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RESUMO 
 
 
 

Este trabalho apresenta os resultados de uma atuação prática de facilitação interna para a              

revisão da Portaria 08/2016, que regulamenta o serviço de transporte turístico e de             

passageiros no Parque Nacional de Jericoacoara. Foi realizada avaliação da          

implementação da Portaria entre os anos de 2016 e 2018. A partir de discussão com os                

operadores do serviço e entre a equipe da unidade foram propostas revisões na norma. 

 

Palavras chaves: Uso público, modelagem de processo, gestão participativa, recursos de 

uso comum.  
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INTRODUÇÃO 

 

1.1 Tema 

O presente trabalho buscou modelar e avaliar o processo estabelecido na Portaria            

08/2016, que regulamenta o transporte turístico e de passageiros no interior do Parque             

Nacional de Jericoacoara, no estado do Ceará.  

1.2 Unidade de Aplicação  

O Parque Nacional de Jericoacoara foi criado em 2002, abrangendo parte dos            

municípios de Cruz e Jijoca de Jericoacoara, sobre território onde anteriormente existia a             

APA de Jericoacoara, criada em 1984. O objetivo de criação da unidade de conservação              

foi a proteção do ambiente costeiro. Atualmente a unidade possui 8850 hectares, que             

compreendem ambientes de praia, restinga, manguezal e campos de dunas. O acesso            

ao Parque Nacional de Jericoacoara ocorre pela rodovia CE-085, percorrendo-se 289 km            

a partir de Fortaleza, ou por via aérea, pelo Aeroporto Regional Comandante Ariston             

Pessoa, distante 32 km da unidade.  

A Vila de Jericoacoara, com aproximadamente 6.000 habitantes, encontra-se 

envolvida pelo parque nacional e sua gestão é realizada pelo município de Jijoca de 

Jericoacoara. A prestação de serviços aos visitantes – hospedagem, alimentação, 

passeios e esportes – é realizada por estabelecimentos situados na Vila e também por 

aqueles localizados na comunidade do Preá, no município de Cruz, e Guriú, no município 

de Camocim. 
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.  

Figura 1: Zoneamento do Parque Nacional de Jericoacoara (ICMBIo, 2011). 

 

A região do Parque Nacional é mundialmente conhecida como ponto para a prática             

de kite e windsurf, com destaque para as localidades de Jericoacoara (Jijoca), Preá (Cruz)              

e Tatajuba (Camocim). 

A temporada de ventos na região ocorre entre os meses de junho e fevereiro,              

apresentando ventos de 15 nós (28 km/h) no início da manhã, que chegam acima de 30                

na parte da tarde. O período com melhores ventos é de agosto a novembro. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 2:  Temperaturas 

médias anuais do ar e água na região do Parna Jericoacoara e número de dias com ao menos 3h de vento                     
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acima de 13 nós (Fonte: https://www.kiteworldwide.com/en/kiteholidays/brazil-jericoacoara/. Acessado em        

16/11/18). 

 

Além dos esportes a vela são praticados no Parque Nacional diversas outras            

modalidades esportivas, como surf, stand-up paddle, remo, ciclismo, corridas e          

trekking. 

 
Figuras 3 e 4: Esportes praticados no Parque Nacional de Jericoacoara - corrida e kitesurf (Fonte: 

Instagram). 
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Figuras 5, 6 e 7: Esportes praticados no Parna Jericoacoara - ciclismo, windsurf e remo (Fonte: Instagram). 
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Além de suas praias o parque conta com os seguintes atrativos: Pedra            

Furada (Fig. 8), Árvore da Preguiça (Fig. 9), passeios para avistamento de            

cavalos-marinhos (Fig. 10) e campos de dunas e lagoas interdunares (Fig. 11). 

 

 
Figura 8: Pedra Furada (créditos na imagem). 

 

 

Figura 9: Árvore da Preguiça (fonte: Instagram). 
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Figura 10: Passeio para avistamento do cavalo-marinho (Fonte: Instagram).  

 

 
Figura 11: Campo de dunas e lagoa interdunar (Fonte: Instagram). 

 

1.3 Justificativa 

 

De acordo com dados do ICMBio, o Parque Nacional de Jericoacoara foi a             

terceira unidade de conservação federal mais visitada em 2017 (ICMBIo, 2018), com            
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800.000 visitantes. Com o asfaltamento da estrada que liga a rodovia CE-085 à             

localidade do Preá, a inauguração do aeroporto no município de Cruz e o aumento              

constante no número de leitos na Vila de Jericoacoara, o fluxo de turistas tem se               

intensificado. 

No transporte desses visitantes são utilizados buggies, camionetes        

(adaptadas como jardineiras ou não), quadriciclos de prestadores de serviço e           

veículos de turistas, dos mais variados tipos. A Portaria ICMBio 08/2016 (ICMBio,            

2016) regulamenta o transporte turístico e de passageiros em veículos do tipo            

buggy, caminhonete jardineira e quadriciclo, no interior do Parque Nacional de           

Jericoacoara. Atualmente há um total de 825 veículos das três categorias,           

predominantemente do município de Jijoca de Jericoacoara. 

 

 
Figura 12: Passeios no Parna Jericoacoara (créditos na imagem). 

 

O preço médio das viagens é de R$20/passageiro em camionetes          

jardineiras, que conduzem até 12 passageiros e R$350,00 para passeios de           

buggies e quadriciclos, que levam respectivamente 4 e 2 passageiros. A duração            

dos passeios é de aproximadamente 8 horas, e são oferecidos dois roteiros – leste,              

no sentido Preá-Lagoa do Paraíso, passando pela Pedra Furada e Árvore da            
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Preguiça, e oeste, no sentido Tatajuba, passando pelo passeio do cavalo marinho            

e outros pontos fora do Parque Nacional. Considerando os dados apresentados e o             

número de veículos cadastrados no Parque, o faturamento potencial do serviço de            

transporte é de R$54.994.470,00, considerando 213 dias de atividade (serviço          

somente nos 8 meses de alta temporada, com uma folga por semana) de toda a               

frota autorizada. 

Além das autorizações de veículos, também devem ser feitas autorizações          

para os condutores, que totalizam 1060 pessoas. Ambas são autorizações não           

onerosas. Sua validade é de dois anos, renováveis por mais dois.  

O serviço prestado pelos condutores é focado somente no transporte dos           

visitantes aos atrativos, não havendo atividades de interpretação ambiental ou          

informação sobre os locais visitados. Não há condutores de visitantes junto dos            

motoristas dos veículos, como ocorre no Parque Nacional dos Lençóis          

Maranhenses. Dessa forma não há garantia de informação ao visitante sobre os            

atrativos da UC no serviço que atende o maior número de visitantes. 

A portaria não apresenta nenhum mecanismo de avaliação da prestação do           

serviço de transporte no Parque Nacional de Jericoacoara, o que dificulta a            

responsabilização dos maus operadores e a melhoria na qualidade dos serviços           

prestados. Ainda, cabe destacar que não há um canal estruturado de comunicação            

com os usuários e prestadores de serviço. Considerando a importância do serviço            

de transporte turístico e de passageiros para o Uso Público no Parque Nacional e              

para a economia dos municípios, constatou-se a necessidade de avaliar a           

implementação da Portaria 08/2016 e propor melhorias no processo. 

 

1.4 Objetivos 

 

Esse trabalho buscou avaliar e propor melhorias no processo de          

cadastramento e acompanhamento do serviço de transporte na UC, a partir das            

contribuições das partes interessadas. 
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2. METODOLOGIA DE REALIZAÇÃO DA PRÁTICA: 

 

Desde o ano de 2016, quando se iniciou a implementação da Portaria 08, os              

operadores dos serviços de transporte relatam desacordo com alguns aspectos da norma            

em reuniões do conselho consultivo do parque nacional e noutros fóruns locais. A             

formulação da portaria contou com a participação dos operadores dos serviços de            

transporte e conselheiros do parque.  

Após um ciclo de gestão da portaria, que durou de fevereiro de 2016 a fevereiro de                

2018, a equipe da unidade iniciou seu processo de revisão (02070.002046/2014-79),           

para entender quais eram os ajustes demandados pelas partes interessadas e a            

possibilidade de inseri-los na portaria. O processo de discussão foi planejado e iniciado             

em março de 2018, quando foram feitas reuniões setoriais com os operadores dos             

serviços de transporte (SEI 3624743), no intuito de coletar suas contribuições para            

alteração na portaria e definir critérios para destinação de vagas de veículos. Nessas             

reuniões leu-se a portaria e registraram-se os destaques para sugestões de alterações e             

após foi conduzida “Tempestade de Idéias (brainstorming)” para as sugestões de critérios            

para emissão de autorizações.  

 

 
Figura 13: Reunião setorial com motoristas de camionetes jardineiras (Fonte: Acervo ICMBio). 
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No mês de junho foi criado Grupo de Trabalho no conselho da unidade, com o               

intuito de consolidar as contribuições das reuniões setoriais para posterior apresentação           

aos conselheiros. Esse grupo de trabalho reuniu-se no início de julho, quando consolidou             

as propostas de revisão na portaria e hierarquizou os critérios indicados pelos setores             

para destinação de vagas (SEI 3625349). Nesse encontro foram consolidadas as           

propostas de alteração da portaria surgidas nas reuniões setoriais e definida a hierarquia             

dos critérios propostos, através da técnica de “Matriz de Pares” (Drummond, 2009). Nessa             

ferramenta, dispõem-se as variáveis em análise na primeira coluna e última linha,            

assinalando a mais importante no par formado naquela interseção das variáveis em            

análise. A opção por esta ferramenta deveu-se ao debate proporcionado por ela, além de              

permitir uma análise mais ponderada das variáveis do que outras ferramentas, como            

votação simples.  

Foi realizada reunião do conselho consultivo no início de setembro para           

apresentação dos resultados e manifestação dos demais conselheiros sobre a proposta.           

Como os conselheiros focaram sua atenção na discussão sobre ampliação do cadastro de             

veículos no parque nacional, não foi possível definir um posicionamento da plenária sobre             

as alterações sugeridas à portaria. A memória da reunião do GT foi reenviada aos e-mails               

dos conselheiros, para apreciação e manifestação em reunião do conselho realizada no            

início de novembro, sem contribuições adicionais dos conselheiros. 

A próxima etapa do processo será a elaboração de Nota Técnica sobre a revisão              

da Portaria para envio à Coordenação Geral de Uso Público e Negócios (CGEUP) do              

ICMBio e posterior publicação. 

Também é necessário ordenar o acesso ao serviço de transporte e qualificá-lo,            

para então desenhar o processo de avaliação do serviço. O planejamento original do             

projeto encontra-se no Anexo 1. 

3. REFERENCIAL TEÓRICO: 

 

De acordo com Ostrom (2011), “o termo recurso de uso comum (RUC), grifo meu,              

alude a um sistema de recursos naturais ou criados pelo homem, suficientemente grande             

para tornar-se custoso, (apesar de não impossível) excluir beneficiários potenciais.”  

Nessa acepção, o Parque Nacional de Jericoacoara pode ser entendido como um            

recurso de uso comum para aqueles que desenvolvem atividades econômicas ou de            
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subsistência em seu interior, assim como para o ICMBio, que realiza sua gestão. Ainda              

conforme a autora, sistemas de recursos de uso comum podem em condições favoráveis,             

“produzir uma quantidade máxima de um fluxo variável de unidades de RUC sem             

prejudicar o estoque ou o sistema de recursos” (p. 77). As unidades de recurso são aquilo                

que os indivíduos se apropriam ou usam do sistema de recursos. No caso do transporte               

turístico no parque nacional, entendemos que tais unidades são as vagas de veículos cuja              

operação é autorizada pelo ICMBio. A emissão de tais autorizações considera, além da             

demanda dos visitantes, o impacto do fluxo de veículos sobre a UC. 

A autora aponta, com base em experiências de gestão de RUC pelo mundo, oito              

diretrizes chamadas por ela de “princípios de desenho”, características de sistemas de            

RUC de longa duração (“bem sucedidos”), que são enumeradas a seguir: 

 

“1 - Limites claramente definidos: os indivíduos ou as famílias com direitos para             

extrair unidades de recurso do sistema de RUC devem estar claramente           

definidos, assim como os limites do próprio sistema de recursos; 

 

2 - Coerência entre as regras de apropriação e provisão com as condições locais:              

As regras de apropriação que restringem o tempo, o lugar, a tecnologia e a              

quantidade de unidades de recurso se relacionam com as condições locais e com             

as regras de provisão que requerem trabalho, materiais e/ou dinheiro; 

 

3 - Arranjos de elaboração coletiva: a maioria dos indivíduos afetados pelas            

regras operacionais podem participar de sua modificação; 

 

4 - Monitoramento: Os monitores que vigiam de maneira ativa as condições do             

sistema de RUC e o comportamento dos apropriadores prestam contas a eles ou             

são os próprios apropriadores; 

 

5 - Sanções graduais: Os apropriadores que violam as regras operacionais           

recebem sanções graduais (dependendo da gravidade e do contexto da infração)           

por parte de outros apropriadores, por funcionários que prestam conta aos           

apropriadores ou por parte de ambos; 
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6 - Mecanismos para resolução de conflitos: Os apropriadores e suas autoridades            

têm acesso rápido a instâncias locais de baixo custo para resolver conflitos entre             

os apropriadores, ou entre eles e os funcionários; 

 

7 - Reconhecimento mínimo de direitos de organização: Os direitos dos           

apropriadores para construírem suas próprias instituições não são questionados         

por autoridades governamentais externas; 

 

8 - Entidades aninhadas (para RUC que formam parte de sistemas mais amplos):             

As atividades de apropriação, provisão, supervisão, aplicação das normas,         

resolução de conflitos e gestão se organizam em múltiplos níveis de instituições            

aninhadas.”  

 

A aplicação desses princípios ao contexto do Parque Nacional de Jericoacoara foi            

um dos balizadores para o processo participativo de revisão da norma, em que se buscou               

incorporá-los. Para que fosse possível uma reflexão mais acurada sobre a gestão do             

serviço de transporte turístico e de passageiros na UC, para além daquela realizada pelos              

operadores, foi necessária a modelagem do processo de autorização de veículos que            

operam na unidade. De acordo com Pavani Júnior E Scucuglia (2011), “processo            

organizacional é uma série de atividades/objetos, transformando entradas (inputs) em          

saídas/produtos (outputs), de forma a atribuir determinado grau (tangível) de agregação           

de valor que será entregue aos clientes”.  

A gestão por processos é definida por Orlando Pavani Júnior como “(...) disciplina             

que visa a inverter a lógica de gestão para um ponto de vista focado na cadeia de                 

agregação de valor interfuncional, em que os interesses do processo se sobrepujam aos             

interesses departamentais”. A modelagem do processo de autorização “As is” foi realizada            

pela chefia da unidade. Ela será revista junto da equipe da unidade e será proposta a                

modelagem “To be” para refinamento e finalização da proposta de alteração da portaria             

08/2016.  

A administração pública brasileira desde 1991 tenta estimular processos de          

avaliação e melhoria de seus serviços. Nesse ano foi instituído o Programa de Qualidade              

e Participação na Administração Pública (PQAP), no intuito de qualificar as práticas            

gerenciais no serviço público (Araújo et al, 2012). Em 1998 o PQAP originou o Programa               
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de Qualidade no Serviço Público (PQSP) e, em 2005, passou a chamar-se Programa             

Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (Gespública), ligado ao Ministério do           

Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). O programa buscou adaptar o Modelo de            

Excelência em Gestão, desenvolvido inicialmente por norte-americanos na década de          

1980, ao contexto do serviço público brasileiro. Na busca à excelência na gestão, além da               

legislação vigente, o MPOG adota os seguintes fundamentos (2009): 

 

1 - Pensamento sistêmico; 

2 - Aprendizado organizacional, 

3 - Cultura da inovação, 

4 - Liderança e constância de propósitos; 

5 - Orientação por processos e informações, 

6 - Visão de futuro; 

7 . Geração de valor; 

8 - Comprometimento com as pessoas; 

9 - Foco no cidadão e na sociedade; 

10 - Desenvolvimento de parcerias; 

11 - Responsabilidade social; 

12 - Controle social; 

13 - Gestão participativa.  

 

Busca-se também utilizar os princípios relacionados acima como referência na          

gestão da unidade. O Parque Nacional de Jericoacoara dispõe de plano de manejo, mas              

não há planejamento estruturado na forma proposta pelo Gespública, o que seria útil para              

o monitoramento da gestão. O Sistema de Análise e Monitoramento da Gestão - SAMGE              

(http://samge.icmbio.gov.br/) é ferramenta de grande importância para o monitoramento         

da gestão pelo ICMBio e possui funcionalidades como a espacialização de atributos            

importantes da UC, seus usos, ações de gestão e geração de relatórios de gestão. O uso                

do método do Gespública combinado a esse sistema pode contribuir significativamente           

para a qualificação da gestão do Parque Nacional. 

Conforme apontado pelos autores e ainda em acordo com o arcabouço legal para a              

gestão das unidades de conservação federais, é necessário que a avaliação do processo             

e propostas de melhoria sejam feitas a partir da perspectiva do cidadão usuário do              
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serviço, não somente a partir da perspectiva da instituição prestadora do serviço. Dessa             

forma é necessário conceber um sistema de avaliação dos serviços oferecidos e gestão             

da unidade também por seus usuários. 
 

4. RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÃO: 

 

A partir das discussões realizadas com as partes interessadas foram sugeridas as            

alterações na portaria. Dentre as alterações propostas, a que merece destaque é            

utilização de critérios para autorização de operadores do serviço turístico, que serão            

utilizados em conjunto com os pré-requisitos constantes na norma.  

A definição desses critérios foi proposta pelos operadores do serviço, em virtude de             

problemas como a concentração de vagas para alguns titulares de autorizações, o            

cadastramento de veículos que não estariam em condições de operar, para posterior            

regularização, o aluguel de vagas de veículos (RS 1.500,00/mês, segundo informação           

dos operadores) e a concentração de vagas de cadastro para o município de Jijoca de               

Jericoacoara. 

Algumas dessas questões seriam resolvidas facilmente com a mudança na forma           

de delegação do serviço, de Autorização para Concessão. Maria Sylvia Zanella Di            

Pietro (2012, apud Barbieri, 2016) afirma que a “autorização de serviço público constitui             

ato unilateral, discricionário e precário pelo qual o poder público delega a execução de              

um serviço público de sua titularidade, para que o particular execute           

predominantemente em seu próprio benefício”. De acordo com Bandeira de Mello            

(2011, apud Barbieri, 2016), a “concessão de serviço público é o instituto através do              

qual o Estado atribui o exercício de um serviço público a alguém que aceita prestá-lo               

em nome próprio, por sua conta e risco, nas condições fixadas e alteráveis             

unilateralmente pelo Poder Público, mas sob garantia contratual de um equilíbrio           

econômico-financeiro, remunerando-se pela própria exploração do serviço, em geral e          

basicamente mediante tarifas cobradas diretamente dos usuários do serviço”. No          

entendimento do ICMBio, dadas as demandas de gestão e o investimento necessário,            

a delegação de serviços mais apropriada para a UC seria a concessão. Entretanto os              

operadores já cadastrados se opuseram à idéia, assim como as prefeituras dos três             

municípios da região do Parque Nacional de Jericoacoara, com receio de que os             

operadores locais fossem excluídos da prestação do serviço. Além disso, o processo            
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de cadastramento de novos operadores também enfrentou resistência dos operadores          

autorizados, que realizaram carreata contra o processo de cadastramento na sede do            

município de Jijoca e na Vila de Jericoacoara, assim como da Prefeitura de Jijoca de               

Jericoacoara, que impetrou mandado de segurança no intuito obter liminar que           

impedisse o cadastramento de novos veículos. O objetivo - declarado pela Prefeitura -             

era fundamentalmente a regulação do mercado pelo ICMBio. A liminar não foi            

concedida e entre os dias 12/11 e 14/12/2018 foi aberto período para cadastramento de              

novos operadores. Da publicação da portaria até o momento atual houve uma mudança             

significativa no ICMBio que impactou os processos de autorização de veículos e            

condutores - a melhoria do sistema de protocolo eletrônico, com a implementação do             

SEI. O uso de formulários eletrônicos de autorização de veículos e condutores a partir              

de 2018 reduziu significativamente o número de impressões realizadas na UC, além de             

diminuir o tempo de atendimento ao usuário. Na modelagem do processo foi possível             

visualizar a possibilidade de diminuição de handoffs (“mudanças de mãos” na gestão            

do processo), tanto pela reorganização do processo de autorização de serviços de            

transporte no âmbito do ICMBio (eliminação de autorizações por meio físico, por            

exemplo) quanto através de parcerias com as prefeituras ou cooperativas de           

transporte.  

 
Figura 14: Modelagem do processo de autorização de veículos. Ver Anexo 2 para detalhes. 
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As partes interessadas participantes da revisão da portaria deixaram clara a           

necessidade de se definirem critérios mais justos para a autorização de operadores, no             

sentido de evitar a concentração de vagas nas mãos de poucos. Foi proposta que a               

limitação do número de vagas autorizadas por titular conste na portaria. Outra 

necessidade apontada pelos operadores foi a definição da capacidade de          

suporte/carga do Parque Nacional, o que limitaria o número de veículos autorizados a             

circular, diminuindo o impacto ambiental e regulando o mercado local. 

A equipe do parque identificou também a necessidade de definição dos Números            

Balizadores de Visitação para os atrativos da unidade, que contribuirão com a            

diminuição do impacto ambiental e melhoria na qualidade da experiência dos visitantes. 

Considerando os princípios indicados por Ostrom e os fundamentos da excelência           

em gestão propostos pelo MPOG, verifica-se a necessidade de investigar a percepção            

de uma parte interessada não contemplada no processo conduzido em 2018 - os             

visitantes e demais usuários de serviços de transporte no Parque Nacional de            

Jericoacoara. Para tanto propõe-se a realização de pesquisa junto a esses visitantes            

da maneira a subsidiar o desenho um sistema de avaliação que seja de uso fácil pelas                

partes envolvidas e aborde aspectos relevantes para os usuários do serviço.  

Propõe-se o uso de três recursos no sistema de avaliação do serviço no parque:              

agendamento on-line e unificado das viagens (assemelhado ao aplicativo UBER),          

identificação dos veículos com QR Code e rastreadores veiculares. 

O agendamento on-line contribuiria na diminuição do tráfego de veículos no interior            

da UC, ao proporcionar uma oferta do serviço ajustada à demanda e, caso haja, à               

capacidade de suporte para o fluxo de veículos da unidade. Além disso as             

funcionalidades para avaliação do serviço prestado estariam disponíveis para os          

usuários ao final de cada viagem realizada. Um gargalo dessa proposta é a             

necessidade de instalação de aplicativo de agendamento de viagens nos telefones dos            

usuários, o que pode comprometer sua efetividade. Para estimular os usuários a            

instalarem o aplicativo, podem ser oferecidos outros serviços locais e regionais, bem            

como mapas da região que exibam os atrativos e serviços locais e regionais.  

QR (do inglês, quick response) codes são códigos legíveis por máquinas,           

consistindo num arranjo de quadrados pretos e brancos, tipicamente usado para           

armazenar URLs ou outra informação para leitura por câmeras de smartphones. O uso             

21 



 

de QR codes poderá facilitar a conferência dos dados dos veículos pela equipe do              

ICMBio e pelos usuários. Os QR codes podem ser utilizados em conjunto com o              

sistema de agendamento on-line ou independentemente deste. Além da identificação          

dos veículos, os códigos podem ser utilizados também na informação sobre atrativos,            

ao serem aplicados na sinalização da unidade, estimulando a instalação do aplicativo            

de agendamento pelos usuários, ou caso não ele não venha a operar, um aplicativo de               

avaliação de prestação dos serviços. 

O rastreamento veicular via satélite, ao dispor da funcionalidade de          

acompanhamento em tempo real da frota em operação no Parque Nacional permite            

que o ICMBio identifique remotamente os locais por onde transitam os veículos e sua              

concentração nos atrativos ao longo do tempo, possibilitando o acompanhamento do           

cumprimento do NBV pelos operadores e facilitando a atividade de fiscalização da            

prestação do serviço.  

Em virtude das discussões sobre ampliação das autorizações no cadastro de           

veículos, houve atraso na finalização da revisão da portaria e discussão sobre o             

sistema de avaliação. Dessa forma as premissas aventadas inicialmente não puderam           

ainda ser verificadas. Dentre os riscos elencados no projeto, houve a judicialização da             

implementação da Portaria 08/2016 pela Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara que,           

segundo informação fornecida pelo ICMBio Sede, entrou com pedido de liminar contra            

o ICMBio, buscando a interrupção do cadastro. Dada a ausência de amparo legal para              

o questionamento do processo, o movimentação da Prefeitura não teve êxito.  

 A revisão da Portaria 08/2016, a modelagem do processo de autorização de            

veículos, a reflexão sobre possíveis melhorias e a ampliação do cadastro de veículos             

junto ao parque geraram tensionamento com as partes envolvidas, em especial a            

Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara e os operadores já autorizados. Em função disso   

a elaboração dos NBV para o Parque Nacional tornou-se premente no balizamento do             

número de veículos que serão autorizados a operar na unidade, independentemente da            

forma de delegação do serviço - Autorização ou Concessão. Como pode ser observado             

no relato acima, o processo empreendido, que num primeiro momento objetivava a            

revisão de uma portaria de delegação de serviços na UC e melhoria em seus              

procedimentos, resultou em propostas para lidar com outras questões afetas ao Uso            

Público na UC, como a necessidade de se calcular os NBV do Parque, o que pode                

trazer ganho na conservação dos atributos da unidade e qualificar a experiência dos             
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usuários. 

5. CONCLUSÃO  

 

As reflexões realizadas nos últimos dois anos e meio pela equipe do ICMBio no              

Parque Nacional de Jericoacoara evidenciaram a necessidade de incremento na          

estrutura de apoio ao uso público na unidade, cuja visitação segue ascendente            

(Embratur, 2018).  

Todavia, o ICMBio não tem orçamento suficiente para realizar o investimentos           

necessários na UC. Dessa forma é necessário buscar caminhos alternativos para o            

enfrentamento do problema. Em 2014 houve tentativa mal-sucedida de estabelecer          

Parceria Público-Privada (PPP) para a gestão da UC. Em 2018 foi apresentada ao             

trade turístico da região de Jericoacoara proposta de concessão de serviços de apoio             

ao uso público, que enfrentou menos resistência que a PPP mas ainda tem obstáculos,              

em especial o impacto que a cobrança de taxa de visitação à unidade pelo ICMBio terá                

na possibilidade de reajuste na Taxa de Turismo Sustentável do município de Jijoca de              

Jericoacoara, cobrada daqueles que visitam a Vila. É necessária nova análise do            

Estudo de Viabilidade Econômica para proposição de novos preços de ingresso pelo            

ICMBio no intuito de lidar com essa dificuldade. 

Além da Concessão, a elaboração dos NBVs para a unidade trará parâmetros para             

sua a gestão, considerando as demandas dos visitantes, dos prestadores de serviço e             

aquelas de conservação da biodiversidade. 

Parte significativa do trabalho apresentado somente terá êxito  caso avancemos 

nessas pautas. 
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ANEXO  01 - PLANEJAMENTO DO PROJETO NO FORMATO CANVAS 
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ANEXO 2 - MODELAGEM DO PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE VEÍCULOS 
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