passaram a ter pouca credibilidade, 

 A monitoria e avaliação dos Planos de manejo são procedimentos simples e baratos de 

serem realizados, e que dependem basicamente da boa vontade e disponibilidade dos 

gestores em serem implementadas.  

 Os roteiros metodológicos devem ser utilizados como uma referência metodológica, 

porém poderiam ser mais simples, permitindo a elaboração de Planos de Manejo 

menos complexos e mais adequados às realidades individuais de cada UC. 

 A participação da equipe da UC no processo de planejamento, elaboração, revisão e 

monitoramento da implementação dos Planos de Manejo é fundamental para que se 

possa garantir a aplicabilidade do Plano em um horizonte real de planejamento. 

 Mecanismos de monitoria e avaliação dos Planos de Manejo são importantes pois  

facilitam o acompanhamento da sede do ICMBio sobre a implementação do Plano e 

sobre a gestão do chefe. Deve se ressaltar também, que a monitoria e avaliação  

permitem a incorporação do processo de planejamento pelas equipes da UC, que 

estariam constantemente avaliando o que foi planejado e redirecionamento as ações de 

gestão e manejo quando forem necessárias. 

 Se faz necessária uma maior capacitação da equipe técnica do ICMBio, através da 

alocação de recursos humanos e técnicos necessários ao alcance  das metas de 

elaboração e monitoria de planos de manejo propostas no planejamento estratégico 

institucional. 

 O Plano do PNSC contém algumas informações que não são de relevância para o 

manejo da Unidade, porém constatou-se que as atividades da área estratégica externa 

estão parcialmente dentro do exequível e que a área é relevante para a interação da UC 

com seu entorno, onde situações de ameaças e oportunidades devem ser 

adequadamente tratadas 

 Percebe-se a importância da integração com o entorno no desenvolvimento das 

atividades da UC, já que dentre as ações avaliadas para a área estratégica externa, esta  
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foi a que mais obteve atividades executadas, demonstrando que esta área é de suma 

importância para a gestão da UC,  

 A avaliação da efetividade de implementação permite que os gestores envolvidos no 

manejo aprendam a construir sobre sua própria experiência, ajustando assim o curso 

da gestão para os resultados desejáveis, princípio do manejo adaptativo. 

 A ação de avaliar e monitorar as unidades de conservação deveria ser uma diretriz 

política das organizações, já que se constitui uma “vigília” intrínseca à manutenção do 

patrimônio natural, e é imprescindível para se alcançar uma gestão mais efetiva e a 

excelência organizacional. Infelizmente não é dada a relevância necessária às técnicas 

de avaliação e monitoramento, já que grande parte destas iniciativas ou são do meio 

acadêmico ou de projetos pontuais. 

 

Mesmo com o reconhecimento da importância estratégica das UCs para manutenção 

da biodiversidade, as limitações impostas à sua implementação representam uma ameaça 

constante ao alcance de seus objetivos. Realizar estudos de avaliação da efetividade de 

manejo de forma regular e usar os resultados para aprimorar efetivamente o manejo das UCs 

são aspectos que continuam a desafiar os gestores no Brasil e no mundo. 
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