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RESUMO 

 

FREITAS, Marcus Vinícius. Centro Universitário de Caratinga (UNEC). Dezembro 

de 2013. Analise do desempenho da gestão do Parque Estadual do Rio Doce com 

base no modelo de excelência em gestão pública – GESPÚBLICA. Orientador: Dr. 

Marcos Alves de Magalhães. 

 

O contínuo e rápido aumento populacional tem causado pressão crescente sobre o 

meio ambiente para exploração dos recursos naturais, com significativo incremento 

nos problemas ambientais, implicando na degradação de muitos ecossistemas naturais. 

Com a expansão das fronteiras agrícolas para suprir as necessidades de maior 

produção de alimentos, além do uso e ocupação de solos para as múltiplas 

necessidades humanas, muitas vezes, têm ocorrido num ritmo de crescimento 

acelerado. Neste contexto faz-se necessário que sejam adotadas, de forma coordenada, 

ações sistematizadas e continuadas referentes ao ordenamento do território e de 

desenvolvimento ambiental, econômico e social. O objetivo geral deste trabalho foi 

Analisar o desempenho da gestão do Parque Estadual do Rio Doce (PERD) com base 

no Modelo de Excelência em Gestão Pública – GESPÚBLICA. Como objetivos 

específicos: Identificar as atividades relacionadas à gestão do PERD avaliadas pelos 

critérios de GESPÚBLICA e Identificar para estas atividades as causas que afetam o 

desempenho e possíveis medidas a serem tomadas para sua melhoraria. O trabalho foi 

desenvolvido no PERD, patrimônio natural de um dos poucos remanescentes de Mata 

Atlântica em Minas Gerais e no Brasil. Com a finalidade de identificar possíveis 

estratégias que contribuam para a melhoria dos índices de desempenho da gestão do 

PERD quando avaliado pelo GESPÚBLICA, foi aplicado aleatoriamente questionário 

semiestruturado a 20 dos 58 funcionários do PERD e 11 membros do Conselho 

Consultivo do Parque. Os funcionários entrevistados apresentou o seguinte perfil 

sociodemográfico: 60% são do sexo masculino; idade média de 41,1 ±19 anos; 70% 

são casados; todos residem em municípios inseridos na área do PERD (70% em 

Marliéria, 25% em Dionísio e 5% em Timóteo). A Unidade de Conservação (UC) 

exerce um papel importante na geração de emprego e renda junto as comunidades do 

entorno ao PERD, sendo uma evidência de sua desempenho, princípio este 

estabelecido na Lei federal 9.985/00 (SNUC). Pelas respostas apresentadas pode-se 

perceber que há coerência entre a missão institucional do PERD e a visão que os 

entrevistados tem desta UC. Este é um aspecto muito importante, pois é um bom 

indicador como a UC é percebida. Em relação à “Visão de futuro do PERD” 95% dos 

entrevistados declararam conhecer o sistema gerencial implantado e qual o papel da 

UC atual. O elevado percentual de funcionários que declararem conhecer a “Visão de 

futuro do PERD” constitui-se num resultado muito positivo. O fato de serem 

funcionários amplia a relevância, pois o contato destes com o público em geral seja 

visitante e/ou população residente nos municípios do Parque ou do seu entorno, pelo 

potencial multiplicador para divulgar essa “Visão de futuro”. O método do 

GESPÚBLICA foi reconhecido por 85% dos funcionários como instrumento que 

melhorou a gestão da unidade, contudo a familiaridade de sua aplicação diária e sua 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ecossistema


 

interiorização nas diversas atividades profissionais, identificação do organograma, 

reuniões de coordenação, reuniões mensais, caixa de sugestões, gestão á vista e outros 

levam a um entendimento que o método se tornou parte da gestão, como forma de 

participação, democracia, identidade e fortalecimento da equipe. Considera-se a 

importância do marco zero ou caracterização do conhecimento e uma linha do tempo, 

demonstrando aos funcionários como anteriormente era a gestão da unidade e sua 

participação, comparadas as evoluções alcançadas para evidenciar na equipe a 

importância do método e a participação de todos no processo decisório. Em relação 

aos conselheiros constatamos que 72,7% é do sexo, masculino, na faixa etária entre 40 

a 50 anos, a maior parte dos conselheiros é casado, de nível superior completo nos 

cursos de Administração, Engenharia Elétrica, Pedagogia, Tecnólogo de Gestão em 

Segurança Pública Turismo e Engenharia Florestal. Conclui-se que o método do 

Gespública foi reconhecido pela maioria dos funcionários como instrumento que 

melhorou a gestão da UC. Conclui-se que o modelo de gestão do PERD reproduz o de 

seu órgão gestor. A presença de políticas e diretrizes, de plano formal de trabalho, de 

padrões de procedimento, e desempenho, de monitoria e avaliação, a baixa 

rotatividade de gerentes na UC permite ganho de memória e do aprendizado 

organizacional. Percebeu-se na UC e nos órgãos gestores, a influência da gestão 

pública quando não é burocrática e patrimonialista, ganha-se clareza da missão da 

instituição, existência de visão de estratégias, falta de um plano formal de trabalho, de 

padrões de desempenho, de sistema de monitoria e avaliação de resultados, o que leva 

a motivação dos funcionários e o clima organizacional é de satisfação generalizada.  

 

Palavras-chave: Unidade de Conservação, Parque Estadual do Rio Doce; Gestão 

pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

FREITAS, Marcus Vinicius. Centro Universitário de Caratinga (UNEC). December 

2013 Review of the performance of the management of the Rio Doce State Park 

(RDSP) based on a model of excellence in public management - GesPública. 

Advisor: Dr. Marcos Alves de Magalhães.  

 

The continuous and rapid population growth has caused increasing pressure on the 

environment for exploration of natural resources, with significant increase in 

environmental problems, resulting in the degradation of many natural ecosystems. 

With the expansion of agricultural boundaries stressed in, one hand by the need of 

increasing food production, and another , by the use and occupation of land for human 

needs, the environmental problems have often been recorded in higher growth rate. In 

this context, it is necessary to be adopted in a coordinated manner, systematic and 

ongoing actions related to land management and, economic, environmental and social 

development. The aim of this study was to analyze the performance of the 

management of the Rio Doce State Park (RDSP) based on the Model of Excellence in 

Public Management - GesPública. Thus, Specific objectives were: To identify the 

related management activities RDSP evaluated by criteria GesPública and to identify 

for the activities, the factors affecting the performance and possible measures to be 

taken to improve them. The work was developed in RDSP, natural heritage of one of 

the few remnants of Atlantic Forest in Minas Gerais and Brazil. In order to identify 

possible strategies that contribute to the improvement of performance indexes of 

management RDSP when evaluated by GesPública randomly semi structured 

questionnaire was administered to 20 of the 58 employees of RDSP and 11 members 

of the Advisory Board of the Park. Respondent’s officials presented the following 

demographic profile: 60% are male; mean age 41.1 ± 19 years; 70% are married; all 

reside in municipalities in the area of the RDSP (70% in Marliéria, Dionísio in 25% 

and 5% in Timóteo). The Conservation Unit (CU) plays an important role in 

generating employment and income in the RDSP surrounding communities, being an 

evidence of its performance, a principle established in the Federal Law 9.985/2000 

(National System of Conservation Units -NSCU). From the given answers it can be 

seen that there is coherence between institutional mission and also the vision of the 

RDSP that respondents have about the UC. This is a very important aspect, because it 

is a good indicator of how the UC is perceived by communities. Regarding to the 

"Future Vision of the RDSP", 95% of respondents stated that they know the 

management system implemented as well as the role the current UC. The high 

percentage of employees who declare to know the "Future Vision of the RDSP" 

constitutes a very positive result. The fact of the respondents being employees, 

enhances the relevance, because their contact with the general public or visitor and / 

or resident population in the municipalities of the Park or its surroundings, plays a role 

as multiplier in disclose of this "Future Vision" potential. The method of GesPública 

was recognized by 85% of employees as a tool that improved the management of the 

unit, however the familiarity of its daily application and its internalization in various 



 

professional activities, identification of the organizational structure, coordination 

meetings, monthly meetings, suggestion box and on field management leads to an 

understanding that the method became part of management, as a form of participation, 

democracy, identity and team building. Thus, the proposed management, can viewed 

or acknowledged as starting point or characterization of knowledge and a timeline, 

demonstrating to employees how the previous unit management was, as compared to 

the achieved developments and also it shows to the staff the importance of the method 

and the participation of all in actors the decision-making process. Regarding to the 

counselors, it was found that about 72.7% of sex is male, aged between 40-50 years, 

most counselors are married, with higher education level in Management, Electrical 

Engineering, Education, Management Technologist Public Safety Tourism and 

Forestry courses. We concluded that the method of GesPública was recognized by 

most employees as a tool that improved the management of UC. We also concluded 

that the model reproduces the management of RDSP which is the main management 

agency. The presence of policies and guidelines, formal work plan, the standard 

procedures, and performance monitoring and evaluation, the low turnover of managers 

at UC allow a good organizational learning process. It was realized in the UC and 

management agencies, the influence of public management, especially when it is not 

bureaucratic and patrimonial, it allows to gain clarity of the institution's mission, 

vision existence of strategies, lack of a formal work plan, performance standards, 

system of monitoring and evaluation of results, which leads to employee motivation 

and the organizational climate is of full satisfaction. 

 

Keywords: Conservation Unit, Rio Doce State Park; Public management. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O contínuo e rápido aumento populacional tem causado pressão crescente 

sobre o meio ambiente para exploração dos recursos naturais, com significativo 

incremento nos problemas ambientais, implicando na degradação de muitos 

ecossistemas naturais. 

Com a expansão das fronteiras agrícolas para suprir as necessidades de maior 

produção de alimentos, além do uso e ocupação de solos para as múltiplas 

necessidades humanas, muitas vezes, têm ocorrido num ritmo de crescimento 

acelerado nem sempre aliado a políticas públicas eficazes e fiscalização adequada as 

necessidades. 

Neste contexto faz-se necessário que sejam adotadas, de forma coordenada, 

ações sistematizadas e continuadas referentes ao ordenamento do território e de 

desenvolvimento ambiental, econômico e social. 

No Brasil, a criação das Unidades de Conservação (UC), áreas especialmente 

protegidas, cujo propósito fundamental é a conservação da natureza e o uso 

sustentável dos recursos naturais representa um passo fundamental para a manutenção 

dos ecossistemas e para a manutenção da qualidade de vida do homem na Terra, sendo 

que o grande desafio para sua implementação é assegurar a efetividade do seu manejo 

(IBAMA/WWF, 2007). 

Uma das UC’s criada no Brasil é o Parque Estadual do Rio Doce (PERD). O 

PERD tem 35.970 hectares, é a primeira UC estadual criada em Minas Gerais por 

meio do Decreto Lei nº 1.119, de 14 de julho de 1944 (IEF, 2013). A UC abriga a 

maior floresta tropical de Minas, está situado na porção sudoeste do Estado, a 248 km 

de Belo Horizonte, na região do Vale do Aço, inserido nos municípios de Dionísio, 

Timóteo e Marliéria (IEF, ibid). 

Apesar da importância das UC’s não bastam que as mesmas sejam criadas, é 

de fundamental que sejam bem geridas. 

Neste contexto o presente trabalho se debruçara na análise do desempenho da 

gestão pública do PERD administrado pelo IEF, Autarquia integrada ao Sistema 

Estadual de Meio Ambiente (SISEMA), responsável pela implementação da “agenda 

verde” em Minas Gerais – mais especificamente, pela manutenção do equilíbrio dos 

elementos que compõem a cobertura vegetal do Estado. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ecossistema
http://www.ief.mg.gov.br/images/stories/riodoce/decreto1119.pdf
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2. OBJETIVO  

 

2.1 Objetivos Geral 

 

Analisar o desempenho da gestão do PERD com base no Modelo de 

Excelência em Gestão Pública – GESPÚBLICA 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar as atividades relacionadas à gestão do PERD que 

apresentam desempenho médio e baixo quando avaliadas pelos critérios de excelência 

do Modelo de Excelência em Gestão Pública – GESPÚBLICA. 

 Identificar para estas atividades as causas que contribuem para o médio 

ou baixo desempenho e possíveis medidas a serem tomadas para sua melhoraria. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Entende-se uma UC por um “espaço territorial e seus recursos ambientais, 

incluindo as águas jurisdicionais, com característica natural relevante, legalmente 

instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos; sob-

regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de 

proteção” (Lei 9.985/2000, Art. 2º. I). A Lei 9.985 de 18 de julho de 2000 

regulamentou o Art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal de 1988 e 

institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) (BRASIL, 2000). 

Esta lei estabelece os critérios e normas para a criação, implantação e gestão das UC’s 

no Brasil. O SNUC estabelece dois tipos de UC’s: as de Proteção Integral, cujo 

objetivo é de preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto de seus 

recursos naturais; e as de Uso Sustentável, que visam compatibilizar a conservação da 

natureza com o uso sustentável de parte dos seus recursos naturais (ISA-IMAZON-

ICV, 2009). 

As UC’s são áreas especialmente protegidas, cujo propósito fundamental é a 

conservação da natureza e o uso sustentável dos recursos naturais. Sua criação 

representa um passo fundamental para a manutenção dos ecossistemas e para a 

manutenção da qualidade de vida do homem na Terra, sendo que o grande desafio 

para sua implementação é assegurar a efetividade do seu manejo (IBAMA/WWF, 

2007). 

A título de contextualização e melhor conhecimento dos termos técnicos e 

conceitos utilizados no texto transcrevemos de acordo com o SNUC, suas categorias, 

objetivos, restrições e outras observações para cada unidade: 

 

3.1 Categorias de unidades de conservação 

 

Art. 7
o
 As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois 

grupos, com características específicas: 

I - Unidades de Proteção Integral; 

II - Unidades de Uso Sustentável. 

§ 1
o
 O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é preservar a natureza, 

sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos 

casos previstos nesta Lei. 
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§ 2
o
 O objetivo básico das Unidades de Uso Sustentável é compatibilizar a 

conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. 

Art. 8
o
 O grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas seguintes 

categorias de unidade de conservação: 

I - Estação Ecológica; 

II - Reserva Biológica; 

III - Parque Nacional; 

IV - Monumento Natural; 

V - Refúgio de Vida Silvestre. 

Art. 9
o
 A Estação Ecológica tem como objetivo a preservação da natureza e a 

realização de pesquisas científicas. 

§ 1
o
 A Estação Ecológica é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas 

particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que 

dispõe a lei. 

§ 2
o
 É proibida a visitação pública, exceto quando com objetivo educacional, de 

acordo com o que dispuser o Plano de Manejo da unidade ou regulamento específico. 

§ 3
o
 A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável 

pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este 

estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento. 

§ 4
o
 Na Estação Ecológica só podem ser permitidas alterações dos ecossistemas 

no caso de: 

I - medidas que visem a restauração de ecossistemas modificados; 

II - manejo de espécies com o fim de preservar a diversidade biológica; 

III - coleta de componentes dos ecossistemas com finalidades científicas; 

IV - pesquisas científicas cujo impacto sobre o ambiente seja maior do que aquele 

causado pela simples observação ou pela coleta controlada de componentes dos 

ecossistemas, em uma área correspondente a no máximo três por cento da extensão 

total da unidade e até o limite de um mil e quinhentos hectares. 

Art. 10. A Reserva Biológica tem como objetivo a preservação integral da biota e 

demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta 

ou modificações ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de seus 

ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o 

equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais. 
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§ 1
o
 A Reserva Biológica é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas 

particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que 

dispõe a lei. 

§ 2
o
 É proibida a visitação pública, exceto aquela com objetivo educacional, de 

acordo com regulamento específico. 

§ 3
o
 A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável 

pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este 

estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento. 

Art. 11. O Parque Nacional tem como objetivo básico 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. 

§ 1
o
 O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas 

particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que 

dispõe a lei. 

§ 2
o
 A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano 

de Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua 

administração, e àquelas previstas em regulamento. 

§ 3
o
 A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável 

pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este 

estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento. 

§ 4
o
 As unidades dessa categoria, quando criadas pelo Estado ou Município, serão 

denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural Municipal. 

Art. 12. O Monumento Natural tem como objetivo básico preservar sítios naturais 

raros, singulares ou de grande beleza cênica. 

§ 1
o
 O Monumento Natural pode ser constituído por áreas particulares, desde que 

seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos 

recursos naturais do local pelos proprietários.  

§ 2
o
 Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades 

privadas ou não havendo aquiescência do proprietário às condições propostas pelo 

órgão responsável pela administração da unidade para a coexistência do Monumento 

Natural com o uso da propriedade, a área deve ser desapropriada, de acordo com o que 

dispõe a lei. 
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§ 3
o
 A visitação pública está sujeita às condições e restrições estabelecidas no 

Plano de Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua 

administração e àquelas previstas em regulamento. 

Art. 13. O Refúgio de Vida Silvestre tem como objetivo proteger ambientes 

naturais onde se asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou 

comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória. 

§ 1
o
 O Refúgio de Vida Silvestre pode ser constituído por áreas particulares, 

desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da 

terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários. 

§ 2
o
 Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades 

privadas ou não havendo aquiescência do proprietário às condições propostas pelo 

órgão responsável pela administração da unidade para a coexistência do Refúgio de 

Vida Silvestre com o uso da propriedade, a área deve ser desapropriada, de acordo 

com o que dispõe a lei. 

§ 3
o
 A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano 

de Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua 

administração, e àquelas previstas em regulamento. 

§ 4
o
 A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável 

pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este 

estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento. 

Art. 14. Constituem o Grupo das Unidades de Uso Sustentável as seguintes 

categorias de unidade de conservação: 

I - Área de Proteção Ambiental; 

II - Área de Relevante Interesse Ecológico; 

III - Floresta Nacional; 

IV - Reserva Extrativista; 

V - Reserva de Fauna; 

VI – Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e 

VII - Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

Art. 15. A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com certo 

grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou 

culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das 

populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, 
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disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos 

naturais. (Regulamento) 

§ 1
o
 A Área de Proteção Ambiental é constituída por terras públicas ou privadas. 

§ 2
o
 Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e 

restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma Área de 

Proteção Ambiental. 

§ 3
o
 As condições para a realização de pesquisa científica e visitação pública nas 

áreas sob domínio público serão estabelecidas pelo órgão gestor da unidade. 

§ 4
o
 Nas áreas sob propriedade privada, cabe ao proprietário estabelecer as 

condições para pesquisa e visitação pelo público, observadas as exigências e restrições 

legais. 

§ 5
o
 A Área de Proteção Ambiental disporá de um Conselho presidido pelo órgão 

responsável por sua administração e constituído por representantes dos órgãos 

públicos, de organizações da sociedade civil e da população residente, conforme se 

dispuser no regulamento desta Lei. 

Art. 16. A Área de Relevante Interesse Ecológico é uma área em geral de 

pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características 

naturais extraordinárias ou que abriga exemplares raros da biota regional, e tem como 

objetivo manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o 

uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de 

conservação da natureza. 

§ 1
o
 A Área de Relevante Interesse Ecológico é constituída por terras públicas ou 

privadas. 

§ 2
o
 Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e 

restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma Área de 

Relevante Interesse Ecológico. 

Art. 17. A Floresta Nacional é uma área com cobertura florestal de espécies 

predominantemente nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos 

recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos para exploração 

sustentável de florestas nativas.(Regulamento) 

§ 1
o
 A Floresta Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas 

particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas de acordo com o que 

dispõe a lei. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4340.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4340.htm
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§ 2
o
 Nas Florestas Nacionais é admitida a permanência de populações tradicionais 

que a habitam quando de sua criação, em conformidade com o disposto em 

regulamento e no Plano de Manejo da unidade. 

§ 3
o
 A visitação pública é permitida, condicionada às normas estabelecidas para o 

manejo da unidade pelo órgão responsável por sua administração. 

§ 4
o
 A pesquisa é permitida e incentivada, sujeitando-se à prévia autorização do 

órgão responsável pela administração da unidade, às condições e restrições por este 

estabelecidas e àquelas previstas em regulamento. 

§ 5
o
 A Floresta Nacional disporá de um Conselho Consultivo, presidido pelo 

órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos 

públicos, de organizações da sociedade civil e, quando for o caso, das populações 

tradicionais residentes. 

§ 6
o
 A unidade desta categoria, quando criada pelo Estado ou Município, será 

denominada, respectivamente, Floresta Estadual e Floresta Municipal. 

Art. 18. A Reserva Extrativista é uma área utilizada por populações extrativistas 

tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na 

agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como 

objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar 

o uso sustentável dos recursos naturais da unidade.(Regulamento) 

§ 1
o
 A Reserva Extrativista é de domínio público, com uso concedido às 

populações extrativistas tradicionais conforme o disposto no art. 23 desta Lei e em 

regulamentação específica, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites 

devem ser desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. 

§ 2
o
 A Reserva Extrativista será gerida por um Conselho Deliberativo, presidido 

pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de 

órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e das populações tradicionais 

residentes na área, conforme se dispuser em regulamento e no ato de criação da 

unidade. 

§ 3
o
 A visitação pública é permitida, desde que compatível com os interesses 

locais e de acordo com o disposto no Plano de Manejo da área. 

§ 4
o
 A pesquisa científica é permitida e incentivada, sujeitando-se à prévia 

autorização do órgão responsável pela administração da unidade, às condições e 

restrições por este estabelecidas e às normas previstas em regulamento. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4340.htm
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§ 5
o
 O Plano de Manejo da unidade será aprovado pelo seu Conselho 

Deliberativo. 

§ 6
o
 São proibidas a exploração de recursos minerais e a caça amadorística ou 

profissional. 

§ 7
o
 A exploração comercial de recursos madeireiros só será admitida em bases 

sustentáveis e em situações especiais e complementares às demais atividades 

desenvolvidas na Reserva Extrativista, conforme o disposto em regulamento e no 

Plano de Manejo da unidade. 

Art. 19. A Reserva de Fauna é uma área natural com populações animais de 

espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para 

estudos técnico-científicos sobre o manejo econômico sustentável de recursos 

faunísticos. 

§ 1
o
 A Reserva de Fauna é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas 

particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas de acordo com o que 

dispõe a lei. 

§ 2
o
 A visitação pública pode ser permitida, desde que compatível com o manejo 

da unidade e de acordo com as normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua 

administração. 

§ 3
o
 É proibido o exercício da caça amadorística ou profissional. 

§ 4
o
 A comercialização dos produtos e subprodutos resultantes das pesquisas 

obedecerá ao disposto nas leis sobre fauna e regulamentos. 

Art. 20. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é uma área natural que 

abriga populações tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de 

exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às 

condições ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental na proteção da 

natureza e na manutenção da diversidade biológica.(Regulamento) 

§ 1
o
 A Reserva de Desenvolvimento Sustentável tem como objetivo básico 

preservar a natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios 

necessários para a reprodução e a melhoria dos modos e da qualidade de vida e 

exploração dos recursos naturais das populações tradicionais, bem como valorizar, 

conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente, 

desenvolvido por estas populações. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4340.htm
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§ 2
o
 A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é de domínio público, sendo que 

as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser, quando necessário, 

desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. 

§ 3
o
 O uso das áreas ocupadas pelas populações tradicionais será regulado de 

acordo com o disposto no art. 23 desta Lei e em regulamentação específica. 

§ 4
o
 A Reserva de Desenvolvimento Sustentável será gerida por um Conselho 

Deliberativo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por 

representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e das 

populações tradicionais residentes na área, conforme se dispuser em regulamento e no 

ato de criação da unidade. 

§ 5
o
 As atividades desenvolvidas na Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

obedecerão às seguintes condições: 

I - é permitida e incentivada a visitação pública, desde que compatível com os 

interesses locais e de acordo com o disposto no Plano de Manejo da área; 

II - é permitida e incentivada a pesquisa científica voltada à conservação da 

natureza, à melhor relação das populações residentes com seu meio e à EA, 

sujeitando-se à prévia autorização do órgão responsável pela administração da 

unidade, às condições e restrições por este estabelecidas e às normas previstas em 

regulamento; 

III - deve ser sempre considerado o equilíbrio dinâmico entre o tamanho da 

população e a conservação; e 

IV - é admitida a exploração de componentes dos ecossistemas naturais em 

regime de manejo sustentável e a substituição da cobertura vegetal por espécies 

cultiváveis, desde que sujeitas ao zoneamento, às limitações legais e ao Plano de 

Manejo da área. 

§ 6
o
 O Plano de Manejo da Reserva de Desenvolvimento Sustentável definirá as 

zonas de proteção integral, de uso sustentável e de amortecimento e corredores 

ecológicos, e será aprovado pelo Conselho Deliberativo da unidade. 

Art. 21. A Reserva Particular do Patrimônio Natural é uma área privada, gravada 

com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica. 

(Regulamento) 

§ 1
o
 O gravame de que trata este artigo constará de termo de compromisso 

assinado perante o órgão ambiental, que verificará a existência de interesse público, e 

será averbado à margem da inscrição no Registro Público de Imóveis. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5746.htm
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§ 2
o
 Só poderá ser permitida, na RPPN, conforme se dispuser em regulamento:  

I - a pesquisa científica; 

II - a visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais; 

§ 3
o
 Os órgãos integrantes do SNUC, sempre que possível e oportuno, prestarão 

orientação técnica e científica ao proprietário de Reserva Particular do Patrimônio 

Natural para a elaboração de um Plano de Manejo ou de Proteção e de Gestão da 

unidade. 

 

De acordo com dados compilados pelo Instituto Socioambiental em 2004, 

nessa época, 10,53% do território nacional estava coberto por UC’s, representando 

101.474.971 ha. Deste percentual, 6,34% eram área de proteção integral e 3,53% de 

uso sustentável (BENSUSAN, 2006). 

No estado de Minas Gerais, as áreas protegidas (Proteção Integral e Uso 

Sustentável) cobrem um total de 4.306.563, 16 ha, equivalente a 7,31% da área total 

do estado, distribuídas em 382 unidades de conservação (CAMPANILI e 

PROCHNOW, 2006), abrangendo os biomas Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga e 

Campo Rupestre. 

A seguir a Figura 1 mostra a localização das Unidades de Conservação de 

Proteção Integral (Parques) presentes em Minas Gerais. 
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Figura 1 – Localização das Unidades de Conservação de Proteção Integral (Parques) presentes em Minas Gerais 
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No estado de Minas Gerais compete ao IEF administrar as UC’s estaduais, 

bem como definir as áreas de importância para sua preservação. Do mesmo modo, sob 

responsabilidade federal, em Minas Gerais, podem ser encontradas tanto UC’s de 

Proteção Integral, como UC’s de Uso Sustentável. As categorias de UC’s de Proteção 

Integral estadual que podem ser encontradas são: estação ecológica, reserva biológica, 

parque estadual, monumento natural e refúgio de vida silvestre. Entretanto, quanto às 

UC’s de Uso Sustentável estaduais encontram-se as seguintes categorias: área de 

proteção ambiental (APA), florestas estaduais, reservas de desenvolvimento 

sustentável e Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN). O estado abriga 

ainda Áreas de Proteção Especial, criadas para proteger mananciais.
1
 

O bioma Mata Atlântica é considerado um hotspot, em virtude de sua riqueza 

biológica e níveis de ameaça. A Mata Atlântica, ao lado de outras 33 regiões 

localizadas em diferentes partes do planeta, é apontada como um dos hotsposts 

mundiais, ou seja, uma das prioridades para conservação de biodiversidade em todo 

mundo (MYERS et al., 2000; MITTERMEIER et al., 2005). 

Em Minas Gerais existem dois Parques Nacionais (Caparaó e Itatiaia), 11 

Parques estaduais (entre outros, Rio Doce, Brigadeiro, Serra do Rola Moça e 

Itacolomi), uma Reserva Biológica Federal (Rebio) e aproximadamente 65 RPPNs 

que protegem a Mata Atlântica (CAMPANILI e PROCHNOW, ibid). No entanto, as 

autoras apontam que a conservação das espécies na Mata Atlântica pode estar 

comprometida face à grande fragmentação do bioma e às pequenas extensões das 

áreas que o protegem. Além de não garantir significativa representatividade dos 

diferentes habitats e ecossistemas que precisam ser conservados na Mata Atlântica, a 

distribuição das UC’s é esparsa ao longo da paisagem (Figura 2), o que dificulta o 

trânsito das espécies e as necessárias trocas genéticas para sua perpetuação.   

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Informação extraída da página web do IEF (http://www.ief.mg.gov.br), consultada em 07/09/2010. 
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Figura 2 – Remanescentes de Mata Atlântica no Estado de Minas Gerais 

 

Edição e Fonte: CDCB\Fundação Biodiversitas 

 

 

Apesar da importância estratégica tanto das UC’s de Proteção Integral quanto 

das de Uso Sustentável para a preservação e conservação da biodiversidade e dos 

ecossistemas, Araújo (2009) assinala que o estabelecimento do marco legal 

(SNUC/Lei nº 9.985/2000), assim como as iniciativas incipientes – porém não menos 

louváveis – federais e estaduais de estruturação destes espaços não têm se mostrado 

bem sucedidos na missão de fazê-las cumprir os seus objetivos de preservação e 

conservação.  

No caso específico de Minas Gerais, estudos realizados sobre os Parques 

Estaduais – entre outros os de Freitas (2003) e de Araújo (2004) – têm revelado que 

estes não têm cumprido com seus objetivos, apontando entre as principais causas disto 

a ineficiência de gestão. De acordo com De Faria (1997 apud ARAÚJO, 2004), 

apenas unidades com uma boa gestão podem contribuir realmente para o 

desenvolvimento sustentável de um país. Caso contrário, segundo Terborgh e Schaik 

(2002) apud Lima; Ribeiro; Gonçalves (2005) uma grande fração das UC’s no mundo, 

transforma-se em parques de papel. Esse termo se refere às UC’s que não foram 

realmente implantadas e têm apenas uma existência virtual, como linhas desenhadas 
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em mapas oficiais que só servem para o discurso político, o que pode ser evitado 

mediante uma iniciativa de se mostrar metodologicamente as deficiências do sistema. 

As avaliações periódicas de gestão servem para evidenciar os pontos fortes e 

fracos, servindo como uma fonte de retroalimentação para que o administrador da 

unidade possa melhorar sua atuação (ARAÚJO, 2004, p.86). 

Araújo (ibid) avaliou a gestão de 7 (sete) parques estaduais de Minas Gerais 

mediante a aplicação de duas metodologias que avaliam o desempenho gerencial. As 

metodologias utilizadas para tal foram: 

 A metodologia desenvolvida por De Farias (1993 e 1997) e sintetizada em 

Cifuentes et al. (2000) e Padovan (2001) que avalia a eficácia da gestão das 

áreas protegidas 

 A metodologia proposta por Brasil (2002) e FNPQ (2002) que avalia a gestão 

através de critérios de excelência em gestão, metodologia que representa uma 

simplificação das metodologias dos prêmios nacionais de qualidade. 

 

Nesse estudo, Araújo (ibid) concluiu que a metodologia proposta por 

Cienfuentes et al. (2000) identifica muito bem os efeitos de gestão, mas não permite 

identificar claramente as causas que geraram os efeitos mesurados. Entretanto, a 

metodologia do modelo de excelência em gestão, identifica muito bem os efeitos de 

gestão, assim como também, as causas responsáveis pelos efeitos mensurados, razão 

pela qual segundo o autor, sua utilização é crucial para o planejamento de um 

processo exitoso de melhoria da gestão dos parques (ARAÚJO, ibid). 

Araújo (ibid) propôs um novo arcabouço interpretativo para o fraco desempenho 

gerencial das UC’s no Brasil.  

“Esse arcabouço utiliza uma abordagem sistêmica e 

explora uma cadeia complexa de fatores que se 

influenciam mutuamente e acabam por contribuir para 

o baixo desempenho verificado. As UC’s são 

organizações e, desse modo, sofrem forte influência 

do ambiente institucional em que estão inseridas. Há 

nesse ambiente institucional, características que 

contribuem fortemente para o baixo desempenho da 

gestão, sendo necessária uma perfeita compreensão 

dessas características para a implementação de um 

programa de melhoria do desempenho gerencial de 

nossas UC’s” (ARAÚJO ibid, p.204). 
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Nas últimas décadas, as organizações brasileiras, tanto privadas como públicas, 

de forma crescente passaram a se conscientizar da importância da revisão dos seus 

modelos de gestão: no caso das empresas privadas, a motivação era a sua 

sobrevivência e competitividade no mercado; no caso das empresas públicas, tal 

motivação era a sua capacidade de cumprir sua missão, ou seja, atender com qualidade 

a prestação de serviços de interesse da sociedade (SANTOS et al., 2013).  

A Figura 3 ilustra esquematicamente o cenário ambiental da evolução dos 

modelos de gestão. 

 

Figura 3 - Cenário ambiental da evolução dos modelos de gestão 

 

Fonte: Santos et al. (2013) 

 

O governo estadual de Minas Gerais estabeleceu nesta última década um novo 

modo de operação do Estado buscando a eficácia administrativa denominado de 

Projeto Choque de Gestão o qual se fundamenta em um modelo de gestão focado em 

resultados. 

Em função dos resultados do estudo de Araújo (ibid) o Projeto de Gestão de 

Choque adotado pelo governo estadual de Minas Gerais, os parques estaduais sob a 

administração do IEF estão utilizando o Modelo de Excelência em Gestão Pública 

desde 2004 para avaliar suas práticas gerencias. 
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O Modelo de Excelência em Gestão Pública parte do pressuposto de considerar 

as UC’s como organizações, que mesmo sob regime especial de administração devem 

cumprir resultados para a sociedade (ARAÚJO e PINTO-COELHO, 2004). 

De acordo com o supracitado Modelo, avaliar a gestão de uma organização 

constitui em verificar o grau de aderência das suas práticas gerenciais a um modelo 

referencial de Excelência em Gestão de Qualidade. Através deste método podem se 

identificar os pontos fortes e os aspectos gerenciais menos desenvolvidos em relação 

ao modelo, considerados como oportunidades de melhoria da organização, isto é, 

aspectos que devem ser objeto de ações de melhoria (Brasil, 2002 apud ARAÚJO, 

ibid). 

Ainda de acordo com Araújo o Modelo de Excelência em Gestão serve como 

um referencial a ser buscado pelas organizações. Este modelo é constituído por oito 

critérios: 1) liderança, 2) estratégias e planos, 3) cidadãos, 4) sociedade, 5) 

informações e conhecimento, 6) gestão de pessoas, 7) gestão de processos e 8) 

resultados. 

Estes critérios permitem trabalhar a organização de forma sistêmica orientando 

pessoas, atividades e processos em função de resultados, monitoradas por indicadores 

que facilitam a análise de desempenho e a tomada de decisão pelos envolvidos. 

Em 2004 iniciou-se o projeto de Proteção da Mata Atlântica em Minas Gerais 

(PROMATA) cujo objetivo é apoiar o IEF na proteção, recuperação e no uso 

sustentável na região da Mata Atlântica em Minas Gerais. Na primeira fase do projeto 

ocorreu  entre 2004 e 2007, foram investidos 14,9 milhões de euros. Os investimentos 

foram realizados nas áreas de monitoramento, controle, fiscalização, prevenção e 

incêndios florestais, e fomento à recuperação da mata nativa, bem com na construção 

e reforma de infraestrutura de proteção e uso público das unidades de conservação, na 

aquisição de imóveis e equipamentos e na melhoria da gestão destas UC’s 

(SEMAD/IEF, 2004). 

No decorrer da execução deste projeto foi proposto pela administração do PERD 

o desafio de transforma-lo em um “parque modelo”, isto é, uma UC que seja 

referência de boas práticas de gestão na conservação da biodiversidade. 

Em função disso, as práticas gerenciais desta UC passaram a ser avaliadas a 

partir de um modelo referencial de excelência para se verificar o grau de atendimento 

aos requisitos da qualidade com padrões e práticas mundialmente aceitos. O Modelo 

de Excelência em Gestão que serviu de base para o diagnóstico de desempenho 
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gerencial deste parque foi o Programa Nacional de Gestão Pública e 

Desburocratização - GESPÚBLICA - utilizada no Brasil para avaliar instituições 

públicas (BRASIL, 2010). 

Desde então, o grau de aderência às práticas de gestão está sendo avaliada pela 

equipe gestora do PERD utilizando o “Sistema de Avaliação Continuada da Gestão 

Pública”, sistema que está sendo aplicado às organizações que estão iniciando a 

implementação da auto avaliação continuada. 

Araújo (ibid) avaliou que as UC’s brasileiras apresentam, de modo geral, baixa 

efetividade de gestão.  Das sete UC’s de Proteção Integral em Minas Gerais avaliadas 

em relação a critérios de excelência que compõem o Modelo de Excelência em Gestão 

Pública, utilizando o instrumento de 500 pontos, Os resultados obtidos foram baixos: a 

UC que obteve a melhor avaliação recebeu 35 pontos em 500, o que significa que as 

UC’s se encontravam em estágio ainda preliminares de desenvolvimento de práticas 

de gestão (ARAÚJO e PINTO-COELHO, ibid) e representou a primeira experiência 

de aplicação desse modelo na avaliação da gestão de UC’s no Brasil. Avaliações 

realizadas para outras UC’s no Brasil também apresentaram resultados muito baixos. 

Por esse motivo, quando avaliadas em relação aos critérios de excelência em gestão, 

as UC’s apresentam um baixo desempenho, ou apresentam gestão muito precária. 

literatura consultada indica várias respostas, tais como: falta de vontade política do 

governo, falta de pessoal, de recursos financeiros, ausência de instrumentos adequados 

de planejamento, como planos de manejo, e falta de articulação dos órgãos federais 

(PÁDUA, 1997; WWF, 1999; BRITO 2000; DOUROJEANNI e PÁDUA, 2001). 

Entretanto, tais alegações podem ser consideradas simplistas, pois carecem de uma 

avaliação mais aprofundada que permita realmente identificar as causas fundamentais 

da precariedade na gestão de UC’s no Brasil. 

Freitas (2003) demonstrou que as UC´s de Minas Gerais com mais recursos 

humanos, financeiros e materiais não eram necessariamente as que representavam 

melhores resultados. 

Araújo (ibid) propôs um novo arcabouço interpretativo para o fraco 

desempenho gerencial das UC’s no Brasil. Esse arcabouço utiliza uma abordagem 

sistêmica e explora uma cadeia completa de fatores que se influenciam mutuamente e 

acabam por contribuir para o baixo desempenho verificado. Ele tem como pano de 

fundo o contexto cultural brasileiro e a cultura organizacional vigente em nossa 

administração pública. As UC’s são organizações e, desse modo, sofrem forte 



 

 

 

 

28 

influência do ambiente institucional em que estão inseridas. Nesse ambiente 

institucional, há características que contribuem para o baixo desempenho da gestão, 

sendo necessária uma perfeita compreensão dessas características para a 

implementação de um programa de melhoria do desempenho gerencial de nossas 

UC’s. 

Desde o início da década de 1990, um dos maiores desafios do setor público 

brasileiro era de natureza gerencial, o que estimulou a busca de um novo modelo de 

gestão pública, que fosse focado em resultados e orientado para o cidadão. O Modelo 

de Excelência em Gestão Pública é, atualmente, considerado o mais indicado 

(ARAÚJO; 2007) para operacionalizar a qualidade nas instituições governamentais. O 

termo Excelência é usado para denotar distinção e perfeição. Os modelos de 

excelência são usados para apresentar o mais alto nível, o estado da arte de como 

organizar e gerir instituições (MOURA, 2003). De modo geral, os órgãos gestores de 

UC´s não possuem estratégicas definidas e não são formuladas planos e diretrizes para 

longo prazo. São privilegiados planos de curto prazo que possam dar retorno político 

para os ocupantes dos cargos de recrutamento amplo, ou seja, usa-se o cargo para 

projetos pessoais. Não existem indicadores de desempenho nem referenciais 

comparativos para balizar melhorias na gestão; não se preocupam em estimular o 

desenvolvimento de seus servidores e não procuram promover um ambiente que 

conduza à  excelência no desempenho. Não se verifica as condições necessárias para a 

obtenção de resultados, o que explica perfeitamente o baixo desempenho gerencial 

apresentado pelas UC’s brasileiras (ARAÚJO; 2007). 

Assim, as UC’s encontram-se inseridas em um ambiente bastante desfavorável 

à obtenção de um desempenho gerencial satisfatório (ARAÚJO, 2007). A única forma 

de reverter essa situação é estabelecer, nas UC’s e em seus órgãos gestores, é a 

implantação de uma nova cultura organizacional, voltada para resultados, 

internalizando paulatinamente os fundamentos da excelência, o que ocorrerá a partir 

da pressão da sociedade por melhor desempenho gerencial dessas instituições 

(ARAÚJO, 2007).  
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4 MATERIAL E MÉTODO 

 

4.1 Área de Estudo 

 

Segundo o IEF (2013) o PERD é um patrimônio natural formado por árvores 

centenárias, madeiras nobres de grande porte e uma infinidade de animais nativos 

compõem o cenário de um dos poucos remanescentes de Mata Atlântica, no Brasil. 

Na flora é comum encontrar arvores como o jequitibá, a garapa, o vinhático e a 

sapucaia. Em alguns pontos aparecem espécimes também raros como o jacarandá-da-

baía e a canela sassafrás. Essas árvores centenárias e suas madeiras nobres de grande 

porte compõem o cenário de um dos poucos remanescentes de Mata Atlântica no 

Brasil. Na região do parque podem ser encontradas 10 mil exemplares de flora, 

reforçando a diversidade de espécies presente. 

Com o objetivo de aproveitar a riqueza da flora, de forma sustentável, o parque 

possui um herbário, que possibilita a identificação de espécies principalmente através 

da análise de suas características morfológicas, constituindo a base de pesquisas 

taxonômicas. 

As primeiras iniciativas no sentido de preservar o PERD surgiram no início da 

década de trinta, pelas mãos do arcebispo de Mariana, Dom Helvécio Gomes de 

Oliveira, conhecido como bispo das matas virgens. Mas só em 1944 tornou-se 

oficialmente Parque, o primeiro de Minas Gerais. 

Com um notável sistema lacustre o PERD é composto por quarenta lagoas 

naturais, dentre as quais se destaca a Lagoa Dom Helvécio (Figura 4), com 6,7 Km
2
 e 

profundidade de até 32,5 metros. 
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Figura 4 – Vista parcial da Lagoa Dom Helvécio, PERD 

 

Fonte: própria (maio, 2013) 

 

As lagoas abrigam uma grande diversidade de peixes, que servem de 

importante instrumento para estudos e pesquisas da fauna aquática nativa, com 

espécies tais como bagre, cará, lambari, cumbaca, manjuba, piabinha, traíra, tucunaré, 

dentre outras. 

Em relação a avifauna é possível encontrar espécies como beija-flor 

besourinho, chauá, jacu-açu, saíra, anumará, entre outros. Animais conhecidos da 

fauna brasileira também são frequentes no Parque. A capivara, anta, macacos-prego, 

sauá, paca e cotia, bem como espécies ameaçadas de extinção como a onça pintada, o 

macuco e o mono-carvoeiro, maior primata das Américas. 

O PERD dispõe da seguinte infraestrutura para atendimento a turistas e 

pesquisadores: Portaria, estacionamento, área de camping, vestiários, restaurante, 

anfiteatro, Centro de Visitantes, Centro de Pesquisas, Viveiro de mudas nativas 

(Figura 5), posto de Polícia de Meio Ambiente. 
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Figura 5 – Viveiro de Mudas Nativas do PERD 

 

Foto própria, maio de 2013  

 

O acesso para chegar ao PERD pode ser feito da seguinte forma: Saindo de 

Belo Horizonte pela BR 262, seguir no sentido de Vitória e entrar no entroncamento 

para São José do Goiabal, entre João Monlevade e Rio Casca. Depois, prosseguir 6,5 

km asfaltados pela BR 320. A partir daí, segue-se a sinalização até a entrada do 

parque. Outra opção é seguir pela BR 381, sentido Belo Horizonte-Governador 

Valadares, passando por Timóteo. Dali, até o parque, são 20 km de estrada de terra. 

Este estudo centrou no PERD, categoria de UC que se destaca pela sua beleza 

cênica e relevância ecológica. A finalidade de sua criação da UC é a de preservar a 

flora e fauna nativa, principalmente as espécies ameaçadas de extinção, os recursos 

hídricos (nascentes, rios, cachoeiras), as formações geológicas, conservar valores 

culturais, históricos e arqueológicos, e promover estudos e pesquisa cientifica, EA e 

turismo ecológico
2
. 

O PERD foi criado pelo Decreto Estadual n.º 1.119 de 14.07.1944, possui área 

de 35.973 ha que abrange os municípios de Marliéria, Timóteo e Dionísio. Os 

municípios de Ipatinga, Coronel Fabriciano, Caratinga, Bom Jesus do Galho, Pingo 

d´água, Córrego Novo, Jaguaraçu e Raul Soares fazem parte da Zona de 

Amortecimento e divisa com a unidade (Figura 6) e imagem do PERD a partir do 

satélite Landsat 5 (Figura 7). 

 
                                                           
2
Informação extraída da página web do IEF (http://www.ief.mg.gov.br), consultada em 07/09/2010. 
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Figura 6 - Localização do PERD em relação a zona de amortecimento 

 

Fonte: IEF (Plano de Manejo PERD, 2003) 

 

Figura 7 - Imagem do PERD a partir do satélite Landsat 5 

 

Fonte: IEF (Coordenadoria de Monitoramento, 2003) 
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As primeiras iniciativas no sentido de preservar o PERD  surgiram no início da 

década de trinta, pelas mãos do arcebispo de Mariana, Dom Helvécio Gomes de 

Oliveira, conhecido como bispo das matas virgens. Mas só em 1944 tornou-se 

oficialmente Parque, o primeiro de Minas Gerais. O bioma no qual pertence PERD é 

mata atlântica Mata Atlântica, devido à sua grande biodiversidade, ao alto grau de 

endemismo e pouca área restante, é um dos biomas mais importantes do planeta 

(Fonseca, 1985; Myers et al., 2000, apud VIANA, 2006). Sua área original, encontra-

se restrita a alguns remanescentes já bastante fragmentados, afetados pela extração 

ilegal de palmitos e a ameaça à fauna por caçadores, aspecto que pode levar ao seu 

completo desaparecimento (INSTITUTO RÃ-BUGIO, 2006). 

Segundo o IEF (2001), o PERD é uma UC que constitui um dos poucos 

remanescentes de Mata Atlântica no Brasil, possuindo árvores centenárias, madeiras 

nobres de grande porte e uma grande biodiversidade, situando-se na porção sudoeste 

do Estado, a 248 km de Belo Horizonte, na região do Vale do Aço, inserido nos 

municípios de Marliéria, Dionísio e Timóteo. 

Os rios Doce e Piracicaba são os principais corpos d’água da região. O Rio 

Doce delimita toda a porção leste do parque e o rio Piracicaba a porção norte. A 

qualidade das águas, destes dois rios, é anualmente monitorada, pelo Projeto “Águas 

de Minas”. 

O objetivo de manejo do PERD é a preservação dos recursos naturais, 

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. 

Os objetivos específicos para este parque são: 

1 – garantir a estabilidade dos ecossistemas terrestres a aquáticos, 

especialmente os remanescentes da mata atlântica e seu sistema lacustre; 

2 – conservar a diversidade biológica dos ecossistemas; 

3 – proteger locais de grande beleza cênica; 

4 – promover atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

5 – contribuir para o desenvolvimento de atividades econômicas nas 

comunidades do entorno que auxiliem e incrementem a proteção do PERD; 

6 – desenvolver programas de EA, envolvendo visitantes e comunidades do 

entorno; 



 

 

 

 

34 

7 – definir, ordenar e normalizar as atividades de recreação ao ar livre, lazer e 

turismo no interior do PERD; 

8 – administrar o parque, conforme zoneamento estabelecido, de modo a 

reduzir os impactos ambientais de atividades não compatíveis com os objetivos do 

parque. 

 

O PERD está subordinado ao IEF, autarquia criada pela Lei nº 2.606, de 5 de 

janeiro de 1962, vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), dotada de personalidade jurídica de direito 

público, com autonomia administrativa e financeira, sede e foro na Capital do Estado 

e jurisdição em todo o território estadual. O IEF integra o Sistema Nacional do Meio 

Ambiente (SISNAMA) criado pela Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, 

alterada pela Lei nº 7.804, de 18 de julho de 1989. No exercício de suas atribuições, o 

IEF observará as deliberações emanadas do Conselho Estadual de Política Ambiental 

(COPAM), do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH) e as diretrizes 

SEMAD (RAMAL e RAMAL, 2007). 

 

4.2 Desenvolvimento da Pesquisa 

 

Para a realização desta pesquisa procedeu-se da seguinte forma: inicialmente 

foi feito levantamento de documentos da literatura científica – dissertações, teses, 

artigos científicos, livros, relatórios de pesquisa etc. – e relatórios técnicos do IEF e do 

PERD relacionados aos critérios pelos quais o IEF decidiu adotar o GESPÚBLICA 

para avaliar o desempenho da gestão das UC’s de Proteção Integral e da avaliação do 

desempenho do PERD pelo GESPÚBLICA.  Em seguida foi feita  à identificação das 

atividades do PERD que apresentam baixo ou médio desempenho quando avaliadas 

pelos critérios de excelência do GESPÚBLICA. 

Para tanto foram realizadas análises comparativas dos relatórios das avaliações 

do PERD pelo Modelo de Excelência em Gestão Pública, considerando-se o período 

de 2004 (primeiro ano de aplicação do método) a 2013, relatórios obtidos junto à 

gerência do PERD.  

Uma vez identificadas as atividades que apresentam baixo ou médio 

desempenho procedeu-se a uma análise crítica das variáveis que constituem um 

entrave para um melhor desempenho destas atividades da equipe técnica do PERD.  
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4.3 Entrevistas dos funcionários do PERD 

 

Atualmente, o PERD conta com 58 funcionários sendo 19 deles do quadro do 

(IEF) e o restante de empresas terceirizadas. No PERD, os funcionários atuam nas 

mais diversas áreas, tais como: gerência, coordenação, unidade administrativa, 

unidade de sustentabilidade financeira, unidade de proteção ambiental, unidade de 

manutenção, unidade de integração com entorno, unidade de viveiros e mudas, 

unidade de pesquisas científicas, unidade de fiscalização, unidade de prevenção e 

combate a incêndio, uso público e EA. 

Dos 58 funcionários lotados no PERD foram entrevistados aleatoriamente 20 

funcionários (34,5 % do total), de diferentes funções e ligações empregatícias diversas 

na UC seja do próprio IEF, Prefeituras, empresas ou terceirizadas. 

Com a finalidade de identificar possíveis estratégias que contribuam para a 

melhoria dos índices de desempenho da gestão do PERD quando avaliado pelo 

GESPÚBLICA, foi aplicado questionário semiestruturado (apêndice) a 20 

funcionários do PERD e 11 membros do Conselho Consultivo do Parque. A aplicação 

deste questionário teve o objetivo de levantar a opinião dos entrevistados sobre os 

pontos negativos da gestão do PERD, bem como elencar as propostas e ideias para 

subsidiar à elaboração das estratégias. Os membros do Conselho Consultivo do PERD 

são constituídos por representantes de empresas do setor privado, do setor público 

(estadual e municipal), da sociedade civil do entorno do PERD, cujo critério é 

definido na Lei 9.985, de 18 de julho de 2000. 

Quando da aplicação dos questionários os entrevistados assinaram  um termo 

de compromisso declarando a  decisão livre e esclarecida de participação nesta 

pesquisa. 

 

4.4 Entrevistas dos Conselheiros do PERD 

 

A pesquisa de campo realizada entre os membros do Conselho  consultivo do 

PERD, 16 (dezesseis) titulares, embora, tenham sido entrevistados membros  titulares 

e suplentes, bem como  considerada sua representação em vários mandatos do 

exercício da função. 

 



 

 

 

 

36 

5 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

O Planejamento Estratégico da UC do IEF/PERD sob diferentes perspectivas 

está apresentado na Figura 8. 

 

Figura 8 – Fluxograma do Planejamento Estratégico do PERD 

 

Fonte: IEF (Gestão Estratégica para a Excelência do PERD, 2006) 

 

O organograma da unidade IEF/PERD esta apresentado na Figura 9. 
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Figura 9 - Organograma do PERD 

 

Fonte: IEF (2006)  

 

De todos os setores do PERD, conforme ilustra o organograma (Figura 9), 

foram entrevistados funcionários desta UC com a finalidade de identificar possíveis 

estratégias que contribuam para a melhoria dos índices de desempenho da gestão do 

PERD quando avaliado pelo GESPÚBLICA. 

 

5.1 Respostas dos questionários aplicados aos funcionários do PERD 

 

A população entrevista, composta por 20 pessoas, apresentou o seguinte perfil 

sociodemográfico: 60% são do sexo masculino; idade média de 41,1 ±19 anos; 70% 

são casados; todos residem em municípios inseridos na área do PERD (70% em 

Marliéria, 25% em Dionísio e 5% em Timóteo). 

O nível de escolaridade dos entrevistados está apresentada na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Funcionários do PERD quanto ao nível de escolaridade 

Nível de Escolaridade Nº Funcionários % 

1º grau incompleto 6 30 

1º grau completo 0 - 

2º grau incompleto 1 5 

2º grau completo  6 30 
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Tabela 1 - Continuação 

Nível de Escolaridade Nº Funcionários % 

Técnico 1 5 

Superior incompleto 0 - 

Superior completo 5 25 

Pós-Graduado 1 5 

Total 20 100 

Fonte: própria (maio, 2013) 

 

As áreas de conhecimento dos funcionários que declararam ter formação 

superior completa são: Processos Gerenciais; Ciências Contábeis; Historia; Serviço 

Social e Ciências Biológicas e o Pós-Graduado em Gestão de RH. O nível de 

escolaridade é muito importante para a gestão do PERD. 

Todos os funcionários residem no entorno do PERD, nos municípios de 

Marliéria, Timóteo e Dionísio ,considerados municípios de abrangência do Parque; 

exercendo suas atividades através do próprio IEF, como também tendo vínculos 

empregatícias por prefeituras e empresas de prestação  de serviços do próprio IEF; em 

funções  bem diversificadas,  onde  ressaltando a de Zelador e Vigia dentre outras. 

A origem do entrevistados quanto a instituição ou empresa trabalha esta 

apresentado na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Origem dos entrevistados quanto ao vinculo de trabalho 

Instituição empregadora Nº Funcionários % 

Cristal 07 35,0 

MGS 05 25,0 

IEF 04 20,0 

Prefeitura 03 15,0 

Não respondeu 01 5,0 

Total 20 100 

Fonte: própria (maio, 2013) 

 

A UC exerce um papel importante na geração de emprego e renda junto as 

comunidades do entorno ao PERD, sendo uma evidência de sua desempenho, 

princípio este estabelecido na Lei federal 9.985/00 (SNUC). Na realidade devido a 

proibição de contratações, somente passiveis através de concursos públicos, a ligação 
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profissional dos entrevistados que atuam no PERD, se caracteriza pelos funcionários 

do órgão gestor aqui representados pelo IEF; funcionários de prestadoras de serviços 

licitadas como as empresas MGS e Cristal e os funcionários cedidos por prefeituras 

municipais de áreas de abrangência da UC, através de convênio. 

As respostas dos entrevistados em relação à “função ou atividade que exerce 

no PERD” estão apresentadas na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Declaração do entrevistado quanto função que exerce no PERD 

Função Nº funcionários 

Zelador  4 

Auxiliar Ambiental 1 

Limpeza 1 

Vigia 3 

Coordenador financeiro  1 

Auxiliar Serviço 1 

Agente de gabinete  1 

Coordenador Viveiro  1 

Produção de Mudas  1 

Viveirista  1 

Ajudante conservação de reflorestamento 1 

Inclusão Digital  1 

Não respondeu 3 

Total 20 

Fonte: própria (maio, 2013) 

As respostas dos entrevistados em relação à descrição das atividades exercidas 

no PERD estão apresentadas na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Descrição das atividades exercidas no PERD 

Entrevistado Atividade 

1 Atendimento ao público e limpeza 

2 Fiscalização 

3 EA, atendimento ao público 

4 Coordenação da Produção e coleta de sementes, apoio das atividades 

de EA e pesquisas cientificas 

5 Acompanhamento e orientação na coleta de semeia de sementes e 

repicagem das mudas e manutenção das mesmas 

6 Limpeza 
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Tabela 4 - Continuação 

Entrevistado Atividade 

7 Recepção de visitantes 

8 Viveirista 

9 Atendimento ao publico 

10 Limpeza do local, informar a administração sobre reparo na portaria, 

informar o visitante sobre regulamento interno, entrega de 

regulamento interno, controle de visitante no PERD, cobrar taxa de 

ingresso e outros 

11 Viverista 

12 Divulgar a importância do PERD no estado de Minas Gerais 

13 Apoio na administração, limpeza e conferência materiais nas casas de 

hóspedes. 

14 Escritório, Herbário, coleta de sementes centro  manutenção 

15 Limpeza em geral 

16 Viverista 

17 Prestação de contas, controle de veículos, almoxarifado e  patrimônio 

18 Coordenador uso público, pesquisa cientifica, EA. 

19 Morro dentro da UC e procuro divulgar o nome do PERD 

20 Aposentada 

Fonte: própria (maio, 2013) 

 

Em relação tempo que conhece o PERD 70% dos entrevistados declararam 

conhecer há mais de quinze anos. Esta é uma informação muito importante, partindo-

se do pressuposto que quanto mais tempo uma pessoa conhece uma UC, 

possivelmente mais acúmulo de informações se dispõe sobre a mesmo (moradores, 

acessos, infraestrutura etc.). 

A missão do PERD é conhecida por todos os entrevistados expressando-se 

com suas palavras, demonstrando conhecimento sobre sua importância, conforme as 

declarações apresentadas na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Visão dos entrevistado em relação à Missão do PERD  

Entrevistado Declaração dos entrevistados em relação ao tema  

1 Proteção da Biodiversidade em conservação como o 

desenvolvimento da região 

2 Preservar e conservar a área continua de Mata Atlântica de Minas 

Gerais 
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Tabela 5 - Continuação  

Entrevistado Declaração dos entrevistados em relação ao tema  

3 Proteger a maior área Continua de Mata Atlântica de Minas Gerais  

integrando a forma  sustentável o desenvolvimento regional 

4 Conservar a maior área continua de Mata Atlântica de Minas Gerais  

integrando a forma sustentável o desenvolvimento regional 

5 Conservar a maior área continua de Mata Atlântica de Minas Gerais  

integrando a forma  sustentável o desenvolvimento regional 

6 Proteger a maior área  Continua de Mata Atlântica de Minas 

7 Conservar a maior área continua de Mata Atlântica de Minas Gerais  

integrando a forma sustentável o desenvolvimento regional 

8 Preservar a Mata 

9 Preservação do meio ambiente 

10 Conservar a maior área de Mata Atlântica de Minas Gerais 

11 Defender o turismo e a mata 

12 Conservar a maior área de Mata Atlântica de Minas Gerais 

13 Conservar a maior área continua de Mata Atlântica de Minas Gerais  

integrando a forma  sustentável o desenvolvimento regional 

14 Conservar  e preservar  a maior área  continua 

15 Conservar a maior área continua de Mata Atlântica de Minas Gerais 

16 Proteção da Flora, Fauna e água 

17 Conservar a maior área continua de Mata Atlântica de Minas Gerais 

integrando a forma sustentável o desenvolvimento  regional 

18 Conservar a maior área continua de Mata Atlântica de Minas Gerais 

integrando de forma sustentável o desenvolvimento regional 

19 Conservar a maior área continua de Mata Atlântica de Minas Gerais 

integrando a forma sustentável o desenvolvimento regional 

20 Conservar a maior área continua de Mata Atlântica de Minas Gerais 

Fonte: própria (maio, 2013) 

 

Pelas respostas apresentadas na Tabela 5 pode-se perceber que há coerência 

entre a missão institucional do PERD e a visão que os entrevistados tem desta UC. 

Este é um aspecto muito importante, pois é um bom indicador como a UC é percebida.  

Em relação à “Visão de futuro do PERD” 95% dos entrevistados declararam 

conhecer o sistema gerencial implantado e qual o papel da UC atual (Tabela 6). 
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Tabela 6 - Visão de futuro do PERD 

Entrevistado Declaração dos entrevistados em relação ao tema 

1 Ser uma referência nacional em UC 

2 Ser  reconhecido  como referência na gestão de UC 

3 Ser  reconhecida como Gestão em UC 

4 Ser  reconhecida como Gestão em UC  

5 Ser  reconhecida como Gestão em UC 

6 Melhorar  e geração de emprego 

7 Ser  reconhecida como Gestão em UC 

8 Ser referência 

9 Não respondeu 

10 Ser  reconhecido  como referência na gestão de UC 

11 Não respondeu 

12 Ser  reconhecido  como referência na gestão de UC 

13 Ser  reconhecido  como referência na gestão de UC 

14 Ser  reconhecido  como referência na gestão de UC 

15 Ser reconhecido como referência à visão e futuro do nosso Parque 

16 Ser referência na preservação 

17 Ser reconhecida como referência na gestão de UC 

18 Ser reconhecida como referência na gestão de UC 

19 Ser  reconhecido como referência na gestão de UC 

20 Ser  reconhecido como referência na gestão de UC 

Fonte: própria (maio, 2013) 

 

O elevado percentual de funcionários que declararem conhecer a “Visão de 

futuro do PERD” (Tabela 6) constitui-se num resultado muito positivo. O fato de 

serem funcionários amplia a relevância, pois o contato destes com o público em geral 

seja visitante e/ou população residente nos municípios do Parque ou do seu entorno, 

pelo potencial multiplicador para divulgar essa “Visão de futuro”. 

Na pergunta referente “O que entende por plano de manejo e qual é sua 

importância para a gestão do PERD?” os entrevistados apresentaram as seguintes 

respostas (Tabela 7). 
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Tabela 7 – Entendimento em relação ao plano de manejo e importância para a 

gestão do PERD 

Entrevistado Declaração dos entrevistados em relação ao tema 

1 Não me lembro 

2 Que rege as normas da UC 

3 Instrumento de regulamentação da UC que visa disciplinar o seu 

uso e para o PERD é uma fonte de pesquisa para os trabalhos na 

unidade 

4 Projeto técnico que define todas as atividades  do parque, através 

o Plano de manejo envolvendo todo o seguimento da sociedade 

para uma participação democrática para a unidade definindo suas 

atribuições 

5 Plano direcionado para suporte das atividades do Parque 

6 Já ouvi falar 

7 Ideia de diretrizes para a proteção do Parque 

8 Não sei o que é 

9 Um plano que define um objetivo para melhoria 

10 São normas rege a UC - Diminuição de impacto 

11 Não 

12 Não respondeu 

13 Direciona a proteção do Parque 

14 Direcionar a preservação e proteção do PERD 

15 Regulamento de normas que o parque deve seguir 

16 São projetos e pesquisa e informação das pessoas 

17 Controle e proteção de todo o Parque 

18 Documento teórico para subsidiar na gestão da UC para  tomada 

de decisões 

19 Diretrizes para gerenciar uma UC, todas as atividades estão 

prevista e regulamentadas. 

20 Ajudar na proteção do Parque 

Fonte: própria (maio, 2013) 

 

Com base nas respostas (Tabela 7) 20% dos entrevistados manifestaram-se da 

seguinte forma: Não me lembro (1 resposta), Não sei (2 respostas) e um questionário 

sem responder a esta pergunta. Este percentual chama atenção, pois quando se 

considera que todos declararam morar mais de 5 anos na área do PERD, esperava-se 

que tivesse algum nível de informação em relação ao plano de manejo e importância 

para a gestão do PERD. Analisando as respostas dos entrevistados sobre o este tema, 

percebeu-se que o nível de conhecimento é incipiente e não fica evidenciado qual a 
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sua importância. Neste contexto é de fundamental importância que as informações 

referentes ao plano de manejo e importância para a gestão do PERD chegue a todos os 

funcionários numa linguagem de fácil compreensão. 

Assim, fica evidente a oportunidade de melhoria na gestão de produção de 

documento ou encarte do Plano de Manejo em forma de cartilha, em linguagem 

acessível aos funcionários e publico em geral, seja turistas e ou comunidades locais, 

considerando a aplicabilidade do plano, sua eficiência e fácil interpretação, como 

instrumento de comunicação que proporcione aos diversos seguimentos da sociedade 

uma melhor leitura e compreensão sobre o que e um plano, suas recomendações, 

restrições, importância e se torne um suporte a gestão. 

Na pergunta referente a se o PERD desenvolve atividades de EA, 95% dos 

entrevistados declararam que sim e 5% declararam desconhecer. Os que declararam 

que sim apresentaram saber da(s) seguinte(s) atividade(s) (Tabela 8). 

 

Tabela 8 – Desenvolvimento de atividades de EA no PERD 

Entrevistado Declaração dos entrevistados em relação ao tema 

1 Trilha interpretativa e palestra 

2 Palestra, blitz educativa 

3 Integração com comunidades do entorno, escolas, apresentando 

a UC e suas potencialidades 

4 Trilhas interpretativas, palestras locais e externas em  

comunidade e escolas, dinâmicas de grupo 

5 Trilhas, palestra viveiro 

6 Trilha passeio de barco  arborizo 

7 Palestra , trilhas 

8 Palestra nas comunidades 

9 Palestra parte de condução em trilha 

10 Palestra educativa 

11 Arvorismo rapel trilha ecológica 

12 Trilhas, Palestras  em escolas , cinema verde 

13 Palestra, trilha etc. 

14 Palestra, trilha 

15 Orientações aos  turistas 

16 Palestras  em escolas 

17 Trilhas interpretativas 

18 Trilhas interpretativas, PREA 

19 Trilhas interpretativas, Palestras  locais  e regionais, cinema 

verde 

20 Trilhas e outros 

Fonte: própria (maio, 2013) 
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As respostam apresentadas na Tabela 8 sinalizam que além de existir o 

desenvolvimento de atividades de EA, as mesmas são diversificadas. Esta diversidade 

é importante para atender a diferentes demandas que por certo surgem entre os turistas 

que visitam o PERD. 

Apesar dos funcionários declararem ter conhecimento das atividades 

relacionadas a EA, contudo as atividades citadas em sua maioria se caracterizam pela 

realizações de trilhas interpretativas, passeios de barco e palestras. Neste contexto 

entendemos que ampliar a diversidade de atividades voltadas para o visitante e os 

moradores das comunidades do entorno se trata de uma oportunidade a ser trabalhada 

com vista a melhoria gerencial do Parque. 

Acreditamos que o grande número de turista que frequentam esta UC poderá 

contribuir para o entendimento do usuário sobre a importância do PERD, suas  

contribuições na qualidade de vida do cidadão e para o desenvolvimento  sustentável 

da região. 

Na pergunta referente a se “existe prevenção de incêndios florestais no PERD” 

todos os entrevistados declararam ter conhecimento da existência de Programas 

voltados para esta finalidade. As respostas estão inseridas na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Atividades do PERD em relação à prevenção de incêndios florestais 

Entrevistado Declaração dos entrevistados em relação ao tema 

1 Aceiro  e monitoramento 

2 Aceiro, Fiscalização monitoramento  com torre 

3 

Criação de brigada em zonas de amortecimento, aceiros  em  

toda  área do PERD 

4 Capacitação de funcionários e comunidades do entorno, 

implantação de torres de observação, comunicação via rádio e  

integração entre instituições, empresas e comunidades locais e 

efetivamos controle se necessário 

5 Capacitação  de funcionários e  parceiros 

6 Aceiro 

7 Palestras nas comunidades no entorno do PERD, Cursos de 

Combate a incêndios florestais , Blitz e distribuição de panfletos 

nos Bairros e comunidades do entorno do PERD 

8 Curso de Formação de Brigada 

9 Formação de Brigada 

10 Palestra, aceiro, informativo sobre queimada controlada e outros 

11 Reparo de material de combate 
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Tabela 9 – Continuação 

Entrevistado Declaração dos entrevistados em relação ao tema 

12 Monitoramento através de torre e rádios comunicadores em 

alerta 24h 

13 Cursos e palestras 

14 Não respondeu 

15 Orientação às pessoas sobre lixo, cigarro, conservação dos 

aceiros 

16 Preparo de material de combate (ferramentas), formação de 

brigada 

17 Cursos, palestras, materiais educativos e outros 

18 Parceria com empresas da região Plano Integrado de Prevenção  

controle e combate aos  Incêndios  florestais 

19 Monitoramento através de torres em pontos estratégicos , rádios 

de comunicação 24 horas principalmente no período da seca;  

capacitação de Brigada de Incêndios 

20 Palestra, cursos, materiais educativos etc. 

Fonte: própria (maio, 2013) 

 

Pela variedade de respostas apresentadas na Tabela 9, percebeu-se que não só 

existem atividades no PERD de prevenção de incêndios florestais, como são bastante 

diversificados. 

Os incêndios florestais apesar de se caracterizarem como um dos maiores 

inimigos das UC do país e no mundo. Especificamente no PERD o trabalho de 

prevenção e combate a incêndios é feito através de construção e manutenção de 

aceiros, formação de brigadas, torres de vigilância, sistema de rádio comunicação, uso 

de equipamentos e ferramentas, bem como palestras, blitz e material educativo, tem 

sido considerado prioridade, não havendo grandes ocorrências de incêndios no interior 

do Parque. 

Nas entrevistas realizadas percebe- se uma preocupação e ênfase dos 

servidores que atuam diretamente na brigada de incêndios, que acreditamos que pelo 

fato de serem da região tem conhecimento das mortes de brigadistas no combate a 

incêndios em 1968, ocasião em que onze pessoas morreram cercadas pelas chamas no 

interior do PERD. 

Após o incêndio de 1993, foi elaborado por técnicos do PERD, um sistema 

integrado de prevenção e combate a incêndios florestais, em parcerias com vários 

órgãos públicos e privados como o Corpo de Bombeiros, Policia de Meio Ambiente, 
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Acesita, Companhia Agrícola e Florestal Santa Bárbara (CAF), Prefeituras de 

Marliéria, Timóteo, Dionísio, além do Departamento de Estrada e Rodagem 

(DER)/MG e outros, atualizados anualmente, demonstrando bastante eficácia na 

prevenção. 

A pergunta sobre se “A estrutura física do PERD é suficiente para atender as 

demandas”, 90% dos entrevistados declararam que sim. As respostas dos que 

declararam que a estrutura física do PERD não é suficiente apontaram as seguintes 

sugestões: melhorias na infraestrutura da residência para pesquisador e aumento da 

área de camping e alojamento. De acordo com o Plano de Manejo, a capacidade de 

carga esta limitada a 2000 (dois) turistas dia, definida pela capacidade de 

abastecimento de água, atendimento de alimentação ao público no restaurante, área de 

uso para banhistas na Lagoa Dom Helvécio, estacionamento, número de chuveiros, 

vasos sanitários e outros. A capacidade máxima do camping, foi definida por 250 

(duzentos e cinquenta) barracas, independentemente do seu  tamanho. Quanto aos 

pesquisadores não foi definida capacidade máxima de projetos de pesquisa ou número 

de envolvidos nos mesmos, pois a base de intervenções de manejo, leva em 

consideração as informações geradas pelos projetos realizados na unidade, ou seja 

priorizou-se o uso das estruturas existentes como os 16 (dezesseis) apartamentos , 

casas geminadas e os alojamentos do laboratórios, aliados a demanda de alguns 

projetos preverem o acampamento nas áreas mais distantes, não representassem 

deficiência. 

Apesar de o PERD ser uma das UC’s, a nível estadual com o maior número de 

estruturas físicas do país, dotada de: portaria; administração; centro de manutenção; 

viveiro de produção de mudas nativas; 3 (três) laboratórios para pesquisadores; 

residência para funcionários; Pelotão de Policia de Meio Ambiente; Centro de 

visitantes; Centro de Treinamento com lanchonete; casa de zelador; alojamento para 

80 pessoas (16 apartamentos); auditório; restaurante; biblioteca; mirante; capela; área 

de camping; estacionamento; posto de fiscalização. 

A sugestão apresentada por alguns funcionários entrevistados para que sejam 

construídas mais residências para pesquisadores e aumento da área de camping 

possivelmente está associada diretamente aos objetivos desta UC que é receptiva a 

pesquisa aplicada ao manejo da unidade, como fonte básica de informações gerando 

subsídios nas intervenções e tomada de decisões. A visitação, o turismo, lazer e 
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recreação são objetivos da unidade de proteção integral, associados a proteção e  

conservação dos recursos naturais e biodiversidade . 

Em relação à pergunta referente a se “Tem informação sobre projetos de 

pesquisas realizados no PERD” todos os entrevistados declararam ter informação 

sobre a existência de projetos de pesquisas e citaram alguns exemplos (Tabela 10). 

 

Tabela 10 - Projetos de pesquisas realizados no PERD 

Entrevistado Declaração dos entrevistados em relação ao tema 

1 Limnologia (água ), felinos, morcegos e peixes 

2 Monitoramento da Lagoa Dom Helvécio e Carioca,  

monitoramento de felinos e morcego 

3 Projeto Pró-carnívoros, Projetos Morcegos, Projetos Peixes do 

Rio Doce 

4 Projeto Limnologia (UFMG), Projeto IPC- Instituto Pro 

carnívoros (UFSJDR), Projeto mosca (UFOP) 

5 Morcegos  

6 Onças, morcegos, moscas 

7 Morcegos, onças pintada, água, jacaré 

8 Projetos com macacos, borboletas, peixes , desenvolvimento das 

árvores 

9 Monitoramento de felino 

10 Dieta de anta (Tapirus terrestris), monitoramento de jacaré 

(Caimam latirostris) 

11 Jacaré do papo amarelo, anta, onça 

12 Insetos (UFMG/UFOP), Felinos (UFSI) 

13 Peixes, jaguatirica e gavião 

14 Jaguatirica, gavião, peixes, mosca 

15 Morcego, onça, cobra, mosca, dieta das antas etc. 

16 Mosquitos, onça, morcego 

17 Moscas, jacaré do papo amarelo, onça, água e morcegos 

18 Macrofitas aquáticas, Limnologia Programa Ecológico de Longa 

Duração - PELD , Educação  Ambiental 

19 Moscas (UFMG/UFOP), limnologia (UFMG), Pesquisa Pró-

Carnívoros (UFSI) 

20 Morcegos, água e moscas 

Fonte: própria (maio, 2013) 

 

As maiores referências aos projetos de pesquisa realizados no PERD são 

ligadas a limnologia, felinos, morcegos e peixes, além de estudo da flora, tendo sido 
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publicados mais de 500 trabalhos científicos. Fica evidenciado a prioridade das 

pesquisas pelo grande número de projetos em andamento, associado ao grande 

investimento na infraestrutura física implantada (laboratórios, bancadas, alojamentos e 

material como microscópio, lupas, estufas, vidrarias e outros), como incentivo a suas 

realizações na unidade como associado a convênios com instituições de ensino e 

pesquisa como a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Instituto Católico de 

Minas Gerais (ICMG), Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Centro 

Universitário do Leste de Minas Gerais (UNILESTE), Universidade Federal de São 

Carlos (UFUSCAR) e outras. 

Na pergunta referente a se “Existe repreensão à caça e à pesca no PERD” todos 

os entrevistados declararam ter informação que sim e citaram por quem é realizada 

(Tabela 11). 

 

Tabela 11 – Agente responsável pelo combate à caça e à pesca no PERD 

Entrevistado Declaração dos entrevistados em relação ao tema 

1 Policia Ambiental 

2 Policia Ambiental e o IEF 

3 Policia do Meio Ambiente 

4 Policia Ambiental 

5 Policia Ambiental 

6 Policia Ambiental 

7 Policia Ambiental e Fiscalização do próprio PERD 

8 Policia Ambiental 

9 Policia Ambiental 

10 Policia Ambiental e o IEF 

11 Policia Ambiental 

12 Pelos  funcionários do IEF e Policia Ambiental 

13 Policia Ambiental 

14 Policia Ambiental 

15 Policia Ambiental 

16 Funcionários e Policia Ambiental 

17 Pela Policia Ambiental 

18 Policia Militar de Meio  Ambiente 

19 Policia Ambiental 

20 Pela Policia Ambiental 

Fonte: própria (maio, 2013) 
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Com base nas respostas pode-se perceber que há combate à caça e à pesca no 

PERD e, unanimemente, a Polícia Ambiental foi apontada como responsável por esta 

missão. 

A repreensão a caça e a pesca é uma prioridade e um maiores desafios do 

órgão gestor do PERD no cumprimento de sua missão, face o impacto ambiental 

negativo causado à UC. Neste contexto medidas de apoio a Polícia de Meio Ambiente 

tem sido buscada, à exemplo de captação de recursos financeiros para melhor 

aparelha-la, contribuindo para que a corporação possa realizar a fiscalização tanto da 

UC como também do seu entorno.  

A pergunta referente a “O que entende por zona de amortecimento 

(comumente chamada de entorno)” as declarações dos entrevistados estão 

apresentadas na Tabela 12. 

 

Tabela 12 – Zona de amortecimento ou entorno - Entendimento do entrevistado 

Entrevistado Declaração dos entrevistados em relação ao tema 

1 Não tenho acesso 

2 Onde e o entorno da UC sobre pressão humano está sujeita a 

normas . 

3 Zonas de impacto diretamente ligados à fauna e flora do PERD 

4 São área com restrições e normas especificas quanto a 

atribuições humanas naquele local quanto aos impactos 

ambientais 

5 São áreas onde a fiscalização rigorosa por estar próxima ao 

PERD 

6 Não 

7 Área próxima ao Parque mais ou menos 5 km 

8 Áreas vizinhas ao Parque 

9 Apoio para ajudar a preservação do ambiente 

10 Onde o entorno UC sofre pressão humana que esta sujeitas às 

normas 

11 Áreas vizinhas e protegidas no entorno 

12 Áreas de abrangência entorno do PERD. O entorno de uma UC 

onde as atividades estão sujeitas a normas e restrições 

especificas, com o propósito de minimizar os impactos negativos 

sobre a unidade 

13 Área perto do parque 

14 Área próxima ao parque 
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Tabela 12 – Continuação 

Entrevistado Declaração dos entrevistados em relação ao tema 

15 Localizações vizinhas como Mundo Novo, Santa Rita , Antunes 

16 São áreas de fazendas próximas 

17 Área de entorno considerado no raio de 5 km da divisa .Merece 

atenção especial devido proximidade do parque referente EA e 

outros 

18 Área na qual possibilita ele ajudar a minimizar os impactos que 

podem afetar a unidade 

19 Zona a ser contemplada com cuidados especiais para 

desenvolvimento sustentável 

20 E uma área aproximadamente 5 km da divisa do Parque 

Fonte: própria (maio, 2013) 

 

Com base nas respostas dos entrevistados podemos considerar que a expressão 

zona de amortecimento apontadas por eles reflete um grau maior ou menor de 

aprofundamento e conhecimento sobre o tema, envolvendo explicações em linguagem 

popular e técnico, discorrendo sobre sua função e objetivos relacionados a minimizar 

os impactos no PERD. 

Percebemos que não esta claro os limites da mesma, sendo interpretado pela 

maioria dos funcionários como uma área de entorno, reconhecida por comunidades 

vizinhas como Santa Rita, Mundo Novo e Antunes, município de Marliéria ou 

expressa por uma faixa de 5 (cinco) quilômetros de sua divisa. Neste contexto sugere-

se que a Zona de Amortecimento definida na Lei do SNUC seja melhor trabalhada 

com os funcionários, inclusive visualização de campo através de excursões planejadas, 

como forma de divulgação de seus limites expressos no Plano de Manejo. 

As resposta a pergunta a se “Observou alguma mudança na gestão do PERD, 

com a implantação do GESPÚBLICA” estão inseridas na Tabela 13. 

 

Tabela 13 - Mudança na gestão do Parque com a implantação do GESPÚBLICA 

Entrevistado Declaração dos entrevistados em relação ao tema 

1 Melhore um pouco 

2 Sim 

3 Não tenho conhecimento neste sentido 

4 Sim com a implantação do GESPUBLICA unificamos os 

pensamentos, dentro de uma conformidade técnica, 

formalizado e operacionalizada para as atividades 
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Tabela 13 - Continuação 

Entrevistado Declaração dos entrevistados em relação ao tema 

5 Sim 

6 Não sei responder 

7 Para melhor 

8 Sim, melhorou 

9 Não respondeu 

10 Sim 

11 Quando cheguei já estava implantado 

12 Melhorou houve uma descentralização no PERD 

13 Melhorou 

14 Melhorou 

15 Melhorou 

16 Sim com certeza 

17 Sim e melhorou direcionamento das atividades 

18 Sim 

19 Só veio acrescentar é nova forma mais democrática de 

gerenciar 

20 Sim, para melhor 

Fonte: própria (maio, 2013) 

O método do GESPÚBLICA foi reconhecido por 85% dos funcionários como 

instrumento que melhorou a gestão da unidade, contudo a familiaridade de sua 

aplicação diária e sua interiorização nas diversas atividades profissionais, 

identificação do organograma, reuniões de coordenação, reuniões mensais, caixa de 

sugestões, gestão á vista e outros levam a um entendimento que o método se tornou 

parte da gestão, como forma de participação, democracia, identidade e fortalecimento 

da equipe.  

Considera-se a importância do marco zero ou caracterização do conhecimento 

e uma linha do tempo, demonstrando aos funcionários como anteriormente era a 

gestão da unidade e sua participação, comparadas as evoluções alcançadas para 

evidenciar na equipe a importância do método e a participação de todos no processo 

decisório.  

As respostas da pergunta referente à “Quais são os benefícios que o PERD 

propicia para a qualidade de vida da população das comunidades localizadas na sua 

zona de amortecimento” foram organizadas na Tabela 14. 
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Tabela 14 - Benefícios que o PERD propicia para a qualidade de vida da 

população das comunidades localizadas na sua zona de amortecimento 

Entrevistado Declaração dos entrevistados em relação ao tema 

1 Emprego, turismo 

2 Lazer, cultura, pesquisas e emprego no entorno 

3 Integração, qualidade do ar, turismo rural, recursos gerados com 

o ICMS ecológico 

4 Conhecimento para preservação ambiental, empregos diretos do 

setor, preservação da biodiversidade para manutenção da 

Floresta transformada em serviços ambientais prestada a região 

local e a nível mundial 

5 Trabalho, conhecimento de preservação através de EA 

6 Mudas nativas, gerar emprego , purificação do ar 

7 Lazer, emprego, ar puro 

8 Emprego, turismo, cursos para comunidade, estagio para os 

alunos 

9 Do beneficio de emprego e solo saudáveis pela preservação do 

meio ambiente 

10 Lazer, cultura, pesquisa, emprego para as pessoas do entorno 

11 ICMS ecológico, desenvolvimento com as parcerias 

12 Lazer , clima agradável, fonte de renda 

13 Emprego e Lazer 

14 Emprego turismo, plantas medicinais e nativas   

15 Serviço, segurança, ICMS Ecológico 

16 Desenvolvimento e crescimento do comercio 

17 Empregos, lazer, beleza e qualidade do ar 

18 Do ponto de vista turístico e uma  opção  ambiental, controle 

técnico ecológica, proteção da biodiversidade, social, geração de 

emprego, econômico, renda fora os municípios de abrangência 

19 Lazer, clima ameno, fonte de renda para o entorno com 

implantação de projetos como o Doces, lojas onde as pessoas 

podem vender seus produtos artesanais  contribuindo assim  para 

acrescentam sua renda familiar 

20 Lazer e empregos 

Fonte: própria (maio, 2013) 

 

O PERD é gerador de emprego e renda nos municípios de abrangência pois os 

funcionários são todos dessas localidades. Trabalha-se seguindo a missão de 

“conservar a maior área contínua de mata atlântica em Minas Gerais integrando de 
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forma sustentável o desenvolvimento regional”, ou seja, apoia a criação e cria 

alternativa de subsistência para as comunidades locais (IEF, 2006). 

O lazer, turismo, emprego, além do ICMS- Ecológico foram apontados como 

os maiores benefícios que a UC propiciou para a qualidade de vida da população das 

comunidades localizadas na zona de amortecimento do PERD. 

O PERD abriga 42 (quarenta e duas) lagoas, sendo a mais conhecida a Lagoa 

Dom Helvécio, de 700 (setecentos) hectares. O leste de Minas Gerais, por ser uma 

região muito quente e temperatura alta, tem as lagoas como um local de lazer e 

recreação. Aberto ao público na década de 60, o Parque é reconhecido como 

referência para o turismo e consequentemente uma das fontes de renda e emprego  

diretos ou indiretos da região.  

As respostas em geral, demonstram um grau de aderência das práticas de 

gestão e, que o modelo de Excelência em gestão deve ser perseguido pelo órgão gestor 

e ser considerado como um referencial para a administração do PERD. 

Embora seja um estudo de caso, sugere-se a aplicação do modelo em outras 

unidades, bem como a sua continuidade nas unidades que iniciaram e adotaram o 

modelo. 

Dentre os funcionários entrevistados 70% declarou conhecer o PERD há mais 

de 15 (quinze) anos (Gráfico 1), seja porque exerce atividades na UC, seja por 

envolvimento voltadas para produção de mudas nativas no viveiro do Parque, 

atendimento ao público ou contato com visitantes a UC e participação (direta ou 

indireta) com as atividades de EA desenvolvidas pelo IEF ou parceiros, na área de 

abrangência do Parque. 

 

Gráfico 1 - Tempo que os funcionários entrevistados declarou conhecer o PERD 
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Apesar do vinculo empregatício não se caracterizar por uma  única  instituição, 

gerando  distorções e diferenças trabalhando com salários, cestas básicas, vale 

transporte e tiques refeição, não há uma rotatividade grande de funcionários. Este  

fatos contribui  para um melhor  desempenho do servidores em suas funções  criando 

um  envolvimento do entrono com a unidade, o publico e a comunidade onde  vive. 

Todas os funcionários do PERD que foram entrevistados demonstraram 

conhecimento sobre a missão desta UC e expressaram-se sobre sua importância e 

quase todos também responderam e demonstraram saber qual a visão de futuro do 

Parque. Percebeu-se que os entrevistados tem conhecimento do sistema gerencial 

implantado no PERD e qual o papel desta UC. 

Quando questionados sobre o conhecimento do plano de manejo do PERD, 

pelas respostas apresentadas os funcionários entrevistados demonstraram 

entendimento sobre o que é o Plano, contudo não fica evidenciado pelos mesmo qual a 

sua importância, fato que pode ser atribuído possivelmente ao grande volume de 

informações, a complexidade do documento e a linguagem muito técnica de difícil 

compreensão. 

Neste contexto fica evidente a oportunidade para a melhoria da produção de 

documento ou encarte do Plano de Manejo, podendo o mesmo ser sistematizado em 

forma de cartilha, em linguagem acessível aos funcionários e publico em geral, seja 

turistas e/ou comunidades locais. Uma cartilha que seja de fácil interpretação, 

constitui-se num instrumento de comunicação que proporciona aos diversos 

seguimentos da sociedade conhecer sobre o que é um plano, suas recomendações, 

restrições, importância e se  torne inclusive um instrumento que otimize a gestão do 

PERD. 

Os funcionários entrevistados declararam ter conhecimento das atividades  

relacionadas a EA desenvolvidas no PERD, contudo as atividades citadas, em sua 

maioria, se caracterizam pelas realizações de trilhas interpretativas, passeios de barco 

e palestras. Entendemos que a EA é um processo de  mudança de  comportamento, 

que acontece a longo prazo. As atividades citadas pelos funcionários são de 

interpretação ambiental, ferramenta  que contribui para formação de opinião e  EA. 

Trata-se de um  lacuna e melhoria gerencial, trabalhar o  tema, enfocando a  

diferença conceitual entre eles, seus diversos métodos, vantagem e desvantagem  de  

cada atividade para o publico e outros que diferencie as atividades voltadas para o 
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visitante ou turista e os moradores das comunidades do entorno, onde a educação fica 

evidente com ações diversas durante todo o ano. 

Acreditamos que os turistas que visitam o PERD e participam de atividades de 

EA poderão melhor entender a importância desta UC no contexto do bioma Mata 

Atlântica, sua contribuição na qualidade de vida e para o desenvolvimento sustentável 

da região. 

Com relação aos incêndios florestais, apesar de se caracterizarem como um dos 

maiores inimigos das UC’s no Brasil e no mundo, especificamente no PERD, esta 

prática, de acordo com as respostas a questão nº 14, fica evidente que o trabalho de 

prevenção e combate a incêndios nesta UC vem sendo feita. Dentre as medidas que 

foram colocadas em prática cita-se: construção e manutenção de aceiros; formação de 

brigadas; construção de torres de vigilância; implantação de sistema de rádio 

comunicação; aquisição de equipamentos e ferramentas, palestras sobre fogo, blitz 

ecológica e produção de materiais informativo sobre o tema. 

Este esforço é considerado prioridade para a gerência do PERD e tem surtido 

efeito, pois não tem sido verificado, nos últimos anos, nenhum registro de incêndio no 

interior desta UC. Nas entrevistas realizadas percebeu-se preocupação e ênfase dos 

servidores entrevistados sobre o tema, acredita-se que o fato destes serem da região, 

tenham conhecimento que em 1968 onze pessoas mortes no combate a incêndios 

cercadas pelas chamas  no interior da unidade. 

Em 1993 ocorreu outro incêndio e, desde então foi elaborado um sistema 

integrado de prevenção e combate a incêndios florestais, em parcerias com vários 

órgãos públicos e privados. Este plano é atualizado anualmente, demonstrando até 

então ser um eficiente instrumento de prevenção. 

Apesar de ser uma das UC, a nível estadual, com o maior número de estruturas 

físicas do país (dotada de portaria, administração, centro de manutenção, viveiro de 

produção de mudas nativas, 3 (três) laboratórios para pesquisadores, residência para 

funcionários, Pelotão de Policia de Meio Ambiente, Centro de visitantes, Centro de 

Treinamento com lanchonete, casa de zelador e alojamento para 80 pessoas - 16 

apartamentos, auditório, restaurante, biblioteca, mirante, capela, área de camping, 

estacionamento, posto de fiscalização, área de camping e outras), quando 

questionados sobre estas estruturas e se as mesmas atendem a demanda, foi sugerido 

por alguns entrevistados a construção de mais residências para pesquisadores e 

aumento da área de camping . 
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Associamos esta questão diretamente aos objetivos da UC em favorecer a 

pesquisa aplicada ao manejo da unidade, como fonte básica de informações gerando 

subsídios nas intervenções e tomada de decisões. A visitação, o turismo, lazer e 

recreação são objetivos da unidade de proteção integral, associados a proteção e 

conservação dos recursos naturais  e biodiversidade . 

Percebemos na questão 18, referente a zona de amortecimento que não  esta 

claro os limites da mesma sendo interpretado pela grande maioria dos funcionários 

como uma área de entorno, reconhecida por comunidades vizinhas como Santa Rita, 

Mundo Novo e Antunes município de Marliéria ou expressa por uma faixa de 5 

(cinco) quilômetros de sua divisa. 

Sugere-se que a Zona de Amortecimento definida na Lei do SNUC como, seja 

melhor trabalhada com os funcionários, inclusive visualização de campo através de 

excursões planejadas, como forma de divulgação de seus limites expressos no Plano 

de Manejo. 

O método do Gespública foi reconhecido pela maioria dos funcionários como 

instrumento que  melhorou a gestão da unidade. 

O lazer, turismo, emprego, além do ICMS- Ecológico foram apontados como 

os maiores benefícios que o PERD propicia para a qualidade de vida da população das 

comunidades localizadas na zona de amortecimento da unidade. 

Fatores como valores e cultura organizacional em todas os níveis hierárquicos, 

tem influencia significativa na gestão, podendo levar a uma descontinuidade de uso e 

aplicação do modelo. 

Sugerimos ao órgão gestor e a gerencia da unidade que as avaliações dos 

indicadores de desempenham  sejam realizadas periodicamente com os  funcionários, 

evidenciando  os pontos fortes, pontos fracos, servindo como fonte para  tomada de 

decisões e melhoria  de gestão. 

As questões foram elaborados buscando identificar lacunas e oportunidade 

para melhoria gerencial da UC, de acordo com as deficiências apresentadas nos 

trabalhos já realizados por outros autores, bem como as auto avaliações feitas. 

 

5.2 Respostas dos questionários aplicados aos Conselheiros do PERD 

 

Ao analisamos as respostas, constatamos que 72,7% é do sexo, masculino, na 

faixa etária entre 40 a 50 anos (Gráfico 2), a maior parte dos conselheiro é casado 
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(Gráfico 3), de nível superior completo nos cursos de Administração  , Engenharia  

Elétrica, Pedagogia, Tecnólogo de  Gestão  em Segurança Pública Turismo e  

Engenharia  Florestal. 

 

Gráfico 2: Faixa Etária dos Conselheiros do PERD 

 

 

 

Gráfico 3 - Estado Civil 
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Sistemas Florestais, Ecologia e conservação, Engenharia de Segurança e  

Geoprocessamento de Uso e Ocupação do Solo, além do Curso de Administração e 
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O local de residência dos conselheiros é bem diversificado, contudo a maioria 

reside em Timóteo. Se considerarmos também os municípios de Marliéria, Coronel  

Fabriciano e Ipatinga o total é de 56%, residentes na região do Vale do Aço (Gráfico 

4).  

 

Gráfico 4 - Município  da Residência 

 

 

A diversidade de locais de residência se deve possivelmente a extensão do 

PERD e, consequentemente da representatividade no conselho que envolve 3 

municípios de abrangência e 6 municípios do entorno e zona de amortecimento. 

O nível de escolaridade dos conselheiros do PERD está apresentado na 

Tabela 15. 

 

Tabela 15 - Conselheiros do PERD quanto ao nível de escolaridade 

Nível de Escolaridade            Nº Conselheiros    % 

Engenharia Ind. Elétrica    01    7,15 

Administração      02  14,30 

Pedagogia      01    7,15 

Tecnólogo de Gestão em Segurança Pública 01    7,15 

Turismo       01    7,15 

Engenharia Florestal     01    7,15 

Pós-graduação     07  50,00 

Fonte: própria (maio, 2013) 

 

O nível de escolaridade é um fator de grande importância para a construção 

de uma agenda positiva da gestão do Parque e, como se pode se observar na Tabela 15 
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a escolaridade dos conselheiros é de nível superior e de diferentes áreas de 

conhecimento humano. 

Atividade exercida pelos conselheiros do PERD está apresentado na Tabela 

16.  

 

Tabela 16 - Descrição das atividades exercidas pelos conselheiros do PRAD 

Entrevistado Atividade 

01   não respondeu  

02   Turismo  

03   não respondeu  

04   Gestão de Área Protegida 

05 Comandante do 3º Pelotão de Policia Ambiental da 12º Cia PM 

Ind Mat. do PERD dar segurança e proteger de conservação 

06   Fiscal Agropecuário 

07   Meio ambiente, água e terra. 

Fonte: própria (maio, 2013) 

 

Na entrevista dos Conselheiros foi levantada a informação de qual instituição 

ou empresa cada membro trabalha e dentre os que responderam 85,7% estão ligados a 

órgão público estadual (Tabela 17). 

 

Tabela 17 - Instituição ou empresa onde os Conselheiros do PERD trabalham 

Entrevistado Atividade 

02   IEF 

01   Empresário propriedade da pousada do Parque Mata Atlântica 

01   Centrais Elétrica de Minas Gerais (CEMIG) 

01   Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) 

01   Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) 

01    Empresa Mineira de Extensão Rural (EMATER) 

Fonte: própria (maio, 2013) 

 

A função que cada conselheiro do PERD exerce na empresa onde trabalha e a 

descrição das atividades exercidas pelo conselheiro no PERD estão apresentados, 

respectivamente nas Tabelas 18 e 19. 
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Tabela 18 - Descrição das funções exercidas pelo conselheiro na empresa onde 

trabalha 

Entrevistado Atividade 

01   Analista Ambiental  

02     Sócio Proprietário de empresa de turismo 

03 Coordenador Ambiental da SUPRAM (Leste e 

Jequitinhonha) 

04     Analista ambiental 

05     Comandante do Pelotão da Policia Ambiental  

06      Educador sanitário e fiscalização 

07         Extencionista Agropecuário  

08 Professora de ensino superior (Bióloga) 

09        Diretor Técnico 

10 Integrante da equipe do Centro de Educação Ambiental 

(CEA) Oikós, prioritariamente no Projeto de Gestão de 

áreas Verdes da empresa Aperam (consolidação de 

relatórios, educadora ambiental, desenvolvimento 

comunitário, apoiadora do Plano de Prevenção e 

combate a incêndios Florestais de Timóteo, Prefeitura 

Municipal de Timóteo: Assistente social 

11 Gerente 

Fonte: própria (maio, 2013) 

 

Tabela 19 – Declaração do entrevistado quanto função que exerce no PERD 

Entrevistado                        Atividade 

01   Conselheiro  

02  Sou vizinho do parque  

03  Membro do Conselho Consultivo do PERD - Atuante  

04  Gestão de Pessoas relação com entorno, uso publico  

05 Gerenciar  atividades inerentes ao trabalho da Policia Ambiental 

no entorno e dentro do PERD e promover atividades educativas, 

preventivas e repressivas e prol da unidade de  conservação 

06  Membro do Conselho Consultivo do PERD 

07  Membro do Conselho Consultivo do PERD 

08  Membro do Conselho Consultivo do PERD 

09 Nas áreas de Monitoramento e Controle Florestal, Fiscalização, 

Controle de Incêndios Florestais e Planejamento.  

10 É conselheira Ad hoc e voluntária na Associação Amigos do 

PERD. 

11  Membro do Conselho e parceiro em diversas ações. 

Fonte: própria (maio, 2013) 
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De acordo com a declaração dos conselheiro em relação ao tempo que 

conhece o PERD, 72,7% declarou que conhece a UC há mais de quinze anos, 

conforme pode ser observado no Gráfico 5. 

 

Gráfico 5 – Tempo(anos) que o conselheiro declara conhecer o PERD 

 

 

 

Quando entrevistados os conselheiros foram arguidos se sabiam qual é a 

Missão PERD e 72,7% dos entrevistados declarou que sim. O percentual dos que 

declarou não saber a Missão do PERD correspondeu a 27,3%. Este percentual pode 

ser considerado alto, visto que os conselheiros participam diretamente das decisões no 

PERD. O fato implica na necessidade do PERD investir em treinamento dos seus 

conselheiros com vista a todos terem conhecimento sobre a Missão do PERD. 

A Visão de futuro do PERD de acordo com os conselheiros está apresentado 

na Tabela 20. 

 

Tabela 20 - Visão de futuro do PERD 

Entrevistado           Declaração dos entrevistados em relação ao tema 

01    Conservação da mata Atlântica  

02        Porém não sei descrevê-la integralmente  

03   preservar a maior área de mata Atlântica do Estado em  

consonância  com o entorno . 

04   Proteger a maior área  continua de mata Atlântica de MG 

Assegurar de maneira  sustentável o desenvolvimento regional  

05   Conservar  a maior área continua de  Mata Atlântica  em Minas 

Gerais  integrando  de  forma sustentável o desenvolvimento 

Regional  
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Tabela 20 - Continuação 

Entrevistado           Declaração dos entrevistados em relação ao tema 

06   Não respondeu  

 07  Garantira funcionamento das políticas de gestão da unidade  de 

conservação.  

08    Ser referência em gestão de unidades de conservação no estado 

09  Conservar o Ambiente Natural, segundo critérios de proteção, 

possibilitando o desenvolvimento de pesquisas, a EA e o 

turismo equilibrado 

10  Preservar e conservar a maior área contínua de mata atlântica de 

Minas Gerais, promovendo a harmonia entre as atividades da 

comunidade e a proteção da biodiversidade, contribuindo para o 

desenvolvimento científico, turístico e socioeconômico da 

região, de forma sustentável. 

11    Não me lembro. 

Fonte: própria (maio, 2013) 

 

Com relação a visão de futuro do PERD 58,3% dos entrevistados declarou 

conhecer. As respostas estão apresentadas na Tabela 21. 

 

Tabela 21 - Visão de futuro do PERD 

Entrevistado Declaração dos entrevistados em relação ao tema 

01 Ser referência e conservação de unidade de conservação 

preservação ambiental 

02    não responderam  

03    Ser  a melhor gestão  compartilhada entre os parques do Brasil 

04    Ser referencia na gestão de UC no Estado  

05   Ser reconhecida como referencia na gestão da unidade de 

conservação 

06     não respondeu  

07   Ser exemplo  na gestão  das políticas  de unidade de 

conservação no Brasil .  

08    Não respondeu  

09   Conservar o ambiente natural para as gerações do futuro, ou 

seja, manter a unidade com o mínimo de interferência antrópica 

possível, para que o equilíbrio natural (biótico / abiótico) seja 

mantido.  

10   Ser reconhecido como referência gestão de unidade de 

conservação de proteção integral 

11    Não me lembro. 

Fonte: própria (maio, 2013) 
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O entendimento dos conselheiros do PERD em relação ao plano de manejo e 

a sua importância para a gestão do PERD (Tabela 22). 

 

Tabela 22 – Entendimento em relação ao plano de manejo e importância para a 

gestão do PERD 

\        Declaração dos entrevistados em relação ao tema 

01  Informações  qualitativa e quantitativas do potencial existente  

para tomadas de decisão e melhoria da qualidade de serviços  ou 

prestados .  

02  Para mim manejo e o gerenciamento do processo de preservação 

do parque atuando na parte de uso público, pesquisa, 

manutenção, prevenção de incêndios e relacionamento com o 

entrono 

03 Requisitos quais para a gestão do parque –PERD 

04  Documento técnico normativo que assegura a eficácia na gestão 

de uma UC.  

05   O plano de manejo e definido como um projeto dinâmico que 

determina o zoneamento de uma unidade de conservação, 

caracterizando  cada uma de suas zonas e propondo o  seu 

desenvolvimento físico, de acordo  com suas finalidades com a 

participação de  vários segmentos da sociedade. E importante 

porque protege o ecossistema da unidade  de conservação por 

meio de um planejamento estratégico e participativo, prevê  

atividades de EA e sensibilização ecológica, incentiva estudos, 

pesquisas, monitoramento e trabalhos de interesse cientifico e 

sociocultural e ainda  através do plano de uso publico do 

parque, atividades de recreação ao ar livre e turismo, como 

trilhas interpretativas .  

06   plano de manejo estabelece as regras a serem seguidas para o 

uso da UC e seu entorno, sem degradá-la e ainda melhorando e 

protegendo os processos ecológicos.  

07  -Ele e o instrumento de planejamento e ação com relação à 

proteção da unidade, relacionamento com o entorno, 

regularização e instrumento de gestão do PERD e conselho, 

além de ordenar o uso dela e região circunvizinha.  

08    Documento que traça as diretrizes administrativas, define 

programas e ações prioritárias e emergenciais 
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Tabela 22 – Continuação 

\        Declaração dos entrevistados em relação ao tema 

09    É o principal Instrumento de Gestão da Unidade de 

Conservação. Como instrumento dinâmico busca adequar-se à 

realidade da unidade de conservação para com o ambiente 

antrópico de seu entorno, os anseios sociais e os critérios de 

sustentabilidade estabelecidos como premissas básicas 

10  Plano de Manejo é um instrumento de apoio a gestão que 

contém informações que caracterizam o parque, seja, do meio 

biótico, seja sua infraestrutura.  

11  É uma importante ferramenta de gestão. A criação do plano de 

manejo foi um divisor de águas na trajetória do PERD, 

principalmente pela forma participativa que foi construído.  

Fonte: própria (maio, 2013) 

 

 

De acordo com 90,9% dos Conselheiros entrevistados o PERD desenvolve 

atividades de EA e 9,1% declarou desconhecer. As declarações dos entrevistados em 

relação ao tema estão apresentados na Tabela 23.  

 

Tabela 23 – Desenvolvimento de atividades de EA no PERD 

Entrevistado        Declaração dos entrevistados em relação ao tema 

01 Palestra e caminhadas em trilhas ou caminhadas ecológicas. 

 02 não responderam  

03 No seu entorno, blitz nas estradas entre outras ações. 

04 Programa visitação pedagógica- PREA 

05 Palestra no auditório Borum Watu, no interior do PERD. 

06 Visitas guiadas das escolas da região  

 07 Escolas vizinha, comunidades entorno, palestras, interações na 

vida da região.  

08   Trilhas interpretativas, acolhimento de escolares e visitantes e 

exposição de educação ambiental no centro de visitantes. 
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Tabela 23 – Continuação 

Entrevistado        Declaração dos entrevistados em relação ao tema 

09  Caso sim, quais atividades são desenvolvidas? Diferentes 

projetos de interpretação e EA com turistas, visitantes diversos e 

ainda centros de ensino formal e informal. A unidade de 

conservação possui diferentes atributos naturais e infraestruturas 

voltada para a EA formal e informal (biblioteca, Viveiro de 

mudas, Centro de Pesquisa / Laboratórios, Centro de 

Treinamentos, Centro de Convivência, Área de Camping, 

Trilhas Ecológicas Guiadas e Autoguiadas, outros) .Possui ainda 

profissionais altamente treinados e capacitados para 

atendimento ao púbico alvo, desenvolvimento de projetos e 

difusão de conhecimento 

10   O PERD apesar da sua consolidação demonstra uma EA ainda 

é humilde,  já houve processos mais estruturados, como 

exemplo, projetos interinstitucional pela equipe do IEF (capital 

e interior) e interinstitucional na época da cooperação do Projeto 

Doces Matas. Atualmente, as ações são esporádicas, com apoio 

de algumas instituições do entorno, com fragilidade em se 

tratando de processo.  

11 EA no entorno, Cursos do SENAR; Parcerias em Seminários; 

Palestras nas escolas 

Fonte: própria (maio, 2013) 

 

Todos os conselheiros entrevistados declararam que o PERD faz prevenção 

de incêndios florestais na UC e relacionaram quais atividades são desenvolvidas para 

esse fim (Tabela 24). 

 

Tabela 24 – Atividades do PERD em relação à prevenção de incêndios florestais 

Entrevistado       Declaração dos entrevistados em relação ao tema 

01  manutenção  de aceiros, grupo  de combate a incêndios 

florestais  

02   não respondeu  

03 Limpeza de faixa ( aceiro), brigada de incêndios  compartilhada 

com empresas  do entorno, equipamentos para  controle do 

incêndio.  

04  Atualização  Anual do PRECI  com as parceiros da UC 

concretização do centro integrado de Prevenção  combate a 

incêndios floresta em Timóteo.  
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Tabela 24 – Continuação 

Entrevistado       Declaração dos entrevistados em relação ao tema 

05 E implementado  campanha Educativas de EA ; fiscalização no 

entorno priorizando-se as áreas criticas, aceiros limpos e 

conservados, treinamentos das brigadas nas áreas de prevenção 

e combate a incêndios florestais; torres e postos  de  

comunicação, principalmente nos períodos críticos  em 

funcionamento; cadastramento da população  residente no 

entorno do PERD em  áreas criticas .  

06  Possuem brigada e parceiros na prevenção o plano de  combate 

esta sento reformulado  mas acredito que poderia melhorar com 

EA direta no entorno.  

07 Construção aceiros, parcerias com empresas e prefeituras do 

entorno, sendo exemplo neste quesito na região e Estado. 

08 Treinamentos de brigadistas, formação de aceiros, campanhas 

informativas 

09 O PERD possui um Sistema Integrado de Prevenção Controle e 

Combate aos Incêndios Florestais que funciona como um plano 

(PIPRECI). Esse sistema envolve diversos atores fixados no 

entorno da Unidade (USIMINAS, ARCELOR, APERAM, 

CENIBRA, Policia Militar, Instituições, Prefeituras e 

Proprietários Rurais) que de forma conjunta desenvolvem ações 

preventivas de controle e combate aos incêndios dentro e fora 

da unidade. Dentre estas ações conjuntas podemos citar: 

aquisição de materiais e equipamentos (motores, barcos, 

veículos, abafadores, bombas costais, ferramentas diversas) 

sistemas de vigilância (torres e postos de observação), sistemas 

de comunicação (rádio, telefonia e internet) sistema de 

fiscalização (patrulhas, agentes de fiscalização, guarda parques), 

treinamentos para ações da equipe de brigadistas, na central de 

controle e no mosaico de cruzamento de dados, outros. 

10  Desde 1994, o PERD conta com o plano de integrado de 

prevenção, controle e combate a incêndios florestais. Em se 

tratando de resultado, constata-se resultados positivos, apesar do 

registro de ocorrência de incêndios nos anos de 2011 e 2012.  

11  Curso de guarda Parque; Capacitação das brigadas do entorno 

do Parque; Programa Municipal de Prevenção de Incêndios 

Florestais 

Fonte: própria (maio, 2013) 
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Em relação a estrutura física do PERD todos os conselheiros entrevistados 

consideram ser suficiente para atender as demandas. As declarações sob a estrutura 

física de alguns dos entrevistados estão inseridas na Tabela 25. 

 

Tabela 25 - Estrutura física do PERD é suficiente 

Entrevistado        Declaração dos entrevistados em relação ao tema 

01   Para  a atual demanda  e suficiente  

10   Para demanda atual  sim mais  necessita de reforma . 

09  Entendo que o PERD, pode sofrer um incremento positivo em 

suas demandas, sem a necessidade de ampliação de sua 

infraestrutura. Em termos de infraestrutura considero as do 

PERD até são excessivas, perde-se um pouco do valor natural. 

Entretanto, pela característica do público, a infraestrutura 

atende, apesar de algumas adaptações e melhorias, como 

exemplo a coleta de lixo, locação de barcos.  

Fonte: própria (maio, 2013) 

 

A informação sobre projetos de pesquisas realizados na UC todos os 

conselheiros declararam ter conhecimento. As declarações de cada membro estão 

relacionados na Tabela 26. 

 

Tabela 26 - Projetos de pesquisas realizados no PERD 

Entrevistado        Declaração dos entrevistados em relação ao tema 

01   Pesquisa na área  de Flora e Fauna  

02    Peixes, carnívoros e flora  

03   não respondeu  

04    Monitoramento de felinos; estudos liminológicos 

 05 Pesquisas  com os morcegos e projeto  relacionado  aos 

carnívoros  

06   Sempre  tem acadêmicos realizando  pesquisas mas não sei   

citar quais  

07  Qualidade das águas a seres ali presentes, controle  exóticos. 

Aves falcão e sabemos que o PERD e também  referencia  neste 

quesito!  

11   PLD 

 09 O PERD possui diferentes projetos de pesquisas voltados para a 

fauna, a flora e principalmente relacionados à limnologia 

(lagoas naturais).  
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Tabela 26 - Continuação 

Entrevistado        Declaração dos entrevistados em relação ao tema 

10  Como conselheira, procuro ter conhecimento sobre projetos. É 

sabido, que o PERD é referência em trabalhos de limnologia, 

Entre outros projetos, o trabalho com felinos, tem sido muito 

discutido visto o impacto nas comunidades  

11    Mono Carvoeiro; Onça;  

Fonte: própria (maio, 2013) 

 

Quando perguntados se existe repreensão à caça e à pesca no PERD todos os 

entrevistados declararam que sim e informaram quem realiza (Tabela 27). 

 

Tabela 27 – Agente responsável pelo combate à caça e à pesca no PERD 

Entrevistado     Declaração dos entrevistados em relação ao tema 

01   Guardas Parques e Policia  de Meio Ambiente  

02   não respondeu  

03   Policia Ambiental  

04  PMMG Ambiental  

05   Policia Ambiental   

06   Policia Ambiental 

07   PMMG Ambiental 

08   Polícia de Meio Ambiente 

09   De forma geral é realizada pela Policia Militar do Meio 

Ambiente que possui infraestrutura dentro da Unidade de 

Conservação. As Equipes de Militares são sempre amparadas 

por Agentes e Guarda Parques da Unidade.  

10  O PERD é premiado por possuir na sua área interna o pelotão da 

polícia ambiental, que realiza o trabalho interno e no entorno.  

 11  Polícia Ambiental 

Fonte: própria (maio, 2013) 

 

Na questão relacionada ao entendimento do conselheiro ao tema zona de 

amortecimento (comumente chamada de entorno) as respostas estão inserida na 

Tabela 28. 
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Tabela 28 – Entendimento dos conselheiros entrevistados em relação a Zona de 

amortecimento 

Entrevistado        Declaração dos entrevistados em relação ao tema 

01  Área em que  se  trabalham com as comunidades  para proteção  

das unidades .  

02   Zona de amortecimento e a área externa ao parque onde estão 

os vizinhos do mesmo; fazendeiros; comunidades etc.  

03-   Zona do entorno do PERD 

04  área territorial sujeita a gestão especifica no uso e ocupação do 

solo para proteção de UC.  

05  E o entorno  de uma unidade de conservação, onde as atividades 

estão sujeitas  a normas e restrições  especificas, com o 

propósito de minimizar os impactos negativos  sobre a unidade .  

06  Entendo que seja os vizinhos do parque . 

07   São vizinhos do PERD com suas influencias na vida existente 

na unidade  

08  Região no entorno do PERD, definida em seu Plano de Manejo 

de especial interesse para a conservação do parque 

09   É um território do entrono dos limites da Unidade definido 

como uma zona tampão, ou seja, tem a função de reduzir 

impactos diretos à Unidade de Conservação. Essa Zona deve 

para sua definição considerar critérios como fragmentos 

florestais, corredores ecológicos, bacias de drenagem, ambientes 

e abrigos de fauna, infraestruturas antrópicas consolidadas, 

áreas de influência direta e indireta, tipo de atividade 

desenvolvida, critérios de sustentabilidade e de 

desenvolvimento sustentável e principalmente anseios sociais. 

Considerar os quesitos sociais e de desenvolvimento sustentável 

é garantia de inclusão e de melhoria do grau de aceitação e de 

relacionamento com a população e ou comunidades do entorno 

 10  Entendo como um área importante para a conservação do 

PERD. Pois trata-se de uma externa que compreende todo o seu 

perímetro, com dimensões diversificadas de acordo com a sua 

característica, que contribui para minimizar os impactos 

negativos sobre a unidade 

11 Área vizinha à Unidade, de propriedade pública ou privada, que 

tem seu perímetro definido por lei.  

Fonte: própria (maio, 2013) 

 



 

 

 

 

71 

Observação dos conselheiros em relação a alguma mudança na gestão do 

PERD, para melhor ou para pior, com a implantação do GESPÚBLICA está 

apresentada na Tabela 29. 

 

Tabela 29 - Mudança na gestão do Parque com a implantação do GESPÚBLICA 

Entrevistado        Declaração dos entrevistados em relação ao tema 

01   Sim  para  melhor, com  maior  participação da  comunidade  

02    Os dados passaram a ser  compartilhados com a “gestão a  

vista”  

03    Sim 

04   Sim melhor  

05  O Programa Nacional de Gestão Publica, GESPUBLICA, 

instituído pelo Decreto 5.378/2005, e um Programa que apoia 

centenas de órgãos e entidades da administração Publica na 

melhoria de sua capacidade de produzir efeitos para a 

sociedade. O GESPUBLICA orienta sua ação pela  estratégica 

fundamental de promoção da  excelência dirigida  ao cidadão e 

por um conjunto de princípios, voltados para a  qualidade da 

gestão e dos serviços públicos. Trata-se de uma arrojada política 

publica  formulada para a Gestão. Esta alicerçada em um 

modelo de gestão publica e estar  focada em resultados para o 

cidadão. No meu entendimento como e uma área  política  não e  

do meu  conhecimento se a GESPUBLICA  foi bom  ou ruim na 

gestão do Parque  

06   Não acompanhei a implantação 

07   Melhora  

08   Não tenho muito contato com os aspectos administrativos da 

unidade 

09  Todo Sistema de Gestão Participativo é importante par uma 

Unidade de Conservação Pública, uma vez que diferentes atores 

tem possibilidade de se manifestar, defender os interesses que 

vão de encontro aos objetivos da Unidade de Conservação. 

Todavia, a de se ter o cuidado, com o quesito de “Tempo 

Hábil”. Determinadas ações e atribuições devem permanecer 

sob a autoridade do Gestor Responsável, uma vez que seu 

deferimento é de rotina e ou não significativo quando 

comparado às ações de gestão participativa. O sistema de gestão 

participativa é moroso e os resultados esperados em muitos 

casos podem não chegar no tempo necessário. O Estado é falho 

em assumir responsabilidades, uma vez que a hierarquia das 

instituições limita o poder de decisão, e os níveis hierárquicos 

superiores podem não estar comprometidos com as necessidades 

e decisões locais. Esse fato desmobiliza a efetiva participação e 

ocasiona descrédito à instituição responsável.  
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Tabela 29 - Continuação 

Entrevistado        Declaração dos entrevistados em relação ao tema 

10   O GESPUBLICA trouxe melhoria para a gestão do PERD, 

entretanto, o sistema gestor estadual da UC, vem sofrendo 

mudanças, dificultando os resultados. Mas é percebido, 

internalização da equipe de outro modelo de gestão, e a abertura 

para as mudanças, saindo da “zona de conforto” de serviço 

público 

 11 Observei uma melhoria na organização e gestão da Unidade, 

bem como, uma comunicação mais eficiente interna e 

externamente.  

Fonte: própria (maio, 2013) 

 

 

As respostas do entendimento dos conselheiros entrevistados de quais são os 

benefícios que o PERD propicia para a qualidade de vida da população das 

comunidades localizadas na sua zona de amortecimento estão inseridas na Tabela 30. 

 

Tabela 30 - Benefícios que o PERD propicia para a qualidade de vida da 

população das comunidades localizadas na sua zona de amortecimento 

Entrevistado         Declaração dos entrevistados em relação ao tema 

01  Conscientização para preservação  do meio ambiente com 

participação efetiva mas tomada  de decisões  junto  ao conselho 

consultivo do PERD  

02  Geração de emprego, lazer, preservação da biodiversidade 

trazendo benefícios intangíveis, porem que visam a 

sustentabilidade  

03   Conhecimento, lazer e oportunidades de negócios  

04  geração direta e indireta de emprego, serviços ambientais 

(manutenção do micro clima regional); Manutenção da Beleza 

Cênica, Identidade regional; Relação com entorno.  

05    No meu entendimento o PERD não  beneficia nenhum 

qualidade de vida para a população do entorno. O dinheiro 

enviado para o município referente ao ICMS ecológico, deveria 

ser investido em sua totalidade na população o que geraria 

emprego e renda e consequentemente a melhoria na qualidade 

de vida da população.  

06  A beleza natural do local  

07  A convivência e proteção da biodiversidade da mata atlântica , 

regulação do micro clima do Vale  do Aço e região,  potencial 

turístico e de pesquisa.  
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Tabela 30 - Continuação 

Entrevistado         Declaração dos entrevistados em relação ao tema 

08 Preservação ambiental, manutenção das características 

climáticas e ambientais da região, oportunidade de turismo 

09   - Os benefícios oferecidos pelo PERD na qualidade de vida da 

população das comunidades localizadas na sua zona de 

amortecimento é um benefício indireto e se relacionam quase na 

totalidade aos quesitos naturais (lazer, turismo). De forma geral 

a geração de emprego e renda é baixa. Por entendimento o que 

se observa é que as comunidades e proprietários rurais do 

entorno esperam mais da unidade de conservação. Que esta 

funcione como um Agente na solução de quesitos relacionados à 

fomento de atividades ambientais sustentáveis, como plantios de 

florestas, atividades aquícolas, artesanato, turismo rural ou 

ecoturismo no entorno. Que propicie o desenvolvimento de 

atividades de pequeno impacto e ou de impacto não 

significativo, com agilidade aos procedimentos de 

licenciamento e ou autorizações de funcionamento para esses 

empreendimentos. Observa-se uma falta de entendimento e de 

conhecimento dos atores que participam da Gestão da Unidade 

quanto ao pleno significado da Zona de Amortecimento, 

limitando e até mesmo proibindo a instalação de 

empreendimentos e o desenvolvimento de atividades não 

causadoras de impacto. Essas ações equivocadas afastam a 

população das comunidades localizadas na sua zona de 

amortecimento da gestão da Unidade, o que é contrário ao 

processo participativo e faz com que o PERD, seja visto como 

uma “Ilha”.  

10   O PERD na sua história é simplesmente referência de 

conquistas 

11  Melhoria significativa da qualidade do ar; Possibilidade de uso 

como espaço de lazer e visitação; Oferecimento de cursos de 

formação e qualificação profissional; Valorização da população 

do entrono.  

Fonte: própria (maio, 2013) 

 

A entrevista realizada entre os conselheiros do Conselho Consultivo do 

PERD, alcançou uma abrangência de 68% considerando como referência 16 

(dezesseis) titulares, embora, tenham sido entrevistados membros titulares e suplentes, 

bem como considerada sua representação em vários mandatos do exercício da função. 

Quanto as atividades desenvolvidas as respostas não contribuem 

significativamente para uma analise conclusiva, conteúdo destaca-se uma das 

respostas  tendo  como atividade o  comando do Pelotão  da Policia Ambiental. 
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A maioria dos membros do Conselho Consultivo do PERD representa órgãos 

públicos e tem funções de comando, liderança e decisão nos seus  órgãos,  entidades e  

estabelecimentos  profissionais. 

A maior parte dos entrevistados declarou se identificar com o PERD e se  

relacionar com a UC há mais de quinze ano (Gráfico 6). 

 

Gráfico 6 - Tempo que o membro do Conselho Consultivo do PERD declarou 

conhecer a UC 

 

 

Ressalta-se que 72,7% tem conhecimento do PERD sendo capaz de expressar 

qual seja. Da mesma forma também os conselheiros declararam ter conhecimento da 

visão  de futuro do Parque. 

O entendimento do que seja um plano de manejo e sua importância chama 

atenção pela domínio dos conselheiros para o tema, descrevendo  e se expressando  

com facilidade seu posicionamento  pelo que destacamos alguns: 

“É o principal Instrumento de Gestão da Unidade de 

Conservação. Como instrumento dinâmico busca 

adequar-se à realidade da unidade de conservação para 

com o ambiente antrópico de seu entorno, os anseios 

sociais e os critérios de sustentabilidade estabelecidos 

como premissas básicas”; 
 

“Plano de Manejo é um instrumento de apoio a gestão 

que contém informações que caracterizam o parque, seja, 

do meio biótico, seja sua infraestrutura”; 
 

“É uma importante ferramenta de gestão. A criação do 

plano de manejo foi um divisor de águas na trajetória do 

PERD, principalmente pela forma participativa que foi 

construído”. 
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Ressalta-se também o conhecimento de atividades de EA realizados na UC, 

sendo citado as trilhas interpretativas, palestras, blitz ecológicas e visitas de escolas ao 

PERD. Um dos entrevistados se refere as ações educativas dos cursos do SENAR e o 

Projeto Doces Matas, realizado em cooperação com o governo Alemão foram citados. 

A totalidade dos conselheiros tem o conhecimento das ações de prevenção a 

incêndios florestais, cujas respostas se apresentam bem elaboradas, como por exemplo 

a citação a seguir: 

 
 “O PERD possui um Sistema Integrado de Prevenção 

Controle e Combate aos Incêndios Florestais que 

funciona como um plano (PIPRECI). Esse sistema 

envolve diversos atores fixados no entorno da Unidade 

(USIMINAS, ARCELOR, APERAM, CENIBRA, 

Policia Militar, Instituições, Prefeituras e Proprietários 

Rurais) que de forma conjunta desenvolvem ações 

preventivas de controle e combate aos incêndios dentro e 

fora da unidade. Dentre estas ações conjuntas podemos 

citar: aquisição de materiais e equipamentos (motores, 

barcos, veículos, abafadores, bombas costais, 

ferramentas diversas) sistemas de vigilância (torres e 

postos de observação), sistemas de comunicação (rádio, 

telefonia e internet) sistema de fiscalização (patrulhas, 

agentes de fiscalização, guarda parques), treinamentos 

para ações da equipe de brigadistas, na central de 

controle e no mosaico de cruzamento de dados, outros”. 

 

A totalidade dos conselheiros entende que a estrutura física do PERD é 

suficiente para atender as demandas do fluxo de visitantes, contudo alguns 

conselheiros declararam que há necessidade de reformas. 

Todos os entrevistados declararam ter conhecimento sobre projetos de 

pesquisas realizada no Parque, citando principalmente as relacionadas a flora, fauna 

em geral, tendo sido especificando peixes, felinos,  morcegos e projetos liminológicos. 

Todos os conselheiros atribuíram a fiscalização do PERD a Policia de Meio 

Ambiente, ocorrendo uma menção que consideramos deva ser destacada relacionadas 

a importância da presença de um Pelotão da Polícia Ambiental no interior da UC. Os 

conselheiros demonstraram bastante conhecimento e entendimento sobre a zona de 

amortecimento, onde destacamos respostas como: 

 
“É um território do entrono dos limites do Parque 

definido como uma zona tampão, ou seja, tem a função 
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de reduzir impactos diretos à UC. Essa Zona deve para 

sua definição considerar critérios como fragmentos 

florestais, corredores ecológicos, bacias de drenagem, 

ambientes e abrigos de fauna, infraestruturas antrópicas 

consolidadas, áreas de influência direta e indireta, tipo de 

atividade desenvolvida, critérios de sustentabilidade e de 

desenvolvimento sustentável e principalmente anseios 

sociais. Considerar os quesitos sociais e de 

desenvolvimento sustentável é garantia de inclusão e de 

melhoria do grau de aceitação e de relacionamento com a 

população e ou comunidades do entorno.” 

 

Especial atenção, podemos observar por parte de um dos entrevistados, ao se 

manifestar sobre a gestão do Parque e o Gespública, chamando atenção para as ações  

participativas, o uso do  tempo e comprometimento do Estado. 

Transcrevemos a seguir a manifestação do conselho para melhor análise, uma 

vez que são feitas críticas ao órgão gestor da UC:  

 
“ Todo Sistema de Gestão Participativo é importante par 

uma Unidade de Conservação Pública, uma vez que 

diferentes atores tem possibilidade de se manifestar, 

defender os interesses que vão de encontro aos objetivos 

da UC. Todavia, a de se ter o cuidado, com o quesito de 

“Tempo Hábil”. Determinadas ações e atribuições devem 

permanecer sob a autoridade do Gestor Responsável, 

uma vez que seu deferimento é de rotina e ou não 

significativo quando comparado às ações de gestão 

participativa. O sistema de gestão participativa é moroso 

e os resultados esperados em muitos casos podem não 

chegar no tempo necessário. O Estado é falho em 

assumir responsabilidades, uma vez que a hierarquia das 

instituições limita o poder de decisão, e os níveis 

hierárquicos superiores podem não estar comprometidos 

com as necessidades e decisões locais. Esse fato 

desmobiliza a efetiva participação e ocasiona descrédito 

à instituição responsável “. 

 

De um modo geral, os conselheiros reconhecem os benefícios da UC para a  

qualidade de vida da população do entorno, principalmente na preservação  do meio 

ambiente, geração de emprego, lazer, clima, turismo, contudo um dos entrevistados se 

manifestou dizendo que o PERD não beneficia nenhuma qualidade de vida a 

população do entorno, visto que o dinheiro enviado para o município, referente ao 

ICMS Ecológico, deveria ser investido em sua totalidade para na população, o que  
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geraria emprego, renda e consequentemente a melhoria na qualidade de vida da 

população. 

Ênfase também deve ser dada ao comentário de um dos conselheiros que se  

refere ao PERD como uma ilha, onde a população não entende o posicionamento da 

UC frente a proibições de instalação de empreendimento, localizado na zona de 

amortecimento. Deduz-se que seja nos licenciamentos e consequentes restrições 

decorrentes do conflito com os objetivos da UC em contra partida ao desenvolvimento 

econômico da região. 

De um modo geral entendemos que o conselho consultivo, vem cumprindo o 

seu papel de representação  da sociedade, através de seus  diversos segmentos seja 

pelo poder público, privado ou terceiro setor devidamente organizado de forma 

paritária. 

A diversidade de atores, representatividade regional e perfil dos conselheiros  

demonstra a grande diversidade das questões  ambientais. Os conflitos de opiniões, a 

princípio até antagônicas, são fundamentais e muito importantes na tomada de decisão 

e deliberações  das diretrizes da unidade e seu  entorno.  

O Conselho é, sem dúvida o maior “ fórum”  de participação popular da 

sociedade na gestão das UC’s seja a nível nacional, estadual e municipal e em especial 

o PERD. 
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6 CONCLUSÃO 

 

O modelo de gestão da UC reproduz o de seu órgão gestor. No PERD a 

presença de políticas e diretrizes, de plano formal de trabalho, de padrões de 

procedimento, e desempenho, de monitoria e avaliação, da baixa rotatividade de 

gerentes, com consequente ganho de memória e do aprendizado organizacional. 

Percebeu-se na UC e nos órgãos gestores, a influência da gestão pública 

quando não é burocrática e patrimonialista, ganha-se clareza da missão da instituição, 

existência de visão de estratégias, falta de um plano formal de trabalho, de padrões de 

desempenho, de sistema de monitoria e avaliação de resultados, o que leva a 

motivação dos funcionários e o clima organizacional é de satisfação generalizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

79 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Embora seja um estudo de caso, sugere-se a aplicação do modelo em outras 

UC, bem como a sua continuidade no PERD que adotou o método do GESPÚBLICA. 

Fatores como valores e cultura organizacional em todas os níveis hierárquicos, 

tem influencia significativa na gestão, podendo levar  a uma descontinuidade de uso e 

aplicação do  modelo. 

Sugerimos ao órgão gestor e a gerência da UC que as avaliações dos 

indicadores de desempenham sejam realizadas periodicamente com os funcionários, 

evidenciando os pontos fortes, pontos fracos, servindo como fonte para tomada de 

decisões e melhoria  de gestão. 

As questões foram elaboradas buscando identificar lacunas e oportunidade 

para  melhoria gerencial da UC, de acordo com as deficiências apresentadas nos 

trabalhos já realizados por outros autores, bem como as auto avaliações feitas. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 – Questionário semiestruturado  

 

Dados sócio demográficos 

1. Sexo? 

a.(   )Masculino   b.(   )Feminino 

 

2. Faixa etária? 

a. (   ) até 20 anos   b.(   ) 21 a 30anos     c.(  ) 31 a 40 anos    d.(   ) 40 a 50 anos  

e.(   ) acima de 50 anos  

 

3. Estado civil 

a.(   ) casado b.(   ) solteiro c.(   ) viúvo d.(   ) divorciado e.(   ) outro 

 

4. Escolaridade 

a.(   ) 1º grau incompleto b.(   ) 1º grau completo c.(   ) 2º grau incompleto 

d.( ) 2º grau completo e.(  ) técnico, qual______________ f.(  ) superior 

incompleto______________      g.(  ) superior completo, qual_______________(  ) 

pós graduação, qual_______________ 

 

5. Local de residência  

A ).Município_______________________ Estado______   

Características das atividades desenvolvidas: ____________________________ 

6. Em qual instituição ou empresa trabalha? 

a.(   ) IEF b.(   ) Arcelor Mittal c.(   ) USIMINAS d.(   ) CENIBRA 

e.(   ) Prefeitura f.(   ) Terceirizado, qual______________________ 

 

7. Qual é a função que você exerce na empresa? ____________________________ 

 

8. Descreva as atividades exercidas por você no PERD: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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9. Há quanto tempo você conhece o PERD? 

a.  (    )  menos de cinco anos     b.   (    )   entre cinco a dez anos 

c.  (    )  entre dez a quinze anos         d.  (    )    mais de quinze anos 

 

10. Você sabe qual é a Missão PERD? 

(   ) não (   )   sim   - Caso sim a descreva. 

____________________________________________________________________ 

 

11. Você sabe qual é a visão de futuro do PERD? 

(   ) não (   )   sim    Caso sim a descreva. 

_____________________________________________________________________ 

 

12. O que entende por plano de manejo e qual é sua importância para a gestão do 

PERD? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

13. O PERD desenvolve atividades de Educação Ambiental? 

(   ) sim  (   ) não   (   ) desconheço  

Caso sim, quais atividades são desenvolvidas? _______________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

14. Existe prevenção de incêndios florestais? 

(   ) sim  (   ) não   (   ) desconheço  

Caso a resposta seja afirmativa, relacione quais atividades são desenvolvidas para esse 

fim. _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

15. A estrutura física do PERD é suficiente para atender as demandas? 

(   ) sim  (   ) não 
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Caso em seu critério não seja suficiente, aponte as melhoras em infraestrutura que 

deveriam ser feitas ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

16. Você tem informação sobre projetos de pesquisas realizados na UC? 

(   ) sim  (   ) não 

Caso sim cite alguns exemplos 

 

17. Existe repreensão à caça e à pesca na unidade? 

(   ) sim  (   ) não 

Se sim, citar por quem é realizada? ________________________________________ 

 

18. O que entende por zona de amortecimento (comumente chamada de 

entorno)? ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

19. Você observou alguma mudança na gestão do Parque, para melhor ou para 

pior, com a implantação do GESPÚBLICA? _______________________________ 

 

 

20. Em seu entendimento quais são os benefícios que o PERD propicia para a 

qualidade de vida da população das comunidades localizadas na sua zona de 

amortecimento? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Obrigado! 
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ANEXO II – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

Prezado (a) Senhor (a) 

 

Convido o(a) Sr.(a) para participar da pesquisa acadêmica por meio da 

aplicação do questionário, que será realizada por Marcus Vinicius de Freitas, aluno do 

Mestrado Profissional do Centro Universitário de Caratinga, Programa de Pós-

Graduação Meio Ambiente e Sustentabilidade intitulada o “A Importância do 

Gespública no Parque Estadual do Rio Doce: Uma Análise do Desempenho de 

Gestão”, objetivo é conhecer a eficácia do modelo de excelência em gestão pública 

aplicado na melhoria de desempenho do Parque Estadual do Rio Doce. 

A participação é voluntária. Caso aceite participar informamos que pode 

solicitar esclarecimentos sobre a pesquisa e até mesmo a qualquer momento poderá 

desistir da participar. As perguntas que vamos fazer não pretendem trazer nenhum 

desconforto ou risco. 

Após ler este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, e aceitar participar 

do estudo, solicitamos a assinatura do mesmo em duas vias, ficando uma em seu 

poder. 

Qualquer informação adicional ou esclarecimentos acerca deste estudo poderá 

ser obtido pelo telefone (31) 9988-6186 ou pelo e-mail 

marcusviniciusdefreitas@yahoo.com.br 

 

Eu, Sr.(a)......................................................................................................................, 

declaro que fui informado sobre a pesquisa e concordo em participar da mesma e que 

os dados que eu preenchi nos questionários sejam usados nesta pesquisa. 

 

Data: __/__/__ 

 

________________________________.    _______________________________ 

         Assinatura do participante                         Assinatura do pesquisador 

 

 

mailto:marcusviniciusdefreitas@yahoo.com.br

