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Resumo 

Por que a Auditoria foi realizada? 

As unidades de conservação (UCs) são territórios instituídos pelo Poder Público, sob regime 

especial de administração, com objetivos de conservação e limites definidos, em razão de 

características naturais relevantes. Essas áreas fazem parte da estratégia mundial de conservação da 

biodiversidade, ratificada pela Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) que é considerada o 

principal acordo ambiental multilateral, cujo objetivo é a redução significativa na perda da 

biodiversidade em nível global. No Brasil, as UCs federais, estaduais e municipais ocupam quase 

17% do território nacional e detêm as principais nascentes de água, jazidas minerais, madeira, látex, 

castanhas e outros recursos naturais de valor econômico, social e ambiental. Ademais, esses 

territórios concentram as principais atrações turísticas brasileiras como os Parques de Fernando de 

Noronha, Lençóis Maranhenses, Pantanal, Iguaçu (Cataratas), Tijuca (Cristo Redentor), entre 

outros. Além da beleza cênica, essas áreas são fundamentais no equilíbrio climático global e 

influenciam diretamente o regime de chuvas do Brasil e da América Latina, imprescindível para 

atividades econômicas, como a agricultura. A criação e a implementação de UCs, em especial na 

Amazônia, contribuem para redução do desmatamento e da emissão de carbono, principal gás 

responsável pelo efeito estufa. Naquela região, estão 1/3 das florestas tropicais do planeta, 1/5 da 

disponibilidade mundial de água potável e significativa amostra da biodiversidade, boa parte desse 

patrimônio em UCs. A proteção da biodiversidade é a principal finalidade das UCs. Contudo, essas 

áreas também possuem objetivos específicos como visitação, pesquisa, exploração sustentável de 

madeira, entre outros, que dependem de uma gestão eficiente para serem alcançados, o que vai além 

da simples criação desses territórios. Desse modo, e tendo em vista a relevância do tema no âmbito 

nacional e internacional, o Tribunal de Contas da União (TCU) buscou avaliar a governança desses 

territórios sob os aspectos de insumos, articulação e resultados. Assim, realizou-se análise das 

condições normativas, institucionais e operacionais necessárias para gestão eficiente do patrimônio 

público ambiental representado pelas UCs do bioma Amazônia. 
 

O que o TCU constatou? 

Com o propósito de obter um diagnóstico das 247 UCs no bioma Amazônia, o TCU criou o Índice 

de Implementação e de Gestão de Áreas Protegidas (Indimapa), ferramenta georreferenciada de 

avaliação, comunicação e monitoramento. Esse instrumento classifica as UCs em faixas: vermelho, 

amarelo e verde. Atualmente, somente 4% das UCs avaliadas encontram-se na faixa verde, 

indicativa de alto grau de implementação e de gestão, necessário ao cumprimento de seus objetivos. 

 
Assim, o TCU constatou que as UCs no bioma Amazônia não estão atingindo plenamente os 

resultados esperados, uma vez que há um baixo aproveitamento do potencial econômico, social e 

ambiental dessas áreas. Isso decorre principalmente de fragilidades na gestão que dificultam: o uso 

público; as concessões florestais; o fomento às atividades extrativistas; e as atividades de pesquisas 

e monitoramento. Além disso, a insuficiência dos recursos humanos e financeiros compromete a 
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realização de atividades essenciais como fiscalização, proteção, pesquisa etc. Ainda em relação à 

avaliação dos insumos, foram constatadas a inexistência e a inadequação dos Planos de Manejo, 

principal instrumento de planejamento e gestão que regula o acesso e o uso dos recursos naturais 

naquela área. Somado a isso, o passivo identificado de regularização fundiária impacta diretamente 

na gestão das UCs, haja vista a indefinição quanto à posse e à propriedade dessas terras. Por fim, no 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (Snuc) foram identificados problemas 

de articulação entre os atores envolvidos na gestão de UCs, decorrentes de uma insuficiente 

coordenação, da baixa cooperação e da frágil comunicação. Desse modo, tais gargalos acabam por 

expor ao risco o patrimônio público ambiental. Ademais, tendo em vista a carência de dados 

individualizados que demonstrassem a participação das UCs em dois processos relevantes: o 

desmatamento e o fluxo de carbono, o TCU elaborou outros produtos. O primeiro concluiu pela 

efetiva contribuição dessas áreas na redução do desmatamento no bioma Amazônia. Já o segundo, 

ao calcular a emissão ou remoção de CO2 para cada uma das 247 UCs avaliadas, obteve dados que 

demonstram o benefício trazido pelas UCs na redução da emissão de gases de efeito estufa.  
 

Quais são as principais deliberações? 

As principais deliberações foram no sentido de fomentar o efetivo exercício da coordenação do 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (Snuc), a cargo do Ministério do Meio 

Ambiente, de modo a incrementar as ações de articulação entre os atores envolvidos nesse tema 

para melhor aproveitamento do potencial econômico, social e ambiental dessas áreas. Foi 

determinado ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) que apresente 

plano de ação com as providências cabíveis para aprimorar o diagnóstico necessário à redução do 

passivo de regularização fundiária, e para dotar as UCs de planos de manejo, instrumento que deve 

ser adequado à realidade da UC a fim de que as ações nele previstas sejam efetivamente 

implantadas. Assim, cada UC poderá exercer de forma plena os objetivos para os quais foi criada. 

Além disso, considerando que a situação verificada neste trabalho extrapola, em certos aspectos, a 

capacidade de atuação do ICMBio, deu-se conhecimento dos resultados do trabalho à Casa Civil e 

ao Congresso Nacional, entre outros atores interessados, enfatizando os riscos envolvidos em 

manter as atribuições daquela autarquia sem dotá-la de recursos financeiros, de pessoal e de 

estrutura necessários ao pleno exercício de suas funções. 
 

O que se espera obter com essas deliberações? 

Com a identificação das principais fragilidades e boas práticas relativas à gestão das UCs no bioma 

Amazônia, espera-se que os atores interessados tomem conhecimento da situação apresentada e 

promovam, em articulação, medidas necessárias para reverter o baixo aproveitamento do potencial 

econômico, social e ambiental dessas áreas. Assim, é almejado que as UCs, se bem geridas, sejam 

fonte para o desenvolvimento econômico ao utilizar o turismo para fomentar e dinamizar a 

economia local; e que, por meio da exploração florestal sustentável, contribuam para a redução do 

desmatamento pela oferta de madeira legalizada. Desse modo, busca-se também que as UCs, além 

de proteger a biodiversidade, possam contribuir para a geração de emprego, renda e melhoria da 

qualidade de vida, de forma a conciliar a proteção dos recursos naturais à subsistência de 

populações tradicionais. Por fim, a expectativa é de que a melhoria na gestão das UCs permita a 

essas áreas oferecer mais resultados positivos ao meio ambiente. Isso porque as UCs contribuem 

com a redução do desmatamento e, consequentemente, das emissões de gás carbônico, o que reduz 

o aquecimento global e mitiga as consequências das mudanças do clima. Portanto, espera-se que, 

quando da segunda aplicação pelo TCU da ferramenta de avaliação e monitoramento, as UCs do 

bioma Amazônia apresentem resultados mais expressivos. Assim, por meio do Índice de 

Implementação e Gestão de Áreas Protegidas (Indimapa), os órgãos de controle e a sociedade 

poderão acompanhar a evolução dessas áreas. Por fim, necessário se faz que o tema biodiversidade 

seja tratado de forma transversal, extrapolando os órgãos ambientais e perpassando as diversas áreas 

do governo, para que esses territórios possam atingir plenamente os resultados de proteção do 

patrimônio ambiental e de promoção do desenvolvimento socioambiental.  
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“Cada pessoa na floresta é uma árvore também. 

Não adianta deixar uma em pé e a outra não”. 

Roberto Brito de Mendonça, presidente da 

comunidade Tumbira da Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável Rio Negro/AM. 

1. Introdução 

1. Cuidam os autos de auditoria coordenada realizada nas unidades de conservação no 

bioma Amazônia. 

1.1. Antecedentes 

2. O meio ambiente integra o patrimônio público na qualidade de bem de uso comum 

do povo e as unidades de conservação (UCs) são parcela relevante desse patrimônio ambiental, cujo 

principal objetivo é a proteção da biodiversidade. Assim, por tratar-se de um patrimônio público, 

compete às instituições de controle avaliar a gestão dessas áreas, tendo em vista a sua relevância 

ambiental, social e econômica. 

3. Nesse sentido, por meio da comunicação realizada pelo Exmo. Sr. Ministro Augusto 

Nardes, na sessão do dia 22/8/2012, foi proposta e aceita pelo plenário do TCU a realização de 

auditoria coordenada para a avaliação das ações governamentais relativas às UCs localizadas no 

bioma Amazônia.  

4. Naquele momento vislumbrou-se a oportunidade de envolver os nove Tribunais de 

Contas dos Estados do bioma Amazônia na fiscalização (TCE-AC, TCE-AM, TCE-AP, TCE-MA, 

TCE-MT, TCE-PA, TCE-RO, TCE-RR e TCE-TO). Essa opção surgiu da necessidade de se avaliar 

as unidades de conservação na Amazônia de forma sistêmica, uma vez que a biodiversidade dos 

ecossistemas, da fauna e da flora suplanta os limites demarcatórios dos municípios, estados e países. 

5. Assim, buscou-se a realização de um trabalho pioneiro que produzisse uma avaliação 

sistêmica dessas áreas em todo bioma Amazônico, nas duas esferas de governo, estadual e federal, 

diferentemente de fiscalizações anteriores já realizadas pelo TCU no tema (Acórdãos – 

Plenário/TCU 1676/2004, 841/2008, 1097/2008 e 2516/2011). Além disso, pretendeu-se identificar 

oportunidades de melhoria e boas práticas na gestão dessas áreas. 

 

1.2. Identificação do objeto de auditoria 

6. As unidades de conservação (UCs) são territórios instituídos pelo Poder Público que, 

devido às suas características naturais relevantes, possuem objetivos de conservação e limites 

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

proteção. Essas áreas fazem parte da estratégia brasileira de conservação da biodiversidade, 

entendida esta como parcela do patrimônio ambiental existente no Brasil. 

7. Atualmente, tais áreas ocupam quase 17% do território nacional, entre unidades 

federais, estaduais e municipais, cuja gestão cabe aos respectivos órgãos gestores, os quais possuem 

obrigação constitucional de gerir esse patrimônio de forma eficiente, como todo bem público. 

8. A auditoria na esfera federal foi realizada precipuamente no Instituto Chico Mendes 

de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), autarquia a quem cabe a gestão desses territórios, e 

no Ministério do Meio Ambiente, responsável por coordenar o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza (Snuc), estabelecido pela Lei Federal 9.985/2000. 

9.  Uma das finalidades previstas pelo Snuc para essas áreas é a manutenção da 

diversidade biológica. Entretanto, as UCs, por previsão legal, também possuem outros objetivos, 

tais como: o uso público (visitação e recreação), a exploração sustentável de madeira, a realização 

de pesquisas etc. Assim, tais territórios requerem uma boa gestão, que conte com insumos 

suficientes e articulação adequada para que esses objetivos sejam alcançados. 
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1.3. Objetivos e escopo da auditoria 

10. Atualmente existem 313 unidades de conservação (UCs) federais em todo o Brasil, 

das quais 107 UCs encontram-se no bioma Amazônia. As unidades desse bioma ocupam 59 milhões 

de hectares (ha) e representam 80% da área total das UCs federais no Brasil (Gráfico 1). 

Gráfico 1 – Quantidade de UCs federais e área ocupada 

UCs Federais bioma 
Amazônia

UCs Federais outros 
biomas

107

206

Total de UCs Federais: 313

Quantidade de Unidades  por bioma

Área ocupada por UCs do 
bioma Amazônia 

Área ocupada por UCs de 
outros biomas

Quantidade de Área por bioma 

Área total ocupada por UCs 
Federais: 75 milhões de hectares

58  milhões de ha

16 milhões 
de ha

  

Elaborado pela equipe de auditoria 

11. Dada a relevância apontada, a auditoria coordenada buscou avaliar se existem as 

condições normativas, institucionais e operacionais necessárias para que as 247 UCs federais e 

estaduais localizadas no bioma Amazônia atinjam os objetivos para os quais foram criadas, 

identificando gargalos e oportunidades de melhoria, bem como boas práticas que contribuam para o 

aperfeiçoamento da gestão dessas áreas. 

12. Desse modo, todas as unidades de conservação no bioma Amazônia foram avaliadas. 

A estratégia metodológica teve de ser adaptada para permitir a realização de uma avaliação 

sistêmica englobando aspectos de insumos, articulação e resultados, inerentes a qualquer tipo de 

UCs. Assim, o TCU fez uma análise das 107 UCs pertencentes à esfera federal e os TCEs avaliaram 

as 140 UCs do bioma Amazônia no seu respectivo estado, possibilitando obter um diagnóstico 

pioneiro dessas áreas e um panorama do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza (Snuc) e de seus objetivos. 

13. Nessa linha, e levando em consideração a natureza operacional do trabalho, julgou-se 

pertinente e oportuno realizar uma avaliação dos aspectos comuns às unidades de conservação, os 

quais são imprescindíveis para o funcionamento adequado dessas áreas e possibilitam o alcance dos 

resultados esperados quando de sua criação. Além disso, também foram levados em consideração 

aspectos particulares desses territórios no que diz respeito ao alcance dos objetivos específicos para 

cada categoria de UC. 

14. Sabe-se que as UCs para serem bem geridas necessitam de insumos inerentes a 

qualquer política pública, como, por exemplo, recursos humanos e financeiros compatíveis com 

suas atribuições. Ocorre que são necessários também instrumentos de gestão específicos, tais como 

planos de manejo adequados e conselhos gestores atuantes.  

15. Além disso, tendo em vista as significativas dimensões dessas unidades, uma vez que 

algumas UCs são maiores que muitos municípios brasileiros, necessário se faz uma atuação 

coordenada das políticas públicas e dos atores envolvidos que, por meio de uma articulação 

eficiente, possibilite o atingimento dos objetivos previstos para essas áreas. 

16. Por fim, de acordo com o Snuc, é esperado que as UCs produzam resultados em 

termos de proteção do patrimônio natural e promoção do desenvolvimento socioambiental. Nesse 

contexto, a preocupação com esses fatores, em conjunto com os resultados das técnicas de 

diagnóstico de auditoria desenvolvidas (vide seção XX Métodos utilizados), orientou a definição do 

escopo do trabalho e subsidiou a definição do problema e das questões de auditoria (Tabela 1).  



 

9 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

SecexAmbiental / Seaud / Secex-RR 
Auditoria Coordenada em Unidades de Conservação no bioma Amazônia 

 

Tabela 1 – Problema e Questões de Auditoria 

Problema de auditoria 

A criação de unidades de conservação (UCs) é umas das principais estratégias de conservação 

da biodiversidade. Entre 2003 e 2008, o Brasil foi responsável pela criação de 74% das áreas 

protegidas em todo mundo. No entanto, essa Política pode não ter sido acompanhada das 

condições necessárias à implementação e à consolidação dessas áreas.  

Dado que a Amazônia detém uma das maiores concentrações de biodiversidade do planeta e 

que a temática ambiental suplanta os limites geopolíticos de Estados e Países, a presente 

auditoria busca realizar, sob a ótica do controle externo, uma avaliação sistêmica da gestão das 

unidades de conservação na Amazônia Brasileira. 

Três aspectos se destacaram e por sua relevância acabaram subsidiando a formulação das 

questões de auditoria. São eles: insumos, articulação e resultados. 

Questão 1 

Em que medida o Governo Federal tem disponibilizado nos últimos cinco anos condições 

necessárias para a criação, a implementação e a consolidação das unidades de conservação 

localizadas no bioma Amazônia? Insumos 

Questão 2 

De que forma a coordenação, cooperação e comunicação entre os atores envolvidos na 

governança das unidades de conservação localizadas no bioma Amazônia têm propiciado o 

alcance dos objetivos previstos no Snuc? Articulação 

Questão 3 

Em que medida a gestão das unidades de conservação federais localizadas no bioma Amazônia 

está contribuindo para a proteção do patrimônio natural e a promoção do desenvolvimento 

socioambiental? Resultados 

 

1.4. Critérios 

17. A fim de permitir uma visualização rápida dos principais critérios utilizados no 

presente trabalho, foi elaborado um quadro de normativos organizado de forma a possibilitar uma 

avaliação acerca da suficiência e possíveis lacunas existentes na gestão de unidades de conservação, 

conforme Apêndice A desse relatório. Os critérios específicos aplicáveis às questões de auditoria 

estão descritos no capítulo correspondente. 

 

1.5. Métodos utilizados 

18. O método utilizado no presente trabalho consistiu no uso de diferentes técnicas e 

procedimentos de auditoria para permitir a realização de uma avaliação sistêmica das unidades de 

conservação (UCs) no bioma Amazônia. Nesse sentido, a seguir são descritas sucintamente as mais 

relevantes atividades e ferramentas desenvolvidas especificamente para atingir o objetivo da 

auditoria. As informações completas relativas aos métodos empregados na coleta e na análise dos 

dados podem ser encontradas no Apêndice B. 

19. Na fase de planejamento merece destaque o instrumento de diagnóstico denominado 

Árvore de Problemas. Trata-se de ferramenta visual, aprimorada pela equipe de auditoria, que 

permitiu obter um diagnóstico preliminar dos principais aspectos e fragilidades da gestão de UCs, 

bem como as relações entre causa e efeito (Apêndice C). 



 

10 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

SecexAmbiental / Seaud / Secex-RR 
Auditoria Coordenada em Unidades de Conservação no bioma Amazônia 

 

20. Por se tratar de uma auditoria coordenada que visa à avaliação sistêmica das 

unidades de conservação nas esferas federal e estadual da Amazônia, houve a participação das 

Secretarias Regionais de Controle Externo do TCU e dos Tribunais de Contas Estaduais (TCEs) da 

região norte e do estados do Maranhão e do Mato Grosso. A lista com os nomes de todos os 

integrantes está no Apêndice D.  

21. Assim, ainda na etapa de planejamento, realizou-se Workshop de capacitação, 

ocorrido em Brasília, que visou capacitar as equipes de auditoria por meio de palestras técnicas 

acerca da gestão de unidades de conservação e das técnicas de auditoria operacional. A capacitação 

de uma semana, a cargo da equipe coordenadora, foi necessária para uniformizar conceitos e definir 

estratégias de fiscalização para os 35 auditores, entre servidores do TCU e dos TCEs participantes, 

permitindo a confecção de papéis de trabalho padronizados. O cronograma do referido evento 

encontra-se no Apêndice E. 

22. Em relação à fase de execução, deve-se destacar a utilização da Fiscalização de 

Orientação Centralizada (FOC) que contou com a participação de sete regionais do TCU (Secex-

AM, Secex-AP, Secex-MA, Secex-MT, Secex-PA Secex-RO e Secex-RR) possibilitando visitar in 

loco aproximadamente 25% das 107 UCs federais situadas naquele bioma. Por se tratar de uma 

auditoria coordenada, as equipes dos TCEs utilizaram os papéis de trabalho validados no Workshop, 

o que permitiu a consolidação dos dados para toda a região. O principal instrumento de coleta de 

dados foi o questionário eletrônico, escolhido como forma mais adequada de comunicação à 

realidade da Amazônia. Merece destaque o alcance de 100% das respostas dos gestores a esse 

instrumento. 

23. Quanto à fase de relatório, foi elaborada uma ferramenta específica que possibilitasse 

uma avaliação ampla e um acompanhamento contínuo da performance da gestão desses territórios. 

Assim, criou-se o Índice de Implementação e de Gestão de Áreas Protegidas (Indimapa), 

instrumento que permite o monitoramento da evolução da gestão dessas áreas por órgãos de 

controle, pelas entidades gestoras, por organizações não governamentais, por doadores 

internacionais e pela sociedade, aumentando, dessa maneira, o controle social (accountability) e 

fortalecendo a governança do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. O 

Capítulo 5 trará os resultados da aplicação da referida ferramenta. 

24. Também vale ressaltar que foram elaborados dois produtos de avaliação da 

contribuição das UCs no alcance de significativos resultados. O primeiro se refere ao papel de cada 

UC na emissão/absorção de gás carbônico, e o segundo está relacionado à contribuição dessas áreas 

na redução do desmatamento, os quais serão abordados no decorrer do Capítulo 3. 

25. A estratégia metodológica empregada na auditoria durante as etapas de 

planejamento, de execução e de relatório estão descritas no Apêndice B, que também discorre sobre 

os critérios de seleção das unidades visitadas e sobre as limitações impostas ao trabalho.  

26. Por fim, cumpre ressaltar que os trabalhos foram realizados em conformidade com as 

Normas de Auditoria do Tribunal de Contas da União (Portaria – TCU 280/2010) e com 

observância aos princípios e padrões estabelecidos pelo TCU no Manual de Auditoria Operacional, 

não tendo sido imposta nenhuma restrição aos exames efetuados. 

 

1.6. Organização do Relatório 

27. O relatório apresenta no Capítulo 2 uma visão geral das unidades de conservação que 

traz, em subtítulos próprios, as principais características dessas áreas, o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza (Snuc), e a descrição sucinta dos diferentes grupos e 

categorias de unidades. 
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28. O Capítulo 3 trata dos benefícios advindos da criação de unidades de conservação no 

bioma Amazônia sob a ótica da proteção do patrimônio natural. Além disso, são demonstrados os 

produtos que avaliam a contribuição desses territórios para redução do desmatamento e emissões de 

carbono. Por sua vez, o Capítulo 4 discorre sobre as constatações relativas às principais fragilidades 

que impactam negativamente o alcance dos resultados na promoção do desenvolvimento 

socioambiental.  

29. No Capítulo 5 são avaliadas a implementação e a gestão das UCs, por meio do 

Indimapa, instrumento que traz de forma consolidada os resultados mais relevantes das principais 

categorias de UCs na região Amazônica. Nessa parte do relatório são também apresentados 

resultados comparativos entre UCs federais e estaduais. 

30. Já o Capítulo 6 analisa a compatibilidade entre os insumos disponibilizados pelo 

governo federal e as necessidades das UCs no bioma Amazônia. No Capítulo seguinte, será avaliada 

a articulação entre os atores envolvidos na gestão desses territórios. Por último, o relatório traz a 

conclusão e a proposta de encaminhamento, a qual sintetiza as recomendações sugeridas pela 

equipe de auditoria ao longo do relatório. 

 

2. Visão Geral 

31. As unidades de conservação (UCs) são uma das formas mais utilizadas no mundo 

todo para proteção da biodiversidade in situ, que é a conservação de ecossistemas e habitats em 

seus ambientes naturais (Pressey et al, 1993). As UCs fazem parte de um conjunto de territórios 

denominados como áreas protegidas, que também incluem as terras indígenas, as áreas de 

preservação permanente, as áreas de reserva legal e as áreas remanescentes de quilombolas, as quais 

não serão objeto de avaliação neste trabalho. 

32. Quanto às UCs, em 2000 foi publicada a Lei Federal 9.985 que institui o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (Snuc), o qual estabelece dois grupos divididos 

em 12 categorias de unidades com objetivos específicos para cada uma delas (Figura 1). 

Figura 1 – Grupos e categorias do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

 
Elaborado pela equipe de auditoria 
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33. De acordo com o Snuc, o objetivo básico das unidades de proteção integral é 

preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, onde em 

regra não é permitida fixação de pessoas. Por sua vez, a principal finalidade das unidades de uso 

sustentável é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus 

recursos naturais. Nesse grupo, a presença de populações tradicionais é admitida e incentivada. 

34. Nesse contexto, a título de exemplo, as Estações Ecológicas (Esec) juntamente com 

as reservas biológicas (Rebio) são as unidades mais restritivas. Por outro lado, as áreas de proteção 

ambiental (APA) possuem menor restrição. O Snuc é composto por unidades das três esferas de 

governo (federal, estadual e municipal), além de áreas particulares. Cabe salientar que não foram 

objeto desse trabalho as unidades municipais tampouco as UCs definidas na categoria Reserva 

Particular do Patrimônio Natural (RPPN), uma vez que se trata de área privada cuja gestão cabe ao 

proprietário daquele território.  

35. No bioma Amazônia, na esfera federal, as categorias reserva extrativista, floresta 

nacional e parque nacional são as mais representativas (Gráfico 2). 

Gráfico 2 – Quantidade de UCs federais do bioma Amazônia por categoria e área ocupada 

PARNA 
18

FLONA 32

RESEX 33

REBIO 9

ESEC 9

ARIE 3

APA 2

RDS 1

Outras 24

Quantidade de UCs (107 unidades)

PARNA FLONA RESEX REBIO ESEC ARIE APA RDS

PARNA 34%

FLONA 
28%

RESEX 
19%

REBIO 6%

ESEC 9%
ARIE 0%

APA 4%

RDS 0%

Outras 

19%

Área das UCs (587 mil Km2)

PARNA FLONA RESEX REBIO ESEC ARIE APA RDS

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria com dados do site do ICMBio e do MMA 

36. Vale a pena frisar que as UCs não devem ser percebidas como espaços destinados 

exclusivamente a “proteger a natureza”. Em verdade, busca-se regular e estabelecer regras para o 

acesso e o uso dos recursos da fauna e flora ali existentes, portanto, não se trata de impedir a 

presença humana, mas de disciplinar determinadas atividades. Assim, é preciso reconhecer que 

existem milhares de pessoas vivendo nesses territórios, conforme será tratado no Capítulo 4. 

37. O Snuc prevê, como alguns dos seus objetivos centrais, contribuir para a preservação 

e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais; e promover o desenvolvimento sustentável 

a partir dos recursos naturais. Nesse contexto, a relevância do referido sistema perpassa a 

manutenção da biodiversidade, uma vez que ele tem o potencial de se tornar um instrumento que 

também pode contribuir para a geração de emprego e renda, para o aumento da qualidade de vida da 

população e para o desenvolvimento do país, sem prejuízo para a conservação ambiental (O Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, 2011).  

38. As unidades de conservação não são espaços intocáveis onde nenhuma atividade 

humana pode ser desenvolvida. Em 88,3% da área total protegida por UC são permitidos usos 

diversos passíveis de gerar efeitos positivos imediatos à economia regional (Gurgel et al. 2009). 

Apenas 11,7%, apresenta restrições do ponto de vista de uso direto dos recursos naturais, embora 

sejam permitidas atividades desde que reguladas e controladas pelos órgãos ambientais. 

39. Assim, as UCs não buscam exclusivamente a proteção da biodiversidade, mas visam 

também o manejo da natureza pelo uso humano de forma sustentável, ou seja, pela exploração do 

ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis, de seus serviços 

ecossistêmicos e valores culturais associados, conforme prevê a União Internacional para a 
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Conservação da Natureza (IUCN), organização internacional dedicada à conservação dos recursos 

naturais.  

40. No âmbito internacional, o Brasil é parte da Convenção das Nações Unidades sobre 

Diversidade Biológica (CDB), considerada o principal acordo ambiental multilateral na área de 

biodiversidade. Essa convenção dispõe que o estabelecimento de um sistema de áreas protegidas é 

medida fundamental para promover a conservação in situ. 

41. Aberta para a assinatura durante a Conferência Rio-92, a CDB entrou em vigor no 

dia 29 de dezembro de 1993. A Convenção conta atualmente com 193 partes, ou seja, reúne quase 

todos os países do mundo (com exceção dos Estados Unidos que é signatário, porém não ratificou, 

portanto não é considerado uma das partes). Ao se tornarem partes da Convenção, os países 

iniciaram um processo de adequação das suas legislações nacionais para que pudessem cumprir 

com os compromissos estabelecidos nos 42 artigos do tratado. O artigo 6º, por exemplo, determina 

que as partes devem desenvolver uma estratégia nacional para guiar a elaboração de uma política 

nacional de biodiversidade que reflita os princípios ali acordados. 

42. Desde 2002 os esforços para atingir os objetivos e garantir o cumprimento da CDB 

são acompanhados através de um conjunto de metas acordadas entre as partes. Em 2010 um 

conjunto de metas foi internacionalmente negociado, as metas de Aichi, para guiarem os esforços 

no período de 2011 a 2020. A meta número 11 diz que: 

Até 2020, pelo menos 17 por cento de áreas terrestres e de águas continentais e 10 por 

cento de áreas marinhas e costeiras, especialmente áreas de especial importância para 

biodiversidade e serviços ecossistêmicos, terão sido conservados por meio de sistemas de 

áreas protegidas geridas de maneira efetiva e equitativa, ecologicamente representativas e 

satisfatoriamente interligadas e por outras medidas espaciais de conservação, e integradas em 

paisagens terrestres e marinhas mais amplas (Metas de Aichi, objetivo estratégico C, 

Meta 11).  

43. Por sua vez, a fim de atender os compromissos internacionais assumidos, o Brasil 

aumentou consideravelmente a área do território nacional protegido por unidades de conservação. 

Vale destacar que o país foi responsável por criar 74% das áreas protegidas no mundo entre 2003 e 

2008.  Conforme dados do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC), o 

Brasil possui atualmente 17,15% de seu território continental protegido por UCs, o que evidencia o 

alcance da meta estabelecida.  

44. Embora o governo brasileiro tenha conseguido atingir a meta de criação de UCs 

continentais, deve-se salientar que as Metas de Aichi não se resumem à criação desses territórios. O 

pacto assinado estabelece que essas áreas devem ser “geridas de maneira efetiva e equitativa”, ou 

seja, é imprescindível uma boa gestão que contribua para o alcance dos objetivos previstos para 

cada uma das unidades criadas, os quais vão além da proteção da biodiversidade. 

45. Estudo da CDB (CBD Technical Series nº 18) analisou as áreas protegidas do mundo 

e chegou à conclusão que o crescimento global de áreas protegidas nem sempre foi acompanhado 

de uma gestão eficiente destes novos territórios. Algumas delas, apesar de legalmente existirem, não 

foram de fato implementadas ou consolidadas, e muitas não têm capacidade gerencial para seu 

adequado funcionamento. As causas das deficiências apontadas pelo estudo são: baixo nível de 

governança, lacunas na legislação, e falta de recursos financeiros, entre outras.  

46. Desse modo, aliada a uma gestão eficiente, são necessárias condições adequadas que 

possibilitem a plena implementação e consolidação dessas áreas, não sendo suficiente apenas a 

criação de territórios. Nessa linha, além de uma boa administração, é necessário que as ações 

governamentais relativas à governança das UCs sejam articuladas e coordenadas para que essa 

política pública de proteção da biodiversidade e promoção do desenvolvimento socioambiental seja 

executada de forma efetiva. 
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47.  Assim, busca-se aqui identificar as principais fragilidades e oportunidades de 

melhoria na gestão das UCs do bioma Amazônia para que essas áreas produzam resultados ainda 

mais expressivos e positivos. Além disso, por constituírem parte extremamente relevante e 

significativa do patrimônio ambiental brasileiro e, consequentemente, da humanidade, compete aos 

órgãos de controle avaliar como estão sendo geridas essas áreas e quais resultados estão sendo 

alcançados em termos de promoção do desenvolvimento socioambiental e proteção do patrimônio 

público.  

48. Desse modo, é direito do cidadão e dever do Estado prover de forma acessível à 

sociedade, ao governo e aos demais atores interessados, informações a respeito da gestão das 

unidades de conservação permitindo o acompanhamento do desempenho individual e consolidado 

desses territórios.  

49. Sabe-se que, para gerir o patrimônio público ambiental, é necessário um conjunto de 

normas que disciplinem e fortaleçam a governança relativa às áreas protegidas brasileiras. Nesse 

sentido, cabe abordar, de forma resumida, o arcabouço jurídico-normativo referente às unidades de 

conservação. Para isso, o TCU elaborou um quadro de normativos que apresenta um fluxograma 

das normas concernentes à governança das UCs e as suas interelações. O referido documento pode 

ser melhor visualizado no Apêndice A. 

 
Elaborado pela equipe de auditoria 

50. A Lei do Snuc (9.985/2000) é considerada um marco na história da conservação da 

biodiversidade e dos recursos naturais no Brasil, e um de seus principais méritos foi consolidar as 

normas relativas às UCs no país em uma única lei (Dez Anos do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação, 2011).  

51. No entanto, identifica-se ainda algumas lacunas normativas que merecem atenção, 

destacando-se, dentre elas, a ausência de Regimento Interno do ICMBio, a falta de regulamentação 

dos artigos 47 e 48 da Lei 9.985/2000 e a não regulamentação das categorias de manejo.  
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52. Deve-se ressaltar que o ICMBio, entidade executora do Snuc no âmbito federal, 

ainda carece de Regimento Interno mesmo após seis anos de sua criação.  Não é razoável que a 

autarquia prescinda, há tanto tempo, do instrumento que normatiza a organização e o 

funcionamento da instituição.  

53. Sobre a regulamentação das categorias do Snuc, observa-se na segunda coluna do 

Quadro que, à exceção dos Parques Nacionais (Decreto 84.017/1979) e das RPPNs 

(Decreto 5.746/2006), todas as demais categorias ainda carecem de regulamento. A eficiência na 

gestão das unidades de conservação envolve o conhecimento do gestor sobre as diretrizes e 

objetivos que regem cada uma das categorias de manejo de UC previstas no Snuc. Portanto, a 

regulamentação de todas as categorias de manejo do Sistema é um dos principais marcos legais a 

serem elaborados (Estratégia Nacional para a conservação e uso sustentável da Biodiversidade 

Brasileira 2012-2020).  

54. Sobre os serviços ambientais, ainda não foi realizada a regulamentação dos artigos 

47 e 48 da Lei do Snuc (Lei 9.985/2000), os quais abordam os serviços de proteção dos recursos 

hídricos fornecidos pelas áreas protegidas. Além do potencial de contribuir para determinadas 

unidades de conservação, ao garantir um montante de recursos específicos para a proteção e 

implementação dessas áreas, a regulamentação de tais dispositivos ofereceria ao Brasil um 

referencial normativo capaz de impulsionar outras nações no reconhecimento do pagamento pelos 

serviços ecossistêmicos (PSE). Sobre o tema, o MMA editou em maio de 2012 o Termo de 

Referência 4, cujo objetivo é a contratação de serviços de consultoria de pessoa jurídica para 

subsidiar o governo federal nos estudos de viabilidade jurídica e no estabelecimento de metodologia 

de cálculo a fim de promover a cobrança das empresas de abastecimento de água e usinas 

hidrelétricas pelos serviços ambientais prestados por unidades de conservação.   

55. Do exposto, a despeito de algumas lacunas identificadas e considerando o quadro de 

normativos e as análises que serão postas no presente trabalho, nota-se que o Snuc possui um 

arcabouço de normas e estratégias em quantidade e qualidades satisfatórias. No entanto, a 

governança ambiental no Brasil ainda enfrenta dificuldades, principalmente, na capacidade de 

implementar as políticas, diretrizes e estratégias existentes, conforme será demonstrado nos 

próximos capítulos do relatório.  
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3. Avaliação do TCU 

56. A avaliação efetuada pelo TCU na governança das unidades de conservação (UCs) 

no bioma Amazônia analisou as ações empreendidas e os resultados obtidos em três vertentes: o 

Brasil no contexto internacional; o Ministério do Meio Ambiente (MMA) enquanto coordenador do 

sistema de áreas protegidas no plano nacional; e o Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio) como entidade gestora das UCs federais. 

57. De início, destaca-se que, segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

da Natureza (Snuc – Lei 9.985/2000), as UCs têm, dentre suas finalidades, a proteção da 

biodiversidade, bem como o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais. Nesse 

sentido, a criação desses espaços tem permitido o alcance dos objetivos de proteção do patrimônio 

natural e de promoção do desenvolvimento socioambiental.  

3.1 Benefícios advindos da criação de unidades de conservação 

58. O presente capítulo fará uma avaliação da proteção do patrimônio natural das UCs da 

Amazônia sobre a ótica dos resultados alcançados no controle do desmatamento, bem como dos 

benefícios advindos da redução da emissão de carbono nesse bioma. 

3.1.1 As unidades de conservação contribuem para a proteção do patrimônio natural 

59. As unidades de conservação (UCs) têm trazido resultados positivos na proteção do 

patrimônio natural, na medida em que a criação dessas áreas contribui para uma significativa 

redução do desmatamento na Amazônia. Na presente análise foi encontrada uma relação entre a 

criação de áreas protegidas e a redução nas taxas de desflorestamento. 

60. O Brasil diminuiu consideravelmente sua área anualmente desmatada. Dados do 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) indicam que a taxa de desmatamento anual na 

Amazônia Legal passou de 27.772 km
2
 em 2004 para 4.571 km² em 2012, o que equivale a 76% da 

da meta voluntariamente assumida pelo país a ser atingida até o ano de 2020. A meta prevista é de 

3.925 km² anuais, estipulada pelo Decreto 7.390/2010 que regulamentou a Política Nacional sobre 

Mudança do Clima, Lei 12.187/2009. 

61. Na mesma linha, também tem destaque a criação pelo Brasil de 74% das áreas 

protegidas no mundo no período entre 2003 e 2008 (JENKINS, 2009). Nesse intervalo foram 

criadas mais de 550 mil km
2
 de UCs federais e estaduais, uma área maior que a da Espanha, sendo 

grande parte no bioma Amazônia. Assim, enquanto a taxa de desmatamento anual foi reduzida, o 

percentual de áreas protegidas foi ampliado (Gráfico 3). 

Gráfico 3 – Evolução das áreas de UCs (federais e estaduais) e do desmatamento na Amazônia 
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Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria com dados do Inpe e do ICMBio  
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62. No contexto de um conjunto de ações e políticas públicas direcionadas para o 

combate ao desmatamento, tais como: o aprimoramento das atividades de fiscalização, a 

implantação de medidas normativas específicas e a existência de mecanismos financeiros de 

incentivo positivo à reduçao do desmatamento; ganha destaque a estratégia de criação de UCs que, 

aliada à utilização de mosaicos e corredores ecológicos de áreas protegidas, contribuiu para inverter 

a lógica de ocupação e exploração econômica desses territórios. 

63. O processo de criação de uma UC passa por uma decisão política que, baseada em 

estudos técnicos e ouvida a sociedade, opta por transformar determinado território em área 

protegida sob regime especial de administração, com objetivos de conservação e limites definidos. 

Nesse processo de criação, quando houver risco de dano grave aos recursos naturais, o poder 

público poderá decretar limitações administrativas ao exercício de atividades (art. 22-A, Lei 

9.985/2000). Assim, a afetação dessas áreas como terras públicas traz a presença do estado, o que 

diminui a pressão pelo uso indevido daquele território e desestimula pretensões ilegais de posse, em 

especial a exploração desautorizada de madeira. 

64. Tendo em vista que o escopo da presente auditoria são as UCs do bioma Amazônia, 

o TCU avaliou a contribuição dessas áreas para a redução do desmatamento na região. Vale 

destacar que os dados do Inpe (Gráfico 3), oriundos do Programa de Cálculo do Desflorestamento 

da Amazônia (PRODES), se referem à Amazônia Legal, área que difere do bioma Amazônia. A 

primeira, com aproximadamente 5,2 milhões de km
2
, engloba os biomas Cerrado, Pantanal e 

Amazônia, este último com cerca de 4,2 milhões de km
2
. 

65. Com o intuito de avaliar a efetividade das unidades de conservação na contenção do 

desmatamento, o TCU quantificou o desflorestamento ocorrido no bioma Amazônia no período de 

2008 a 2012. Essa avaliação também permitiu separar a ocorrência de desmatamento dentro e fora 

de UCs.  

66. Os dados primários para essa análise foram provenientes do Sistema de Detecção do 

Desmatamento em Tempo Real na Amazônia (Deter), um dos sistemas de acompanhamento 

utilizados pelo Inpe. Inicialmente, buscando atender ao escopo da auditoria, foi necessário segregar 

dos mais de 18 mil alertas de desmatamento os dados pertinentes ao bioma Amazônia, uma vez que 

o conjunto de informações iniciais englobava a Amazônia Legal, região que abrange outros bioma. 

67. Em segundo lugar, as detecções georreferenciadas de desmatamento foram tratadas 

de modo a caracterizar as incidências em unidades de conservação. A partir desse ponto, foi 

possível distinguir as ocorrências de forma individualizada para as 247 UCs avaliadas na auditoria, 

segregando, ainda, o desmatamento em áreas federais e estaduais.  

68. O resultado da referida avaliação constatou que, no período de 2008 a 2012, mais de 

15 mil km² foram desmatados no bioma Amazônia. Desse total, apenas 971 km² tiveram origem em 

UCs. Assim, 94% do desmatamento ocorrido no bioma Amazônia aconteceram fora de unidades de 

conservação, o que demonstra a baixa incidência de desflorestamento em áreas protegidas  (Gráfico 

4).  Ademais, deve-se considerar que as UCs ocupam 26% da área total do bioma. 
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Gráfico 4 – Comparativo do desmatamento dentro e fora de UCs no bioma Amazônia 
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Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria com dados do Deter-Inpe 

 

69. Além disso, a análise das informações permite concluir que a probabilidade de 

ocorrência de desmatamento em áreas fora de UCs é 4,3 vezes maior que dentro de uma unidade de 

conservação, ao se comparar a área desmatada frente à área total ocupada, o que comprova a 

eficácia dessas áreas na redução do desmatamento (Tabela 2). 

Tabela 2 – Desmatamento dentro e fora de UCs no bioma Amazônia (2008/2012) 

Situação 
Estados 

Total 
AC AM AP MA MT PA RO RR TO 

Área do Estado (A) 164.123,04 1.559.159,15 142.828,52 112.858,73 487.817,74 1.247.954,67 237.590,55 224.300,51 24.994,85 4.201.627,75 

Área das UCs 

Federais (B) 
40.445,04  196.312,84  53.148,49  2.886,43  19.582,04  201.191,25  57.235  16.373   587.174,72 

Área das UCs 

Estaduais (C) 
12.987,52  193.094,93  32.661,90  17.340,21  11.586,79  202.172,64  21.032  1.206  1.004  493.085,93 

Área total das UCs 

no estado  

(D = B + C) 

53.432,56  389.407,77  85.810,39  20.226,64  31.168,83  403.363,89  78.267,12  17.579,33  1.004,13  1.080.260,65  

Área total fora de 

UCs no estado  

(E = A – D) 

110.690,48 1.169.751,38 57.018,13 92.632,09 456.648,91 844.590,78 159.323,43 206.721,18 23.990,72 3.121.367,10 

Desmatamento nas 

UCs Federais (F) 
4,90  20,80  -    19,20  1,70  465,30  46,70    558,60  

Desmatamento nas 

UCs Estaduais (G) 
0,30  9,70  -    0,30  17,50  311,10  74,30  -    -    413,20  

Desmatamento total 

nas UCs do estado 

(H = F + G) 

5,20  30,50  -    19,50  19,20  776,40  121,00  -    -    971,80  

Desmatamento fora 

de UC no estado (I) 
171,30  971,90  6,70  251,80  6.489,30  5.209,00  1.098,80  697,30  26,60  14.922,70  

Desmatamento total 

no estado (J = H + I) 
176,50  1.002,40  6,70  271,30  6.508,50  5.985,40  1.219,80  697,30  26,60  15.894,50  

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria com dados do Deter-Inpe 

70. Ainda da avaliação do TCU, pode-se extrair informações individualizadas para cada 

UC do bioma Amazônia. São passíveis de destaque casos de desmatamento ocorridos nas Florestas 

Nacionais Jamanxim (182,9 km²), Altamira (89,2 km²) e Bom Futuro (30,6 km²), que representam 

algumas das maiores áreas desmatadas no período analisado. Destaca-se que os dados Deter 

identificam apenas desmatamento superiores a 25 hectares. A lista completa das UCs que 

apresentaram alertas de desmatamento estão no Apêndice F. 
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71. Vale ressaltar que 71% das UCs federais e estaduais do bioma Amazônia não 

sofreram desmatamento entre os anos de 2008 e 2012. Isso porque, das 247 UCs analisadas, 

somente 71 apresentaram alertas de desflorestamento nesse período, conforme pode-se observar no 

Mapa 1. 

Mapa 1 – Alertas de Desmatamento de 2008 a 2012 em UCs federais e estaduais no bioma 

Amazônia 

 
Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria 

72. Soares-Filho, B. et al. (2009) também apontaram a eficácia das áreas protegidas 

como inibidoras do desmatamento após analisar 521 áreas protegidas, sendo 233 UCs. O referido 

trabalho indica que a probabilidade de ocorrer desmatamento no interior das áreas protegidas é 

inferior quando comparada às chances de ocorrência nas zonas de entorno dessas áreas. 

73. Assim, quando o poder público decide criar uma unidade de conservação, a afetação 

desse território atua efetivamente na redução do desmatamento naquela região, conforme comprova 

a Tabela 3. A título de exemplo, pode-se notar que o desmatamento na área da Reserva Extrativista 

Verde para Sempre, localizada no estado do Pará, foi reduzido de 17.733 hectares/ano em 2003, 

para 2.977 hectares/ano em 2004, momento de sua conversão em UC. 

Tabela 3 – Evolução do desmatamento após a criação de UCs entre 2003 e 2009 

Unidade de Conservação 
Desmatamento (hectares/ano) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Resex Verde para Sempre 17.733 2.977 5.645 422 1.811 1.169 1.707 

Esec Terra do Meio 7.997 15.349 6.135 1.348 2.351 342 213 

Parna do Jamanxim 731 1.881 1.799 600 644 1.165 289 

Parna Mapinguari 414 402 1.333 1.976 1.852 1.174 39 

Resex Renascer 2.977 214 255 1.051 457 926 272 

As células marcadas indicam as áreas desmatadas antes da criação da unidade de conservação. 

Fonte: Análise do desmatamento nas UCs federais localizadas na Amazônia, ICMBio. 
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74. A redução do desmatamento, além de evitar a perda de biodiversidade, também 

contribui para a diminuição das emissões de gás carbônico, de metano e de outros gases causadores 

de efeito estufa. Ademais, a manutenção da floresta em pé tem papel crucial em diversos serviços 

ecossistêmicos que são fundamentais no equilíbrio climático global, pois influenciam diretamente o 

regime de chuvas do Brasil e da América Latina, imprescindível para atividades econômicas, como 

a agricultura. Nesse sentido, devido à importância estratégica da Amazônia, a comunidade 

internacional tem apoiado as ações de combate ao desmatamento direcionadas a esse bioma. 

75. A diminuição na emissão de gases de efeito estufa (GEE), advinda da redução do 

desmatamento, permitiu que o Brasil saísse do patamar de um dos países mais poluidores no mundo 

na década de 1990. Mais recentemente, o país tem conseguido bons resultados uma vez que as 

emissões brasileiras de GEE caíram 38% entre 2005 e 2010, saindo de 2,03 bilhões para 1,25 bilhão 

de toneladas de CO2 equivalente (MCTI, 2013). 

76. Com isso, o país atinge 65% da meta de redução voluntária de GEE prevista para ser 

alcançada até 2020, caminhando para o cumprimento do compromisso voluntário de que tratam a 

Lei 12.187/2009 e o Decreto 7.390/2010, normativos que internalizaram o compromisso 

internacional assumido pelo Brasil em 2009, no âmbito da Conferência do Clima das Nações 

Unidas sobre Mudança Climática realizada em Copenhague. 

77. Essa queda se deve em grande parte à redução do desmatamento, o que possibilita a 

manutenção da floresta protegida. Isso porque, o desflorestamento acarreta a mudança do uso do 

solo promovendo a liberação do carbono estocado na biomassa existente naquela área. Logo, ao 

preservar a floresta em pé, além de se manter significativas quantidades de carbono estocado nessa 

biomassa, ainda se permite que o ecossistema retire da atmosfera carbono oriundo de outros setores, 

como indústrias e agropecuária. 

78. Conforme relatório do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI, 2013), 

a diminuição das emissões brasileiras de GEE foi impulsionada pelas reduções alcançadas no setor 

“Mudança de Uso da Terra e Florestas”, o qual reduziu suas emissões em 76%. O resultado no setor 

de florestas teve origem nas ações de controle de desmatamento, principalmente na Amazônia 

(Gráfico 5). 

Gráfico 5 – Emissões brasileiras de gases de efeito estufa por período e por setores 
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Fonte: Estimativas anuais de emissões de gases de efeito estufa no Brasil. MCTI, 2013 

79. O relatório destaca uma modificação no ranking dos setores que mais emitem gases 

de efeito estufa no Brasil. O setor de florestas saiu de maior responsável pelas emissões nacionais 

em 2005 (57%) para a terceira posição em 2010, com 279 milhões de toneladas de CO2 (22%), 

quando os setores agropecuário e energético passaram a liderar o ranking das emissões (Gráfico 6). 

Gráfico 6 – Variação da participação de cada setor nos anos de 2005 e 2010 

  

 

 
Fonte: Estimativas anuais de emissões de gases de efeito estufa no Brasil. MCTI, 2013 

80. Essa inversão permitiu que setores como energia, resíduos, processos industriais e 

agropecuária ampliassem sua participação na economia nacional sem impactar no crescimento 

global das emissões do país. Nesse sentido, a criação de unidades de conservação (UCs) contribuiu 

para a redução do desmatamento e, consequentemente, para a diminuição da emissão antrópica dos 

gases de efeito estufa. Portanto, no mesmo período em que o Brasil expandiu suas atividades 

produtivas atingindo a 7ª posição na economia mundial, o país também conseguiu reduzir a emissão 

de gases de efeito estufa, fato que ressalta a importância das UCs tanto para a manutenção da 

biodiversidade como para o desenvolvimento da economia nacional. 

81. A fim de avaliar o papel das UCs no processo de diminuição da emissão de CO2, o 

TCU, calculou a contribuição das UCs federais e estaduais localizadas no bioma Amazônia para o 

alcance desses resultados positivos. Nessa linha, foi elaborada, de forma pioneira, a primeira 

estimativa de emissões e remoções de carbono por mudanças de uso da terra em unidades de 

conservação na Amazônia, uma vez que não foi localizado nenhum estudo semelhante pela equipe. 

82. A referida estimativa foi realizada no contexto da avaliação de resultados com o 

intuito de fornecer informações para o cálculo dos benefícios trazidos pela criação dessas áreas. 

Essa análise foi baseada em estudo acerca da contribuição do setor usos da terra para as emissões e 

remoções de gases do efeito estufa, promovido em 2010 pela Fundação de Ciência, Aplicações e 

Tecnologia Espaciais (Funcate). O citado estudo foi parte da Segunda Comunicação Nacional do 

Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (2010). 
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83. A Estimativa de carbono em UCs na Amazônia, realizada pelo TCU, baseou-se, em 

grande parte, em um dos estudos que compuseram a já mencionada Comunicação Nacional do 

Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Segundo o próprio 

documento, a Comunicação Nacional é um dos compromissos que o Brasil assumiu junto à 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (CQNUMC), qual seja, 

desenvolver e atualizar, periodicamente, inventários nacionais das emissões antrópicas de gases do 

efeito estufa, além de apresentar as medidas adotadas para implementar a CQNUMC (MCT, 2010, 

p. 8). 

84. O TCU utilizou informações sobre o uso da terra provenientes de censos e 

documentos do IBGE, bem como dados disponibilizados pelo Ministério do Meio Ambiente 

(MMA). Nesse sentido, foram cruzadas informações georreferenciadas das unidades de conservação 

com as dos mapas de cobertura e uso da terra de 1996 e 2006, esse último produzido pelo IBGE em 

2010. 

85. Para a obtenção das infomaçoes sobre a mudança ocorrida no uso da terra na 

Amazônia, foi necessária a sobreposição dos mapas de 1996 e de 2006 produzidos pelo IBGE. Esse 

procedimento, que gerou um volume de cerca de 17 milhões de dados, permitiu a elaboração de um 

novo mapa com informações sobre parcelas individualizadas de 25 hectares cada. 

86. Segundo a Funcate é possível estimar parcela das emissões ou remoções antrópicas 

de carbono ocorridas em determinada área tendo por base o uso da terra em dois pontos no tempo. 

As trocas de carbono causadas pela mudança (ou não) de uso da terra são basicamente de dois tipos: 

o primeiro refere-se à liberação do carbono contido na matéria orgânica da árvore no processo de 

derrubada. Estima-se essa quantidade com base na quantidade de biomassa que cada fisionomia de 

vegetação possui. O segundo tipo de troca é aquele que ocorre nos processos fisiológicos das 

espécies vegetais. Sabe-se que a diferença entre emissões e remoções de carbono da atmosfera 

operadas pelas plantas é positiva, uma vez que uma floresta, se mantida conservada, absorve 

carbono da atmosfera. A Funcate possui metodologia de quantificação de carbono absorvido 

anualmente pelas florestas (Apêndice G). 

87. A mudança do uso da terra pode provocar a emissão ou a remoção de carbono. A 

título de exemplo, uma floresta não manejada, ao se transformar em área agrícola, libera 

significativa quantidade de carbono. Por outro lado, uma área de pastagem, quando reflorestada, 

absorve CO2. Assim, para cada transição há uma fórmula de cálculo de emissões ou remoções 

(Apêndice G). 

88. Quanto aos resultados obtidos pela avaliação do TCU, foi possível classificar os 

Estados do bioma Amazônia por suas emissões médias de toneladas de carbono (Tabela 4). 

Tabela 4 – Emissões de carbono por Estado no bioma Amazônia entre 1996 e 2006 

Áreas externas a unidades de 
conservação 

Estado Área (ha) 
Emissão total 

entre 1996 e 2006 
(tC) 

Emissão 
média 
(tC/ha) 

Estado do Maranhão MA 7.977.775 255.482.088,63 32,02 

Estado de Rondônia RO 17.805.025 428.718.461,00 24,08 

Estado do Tocantins TO 2.270.050 35.974.224,25 15,85 

Estado do Mato Grosso MT 45.943.600 561.398.734,13 12,22 

Estado do Pará PA 77.376.125 639.155.214,50 8,26 

Estado do Acre AC 9.313.600 61.854.506,75 6,64 

Estado do Amapá AP 5.201.875 6.372.443,50 1,23 

Estado de Roraima RR 17.611.100 14.828.944,38 0,84 

Estado do Amazonas AM 107.345.925 64.193.457,63 0,60 

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria com base nos mapas do IBGE 
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89. Os estados que apresentaram maior emissão média de carbono por hectare foram: 

Maranhão (32,02 tC/ha), Tocantins (24,08 tC/ha), Rondônia (15,85 tC/ha) e Mato Grosso (12,22 

tC/ha). Deve-se destacar que Mato Grosso, Pará e Rondônia encontram-se na região conhecida 

como Arco do Desmatamento, área que sofre grande pressão antrópica, com os maiores índices de 

desmatamento na Amazônia.  Além disso, é necessário salientar que a emissão média dos estados 

do Maranhão, do Tocantins, de Mato Grosso e de Rondônia é relativa apenas à parcela desses 

estados que se encontra no interior do bioma. Por outro lado, é notória a baixa emissão média de 

carbono dos estados do Amazonas (0,60 tC/ha), de Roraima (0,84 tC/ha) e do Amapá (1,23 tC/ha). 

90. Outro ponto importante da avaliação efetuada diz respeito à participação das UCs no 

fluxo (emissão/remoção) de carbono no bioma Amazônia no período entre 1996 e 2006 (Tabela 5).  

Tabela 5 – Fluxo de carbono (emissão/remoção) dentro e fora de UCs no bioma Amazônia 

entre 1996 e 2006 

Estado Fora de UCs 
Dentro de UCs 

(federais e estaduais) 

Área total 

(dentro e fora de UCs) 

Estado 

Parcela do 
estado 

localizada no 
bioma 

Amazônia 
(ha)* 

Fração da Área 
fora de UC 

(A) 

Emissão 
média de 
carbono 
(tC/ha) 

(B) 

Fração da 
área 

protegida 
no estado 
por UCs 

(C) 

Emissão 
média de 
carbono 
(tC/ha) 

(D) 

Emissão total de 
carbono (tC) 

Emissão 
média de 
carbono 
(tC/ha) 

=(BxA)+(DxC) 

Acre 14.185.700 65,65% 6,64 34,35% -1,50 54.544.714,00 3,85 

Amazonas 146.676.100 73,19% 0,60 26,81% -3,07 -56.698.970,13 -0,39 

Amapá 13.704.675 37,96% 1,23 62,04% -3,16 -20.513.191,75 -1,50 

Maranhão 10.883.325 73,30% 32,02 26,70% 8,78 280.990.820,75 25,82 

Mato Grosso 48.235.075 95,25% 12,22 4,75% -1,89 557.064.605,13 11,55 

Pará 115.737.750 66,85% 8,26 33,15% -0,99 600.985.860,50 5,19 

Rondônia 23.606.000 75,43% 24,08 24,57% -3,31 409.520.741,00 17,35 

Roraima 22.179.725 79,40% 0,84 20,60% -2,76 2.233.115,50 0,10 

Tocantins 2.283.225 99,42% 15,85 0,58% 55,01 36.699.027,00 16,07 

Bioma 
Amazônia 

397.491.575 73,17% 7,11 26,83% -1,90 1.864.826.722,00 4,69 

* Não estão incluídos os corpos d’água (16 milhões de ha) 

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria  

91. Dessa análise realizada pelo TCU, nota-se que a maior parte das UCs dos estados do 

bioma Amazônia, com exceção do Maranhão e do Tocantins, apresenta valores negativos de 

emissão média de carbono, o que significa que essas unidades de conservação removeram carbono 

no período avaliado. 

92. Em alguns casos, o papel de remoção de carbono exercido pelas UCs é tão relevante 

que pode alterar o panorama de emissão de CO2 de determinado Estado. Assim, conforme Tabela 5, 

em Estados como Amazonas e Amapá, o valor das remoções médias em UCs é tão significativo que 

chega a alterar o quadro da emissão total do estado. Isso significa que, graças a suas UCs estaduais 

e federais, os Estados do Amazonas e do Amapá contribuem para remover carbono da atmosfera. 

93.  Cabe ainda ressaltar os valores globais para o bioma Amazônia. Constata-se que as 

UCs removem em média 1,9 tC/ha. Não obstante, o valor total de CO2, liberado pelas áreas externas 

às UCs, apresentou uma emissão média de 7,11tC/ha. Tal valor foi reduzido para 4,69 tC/ha devido 

ao papel desempenhado pelas UCs. As informações quanto ao fluxo de carbono, individualizadas 

por unidade de conservação, bem como os métodos utilizados pelo TCU, estão disponíveis no 

Apêndice G. A título de exemplo, as 21 UCs que mais emitiram carbono são da esfera estadual e as 

cinco UCs que mais removeram CO2 também são unidades estaduais. Salienta-se que análise 
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efetuada não considera o carbono abaixo do solo, o que poderia duplicar o valor dos resultados 

obtidos. 

94. Assim, o TCU, ao avaliar o desmatamento (entre 2008 a 2012) e o fluxo de carbono  

decorrente das mudanças de uso do solo (entre 1996 e 2006) nas 247 unidades de conservação do 

bioma Amazônia (estaduais e federais), produziu dois mapas pioneiros que permitem a 

individualização da estimativa para cada UC de área desmatada e da quantidade removida ou 

emitida de CO2. Desse modo, é possível realizar um acompanhamento do fluxo de carbono e, ainda, 

obter uma visão sistêmica da região Amazônica (Mapas 1 e 2 e Apêndice J). 

Mapa 2 – Estimativa de fluxo de carbono nas UCs do bioma Amazônia 

 
Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria 

 

95. Os resultados alcançados na redução das taxas de desmatamento e, 

consequentemente, na diminuição das emissões de gases de efeito estufa trouxeram a melhoria da 

imagem do país no cenário internacional. Nesse sentido, as ações brasileiras, em especial as 

conquistas na redução do desmatamento, têm sido reconhecidas por diversos organismos 

internacionais, como, por exemplo, o “Prêmio Campeões da Terra” entregue em 2013 pela 

Organização das Nações Unidas (ONU). 

96. A melhoria da imagem em muitos casos vem acompanhada de benefícios 

financeiros, os quais podem ser imediatos ou futuros. No caso da redução do desmatamento, o 

Brasil já se beneficia de recursos externos, como, por exemplo, das doações oriundas do governo 

norueguês entregues ao Fundo Amazônia. Esse fundo, gerido pelo Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), foi criado pelo Governo Brasileiro para reforçar 

as ações de redução do desmatamento no bioma Amazônia e promover o desenvolvimento 

sustentável (Decreto 6.527/2008). 
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97. A captação de recursos para o Fundo é condicionada à redução das emissões de gases 

de efeito estufa decorrentes do desmatamento, ou seja, é preciso comprovar a redução do 

desflorestamento na Amazônia para viabilizar a captação de recursos. Segundo informações do site 

do Fundo Amazônia, os recursos ingressados totalizavam em abril de 2013 o valor de R$ 235 

milhões, oriundos da Alemanha, da Petrobrás e da Noruega. Valores ainda mais significativos são 

os recursos já contratados e ainda não ingressados, que totalizam mais de R$ 1 bilhão e contam com 

prazo de 31/12/2015 como limite para sua utilização (Tabela 6). 

Tabela 6 – Fundo Amazônia: Doações em valores contratados, recursos ingressados e saldos a 

ingressar 

Doador 
(A) 

Valor 

Contratado 

(A’) 

Valor 

Contratado 

(R$) 

(B) 

Recursos 

ingressados 

(B’) 

Recursos 

Ingressados 

(R$) 

(A-B) 

Recursos não 

ingressados 

(A-B) 

Recursos não 

ingressados 

(R$*) 

Governo 

Norueguês 

NCK 3.550.000.000,00 1.231.495.000,00* NCK 655.746.000,00 205.302.533,10 NCK 

2.894.254.000,00 

1.004.016.712,60 

República 

Federativa da 

Alemanha – KFW 

EUR 21.000.000,00 54.480.300,00* EUR 9.000.000,00 22.598.700,00 EUR 12.000.000,00 31.131.600,00 

Petróleo Brasileiro 

S.A. Petrobras 

US$ 4.879.186,80 8.614.281,14 US$ 4.879.186,80 8.614.281,14 - - 

Total  1.294.589.581,14 - 235.515.514,24  1.035.148.312,60 

* valores convertidos para R$ na taxa de câmbio média de 1/4/2013, divulgada pelo Banco Central do Brasil 

Fonte: Fundo Amazônia – http://www.fundoamazonia.gov.br/FundoAmazonia/fam/site_pt/Esquerdo/Doacoes/, 

acessado em 27/09/2013 
 

98. Quanto aos benefícios futuros, pode-se destacar a possibilidade de negociação no 

mercado internacional de créditos de carbono advindos da redução da emissão de dióxido de 

carbono (CO2). Tendo em vista a quantidade removida de CO2 (1,9 tC/ha) pelas UCs da Amazônia 

durante o período de 10 anos (1996 a 2006), considerando ainda a área ocupada por esses territórios 

(106.646.989 ha), e levando em conta o valor de U$ 5 (cinco dólares) a tonelada de carbono 

utilizado pelo BNDES, chega-se ao montante de mais de 1 bilhão de dólares, que representa parte 

do valor dos benefícios gerados pelas UCs.  

99. Cumpre alertar que o cálculo efetuado é relativo apenas às remoções, não tendo sido 

avaliado o estoque de CO2 contido nessas áreas. Ou seja, quando a floresta é desmatada, podem 

ocorrer diversos efeitos, dentre eles: 1) o carbono que estava estocado nas árvores é inserido na 

atmosfera, de forma imediata pela queima e emissão de CO2 ou de forma lenta pela deterioração 

natural da madeira; 2) as árvores que diariamente sequestravam gás carbônico e devolviam oxigênio 

deixam de funcionar como sumidouros naturais; e 3) o carbono estocado no solo começa a ser 

liberado. 

100. Assim, se a área está protegida, o montante existente de carbono no bioma Amazônia 

tende a se manter estocado. Logo, a manutenção de UCs contribui para remoção de carbono, bem 

como evita a liberação dessa substância na atmosfera, o que também possui potencial de se 

transformar em benefícios financeiros se comercializado no mercado internacional.  

101. Em um sistema econômico global, no qual as emissões ou reduções de carbono 

passaram a ser precificadas e transacionadas, a quantificação dos estoques contidos em florestas, 

assim como os fluxos por ela gerados, emergem como condição para a realização das trocas dessa 

nova commodity ambiental (IBGE, 2010). 

102. Diante do exposto, percebe-se o alcance dos benefícios para o Brasil originados pela 

criação de unidades de conservação, não apenas pela proteção da biodiversidade como também 

pelas oportunidades de recebimento de recursos financeiros. Contudo, conforme dispõem as metas 

de Aichi estabelecidas pela Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica (CDB, 

1993), acordo ambiental multilateral na área de biodiversidade do qual o Brasil é signatário junto 

http://www.fundoamazonia.gov.br/FundoAmazonia/fam/site_pt/Esquerdo/Doacoes/
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com 193 países, mais do que a criação de áreas protegidas, é necessário que esses territórios sejam 

geridos de maneira efetiva. 

103. Merece destaque estudo da CDB (CBD Technical Series nº 18) o qual aponta que o 

incremento global de áreas protegidas nem sempre foi acompanhado de uma gestão eficiente destes 

novos territórios. Muitas áreas, mesmo após anos de sua criação, ainda não estão efetivamente 

implementadas ou consolidadas, uma vez que não foram disponibilizadas a elas as condições 

necessárias para o seu adequado funcionamento. 

104. O Brasil afetou uma área significativa de seu território protegida por unidades de 

conservação, em especial na Amazônia (atualmente 1,1 milhão de km
2
). Todavia, o país passa pelas 

mesmas dificuldades apontadas pelo referido estudo, como será demonstrado ao longo do presente 

relatório por meio da avaliação da implementação e gestão das UCs no bioma Amazônia.  

105. O art. 6º da Lei 9.985/2000 prevê que o Sistema de Unidades de Conservação da 

Natureza (Snuc) será gerido por diversos atores, dentre eles, os órgãos executores, que terão a 

responsabilidade de administrar e implementar as UCs, de forma a atingir os objetivos específicos 

para os quais foram criadas. Logo, o processo de implementação dessas áreas requer a presença 

efetiva do Estado para gerir de modo eficiente esses territórios. 

106. Alguns dos objetivos específicos previstos para as UCs são o uso público (visitação, 

recreação e turismo), a realização de pesquisas, a exploração sustentável de madeira, entre outros. 

Para alcançar esses objetivos são necessários, além de normativos que regulamentem o acesso aos 

recursos naturais daquela área, insumos compatíveis com as necessidades e uma articulação 

eficiente entre os atores. Tudo isso, para que as atividades ali desenvolvidas permitam o alcance 

daqueles objetivos. 

107. A gestão nesses territórios implica desenvolver determinadas atividades essenciais, 

tais como: educação ambiental; formação de instâncias coletivas de decisão; e proteção e 

fiscalização para a garantia do regime especial de administração para o qual as UCs foram elevadas. 

Sem a presença do poder público, essas áreas ficam expostas a riscos de mau aproveitamento do 

patrimônio público ambiental. 

108. A título de exemplo, pode-se citar o ocorrido na Floresta Nacional de Bom Futuro, 

localizada em Rondônia. Em razão da ausência do Estado ocorreram fatos que levaram à perda de 

parte daquele território protegido, como demonstrado na sequência de fotos a seguir. 
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Foto 1 – Sequência de fotos da Flona Bom Futuro (PA) entre o período de 2000 e 2008 

  

  

  

  

Fonte: ICMBio 
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109. Das imagens anteriores, é possível notar que houve crescimento populacional aliado 

ao desmatamento, que acabou provocando a perda significativa de cobertura vegetal, levando à 

redelimitação (nesse caso a diminuição) daquela área. Ou seja, a ausência estatal pode provocar 

consequências de difícil reparação. Por outro lado, a presença do Estado nas UCs não significa 

necessariamente a disponibilização de postos de fiscalização com servidores a cada km
2
 da unidade.  

110. Com efeito, não é razoável supor existir a presença do poder público quando há 

diversas unidades na Amazônia sem servidor ou com apenas um ou dois funcionários para realizar 

as atividades necessárias à gestão da UC, conforme será visto no Capítulo 6. 

111. Ademais, as pressões por acesso e uso dos recursos naturais das unidades de 

conservação tendem a aumentar nessas áreas. Essa é a conclusão das avaliações realizadas nas UCs 

federais em 2005 e 2010 pelo Rappam (Rapid Assessment and Prioritization of Protected Areas 

Management), metodologia internacionalmente reconhecida para análise da efetividade das áreas 

protegidas.  

112. O aumento das pressões sobre essas áreas ampliará a necessidade da atuação estatal. 

Essa presença deve ocorrer por meio de uma gestão eficiente que permita a esse patrimônio ser bem 

gerido, de forma a atingir os objetivos de proteção do patrimônio natural e da promoção do 

desenvolvimento socioambiental. 

113. Por fim, em pesem os resultados positivos alcançados na proteção do patrimônio 

natural, deve-se salientar que também foram previstos outros objetivos para as UCs relativos ao 

potencial social, econômico e ambiental dessas áreas. 

 

3.2. As unidades de conservação não estão atingindo plenamente os resultados esperados 

114. O presente capítulo avaliará a promoção do desenvolvimento socioambiental, que 

também é um dos objetivos previstos para as unidades de conservação do bioma Amazônia. Essa 

análise tratará das questões que impactam no alcance dos resultados esperados para esses territórios, 

bem como das dificuldades relativas à pesquisa e ao monitoramento as quais dificultam a 

mensuração e a comunicação dos resultados obtidos. 

 

3.2.1. Fragilidades na gestão das UCs dificultam a promoção do desenvolvimento 

socioambiental  

115. As UCs federais no bioma Amazônia têm apresentado dificuldades de promoção do 

desenvolvimento socioambiental materializadas pela subutilização do potencial dessas áreas. Esse 

subaproveitamento é identificado em parques sem visitação, florestas sem exploração e reservas 

extrativistas com dificuldades em implementar alternativas economicamente sustentáveis, o que 

ameaça o cumprimento das funções social e ambiental esperadas por essas áreas. 

116. A avaliação realizada pelo TCU orientou-se pela representatividade dos Parques 

Nacionais (Parnas), das Florestas Nacionais (Flonas) e das Reservas Extrativistas (Resex). Essas 

três categorias representam 83 das 107 unidades federais avaliadas e ocupam 81% dos 587 mil km
2
 

da área abrangida por UCs federais no bioma. 

 

3.2.1.1. Subutilização do potencial de uso público (visitação, turismo e recreação) 

117. Os Parnas do bioma Amazônia não conseguem atingir um de seus principais 

objetivos que é o uso público. Isso significa que, em todos os  parques nacionais da Amazônia 

(18 ao total), não estão sendo desenvolvidas a contento as atividades de educação e interpretação 

ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico, o que contraria o 

previsto no art. 4º, XII, da Lei 9.985/2000. 
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118. A criação de um parque busca a preservação de ecossistemas naturais de grande 

relevância ecológica e beleza cênica de forma a possibilitar o desenvolvimento de atividades em 

contato com a natureza. Nessa linha, não só no Brasil como em outros países, muitos parques 

compõem o rol das principais atrações turísticas visitadas. Nas terras brasileiras são exemplo, dentre 

os mais visitados, os Parnas do Iguaçu e da Tijuca, ambos protegendo importantes fragmentos da 

Mata Atlântica. 

119. O primeiro, situado no estado do Paraná, abriga o maior remanescente de floresta 

Atlântica da região sul do Brasil e hospeda um dos mais conhecidos conjuntos de cataratas do 

mundo, as Cataratas do Iguaçu. Já o outro exemplo, o Parna da Tijuca, por estar situado no meio da 

zona urbana e ocupar uma área equivalente a 3,5% do município do Rio de Janeiro, além de 

oferecer à cidade serviços ambientais como regulação do equilíbrio hídrico e controle de erosão das 

encostas, ainda apresenta obras arquitetônicas de grande valor histórico e artístico como o Cristo 

Redentor. 

120. Nessa linha o que se espera dos parques é o estímulo à proteção ambiental com 

atividades de acesso ao recurso natural, onde a visitação, que é utilizada como forma de 

contemplação das belezas cênicas, estimule uma aproximação da sociedade às UCs. Isso porque, 

por meio do uso público: que é a visitação, o turismo e a recreação, a sociedade pode conhecer e 

valorizar a natureza, além de gerar receita para a gestão dessas áreas, renda para a população local 

e, ainda, contribuir na fiscalização desse importante patrimônio, aumentando a legitimidade social. 

121. Contudo, a realidade do uso público nos Parnas do bioma Amazônia é diferente da de 

outras regiões do país. Dos 68 parques nacionais existentes no Brasil em 2012, apenas 26 estavam 

oficialmente abertos ao turismo: com visitação, controle de entrada e cobrança de ingresso 

(http://www.icmbio.gov.br/portal/comunicacao/noticias/4-geral/3280-dos-69-parques-nacionais-26-

estao-oficialmente-abertos-aos-turistas.html). Além disso, dos quase 4,8 milhões de visitantes 

nessas UCs em 2011, somente pouco mais de 2 mil pessoas foram a parques localizados na 

Amazônia. 

122. Pesquisa eletrônica realizada com os gestores dos Parnas no bioma Amazônia 

apontou que, das 18 unidades dessa categoria, somente 11 possuem plano de manejo, instrumento 

de planejamento e gestão. Essa ferramenta estabelece o zoneamento, as normas e as restrições que 

devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das 

estruturas físicas necessárias à gestão da unidade. Nesse sentido, por se tratar de um problema 

sistêmico, que atinge a outras categorias de UCs, optou-se por analisar o tema plano de manejo em 

item destacado, Capítulo 6. 

123. Dos 11 parnas que possuem plano de manejo, apenas em oito é possível aproveitar, 

ainda que de forma parcial, o potencial de uso público da área (Figura 2). 

Figura 2 – Panorama dos Parques Nacionais no bioma Amazônia 
 

  
 Fonte: Pesquisa realizada com gestores das UCs do bioma Amazônia 

124. No processo de avaliação das questões afetas às UCs no bioma Amazônia foi 

desenvolvido um instrumento de diagnóstico que contém indicadores de implementação para 

diversos aspectos de gestão nessas áreas. A avaliação é composta por até 14 temas que, sob a ótica 

do controle externo, comunicam de forma resumida a situação de cada unidade. Esse instrumento 

foi denominado Índice de Implementação e de Gestão de Áreas Protegidas (Indimapa), ferramenta 



 

30 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

SecexAmbiental / Seaud / Secex-RR 
Auditoria Coordenada em Unidades de Conservação no bioma Amazônia 

 

georreferenciada de avaliação, comunicação e monitoramento que permitiu obter um diagnóstico 

efetuado nas 247 UCs federais e estaduais no bioma Amazônia. 

125. Utilizando o Indimapa a avaliação efetuada nas UCs do bioma Amazônia elencou 

alguns critérios de implementação dessas áreas. Esses critérios são materializados por indicadores 

que funcionam segundo uma escala que varia de 0 a 3. Ou seja, os indicadores são mais bem 

posicionados à medida que se aproximam do preenchimento da totalidade de cada escala. Deve-se 

salientar que o produto Indimapa será metodologicamente detalhado no capítulo seguinte. 

126. Segundo o Indimapa, o uso público (indicador “U”) nos parques nacionais foi o 

indicador que apresentou a menor pontuação dentre os 11 critérios utilizados para a avaliação da 

implementação e gestão dos Parnas. A pontuação obtida para uso público foi de 0,56, conforme 

Gráfico 7.   

Gráfico 7 – Grau de implementação dos Parques Nacionais no bioma Amazônia 

 

Indicadores  
G – Plano de manejo 

H – Recursos humanos 

$ – Recursos financeiros 

E – Estrutura física, mobiliário e 

serviços 

T – Consolidação territorial 

F – Fiscalização e combate a 

emergências ambientais 

P – Pesquisa 

B – Monitoramento da 

biodiversidade 

C – Conselho gestor 

M – Manejo comunitário 

A – Acesso às políticas públicas 

U – Uso público 

N – Concessões florestais onerosas 

L – Articulação local 

 

 
Fonte: Indimapa/TCU 

127. As características da Amazônia impactam no uso público dos Parnas da região. Essas 

UCs, em geral, são marcadas pela dificuldade de acesso, em razão de sua localização, e pelos meios 

de locomoção necessários à visitação. Tais peculiaridades devem ser consideradas na avaliação do 

uso público no bioma. 

128. Além disso, a estrutura de visitação existente nessas unidades é precária. Na presente 

auditoria a infraestrutura foi apontada como o problema mais recorrente para os parques nacionais 

localizados no bioma. Para 100% dos gestores dos Parnas da Amazônia a estrutura de visitação 

inexistente ou insuficiente é o principal fator que dificulta o aproveitamento do potencial de uso 

público do patrimônio natural dessas áreas. O ICMBio reconhece essa dificuldade ao afirmar (ofício 

78/2013-DIPLAN/ICMBio) que todos os Parnas da Amazônia que recebem visitantes carecem de 

estruturação mínima para a visitação. Some-se a isso a existência de unidades que possuem 

visitação, mas não realizam cobrança de ingressos em virtude da falta de estrutura para a 

arrecadação.  

129. Segundo o Fórum Econômico Mundial, o Brasil é considerado a maior potência 

turística do planeta em recursos naturais. Contudo, de acordo com o Plano Nacional de Turismo 

2013-2016, elaborado pelo Ministério do Turismo, o país carece de uma política de turismo voltada 

às suas áreas protegidas. O tema sustentabilidade ocupa posição periférica na estratégia de turismo 

no país. Como consequência dos fatores elencados, o Brasil passa de primeiro para 52º lugar em 

competitividade de turismo, quando analisada a questão de infraestrutura, entre outras. 

130. Uma das consequências negativas do baixo aproveitamento do uso público dos 

Parnas é o desconhecimento pela sociedade do papel dessa categoria de UC para a preservação de 

biodiversidade. O uso público, por meio do turismo, pode ser apontado como uma das formas de 

promover e fomentar a economia local, gerando emprego e renda. Ao não propiciar o 
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aproveitamento do uso público, dificulta-se a legitimidade dessas áreas pela sociedade, em especial 

pelas comunidades locais. 

131. Como forma de enfrentar essa situação de baixa legitimidade foi lançado pelo 

ICMBio o projeto Park View numa parceria com o Google. A ação objetiva contribuir para a 

divulgação das UCs, em sua maioria parques nacionais, ao realizar um passeio virtual. Assim, 

amplia-se a visibilidade dessas áreas, além de despertar e promover o interesse pela visitação nos 

futuros turistas. O projeto também busca propiciar à sociedade a criação de um sentimento de 

pertencimento e apropriação em relação ao patrimônio natural utilizando o contato visual com a 

natureza. 

132. Tendo em vista a necessidade de incrementar o uso público nos Parques Nacionais 

do bioma Amazônia, cabe ao TCU recomendar ao ICMBio que, em conjunto com o Ministério do 

Turismo,  estude formas de implementar Projetos Piloto que busquem alternativas para o 

incremento da visitação, do turismo e da recreação nas UCs do bioma Amazônia. Com isso, espera-

se o aumento na legitimidade social desses territórios, fator que os aproximarão do cumprimento 

dos objetivos para os quais foram criados. 

133. Por fim, a visitação não é exclusividade dos Parques Nacionais, uma vez que essa 

atividade também pode ocorrer em Florestas Nacionais, onde é permitido o acesso ao patrimônio 

natural. Todavia, o principal atrativo dessas florestas está no potencial madereiro por meio da 

exploração sustentável, seja de forma onerosa ou em base comunitária, tema a ser tratado no 

próximo tópico. 

3.2.1.2. Baixo número de concessões florestais onerosas 

134. As Florestas Nacionais (Flonas) do bioma Amazônia apresentam baixo número de 

concessões florestais onerosas em exploração, o que compromete o alcance de um de seus 

principais objetivos que é a exploração sustentável de florestas nativas com base no uso múltiplo 

dos recursos florestais (art. 17, caput da Lei 9.985/2000). 

135. A criação de uma Flona busca o desenvolvimento de diversas atividades, tais como: 

a visitação pública, a pesquisa e a exploração de produtos florestais madeireiros ou não madeireiros. 

A exploração ocorre por meio das concessões florestais visando a produção sustentável as quais  

podem ser de modo oneroso ou não oneroso. Contudo, mais que a exploração de madeira, o que se 

pretende pela concessão florestal é a geração de renda. Ou seja, a ideia é que a floresta concedida, 

uma vez adequadamente manejada, ofereça madeira de forma sustentável e, ainda, seja fonte de 

recursos financeiros. 

136. No contexto da promoção do desenvolvimento socioambiental é relevante o 

estipulado pela Lei 11.284/2006, normativo que institucionalizou o instrumento da concessão 

florestal no Brasil. A norma busca a garantia da sustentabilidade regional ao estabelecer que deve 

ser priorizada a contratação de mão de obra da região, proporcionando a geração de emprego local e 

a respectiva oportunidade de capacitação. Portanto, é razoável considerar que as Flonas devem 

possibilitar esse uso ou não estarão cumprindo sua função social. 

137. Contudo, a concessão florestal onerosa ainda não funciona a contento. Na auditoria 

em UCs da Amazônia identificou-se uma baixa implementação desse instrumento. Apesar de 87% 

dos gestores das Flonas afirmarem existir potencial na sua UC para a concessão florestal onerosa, 

apenas duas das 32 unidades nessa categoria estão em exploração até a finalização desse trabalho, o 

que significa que só 6% das UCs das florestas nacionais atingem esse objetivo no bioma. 

138. As dificuldades encontradas nas Flonas do bioma Amazônia foram identificadas no 

Indimapa. No aludido instrumento foram elencados alguns critérios (12 indicadores para as Flonas), 

de forma a analisar a implementação e a gestão dessas áreas. Nesse contexto, o indicador de 

concessões florestais onerosas (indicador N) ficou entre os piores para as Flonas da região    

(Gráfico 8). 
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Gráfico 8 – Grau de implementação das Florestas Nacionais no bioma Amazônia 
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Fonte: Indimapa/TCU 

139. O baixo percentual de concessões florestais onerosas em exploração é decorrente de 

diversos fatores: o reduzido número de planos de manejo aprovados e a ausência de previsão de 

zoneamento para exploração madeireira, entre outros. Das 32 Flonas do bioma Amazônia, apenas 

13 possuem plano de manejo aprovado. Desses planos, conforme os gestores dessas áreas, apenas 

oito contemplam previsão de zoneamento destinado à concessão florestal onerosa (Figura 3). 

Figura 3 – Panorama das Florestas Nacionais no bioma Amazônia 
 

  
 Fonte: Pesquisa realizada com gestores das UCs do bioma Amazônia 

140. Vale observar que, em relação ao plano de manejo, embora o instrumento seja pré-

requisito legal, a implementação de diversas atividades nas UCs requer esforços de gestão que vão 

além da simples elaboração do plano, conforme será abordado no Capítulo 6. 

141. Outras causas para a baixa implementação das concessões florestais onerosas foram 

identificadas na auditoria realizada pelo TCU (TC 046.126/2012-0), que avalia a implantação e 

consolidação das concessões florestais federais reguladas pela Lei 11.284/2006. Nesse trabalho, 

ainda não apreciado pelo plenário do TCU, verificou-se que o baixo número de UCs em exploração 

florestal impacta na oferta de madeira certificada no mercado, com possibilidade de gerar descrédito 

na política de gestão de florestas públicas para a produção sustentável. Essa situação pode levar à 

redução dos benefícios esperados de geração de emprego e renda, e desestimular a economia 

florestal de base sustentável na Amazônia. 

142. Ao não promover a exploração legal de madeira nas Flonas, permite-se o 

questionamento a respeito do cumprimento da função social da UC, uma vez que perdem-se os 

benefícios potenciais oriundos da presença de um concessionário na área, o que pode gerar um 

aumento das pressões sobre seus recursos naturais. Devido à existência de um trabalho mais 

específico que avalia o processo de concessão florestal federal, a presente auditoria deixa de efetuar 

proposições no tópico relativo à exploração florestal onerosa.  
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143. É relevante destacar que, além da concessão florestal onerosa, também existe a 

concessão de caráter não oneroso. Essa modalidade é realizada em áreas habitadas por populações 

tradicionais, a exemplo do identificado na Flona Tapajós, no estado do Pará. Nessa unidade a 

população tradicional se organizou por meio de uma cooperativa, a Cooperativa Mista da Floresta 

Nacional do Tapajós (Coomflona), desenvolvendo as atividades de manejo florestal madeireiro 

comunitário. 

144. Em 2009 a Coomflona recebeu o Prêmio Chico Mendes, categoria Negócios 

Sustentáveis, pela produção e comercialização sustentável de produtos da floresta, ajudando a 

proteger a vegetação, além de garantir às famílias que vivem na floresta geração de renda e inclusão 

social (Foto 2). Vale citar que, segundo informações do gestor dessa unidade, a Coomflona, ao 

manejar 0,2% da Flona, gerou mais de três milhões de reais, beneficiando a população residente na 

floresta. 

Foto 2 – Imagens da Flona Tapajós e do pátio de exploração da Coomflona 

 
   Fonte: Equipe de auditoria 

145. Por fim, sabe-se que a forma de acesso não oneroso aos recursos naturais não é 

exclusiva das Flonas, encontra-se também presente em outras categorias de UC, a exemplo das 

Reservas Extrativistas (Resex). Nessa categoria o caráter antrópico das demandas ganha ênfase e é 

expresso pela presença de populações extrativista, que buscam o desenvolvimento socioambiental 

por meio da exploração sustentável, em base comunitária ou não, dos produtos madeireiros e não 

madeireiros. 

 

3.2.1.3. Dificuldades na promoção de atividades extrativistas 

146. As Reservas Extrativistas (Resex) do bioma Amazônia apresentam baixa 

implementação dos Acordos de Gestão, instrumento estabelecido para possibilitar à população 

residente nas UCs o acesso e uso dos recursos naturais extrativistas. A ausência desse instrumento 

impacta na realização de atividades extrativistas economicamente sustentáveis, o que contraria os 

objetivos previstos no art. 18 da Lei 9.985/2000. Esse dispositivo legal estabelece que as Resex têm 

por objetivo básico proteger os meios de vida e a cultura das populações extrativistas tradicionais, 

além de assegurar o uso sustentável dos recursos naturais dessas unidades. 

147. A Resex é uma categoria de UC, originalmente criada na Amazônia para atender a 

demanda das populações tradicionais cuja subsistência se baseia no extrativismo e, de forma 

complementar, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte. O uso 

sustentável é a exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais 

renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, 

de forma socialmente justa e economicamente viável. 

148. O acordo de gestão é um documento que contém as regras construídas e definidas 

pelo ICMBio em conjunto com a população residente na UC para regular a realização de 

determinadas atividades relativas ao manejo comunitário de recursos naturais. Dentre essas 

atividades, pode-se citar a comercialização da borracha, a criação de peixes, a exploração da 

castanha, a extração de óleos e a produção de mel.  



 

34 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

SecexAmbiental / Seaud / Secex-RR 
Auditoria Coordenada em Unidades de Conservação no bioma Amazônia 

 

149. O acordo de gestão poderá anteceder a elaboração do plano de manejo e deverá a ele 

ser incorporado. Nesse sentido, o acordo de gestão ganha relevância na medida em que são 

encontradas unidades sem o plano de manejo. Das 33 Resex avaliadas, apenas 12 possuem plano de 

manejo da unidade. Ou seja, quase 2/3 das Resex não conta com a principal ferramenta de 

ordenamento do uso e do manejo dos recursos naturais existentes. 

150. Na avaliação do Indimapa, o plano de manejo (indicador G) foi um dos piores 

indicadores para as Resex do bioma Amazônia (Gráfico 9), bem como o manejo comunitário 

(indicador M), que não obteve um valor menor em função da existência de acordos de gestão em 27 

unidades. 

Gráfico 9 – Grau de implementação das Reservas Extrativistas no bioma Amazônia 
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Fonte: Indimapa/TCU 

151. Assim, em que pese a existência de acordos de gestão em 82% das Resex, foram 

constatadas dificuldades na sua implementação. Em apenas 12 UCs esse instrumento foi avaliado 

com médio ou alto grau de implementação (Figura 4), sinalizando a existência de problemas de 

acesso das populações tradicionais aos recursos naturais das Resex no bioma Amazônia. O quadro 

de baixa implementação de acordos de gestão coloca em risco a continuidade do modo de vida 

extrativista, na medida em que populações tradicionais ficam impossibilitadas de acessar e 

comercializar os recursos naturais que poderiam gerar renda, e, consequentemente, melhorar a 

qualidade de vida. 

Figura 4 – Panorama das Reservas Extrativistas no bioma Amazônia 
 

  

 Fonte: Pesquisa realizada com gestores das UCs do bioma Amazônia 

152. A implementação dos acordos de gestão também depende da articulação do ICMBio 

com outros atores envolvidos, sejam eles governamentais ou não. Isso porque, o escoamento da 

produção e a agregação de valor aos produtos extrativistas, por vezes, ultrapassam a capacidade de 

execução do órgão gestor.  
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153. Nesse sentido, a baixa lotação de servidores nas Resex do bioma Amazônia dificulta 

essa articulação. Das 33 Resex, 14 UCs contam com apenas dois servidores, sete UCs com somente 

um servidor e duas unidades sem nenhuma lotação. A título de exemplo, a Resex Tapajós-Arapiuns 

no estado do Pará possui três servidores para a gestão de um território com mais de 18 mil 

habitantes distribuídos numa área de 677 mil hectares, território superior ao do Distrito Federal.  

154. Todavia, essa necessidade de articulação para melhoria da qualidade de vida não fica 

restrita à esfera local, uma vez que também depende da adoção de medidas a cargo de outros 

ministérios, além do Ministério do Meio Ambiente (MMA). Nessa linha, a geração de renda nas 

Resex transcende as questões ambientais, necessitando de políticas públicas que promovam a 

diversificação e o fortalecimento do extrativismo e da agricultura familiar.  

155. Noutro ponto, em que pese os avanços normativos trazidos pela lei do Snuc para a 

gestão de unidades de conservação, a economia do extrativismo continua enfrentando limitações 

para melhorar as condições de vida das populações das Resex, o que leva a uma cadeia de 

consequências.  

156. As dificuldades de acesso aos recursos naturais, aliadas a problemas na produção, no 

escoamento e na comercialização dos produtos extrativistas, têm influenciado populações 

tradicionais a abandonar atividades como a comercialização da borracha e a exploração da castanha. 

Isso tem levado a mudanças na maneira de explorar os recursos naturais, com impacto no modo de 

vida extrativista, uma vez que, ao buscar alternativas para manter a renda familiar, essa população 

acaba por acessar de forma não sustentável os recursos naturais. Esse quadro pode levar ao aumento 

da pressão para acessar indevidamente recursos madeireiros, entre outros. 

157. O “Diagnóstico Socioeconômico da Reserva Extrativista Chico Mendes”, elaborado 

em 2010 pelo Governo do Acre, apontou que o aumento do desmatamento e a adesão ao modelo 

pecuarista pelos extrativistas daquela região foram motivados pela falta de opções econômicas 

decorrentes do declínio do mercado de borracha e de castanha, e pela insuficiência de políticas 

públicas para o extrativismo e a agricultura familiar. 

158.  O panorama encontrado na Resex Chico Mendes se deve, em parte, pela baixa renda 

gerada pelas atividades extrativistas, em especial quando comparadas a de outras atividades.  A 

renda média com origem em atividades de extrativismo, principalmente extração de látex e coleta 

de castanha, ocupou apenas o terceiro lugar com o valor de R$ 111,96 por família. A renda 

originada pela pecuária ficou acima da atividade extrativista (Tabela 7). 

Tabela 7 – Renda familiar oriunda de atividades produtivas desenvolvidas pelos moradores 

da Resex Chico Mendes, em 2009 

Atividade Nº de famílias 
Renda Mensal (R$) Renda Anual (R$) 

Volume Média familiar % Volume Média 

Benefícios e aposentadoria 227 42.604,83 187,69 13,4 511.257,96 2.252,24 

Pecuária 713 111.011,55 155,70 35,0 1.332.138,60 1.868,36 

Extrativismo 993 111.180,90 111,96 35,0 1.334.170,80 1.343,58 

Agricultura 463 45.866,38 99,06 14,4 550.396,56 1.188,76 

Assalariado 257 6.964,00 27,10 2,2 83.568,00 325,17 

Total da renda 1.811 317.627,66 175,39 100,0 3.811.531,92 2.104,66 

Fonte: Diagnóstico Socioeconômico da Reserva Extrativista Chico Mendes, SEMA/AC, 2010. 

159. Assim, no caso analisado, a renda média gerada pela atividade extrativista não se 

mostra capaz de competir com outras atividades, o que pode comprometer o desenvolvimento 

sustentável do extrativismo florestal não madeireiro. 
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160. Necessário se faz possibilitar aos extrativistas o acesso e o uso dos recursos naturais 

de forma economicamente sustentável, o que passa pela existência e adequação de instrumentos que 

regulem a exploração extrativista na realidade da Amazônia. Assim, as fragilidades da gestão, 

constatadas pela baixa implementação dos acordos de gestão, contribuem para que as Resex tenham 

dificuldade em oferecer as respostas que as populações tradicionais esperam em termos de melhoria 

de qualidade de vida. 

161. Portanto, cabe ao TCU recomendar ao MMA que conduza ações de articulação com 

os ministérios envolvidos nas políticas afetas aos territórios das UCs do bioma Amazônia, com o 

objetivo de fomentar atividades sustentáveis para a região, de forma a fornecer alternativas 

economicamente viáveis para os extrativistas residentes. 

 3.2.2. Outras questões (pesquisa e monitoramento) ligadas ao alcance e à comunicação dos 

resultados 

162. Outras questões também impactam no alcance dos resultados das UCs. Dentre elas, 

podemos citar as fragilidades relacionadas às pesquisas, bem como as dificuldades de 

monitoramento da biodiversidade e de promoção do desenvolvimento socioambiental. 

163. Problemas na realização de pesquisas e nas atividades de monitoramento levam a 

uma dificuldade em mensurar e comunicar os resultados alcançados na proteção do patrimônio 

natural e na promoção do desenvolvimento socioambiental das UCs localizadas no bioma 

Amazônia. Esse fato vai de encontro a um dos objetivos previstos no Snuc, que é proporcionar 

meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e monitoramento ambiental 

(art. 4º, X da Lei 9.985/2000). 

164. O bioma Amazônia apresenta baixo percentual de pesquisas quando correlacionados 

área das unidades e pesquisas autorizadas. Ou seja, apesar de possuir maior área e número de UCs 

que os demais biomas brasileiros, a Amazônia, segundo os dados do Sistema de Autorização e 

Informação em Biodiversidade (Sisbio) em 2012, estava em terceiro lugar em quantidade de 

autorizações emitidas para pesquisa. Já em 2013, com a atualização das informações sobre 

pesquisas autorizadas até setembro desse ano, verificou-se que mais de 18% das autorizações de 

pesquisa foi para o bioma Amazônia, montante inferior apenas ao obtido pelo bioma Mata 

Atlântica. 

165. Conforme pesquisa eletrônica realizada pelo TCU, mais da metade dos gestores do 

bioma Amazônia afirmou que realiza com pouca frequência a atividade de fomento e 

acompanhamento de pesquisas. Os principais fatores, apontados pelos chefes de UC, que dificultam 

o processo de pesquisa nas UCs do bioma Amazônia são: a infraestrutura incipiente e as 

dificuldades de acesso. Isso se materializa na avaliação da quantidade de pesquisas autorizadas no 

bioma. Em relação à infraestrutura, mais de 90% dos gestores questionados afirmou que sua 

unidade não possui infraestrutura de apoio à pesquisa ou, quando possui, não está satisfatória.  

166. No contraponto desse raciocínio, vale ressaltar o esforço de pesquisa encontrado em 

determinadas unidades, a exemplo do Parque Nacional (Parna) do Viruá, que, mesmo sendo o 

segundo menor Parna em área no bioma Amazônia, foi o que teve a maior quantidade de pesquisas 

autorizadas. Essas questões evidenciam uma das características encontradas na gestão das UCs: a 

personificação da gestão, concretizada na dependência da proatividade do gestor para o incremento 

de determinada atividade, nesse caso das pesquisas. Essa questão será abordada no Capítulo que 

tratará da articulação dos atores envolvidos na gestão de UCs. 

167. Numa análise mais ampla, apesar de o Brasil ter desenvolvido importantes sistemas 

de informações sobre a biodiversidade, como o Sisbio, o próprio MMA reconhece algumas 

dificuldades ao afirmar no Relatório Nacional elaborado em 2011 para a Convenção das Nações 

Unidas sobre Diversidade Biológica (CDB) que nem todos os sistemas existentes possibilitam a 

troca de dados, o que dificulta a integração, o intercâmbio de informações e o próprio acesso a elas. 
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168. Em relação ao processo de pesquisa em UCs surgem questionamentos como: de que 

forma o processo de pesquisa gera conhecimento sobre a biodiversidade e como isso se reverte em 

benefícios para a gestão dessas áreas? Ou seja, em que medida os dados e informações gerados 

pelas pesquisas são utilizados pelo ICMBio para fazer o planejamento de ações destinadas à gestão 

das UCs, ao uso sustentável dos recursos naturais e à conservação da biodiversidade? 

169. Vale ressaltar que o ICMBio, ao publicar a Instrução Normativa 33/2013, reconhece 

a necessidade de aprimorar a gestão da informação sobre a biodiversidade para subsidiar técnica e 

cientificamente a formulação de políticas públicas e o planejamento de ações que visem promover a 

conservação e o uso sustentável da biodiversidade nas unidades de conservação.  

170. Quanto ao monitoramento, foi identificado que grande parte das UCs não faz 

monitoramento da biodiversidade e da promoção do desenvolvimento socioambiental. Das 107 UCs 

federais pesquisadas no bioma Amazônia, 60% dos gestores afirmaram não ter sido realizado 

monitoramento da biodiversidade nos últimos 5 anos. Ademais, também foi apontada por 66% dos 

gestores a insuficiência do monitoramento para prover a UC das informações necessárias à aferição 

de seus resultados.  

171. Essas afirmações vão ao encontro do que foi exposto pela Diretoria de Pesquisa, 

Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade do ICMBio (Dibio), quando reconhece a 

necessidade de estabelecimento de uma metodologia de monitoramento. De acordo com essa 

diretoria, o desenvolvimento de uma metodologia passa necessariamente por algumas fases, dentre 

elas, está a etapa de validar o protocolo de campo para coleta de dados, o qual está em fase de 

testes. 

172. Necessário se faz salientar que o monitoramento da biodiversidade é uma atividade 

reconhecida internacionalmente como complexa, possuindo alto custo e demandando significativo 

tempo para sua realização. Por sua vez, o MMA afirmou no relatório nacional para CDB, em 2011, 

que ainda não foi desenvolvido um sistema abrangente e coordenado de monitoramento da 

biodiversidade. Isso porque, em que pese o monitoramento da cobertura vegetal possuir um sistema 

operante e padronizado de acompanhamento do desmatamento, os outros sistemas de 

monitoramento da biodiversidade são pontuais e não integrados. 

173. Na avaliação efetuada nas Estações Ecológicas (Esec) e nas Reservas Biológicas 

(Rebio) do bioma Amazônia, o monitoramento da biodiversidade foi um dos piores indicadores 

para essas categorias de UC (Gráfico 10). Vale ressaltar ainda que, dentre os objetivos principais 

das referidas categorias de UC, está prevista a realização de pesquisas científicas.  

Gráfico 10 – Grau de implementação das Esec e Rebio no bioma Amazônia 
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 Fonte: Indimapa/TCU 

174. Segundo estudo publicado pelo MMA (2009) (Pilares para a Sustentabilidade 

Financeira) uma das questões fundamentais para o planejamento, gestão e financiamento do Snuc 
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está na correção da deficiência de dados sobre as unidades de conservação federais, estaduais e 

municipais, onde muitas informações básicas são desconhecidas e outras, embora disponíveis, não 

estão organizadas.  

175. Por fim, em que pese ser considerado eficiente o monitoramento das ações de 

combate ao desmatamento, que é utilizado como proxy para a análise da proteção do patrimônio 

natural, cabe ressaltar que o monitoramento do desenvolvimento socioambiental nas UCs ainda 

necessita ser aperfeiçoado, a fim de permitir uma avaliação fidedigna dos impactos das ações 

governamentais na qualidade de vida das populações ali residentes.  

176. Pelo exposto, cabe ao TCU recomendar ao ICMBio que promova ações de 

articulação institucional para aprimorar a infraestrutura de apoio à pesquisa a fim de incrementar o 

número de pesquisas realizadas na Amazônia, cumprindo, dessa forma, o art. 32 do Snuc.   

177. Assim, cabe, ainda, recomendar ao MMA que seja avaliada a elaboração de uma 

estratégia nacional de monitoramento da biodiversidade, por meio do aprimoramento dos 

mecanismos de comunicação dos resultados socioambientais alcançados nas unidades de 

conservação, com o desenvolvimento de indicadores e outros instrumentos que demonstrem os 

avanços ocorridos nessas áreas, conforme prescreve o art. 4º, X da Lei 9.985/2000. 

178. Desse modo, espera-se que o estabelecimento de uma sistemática nacional de 

monitoramento por meio da consolidação das informações acerca das UCs possibilite que seja 

conhecido, divulgado e compartilhado com a sociedade o valor do patrimônio ambiental. 

179. Aliás, a obrigatoriedade de tratar as áreas protegidas, em especial as UCs, como 

patrimônio público tem aparo legal. Segundo o normativo que institui a Política Nacional do Meio 

Ambiente (Lei 6.938/1981), a ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico deve 

considerar o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e 

protegido, tendo em vista o uso coletivo. Nesse sentido, as UCs devem ser analisadas como 

patrimônio público porquanto principal estratégia da conservação da biodiversidade e fornecedoras 

de bens e serviços essenciais a toda sociedade, satisfazendo inclusive a várias necessidades 

produtivas. 

3.3. Indimapa 

180. A auditoria buscou trazer uma visão sistêmica das unidades de conservação (UCs) do 

bioma Amazônia, identificando gargalos no processo de gestão dessas áreas, bem como 

oportunidades de melhoria e boas práticas. Para obter esse amplo e pioneiro diagnóstico na ótica do 

controle externo, foram elaboradas três questões de auditoria que analisaram aspectos relacionados 

a insumos, à articulação e a resultados. Como produto dessa avaliação, o Tribunal de Contas da 

União (TCU) desenvolveu o Índice de Implementação e de Gestão de Áreas Protegidas (Indimapa). 

181. O Indimapa é um instrumento georreferenciado de avaliação, comunicação e 

monitoramento, visualizado por meio de um mapa do bioma amazônico brasileiro. Essa ferramenta 

foi elaborada a partir de índices e indicadores de implementação e de gestão das 247 UCs federais e 

estaduais avaliadas. Dessa maneira, dela se extraem dados individualizados da gestão de cada 

unidade de conservação, assim como informações consolidadas das avaliações efetuadas pelo TCU 

e pelos nove Tribunais de Contas Estaduais do bioma Amazônia. 

182. A avaliação é composta por 14 indicadores relativos à implementação e à gestão 

aplicáveis a cada UC, os quais analisam aspectos sobre resultados, articulação e insumos. O mapa 

também traz um índice de implementação que é o resultado da média de todos os indicadores 

aplicados, de sorte que a cada UC cabe apenas um índice. 

183. Desse modo, o Indimapa é uma ferramenta com três propósitos principais: servir 

como instrumento de diagnóstico individualizado por UC; ser um mecanismo de comunicação dos 

resultados da auditoria; e possibilitar um acompanhamento da implementação e da gestão das UCs 
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ao longo do tempo. Essa avaliação permite uma visão sistêmica do bioma Amazônia, uma vez que 

se tem o resultado consolidado de todas as UCs federais e estaduais dessa região, informação não 

disponível no início da auditoria. Os gestores das UCs federais foram a principal fonte de 

informação do Indimapa, tendo, em sua totalidade, respondido o questionário eletrônico. 

184. O Indimapa permite sistematizar o conjunto de informações geradas pelos dez 

Tribunais de Contas num único documento, de forma que é possível identificar numa rápida 

visualização os principais pontos fortes e fracos na gestão e implementação dessas áreas. Para a 

presente auditoria, implementação de uma UC significa um processo contínuo e dinâmico que 

pressupõe: o provimento a essas unidades dos insumos necessários à sua gestão, a articulação 

eficiente com outros atores que compartilham a sua governança e o funcionamento adequado dos 

processos orientados aos objetivos da unidade. 

185. Assim, os 14 indicadores escolhidos para avaliar, sob a ótica do controle, a 

implementação e a gestão das UCs foram construídos segundo alguns parâmetros. Inicialmente 

buscou-se incorporar critérios legais previstos no Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza (Lei 9.985/2000). Além disso, recorreu-se à metodologia Rappam (Rapid Assessment and 

Prioritization of Protected Areas Management), ferramenta internacionalmente reconhecida para 

avaliação da efetividade de áreas protegidas. Também serviu como referência o instrumento de 

avaliação desenvolvido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável do Estado do Amazonas (Indicadores de efetividade da implementação de unidades de 

conservação estaduais do Amazonas). A explicação completa sobre a elaboração do Indimapa 

encontra-se no Apêndice H. 

3.3.1 Indicadores de implementação 

186. Os 14 temas selecionados para serem avaliados por meio dos indicadores do 

Indimapa são os constantes da Tabela 8, e serão detalhados e analisados em capítulos específicos ao 

longo do trabalho. Deve-se salientar que os referidos temas foram criados para uma aplicabilidade 

geral. Contudo, devido às características singulares das unidades de conservação, alguns dos 

indicadores são específicos para determinadas grupos e categorias de UCs, ou seja, nem todas UCs 

serão avaliadas pelos 14 indicadores. 

Tabela 8 – Indicadores de Implementação 

Indicador Tema 

G Plano de manejo 

H Recursos humanos 

$ Recursos financeiros 

E Estrutura física, mobiliário e serviços 

T Consolidação territorial 

F Fiscalização e combate a emergências ambientais 

P Pesquisa 

B Monitoramento da biodiversidade 

C Conselho consultivo ou deliberativo 

M Manejo comunitário 

A Acesso das populações residentes às políticas públicas 

U Uso público 

N Concessões florestais onerosas 

L Articulação local 
Elaborado pela equipe de auditoria 

187. Os indicadores possuem escalas que variam de zero a três pontos para cada requisito. 

Assim, um ponto é atribuído por requisito alcançado. Atingidos os 3 requisitos, a UC recebe a 

pontuação máxima (3 pontos) e considera-se que aquela unidade atingiu, naquele aspecto, a 
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situação esperada. Se nenhum dos requisitos é preenchido, a UC recebe pontuação zero (0 ponto) 

naquele aspecto, o que significa nenhum avanço na sua implementação.  

188. Para superar a dificuldade de comparar diversos aspectos de gestão sem incorrer no 

risco de igualá-los, a solução encontrada foi o gráfico de radar. Esse tipo de gráfico permite 

comparar diferentes aspectos na medida em que demonstra a distância entre a uma situação 

existente e a situação esperada. 

189. Assim, conforme Gráfico 11, para cada indicador há um eixo. Marca-se sobre cada 

eixo o ponto que representa o grau de implementação do aspecto. A linha formada pela ligação dos 

pontos dos eixos vizinhos forma um polígono. Esse polígono formado permite a identificação de 

picos e vales dentre os aspectos (isto é, forças e deficiências de gestão, respectivamente), bem como 

a situação geral da gestão da unidade (mostrada pela expansão ou contração do polígono do gráfico 

sobre a teia de fundo). 

Gráfico 11 – Exemplo do gráfico de radar 
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Elaborado pela equipe de auditoria 

3.3.2. Resultados da Avaliação dos Indicadores 

190. Uma vez definidos os critérios e meios de avaliação, foram analisadas as UCs 

individualmente e de forma consolidada, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual. Na esfera 

federal, as médias de cada indicador para as 107 UCs estão evidenciadas no Gráfico 12. 

Gráfico 12 – Implementação das UCs federais 
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Elaborado pela equipe de auditoria 

191. Quanto ao indicador G (plano de manejo), numa escala de 0 a 3, as UCs federais 

atingiram o valor de 0,84, o que representa um baixo grau de implementação do instrumento plano 

de manejo. Segundo a Lei 9.985/2000, Lei do Snuc, atividades como a visitação, as concessões 
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florestais onerosas e o manejo comunitário dependem da aprovação desse instrumento para serem 

executadas.  

192. Em relação ao indicador B (monitoramento da biodiversidade), obteve-se o valor de 

0,65, um dos mais baixos dentre os 14 indicadores avaliados. Esse resultado sinaliza que há 

dificuldades em realizar atividades sistemáticas de monitoramento de biodiversidade nas UCs do 

bioma Amazônia.  

193. No que se refere ao indicador H (recursos humanos), as unidades federais alcançaram 

o valor de 1,18, o que demonstra fragilidades na disponibilização de pessoal para as UCs daquela 

região. Por último, quanto ao indicador E (estrutura física, mobiliário e serviços), as áreas avaliadas 

obtiveram o valor de 2,78. Em que pese a alta pontuação atingida, a análise desse item requer 

atenção, pois não foi avaliada a qualidade, e sim, a disponibilização desses bens e serviços. 

194. Vale ressaltar que as análises relativas aos 14 indicadores serão tratadas em capítulos 

específicos no decorrer do relatório, tendo em vista a melhor abordagem desses indicadores naquele 

contexto. 

195. Noutro ponto, merece destaque a análise comparativa entre as 107 unidades da esfera 

federal e as 140 UCs da esfera estadual no bioma Amazônia (Gráfico 13). 

Gráfico 13 – Comparativo entre UCs federais e estaduais 
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Elaborado pela equipe de auditoria 

196. De uma forma geral, o panorama encontrado nas UCs estaduais e federais no bioma 

Amazônia é similar, exceto por questões específicas como estrutura física e fiscalização. É possível 

notar que, em relação ao indicador E (estrutura física, mobiliário e serviços), há uma diferença 

significativa entre as UCs das duas esferas. Nesse caso, essa discrepância pode ser atribuída a uma 

priorização do ICMBio em dotar de estrutura mínima suas unidades. Ademais, em diversas 

unidades estaduais ainda não foi disponibilizada a estrutura mínima necessária para a gestão 

daquelas áreas. 

197. Quanto ao indicador F (fiscalização e combate a emergências ambientais), constatou-

se uma diferença entre as esferas federal e estadual, que pode ser explicada pela maior carência de 

recursos humanos nas UCs estaduais. 

198. Além dos dados consolidados, também é possível individualizar a avaliação para 

cada UC do bioma Amazônia. Nesse sentido e a título de exemplo, cabe trazer por meio do 

Indimapa a visualização do grau de implementação de duas UCs federais (Mapa 3).  
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Mapa 3 – Gráficos de Radar da Flona Carajás e do Parna Pico da Neblina Índice de Implementação das UCs
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Extraído do Indimapa 

199. Dos mapas acima, nota-se que a Floresta Nacional de Carajás, localizada no Pará, 

apresenta níveis altos dos indicadores A (Acesso às políticas públicas); C (Conselho gestor); E 

(Estrutura física) e P (Pesquisa). Por sua vez, o Parque Nacional Pico da Neblina, no Amazonas, 

apresenta fragilidades nos indicadores B (Monitoramento da biodiversidade), L (Articulação local) 

e U (Uso público). 

200. A visualização desses mapas permitiu demonstrar que é possível individualizar 

informações sobre a implementação e a gestão das UCs da Amazônia. Ao agrupar os dados da 

esfera federal, foi elaborado um mapa com as 107 UCs federais, onde é possível visualizar o 

desempenho de cada um dos 14 indicadores (Mapa 4). 

Mapa 4 – Gráficos de radar das UCs federais 

 

Elaborado pela equipe de auditoria 
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3.3.3. Índice de implementação 

201. Na busca por uma visão sistêmica das unidades de conservação (UCs) do bioma 

Amazônia, elaborou-se, como produto da avaliação dessas áreas, o Índice de Implementação e de 

Gestão de Áreas Protegidas (Indimapa). Essa ferramenta permite obter um panorama do grau de 

implementação das 247 UCs federais e estaduais do bioma Amazônia, pois consolida uma gama de 

informações sobre o conjunto das UCs, bem como disponibiliza dados individualizados para cada 

um desses territórios. Nesse sentido, é possível, por exemplo, a identificação das UCs que mais 

necessitam de ações de implementação e de melhorias na gestão. 

202. O índice de implementação é a média dos 14 indicadores (Tabela 8) aplicáveis a cada 

categoria de unidade de conservação (UC). Dessa forma, varia na mesma escala que os indicadores: 

entre zero e três pontos. A vantagem do índice é que ele permite uma visualização sintética do grau 

de implementação e de gestão das UCs, ao classificá-las em três faixas: vermelho, amarelo e verde.  

203. Atualmente, somente 4% das UCs federais e estaduais avaliadas encontram-se na 

faixa verde, indicativa de alto grau de implementação e de gestão necessários ao cumprimento dos 

objetivos previstos para essas áreas (Gráfico 14). 

Gráfico 14 – Avaliação do grau de implementação das UCs na Amazônia 
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Elaborado pela equipe de auditoria 

 

204. Quando se analisa apenas as UCs federais, nota-se que elas obtiveram um resultado 

mais expressivo que a média conjunta (Gráfico 15). 

Gráfico 15 – Implementação das unidades federais 
 

 

Elaborado pela equipe de auditoria 
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205. Em relação à implementação das UCs estaduais, pode-se concluir que apenas 1% 

possui alta implementação numa amostra de 140 unidades avaliadas (Gráfico 16). 

Gráfico 16 – Implementação das unidades estaduais 
 

 

Elaborado pela equipe de auditoria 

206. Verifica-se também que nenhuma das 107 UCs federais encontra-se entre 0 e 0,5 

ponto, contra 17 UCs estaduais nesse patamar. Nota-se, também, que a única UC a figurar entre 2,5 

e 3 pontos é uma unidade federal, a Reserva Biológica Uatumã. A média dos índices das UCs 

federais da Amazônia é 1,35, enquanto a média das estaduais é 0,98. Por fim, a média dos índices 

das 247 UCs do bioma é igual a 1,14. Assim, foi elaborado mapa que possibilita a visualização do 

grau de implementação e de gestão de todas as UCs do bioma Amazônia. Deve-se salientar que as 

informações individualizadas das UCs federais e estaduais estão no Apêndice H. 

Mapa 5 – Índice de Implementação e Gestão das UCs federais e estaduais no bioma Amazônia 

 
Elaborado pela equipe de auditoria 
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207. O Indimapa é um produto da Auditoria Coordenada em unidades de conservação no 

bioma Amazônia, que permite traçar algumas conclusões a respeito da implementação e gestão 

dessas áreas.  

208. Uma das questões observadas é a diferença dos graus de implementação entre as UCs 

da esfera federal e as da esfera estadual. Os indicadores que mais contribuíram a favor da UCs 

federais foram: estrutura, fiscalização, conselho gestor e articulação local. Contudo, aspectos 

básicos como plano de manejo, monitoramento da biodiversidade e uso público se encontram em 

baixo grau de implementação nas duas esferas.  

209. O plano de manejo, em especial, é um item crítico visto que, enquanto principal 

instrumento de planejamento e gestão, possibilita o acesso e o uso dos recursos naturais da UC. 

Além disso, nesse aspecto encontram-se oportunidades de melhoria uma vez que a elaboração e a 

implementação do plano de manejo estão sob a governabilidade dos órgãos gestores ambientais. 

Deve-se destacar também que, em relação ao plano de manejo, é necessário que as ações previstas 

nele sejam efetivamente empreendidas, não sendo suficiente apenas a elaboração desse instrumento. 

210. Portanto, o Indimapa, ao disponibilizar uma visão sistêmica da política pública de 

áreas protegidas no bioma Amazônia, e, enquanto ferramenta de avaliação, comunicação e 

monitoramento, poderá subsidiar tecnicamente o processo de tomada de decisão que vise o alcance 

pleno dos objetivos daquela política pública. 

3.4. As condições disponibilizadas pelo Governo Federal não estão compatíveis com as 

necessidades das unidades de conservação. 

211. Este capítulo tem por objetivo avaliar em que medida o Governo Federal tem 

disponibilizado nos últimos cinco anos condições necessárias para a implementação e a 

consolidação das unidades de conservação do bioma Amazônia.  

212. De 2001 a 2012 foram criadas 126 UCs federais, com área total de aproximadamente 

375,5 mil km
2
, sendo 49 delas no bioma Amazônia, com área aproximada de 333,4 mil km

2
, ou 

seja, 88,8% da área criada nesse período. Ocorre que o incremento da área não foi acompanhado da 

disponibilização dos insumos necessários à boa gestão desses territórios, tais como a aprovação de 

plano de manejo, o fornecimento de recursos humanos e financeiros compatíveis com as 

necessidades da gestão dessas unidades, bem como a regularização fundiária e consolidação 

territorial das áreas criadas.  

3.4.1. Inexistência, inadequação e baixo grau de implementação dos Planos de Manejo 

213. É baixo o percentual de UCs do bioma Amazônia com plano de manejo aprovado, 

bem como é reduzido o grau de implementação dos planos de manejo existentes. Além disso, é 

significativo o número que UCs com plano de manejo aprovado que não estão adequados à 

realidade da unidade.  

214. De acordo com a Lei do Snuc, o plano de manejo de uma unidade de conservação 

deve ser elaborado no prazo de cinco anos a partir da data de sua criação (Lei 9.985/2000, art. 27, § 

3º). Além disso, o Plano Amazônia Sustentável (PAS) estabeleceu como uma de suas diretrizes 

assegurar os recursos necessários à elaboração e implementação dos planos de manejo (PAS, 

diretriz 3.1.3, b). O plano de manejo é o documento técnico mediante o qual, com fundamento nos 

objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que 

devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das 

estruturas físicas necessárias à gestão da unidade (Lei 9.985/2000, art. 2º, XVII), de forma a 

cumprir os objetivos estabelecidos na sua criação.  

215. Assim, é de suma importância que a UC possua um plano de manejo aprovado em 

período razoável, cujo limite legal é de cinco anos. Contudo, não basta a aprovação desse 

instrumento. É necessário que o plano aprovado seja aderente à realidade da unidade. Do contrário, 

não se consegue executar o que está previsto no plano e esse instrumento se transforma em mera 
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formalidade. Uma vez implementado o plano é necessário que se façam avaliações periódicas a 

respeito do alcance dos objetivos. As alterações da situação local e regional, dentre outras, poderão 

ensejar a necessidade de revisão do plano. Os ciclos pelos quais podem passar um plano de manejo 

estão representados na Figura 5.  

Figura 5 – Ciclo do plano de manejo 
 

 

 

  

 

                                                            

                                                             

                                          
 

 

Fonte: equipe de auditoria 

216.  Das 107 UCs federais do bioma Amazônia, apenas 45 possuem plano de manejo 

aprovado, ou seja, 62 UCs (58%) desse bioma não contam com o principal instrumento de 

planejamento das atividades e gestão da unidade. Conforme respostas dos chefes das unidades à 

pesquisa eletrônica, das 45 UCs que possuem plano de manejo, 26 possuem planos adequados à 

realidade da unidade, enquanto as outras 19 possuem planos que não estão adequados à realidade da 

unidade. Além disso, dessas 45 UCs, apenas 5 apresentam alto grau de implementação do plano de 

manejo, 14 com grau médio e 26 com grau de implementação baixo ou nulo, conforme respostas 

dos chefes das unidades aos questionários eletrônicos      (Gráfico 17).  

Gráfico 17 – Existência de plano de manejo nas UCs do bioma 

Amazônia e grau de implementação 
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Fonte: pesquisa eletrônica realizada pela equipe 
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217. Observa-se, ainda, que para as 62 UCs que não possuem plano de manejo, 41 delas 

encontram-se em processo de elaboração do instrumento e 21 sequer estão em processo de 

elaboração. Das unidades sem plano de manejo, apenas a Resex Renascer (criada em 2009) possui 

menos de cinco anos de criação. As outras 61 UCs sem plano de manejo aprovado possuem mais de 

cinco anos de criação, em desacordo com o que estabelece a norma de regência (Lei 9.985/2000, 

art. 27, § 3º). Há 40 UCs no bioma Amazônia que vêm sendo geridas entre 10 e 34 anos sem contar 

com esse importante instrumento de planejamento (Gráfico 18). 

Gráfico 18 – UCs do bioma Amazônia sem plano de manejo aprovado por ano de criação 
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Fonte: eletrônica realizada pela equipe 

218. Com relação à distribuição das unidades que possuem ou não plano de manejo 

quanto à categoria, observa-se que as de proteção integral (Parna, Esec e Rebio) possuem uma 

cobertura percentual maior do que as de uso sustentável (Flona, Resex, APA, RDS e Arie). Das 36 

unidades de proteção integral, 20 delas possuem plano de manejo, ou seja, 56%.  Por outro lado, das 

71 unidades de uso sustentável, apenas 25 possuem plano de manejo, o que representa 35% 

(Gráfico 19). O dado positivo é que das 41 unidades do bioma Amazônia que estão com o plano de 

manejo em elaboração, 28 são de uso sustentável (14 Resex, 12 Flonas, 1 RDS e 1 Arie), o que 

poderá contribuir para o desenvolvimento socioambiental dessas regiões. 

Gráfico 19 – Existência de planos de manejo no bioma Amazônia por categoria  
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Fonte: pesquisa eletrônica realizada pela equipe 

219. A ausência de plano de manejo aprovado entre as UCs federais não é um problema 

restrito ao bioma Amazônia, pois ocorre também nos demais biomas. Das 313 UCs federais, apenas 

134 possuem plano de manejo aprovado (Tabela 9). Em números absolutos, o bioma Amazônia é o 

que apresenta a maior carência, com 62 UCs pendentes de aprovação desse instrumento. Contudo, 

em termos relativos, os biomas Cerrado e Marinho Costeiro apresentam os maiores percentuais de 

UCs sem plano aprovado, com 71% e 62%, respectivamente.  
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Tabela 9 – UCs federais com e sem plano de manejo aprovado 

Bioma Total de 

UCs 

UCs com plano de 

manejo aprovado 

UCs sem plano de 

manejo aprovado 

Percentual de UCs SEM 

plano de manejo aprovado 

Amazônia 106 44 62 58% 

Mata Atlântica 79 44 35 44% 

Marinho Costeiro 59 22 37 62% 

Cerrado 41 12 29 71% 

Caatinga 24 10 14 58% 

Pampa 2 1 1 50% 

Pantanal 2 1 1 50% 

Total 313 134 179 57% 

Fonte: Ofício nº 380/2013-GABIN/PRESI/ICMBio, de 07 de junho de 2013 

220. Enquanto não elaborado o plano de manejo, a gestão da unidade concentra-se nas 

ações de proteção e fiscalização (Decreto 4.340/02, art. 15). Esse foco de atuação gerou resultados 

positivos nos últimos anos no bioma Amazônia quanto ao objetivo de proteção do patrimônio 

natural, por meio da contenção do desmatamento, conforme demonstrado no Capítulo 3. Contudo, 

no que diz respeito ao objetivo de desenvolvimento socioambiental, a ausência do plano de manejo 

resulta na subutilização do potencial de uso sustentável dos recursos naturais das unidades de 

conservação. 

221. A ausência de plano de manejo impede a visitação pública nas unidades, uma vez 

que por esse instrumento é estabelecido o zoneamento da área onde é permitido esse tipo de 

exploração (dos 18 Parnas do bioma Amazônia, 7 não possuem plano de manejo). A concessão 

florestal onerosa, permitida nas florestas nacionais, depende da existência de plano de manejo com 

previsão de zoneamento para o desenvolvimento de tal atividade (das 32 Flonas do bioma 

Amazônia, 19 não possuem plano de manejo). Por fim, nas reservas extrativistas, a existência do 

plano de manejo pode resultar no melhor aproveitamento dos recursos naturais explorados.   

222. O custo e o tempo de elaboração, aliados à insuficiência de pessoal, foram apontados 

pelos gestores do ICMBio como fatores preponderantes para o baixo número de UCs com plano de 

manejo aprovado. O levantamento de informações para caracterização e diagnóstico da unidade é a 

fase mais demorada e dispendiosa, pois envolve conhecimentos de diversas áreas (biologia, 

geologia, espeleologia, agronomia, sociologia, antropologia, etc), demandando expedições de 

campo, viagens e estudos, geralmente realizados por consultorias contratadas pelo ICMBio. Além 

disso, a elaboração simultânea de 87 planos de manejo sob a supervisão de uma equipe de apenas 8 

pessoas é fator que contribui para a demora na aprovação desse instrumento. 

223. Os principais fatores que contribuem para a baixa implementação dos planos são a 

insuficiência de recursos financeiros e humanos, a existência de planos de manejo desatualizados ou 

pouco aderentes à realidade vivenciada na unidade, aliada ao fato de haver planos de manejo 

desconectados do planejamento central do ICMBio.   

224. Há vários problemas discutidos no presente relatório que impactam a gestão das 

unidades de conservação cuja solução não depende exclusivamente do ICMBio. Contudo, das 

questões ora abordadas, a que mais se apresenta sob a governabilidade do instituto diz respeito à 

elaboração e aprovação dos planos de manejo. Assim, cabe ao TCU determinar que o ICMBio 

apresente, no prazo de 180 dias, Plano de Ação com definição dos responsáveis, prazos e atividades 

acerca das medidas a serem tomadas no sentido de dotar as UCs federais de plano de manejo. Com 

isso, espera-se que as UCs federais aprimorem o processo de gestão, a fim de melhor cumprir os 

objetivos para os quais foram criadas.  
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3.4.2. Recursos financeiros incompatíveis com as necessidades de gestão 

225. O montante de recursos financeiros à disposição do ICMBio nos últimos cinco anos 

não está compatível com as necessidades de gestão das UCs federais no bioma Amazônia, dada a 

insuficiência dos recursos orçamentários. A Lei do Snuc estabelece como uma de suas diretrizes a 

garantia de alocação adequada dos recursos financeiros necessários para que, uma vez criadas, as 

unidades de conservação possam ser geridas de forma eficaz e atender aos seus objetivos (Lei 

9.985/2000, art. 5º, XI). De forma mais específica, o Plano Amazônia Sustentável estabelece que 

sejam assegurados recursos necessários às ações de regularização fundiária, demarcação, 

sinalização, elaboração e implementação dos planos de manejo, aquisição de equipamentos, 

contratação de pessoal, e vigilância (PAS, diretriz 3.1.3, b). Contudo, o Brasil aparece com a pior 

relação de recursos aplicados por área de unidade de conservação, de acordo com conclusões 

constantes de artigo científico apresentado no XIV Congresso Internacional do Centro Latino-

americano de Administração para o Desenvolvimento (Clad).  

226. A criação do ICMBio em 2007, com o objetivo de gerir as unidades de conservação 

federais, a partir da cisão do Ibama, bem como a consignação de dotação orçamentária à nova 

autarquia federal a partir de 2008, possibilitou maior transparência a respeito do montante de 

recursos aplicados nas unidades de conservação federais. De 2008 a 2012, o valor empenhado pelo 

ICMBio oriundo do Orçamento Geral da União variou entre R$ 282,6 milhões em 2008, atingindo 

um pico de R$ 511,6 milhões em 2011 e reduzindo ao patamar dos R$ 475,3 milhões em 2012 

(Tabela 10). 

Tabela 10 – Valores orçamentários empenhados pelo ICMBio entre 2008 e 2012 

Natureza da Despesa  2008 2009 2010 2011 2012 Total 2008 a 

2012 % 

1 – Pessoal e Encargos Sociais 166.911.778 185.835.857 226.180.866 241.950.826 243.494.805 1.064.374.132 51,8% 

3 – Outras Despesas Correntes 102.048.934 129.586.158 170.458.387 210.166.749 217.305.805 829.566.033 40,4% 

4 – Investimento 13.650.798 7.357.739 13.520.280 8.233.538 11.952.996 54.715.351 2,7% 

Subtotal 282.611.510 322.779.754 410.159.533 460.351.113 472.753.606 1.948.655.516 94,9% 

5 – Inversão Financeira 0 0 50.997.609 51.327.046 2.569.444 104.894.099 5,1% 

Total 282.611.510 322.779.754 461.157.142 511.678.159 475.323.051 2.053.549.615 100% 

Fonte: Siga Brasil – Senado Federal e Ofício 73/2013-DIPLAN/ICMBio, de 15 de maio de 2013 

227. Se forem desconsiderados os valores destinados ao pagamento de indenizações por 

desapropriações e benfeitorias (5 – inversão financeira) constantes da Tabela 10, que representa 

alocação extraordinária de recursos orçamentários e financeiros ao ICMBio, observa-se que o 

orçamento destinado àquela autarquia para manutenção e investimentos saltou de R$ 282,6 milhões 

em 2008 para R$ 472,7 milhões em 2012 (linha subtotal), com incrementes a cada exercício 

financeiro.   

228. Em que pese o incremento dos recursos orçamentários disponibilizados ao ICMBio 

entre 2008 e 2012 (Tabela 10), tais valores não foram suficientes para financiar adequadamente os 

itens de gasto listados no Plano Amazônia Sustentável. Foram constatadas carências no que diz 

respeito à regularização fundiária, à demarcação e sinalização das unidades, insuficiência de 

pessoal, bem como baixo grau de elaboração e implementação dos planos de manejo.  

229. O ICMBio apresentou estimativa de que seria necessário o incremento do montante 

dos recursos financeiros da ordem de R$ 470 milhões para financiar de maneira adequada seus 

macroprocessos finalísticos. No mesmo sentido, estudo do MMA denominado Pilares para a 

Sustentabilidade Financeira do Sistema Nacional de Unidades de Conservação divulgado em 2009 

previa a necessidade de incremento do orçamento do ICMBio da ordem de R$ 543,2 milhões, a 

partir do cálculo de Investimentos Mínimos para a Conservação (IMC), que se baseou no Minimus 
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Conservation System (Micosys), do Banco Mundial. Corroborando o diagnóstico a respeito de tais 

carências, dos 107 chefes de UCs do bioma Amazônia que participaram da pesquisa eletrônica, 

apenas 4 gestores responderam que o montante de recursos financeiros é suficiente para atender às 

demandas da UC. Dos outros respondentes, 47 afirmaram que os recursos financeiros atendem 

parcialmente às demandas e 56 que não são suficientes para atender às demandas. 

230. Estudo contendo análise internacional comparada, apresentado no XIV do Clad 

(Martins et al, 2009), demonstrou que o volume de recursos aplicados pelo ICMBio por km
2
 de área 

protegida é muito inferior ao volume aplicado pelo principal órgão responsável pela gestão de 

unidades de conservação de outros países (Gráfico 20). 

Gráfico 20 – Área protegida e recursos financeiros por km
2 

do principal órgão de cada país 
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Fonte: Sistemas nacionais de gestão da biodiversidade e de unidades de conservação: análise internacional comparada. 

Salvador (adaptado pela equipe) e dados administrativos.   

231. Enquanto o principal órgão gestor de áreas protegidas dos Estados Unidos (National 

Park Service) é responsável pela administração de 340 mil km
2
, dispondo de US$ 7.806 por km

2
, o 

ICMBio é responsável pela gestão de 750 mil km
2
, dispondo de US$ 277 por km

2
 para o 

desempenho de tal função. Em situação intermediária encontram-se os órgãos do Canadá e do 

México, com área protegida de aproximadamente 225 mil km
2
 e relação de recursos aplicados entre 

US$ 2.000 e US$ 2.500 por km
2
. Apesar de tratar-se de um estudo comparativo, cabe ressaltar que 

as áreas administradas pelos órgãos gestores pesquisados apresentam diferenças significativas, 

sendo o ICMBio responsável pela gestão da maior área, além de serem unidades pertencentes a 

países de economia bem diferentes e ocuparem percentuais distintos dos respectivos territórios. 

232. Em razão da escassez de recursos financeiros, há atividades essenciais à gestão das 

UCs, com impacto direto no cumprimento dos seus objetivos, que deixaram de ser realizadas ou 

foram realizadas de forma insatisfatória (Gráfico 21), com destaque para fiscalização, combate a 

emergências ambientais, ações de educação e sensibilização ambiental e monitoramento da 

biodiversidade.  
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Gráfico 21 – Atividades que deixam de ser realizadas por escassez de recursos financeiros 
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Fonte: pesquisa eletrônica realizada pela equipe 

233. Além da escassez de recursos financeiros, muitas dessas atividades são impactadas 

pela dinâmica orçamentária da administração pública federal brasileira. Entre os exercícios de 2008 

e 2012, o ICMBio sofreu contingenciamentos que variaram de 8,8% a 15,4% do orçamento 

autorizado. Tendo em vista que 92,2% dos valores consignados no orçamento do instituto nesse 

período estavam alocados ao pagamento de pessoal e outras despesas correntes (Tabela 10), os 

cortes sofridos pela autarquia atingiram diretamente as atividades que demandam recursos de 

custeio, uma vez que as despesas de pessoal não são passíveis de cortes e os recursos de 

investimento do ICMBio representam uma pequena parcela do total disponível. A título de 

exemplo, ações de fiscalização, que demandam gastos com combustível das embarcações, diárias e 

passagens de servidores de outras unidades que participam da ação, além de alimentação a ser 

preparada em caso de ações em áreas mais remotas, deixam de ser realizadas devida à 

indisponibilidade de recursos financeiros. 

234. Há estudos patrocinados pelo MMA – Pilares para a Sustentabilidade Financeira do 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação – e pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade 

(Funbio) – Quanto Custa uma Unidade de Conservação Federal? – que apontam fontes potenciais 

(orçamentárias e extraorçamentárias) que poderiam aumentar o volume de recursos financeiros 

destinados ao Snuc. Dentre as potenciais fontes de recursos destacam-se a efetividade na cobrança 

de ingressos nos parques nacionais, a expansão da concessão de serviços florestais, a maior 

efetividade na cobrança de multas administrativas, a regulamentação dos artigos 47 e 48 da Lei do 

Snuc (compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos para fins de geração de energia 

elétrica), a participação especial do petróleo, a troca da dívida externa por investimentos em 

conservação, a alteração da Lei 8.001/90, art. 2º, III, para destinar ao ICMBio os recursos da 

Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) de empreendimentos 

localizados em unidade de conservação, atualmente destinados ao Ibama, a compensação da reserva 

legal com doação de terra no interior de unidade de conservação (Lei 12.651/2012, art. 66, III e 

§ 5º, III), o Fundo Amazônia, dentre outras.  

235. O ICMBio é responsável pela arrecadação de receitas patrimoniais oriundas de 

visitação em unidades de conservação, da cessão de uso de bens públicos, de taxas pelo exercício 

do poder de polícia (multas administrativas), de supressão de vegetação em UCs, pela exploração 

de recursos madeireiros em florestas nacionais, dentre outras. Nos últimos cinco anos, o montante 

dessas receitas vem apresentando significativo aumento. Em 2008 foram arrecadados aos cofres da 

União, em razão da atuação da autarquia, aproximadamente R$ 19 milhões, o que equivalia a 6,8% 

do seu orçamento anual. Em 2012, o volume arrecadado foi de R$ 72,4 milhões, equivalente a 

15,2% do orçamento anual (Gráfico 22).  
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Gráfico 22 – Arrecadação do ICMBio x Orçamento (sem inversões financeiras) 
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Fonte: Siga Brasil e Ofício 73/2013 – Diplan/ICMBio, de 15 de maio de 2013. 

236. Ocorre que tais receitas são classificadas como de aplicação não vinculadas, ou seja, 

uma vez recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, mesmo que em razão da atuação do ICMBio, 

não estão vinculadas necessariamente às atividades dessa autarquia. A título de exemplo, no 

exercício de 2012 houve um incremento na arrecadação de receitas pela autarquia federal de 

aproximadamente R$ 21,5 milhões, enquanto o valor empenhado pelo ICMBio em 2012 foi R$ 12,4 

milhões maior do que o valor relativo ao exercício de 2011 (Gráfico 22). Ademais, das fontes 

potenciais de recursos financeiros acima citados, o ICMBio possui estimativa concreta de 

arrecadação somente com relação à compensação ambiental oriunda da exploração do Pré-Sal. As 

demais fontes de recursos precisam de regulamentações que não dependem somente do ICMBio.  

237. A alocação de recursos orçamentários a órgão, programas e ações é uma decisão 

política e econômica, compartilhada pelos Poderes Executivo e Legislativo. Nesse sentido, a 

margem de influência desta Corte de Contas é reduzida, uma vez que não participa das discussões a 

respeito do volume de recursos necessários ao financiamento das políticas públicas. Assim, cabe ao 

TCU dar conhecimento da situação encontrada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão; à Casa Civil, à Secretaria de Assuntos Estratégicos, à Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização, à Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos 

Deputados, à Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos 

Deputados, à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos 

Deputados, à Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia da 

Câmara dos Deputados, à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e 

Controle do Senado Federal e à Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas. 

238. Com isso, espera-se dar publicidade às carências enfrentadas pela entidade gestora 

das UCs federais brasileiras e subsidiar a discussão no Congresso Nacional a respeito da alocação 

de recursos financeiros para a gestão dessas unidades. Porém, para que tenha acesso a um maior 

volume de recursos orçamentários, o MMA e o ICMBio devem demonstrar os benefícios oriundos 

da preservação e conservação proporcionado pelas unidades de conservação, de forma a sensibilizar 

os tomares de decisão na alocação dos recursos públicos (área econômica do governo, deputados e 

senadores) da importância de se aplicar recursos públicos nessas áreas.  

239. Uma boa prática adotada pelo ICMBio para melhorar o gerenciamento dos recursos 

financeiros e permitir o suprimento de materiais de escritório, de combate a incêndios e outros 

insumos necessários ao atendimento das demandas das unidades de conservação foi a contratação 

de um serviço continuado de gerenciamento de meios. Trata-se de uma espécie de almoxarifado 

virtual, em que cada UC possui uma cota de pedidos de produtos que fazem parte de uma cesta com 

mais de 600 itens. Por se tratar de um contrato nacional, com previsão de entrega dos produtos em 

UCs espalhadas pelo Brasil inteiro, muitas vezes em regiões de difícil acesso, esse serviço permite 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cmads
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um melhor gerenciamento dos recursos financeiros escassos, evitando a compra de materiais a 

serem estocados por prolongados períodos pelas unidades descentralizadas da autarquia e o 

comprometimento de recursos financeiros com materiais não utilizados imediatamente. Essa prática 

foi premiada no 17º Concurso Inovação na Gestão Pública Federal, promovido pela Escola 

Nacional de Administração Pública (Enap), realizado no exercício de 2012.  

240. Além dos recursos orçamentários, o ICMBio conta com a disponibilização de 

recursos extraorçamentários oriundos, principalmente, de doações internacionais. Por meio do 

Ofício 78/2013-DIPLAN/ICMBio, de 24 de maio de 2013, foi informado o volume de recursos 

extraorçamentários destinados às UCs federais do bioma Amazônia entre os exercícios de 2008 a 

2012 (Tabela 11). A disponibilização de R$ 45,7 milhões de recursos extraorçamentários em cinco 

anos representou um acréscimo de aproximadamente 2,2% aos valores orçamentários 

(R$ 2,05 bilhões) aplicados nesse período (Tabela 10). Esses dados demonstram que o Snuc é 

fortemente dependente dos recursos aplicados pelo Governo Federal no custeio de suas atividades.  

Tabela 11 – Recursos extraorçamentários aplicados pelo ICMBio entre 2008 e 2012 

Origem 

Ano de aplicação  

Total 
2008 2009 2010 2011 2012 

Monitoramento e 

pesquisa (2012/14) 

Arpa 9.645.164 3.107.621 206.149 2.177.050 3.047.836 1.093.000 19.276.821 

DNIT (BRA/08/023)    9.200.572 123.067  9.323.638 

GEF Norueguês  1.420.508 2.001.648 1.075.886 3.995.781  8.493.823 

Compensação Ambiental  1.173.635 100.923  3.697.919  4.972.477 

GEF Mangues  103.373 231.965 662.057 1.611.094  2.608.488 

Corredores Ecológicos     801.048  801.048 

Total 

Extraorçamentário 
9.645.164 5.805.137 2.540.686 13.115.565 13.276.745 1.093.000 45.476.296 

Fonte: Ofício 78/2013-DIPLAN/ICMBio, de 24 de maio de 2013 

241. Dentre as fontes extraorçamentárias, destaca-se o volume de recursos aplicados pelo 

Programa Áreas Protegidas da Amazônia (Arpa), que somou R$ 19,2 milhões entre 2008 e 2012. O 

Arpa foi instituído pelo Decreto 4.326, de 8 de agosto de 2002, com a finalidade de expandir e 

consolidar a totalidade de áreas protegidas do bioma Amazônia, de modo a assegurar a conservação 

da biodiversidade na região e contribuir para o seu desenvolvimento sustentável de forma 

descentralizada e participativa. Trata-se de uma parceria que envolve o MMA, o ICMBio, os 

governos estaduais e municipais da Amazônia, o Fundo para o Meio Ambiente – Global 

Environment Facility (GEF), o Banco Mundial, o Entwicklungsbank (KfW – Banco de 

desenvolvimento alemão), a Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), o 

World Wildlife Fund (WWF-Brasil), o Funbio e organizações da sociedade civil. 

242. Em linhas gerais, o Programa Arpa consiste na captação de recursos de doadores 

internacionais pelo Governo Federal (por intermédio do MMA) a serem geridos pelo Funbio 

(associação privada civil sem fins lucrados) e aplicados nas UCs do bioma Amazônia (federais, 

estaduais e municipais), financiando a aquisição de bens (embarcações, automóveis, equipamentos, 

etc) e serviços (consultorias, estudos, etc) destinado à gestão dessas áreas, além da disponibilização 

de recursos financeiros depositados em contas vinculadas, a serem geridos diretamente pelos 

gestores das unidades, com pagamento de despesas correntes relativas às atividades finalísticas 

(combustível, alimentação, material de expediente, etc). Além de representar um volume de 

recursos relevantes para as UCs do bioma Amazônia, o Arpa representa a possibilidade de 

disponibilização de recursos financeiros cuja forma de execução é menos burocratizada do que a 

execução dos recursos orçamentários. A possibilidade de contratação direta de alguns bens e 

serviços facilita o desenvolvimento de algumas atividades na Amazônia, principalmente devido a 

dificuldades de se conseguir fornecedores que atendam a todos os requisitos dispostos na Lei 

http://www.giz.de/
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8.666/93. Durante a auditoria foram relatados casos de contratação de barqueiros que sequer 

possuem Certidão de Nascimento e Cadastro de Pessoa Física.  

243. Em que pese a execução de recursos extraorçamentários no âmbito das unidades de 

conservação, o ICMBio não realiza o acompanhamento sistemático de todas as fontes que 

financiam atividades de gestão nas suas UCs. Para informar o montante de recursos aplicados pelo 

Arpa, o instituto teve que solicitar informações junto ao Funbio, que realiza o gerenciamento dos 

recursos financeiros do programa, pois não possui relatórios de execução desses recursos. Além 

disso, por não realizar o acompanhamento sistemático das fontes extraorçamentárias, o ICMBio não 

informou os valores de outras receitas catalogadas ao longo dos trabalhos, tais como os valores 

repassados pela Mineradora Rio do Norte à Flona de Saracá-Taquera e à Rebio do Rio Trombetas 

(aproximadamente R$ 900 mil por ano), os recursos da GIZ destinados ao Parna de Anavilhanas 

(aproximadamente R$ 1,3 milhão), os recursos do Projeto Terra do Meio (aproximadamente R$ 2,4 

milhões) e os valores destinados pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – Eletronorte às 

UCs do bioma Amazônia, a exemplo da Rebio Uatumã. 

244. Num quadro de escassez de recursos financeiros, gerenciar de maneira adequada os 

recursos disponíveis é um passo importante para canalizar esforços no atendimento das unidades 

menos aquinhoadas. Por isso, cabe recomendação ao ICMBio no sentido de que estabeleça 

mecanismos de acompanhamento do ingresso e execução dos recursos financeiros 

extraorçamentários que financiam atividades nas UCs federais. Gerenciando todos os recursos 

financeiros que ingressam em suas unidades descentralizadas, o ICMBio poderá priorizar o 

atendimento das UCs menos favorecidas na repartição dos recursos orçamentários disponíveis da 

entidade. 

 

3.4.3. Recursos humanos incompatíveis com as necessidades de gestão 

245. O quadro de pessoal do ICMBio é insuficiente para gerir as UCs federais do bioma 

Amazônia, em que pese o aumento de quase 65% do número de servidores lotados em UCs no 

bioma Amazônia entre 2008 e 2012 (de 179 para 295).  

246. O Plano Amazônia Sustentável estabeleceu como uma das diretrizes para as unidades 

de conservação “assegurar os recursos necessários à (...) contratação de pessoal e vigilância das 

unidades de conservação da Amazônia” (PAS, diretriz 3.1.3 unidade de conservação). Além disso, 

o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (Pnap) estabeleceu como uma das estratégias 

“compor os quadros efetivos dos órgãos de meio ambiente para a gestão das unidades de 

conservação”, para atingir o objetivo geral de estabelecer um ambiente político, administrativo e 

socioeconômico favorável para implementação do Snuc nas três esferas de governo (Decreto 

5.758/2006, anexo, eixo temático 5). 

247. Quando da criação do ICMBio, ficou definido que os servidores do Ibama alocados à 

gestão de unidades de conservação seriam transferidos para ICMBio (Lei 11.516, 28 de agosto de 

2007, art. 3º), o que representou uma alocação inicial no ICMBio de aproximadamente 1.700 

servidores, dos quais 179 estavam lotado em UCs do bioma Amazônia.  Em 2008 foi realizado 

concurso para preenchimento 175 vagas, a serem alocados em UCs daquele bioma. Com esse 

concurso e a requisição de pessoal de fora dos quadros através da nomeação para Cargos de Direção 

e Assessoramento Superior (DAS), a lotação de servidores no ICMBio chegou  a 1.909 em 2013, 

sendo 295 das UCs do bioma Amazônia.  

248. A proporção de km
2
 de área de UC para cada servidor do ICMBio é muito superior à 

relação observada no principal órgão responsável pela gestão de UC em outros países, conforme 

estudo contendo análise internacional comparada, apresentado no XIV do Clad (Martins et al, 

2009). A proporção nas UC do bioma Amazônia é ainda pior que a média do ICMBio, conforme os 

dados administrativos coletados (Gráfico 23).  
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Gráfico 23 – Relação de área (km
2
) por servidor efetivo 
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Fonte: Sistemas nacionais de gestão da biodiversidade e de unidades de conservação: análise internacional comparada. 

(adaptado pela equipe) e dados administrativos. 

249. De acordo com dados do estudo, as UCs federais brasileiras contavam, em 2008, 

com 1 servidor para cada 430 km
2 

(ou 43.000 campos de futebol), enquanto outros países 

apresentavam uma proporção de funcionário por área bem menor (Gráfico 23). De acordo com 

dados administrativos, nessa época, as UCs do bioma Amazônia contavam com 1 servidor para 

cada 3.268 km
2 

(ou 326.800 campos de futebol). A realização de concurso no exercício de 2008, 

com a contratação dos aprovados a partir de 2009, proporcionou uma pequena redução dessas 

proporções, fazendo com que, em média, as UCs federais contam com 1 servidor para cada 393 km
2
 

e as UCs do bioma Amazônia com 1 servidor para cada 1.990 km
2
.  

250. Esses números são muito superiores aos apresentados por outros países pesquisados 

no estudo citado. A título de exemplo, a agência de parques do Canadá contava em 2008 com 4.200 

funcionários para a gestão de 225 mil km
2
, o que equivale a uma média de 1 servidor para cada 54 

km
2
. Dada a área atual das UCs federais (750,3 mil km

2
) e o número de servidores efetivos do 

ICMBio, para que esta autarquia alcance o patamar da agência canadense, seria necessária a 

contratação de mais 12 mil servidores.  

251. Estudo do MMA denominado Pilares para a Sustentabilidade Financeira do Sistema, 

2ª edição – atualizada e ampliada, publicado em setembro de 2009, concluiu pela necessidade da 

criação e provimento de 7.669 postos de trabalho para a gestão das UCs federais, sendo 6.485 

postos destinados às atividades de campo, de nível básico e contratados preferencialmente entre 

pessoas das comunidades locais (atualmente inexistente no ICMBio), 611 de nível médio e 573 de 

nível superior.  

252. No mesmo sentido, estudo realizado pelo Funbio, publicado em 2009, intitulado 

“Quanto custa uma unidade de Conservação Federal? Uma visão estratégica para o financiamento 

do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Snuc)” identificou a necessidade de contratação 

de 800 novos servidores para que cada UC federal operasse com pelo menos cinco servidores. A 

esse respeito, 84% UCs do bioma Amazônia (90 de 107 UCs) contam com menos de 5 servidores 

lotados, sendo prevalente a situação da unidade contar com apenas 1 ou 2 servidores. Além disso, 

observa-se a existência de 6 unidades sem nenhum servidor lotado (Gráfico 24).  
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Gráfico 24 – Número de servidores lotados por UC federal do bioma Amazônia 
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Fonte: pesquisa eletrônica realizada pela equipe 

253. A título de exemplo, a Esec Terra do Meio/Pará, com área de 33,7 mil km
2
 

(equivalente a mais de 3 milhões de campos de futebol ou quase 6 vezes a área do Distrito Federal), 

localizada no arco do desmatamento, região que sofre alta pressão pela exploração ilegal de madeira 

e grilagem de terra, conta com apenas 2 servidores para gestão da área.  

254. Corroborando essas informações, 89,2% dos chefes de UCs do bioma Amazônia 

(100 de 112 UCs) que participaram do Rapid Assessment and Prioritization of Protected Areas 

Management (RAPPAM) – Avaliação Rápida e Priorização da Gestão de Áreas Protegidas – 

realizado pela WWF-Brasil em 2010, responderam que não há recursos humanos em número 

suficiente para a gestão efetiva da unidade. Além disso, todos os 25 gestores de UCs entrevistados 

na fase de execução da auditoria ressaltaram a falta de pessoal em suas unidades. Por fim, somente 

1,9% dos respondentes da pesquisa eletrônica informaram que a quantidade de pessoal atende 

completamente as demandas da UC, enquanto 15% responderam que atendem parcialmente e 

83,2% que não é suficiente para atender.  

255. Esse quadro de escassez de pessoal pode ser agravado caso seja confirmada a 

previsão de aposentadoria dos servidores que cumprem todos os critérios para tal e não haja a 

recomposição do quadro. Já no exercício de 2013, 15% (277 de 1909) dos servidores do ICMBio 

cumprem os critérios para aposentadoria. Até 2019, o percentual dos atuais servidores que 

cumprirão esses critérios será de 35% (665 de 1909).  

256. É sabido que o orçamento federal não comporta grandes ajustes para aumentar a 

despesa com pessoal por meio da criação de novos cargos públicos nas quantidades apontadas nos 

estudos citados como necessárias à adequada gestão da UCs federais. Contudo, desde 2002, quando 

foram criados 2.000 cargos na estrutura do Ministério do Meio Ambiente e do Ibama (Lei 10.410, 

de 11 de janeiro de 2002), não eram criados novos cargos para a gestão das unidades de 

conservação. Somente entre 2003 e 2012 foram criadas 78 novas unidades de conservação, com 

área de 267.964 km
2
, que passaram a ser geridas por servidores então lotados nas unidades pré-

existentes. No último dia 2 de setembro de 2013, foram publicadas as Leis 12.856/2013 e 

12.857/2013 criando 800 cargos de Analista Ambiental, 200 cargos de Analista Administrativo e 

400 cargos de Técnico Administrativo, a serem partilhados entre o MMA e as autarquias a ele 

vinculadas. Ainda não foi definida a distribuição desses cargos entre as unidades e autarquias 

vinculadas ao MMA. Contudo, espera-se que os novos servidores contribuam para minimizar a 

situação de escassez de pessoal no ICMBio e consequentemente na melhoria de sua gestão. 
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257. Parte da escassez de pessoal nas UCs do bioma Amazônia deve-se à dificuldade 

encontrada pelo ICMBio de manter o pessoal lotado nessas unidades. Há uma forte demanda de 

servidores oriundos de outras regiões (principalmente do Sul e Sudeste) para serem removidos da 

Amazônia para unidades mais próximas de sua origem. Dos 107 chefes de UC participantes da 

pesquisa eletrônica, 106 responderam que os critérios de alocação, remoção e permanência de 

servidores nas UCs do bioma Amazônia não são adequados. Esses dados demonstram que 99% dos 

chefes de UC do bioma Amazônia entendem que deve haver mudança nos critérios de alocação, 

remoção e permanência de servidores no ICMBio. Corroborando essa percepção, 84% dos chefes 

de UCs do bioma Amazônia responderam no RAPPAM/2010 que é difícil a permanência da equipe 

da UC.  

258. As principais inadequações apontadas foram a falta de incentivos (financeiros e não 

financeiros) aos servidores lotados no bioma Amazônia, a ausência de estabelecimento de critérios 

objetivos de remoção e da vedação de remoção de servidores lotados em unidades com menos de 3 

servidores. As principais sugestões apresentadas pelos participantes da pesquisa para solução desse 

problema dizem respeito à criação de gratificação por localidade de difícil acesso (interiorização), 

pontuação diferenciada como critério de remoção de pessoal, criação de níveis de lotação a ser 

alcançado pelos servidores (UC de nível 1, 2 e 3, por exemplo), pagamento de adicionais de 

insalubridade e periculosidade, sistema institucionalizado de rodízio de servidores, lotação 

provisória de servidores para desenvolvimento de projetos específicos, dentre outros.  

259. Tendo em vista que alguns dos possíveis mecanismos que permitiriam a permanência 

dos servidores nas UCs do bioma Amazônia podem ser adotados pelo ICMBio, cabe recomendar 

àquela autarquia que aprimore sua política de pessoal, considerando as carências observadas nas 

UCs do bioma Amazônia, avaliando a conveniência, oportunidade e exequibilidade da criação de 

incentivos para a alocação, remoção e permanência de servidores naquelas unidades. 

260. Contribuem ainda para dificultar a fixação dos servidores nas UCs do bioma 

Amazônia as condições de vida nas localidades onde ficam lotados e as condições de trabalho 

oferecidas nessas unidades. A esse respeito, 73% dos respondentes da pesquisa afirmaram que as 

condições disponíveis para o servidor na UC e no entorno da unidade (saúde, educação, habitação, 

transporte, deslocamento etc.) não contribuem para sua permanência na Amazônia. Essa informação 

é corroborada pelos dados de IDH municipal, recentemente publicados no Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 pela Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (Pnud), em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e 

com a Fundação João Pinheiro, do Governo de Minas Gerais, com base no censo realizado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010. Algumas das cidades sedes de 

unidade de conservação do bioma Amazônia apresentam baixo Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH), a exemplo de Açailândia/MA: 0,672 (2621º); Itaituba/PA: 0,604 (3291º); Tefé/AM: 0,639 

(3312º); Belterra /PA: 0,588 (4444º); Boca do Acre/AM: 0,588 (4444º); Novo Airão/AM: 0,570 

(4841º). 

261. Em razão da escassez de recursos humanos, há atividades essenciais à gestão das 

UCs do bioma Amazônia que deixaram de ser realizadas ou foram realizadas de forma 

insatisfatória, com destaque para fiscalização, articulação local e gestão de conflitos, educação e 

sensibilização ambiental e monitoramento da biodiversidade (Gráfico 25).  
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Gráfico 25 – Atividades que deixam de ser realizadas por escassez de recursos humanos 
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Fonte: pesquisa eletrônica realizada pela equipe 

262. As carências mais acentuadas dizem respeito à realização de atividades de campo. 

Segundo respostas à pesquisa eletrônica realizada com os chefes de UCs do bioma Amazônia, por 

falta de pessoal, as seguintes atividades não foram realizadas nenhuma vez, deixaram de ser 

realizadas ao menos uma vez ou foram realizadas de forma insatisfatória: Fiscalização (90,7%), 

Monitoramente da Biodiversidade (86,9%), Educação e Sensibilização Ambiental (87,9%), 

Combate a Emergências (62,6%), Atividades de Conselho Gestor (68,2%). Os gestores do ICMBio 

entrevistados durante as viagens exploratórias foram unânimes em afirmar a importância da 

contratação de pessoas para executar atividades de campo (pilotar barcos, combater emergências 

ambientais, auxiliar pesquisadores, fazer monitoramento da biodiversidade, apoiar a visitação, etc), 

preferencialmente entre pessoas residentes próximas às unidades de conservação, principalmente no 

bioma Amazônia, o que a maioria dos entrevistados entende ser a atividade dos guardas-parque 

existentes em outros países. Contudo, não há clareza no âmbito do ICMBio sobre a forma de 

seleção e regime jurídico viável à contratação pelo Governo Federal (cargo público, emprego 

público, terceirizado ou outro) desse pessoal.  

263. Tendo em vista que a alocação de pessoal na estrutura dos órgãos federais depende 

da convergência de ações a serem adotadas no âmbito dos poderes executivo e legislativo, cabe ao 

TCU dar conhecimento da situação encontrada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão; à Casa Civil; à Secretaria de Assuntos Estratégicos; à Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização; à Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos 

Deputados; à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do 

Senado Federal; à Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos 

Deputados; à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos 

Deputados; à Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia da 

Câmara dos Deputados; e à Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas. 

264. Uma boa prática identificada no âmbito da gestão de pessoas do ICMBio foi a 

criação, em 2009, da Academia Nacional da Biodiversidade (Acadebio), voltada à capacitação dos 

servidores daquela autarquia. Localizada no interior da Floresta Nacional de Ipanema, no município 

de Iperó/SP, a Acadebio possui 8 salas de aula, auditório com capacidade para 200 pessoas, 2 salas 

de informática, sala multimídia, sala de instrutores, biblioteca, 44 dormitórios com capacidade para 

200 pessoas, cozinha industrial, refeitório, lavanderia, 2 ambientes de sala de estar, sala de jogos e 

ginástica, ambulatório, quadra de esportes e campo de futebol. Além disso, a Flona de Ipanema 

possui stand de tiro, área de rapel e outros espaços que podem ser utilizados nos treinamentos dos 

servidores. Tendo em vista que os participantes dos cursos ficam alojados nas instalações da 

academia, não é necessário o pagamento de diárias a esses servidores. O recurso economizado com 

o não pagamento de diárias é canalizado para contratação de empresa responsável pelos serviços de 

alimentação, limpeza e arrumação dos alojamentos, bem como deslocamento dos servidores do 

aeroporto de Campinas/SP ao local dos treinamentos.  

 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cmads


 

59 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

SecexAmbiental / Seaud / Secex-RR 
Auditoria Coordenada em Unidades de Conservação no bioma Amazônia 

 

Foto 3 – Academia Nacional da Biodiversidade 

 

  

  

  

Fonte: equipe de auditoria 

265. Além de promover a capacitação de seus servidores, proporciona um ambiente de 

troca de informações a respeito da gestão das unidades nos diversos biomas e regiões brasileiras. 

Entre 2010 e 2012 foram capacitados 2002 servidores, sendo 1819 do ICMBio e 183 de outras 

instituições públicas. Os primeiros resultados da melhoria na capacitação dos servidores do ICMBio 

foram percebidos na segunda rodada da avaliação RAPPAM realizada nas UCs federais em 2010. 

Enquanto os resultados do estudo realizado em 2005/2006 sobre se “há oportunidades de 

capacitação e desenvolvimento apropriadas às necessidades dos funcionários”, foi obtido 29,6% da 

pontuação máxima possível, o resultado obtido na avaliação do mesmo aspecto em 2010 foi de 

45,5%.  

266. No mesmo sentido, os resultados da pesquisa eletrônica realizada com os chefes das 

UCs do bioma Amazônia reforçam essa percepção. Perguntados se o ICMBio oferece ações de 

capacitação suficientes para suprir as lacunas de competências necessárias à atuação do gestor na 

UC, 23,4% dos participantes responderam que sim e 72% responderam que não, mas que houve 

significativo avanço na oferta de ações de capacitação. O aprimoramento da gestão da Acadebio 

poderá transformá-la não somente num centro de treinamento dos servidores do ICMBio, mas sim 

de todos os órgãos e entidades envolvidos no Snuc.  
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3.4.4. Consolidação territorial incipiente 

267. As UCs do bioma Amazônia apresentam relevantes pendências de regularização 

fundiária e de consolidação de seus limites, causando dificuldades à gestão das unidades e conflitos 

pela posse e uso da terra.  

268. A Lei do Snuc estabelece que as unidades de proteção integral (Esec, Rebio, Parna) e 

algumas categorias de unidades de uso sustentável (Flona e Resex) serão de posse e domínio 

público, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas 

(Lei 9.985/2000, artigos 9º, 10, 11, 17 e 18). Além disso, as populações tradicionais residentes em 

unidades de conservação nas quais sua permanência não seja permitida (unidades de proteção 

integral) serão indenizadas ou compensadas pelas benfeitorias existentes e devidamente realocadas 

pelo Poder Público, em local e condições acordados entre as partes (Lei 9.985/2000, art. 42). Por 

sua vez, o Plano Amazônia Sustentável estabelece como uma de suas diretrizes assegurar os 

recursos necessários às ações de regularização fundiária, demarcação e sinalização das unidades de 

conservação da Amazônia brasileira.  

269. Estimativas do ICMBio  apontam para a existência de aproximadamente 54 mil km
2
 

de terras privadas no interior das unidades de conservação federais que não permitem a fixação de 

pessoas em seu interior e que não foram desapropriadas e indenizadas. Essa área privada não 

indenizada representa 7,2% do território das UCs federais (Tabela 12). Com relação às UCs do 

bioma Amazônia, tais pendências atingem aproximadamente 29,7 mil km
2
, o que representa 5,1% 

do território das UCs desse bioma e 54,6% do total pendente. Se os proprietários dessas terras 

forem populações tradicionais, além de serem indenizados, devem ser realocadas pelo Poder 

Público (Lei 9.985/2000, art. 42). 

Tabela 12 – Pendências de regularização fundiária das UCs federais 

Bioma 

Terras 

privadas (km2) 

Área do bioma 

(km2) 

% de terras privadas 

pendente de regularização 

no bioma 

% de terras privadas pendentes de 

regularização no bioma em relação 

ao total das UCs 

Amazônia 29.706 587.175 5,1% 54,6% 

Caatinga 1.027 40.010 2,6% 1,9% 

Cerrado 16.769 52.540 31,9% 30,8% 

Pampa 358 35.781 1% 0,7% 

Mata Atlântica 6.528 30.213 21,6% 12% 

Marinho Costeiro 6 3.198 0,2% 0% 

Pantanal 0 1.472 0% 0% 

Total 54.395 750.389 7,2% 100% 

Fonte: ICMBio 

270. Levando-se em consideração estimativas de custos de indenização de terras privadas 

apresentas pelo ICMBio (Ofício 360/2013, de 31/05/2013, complementado pelo Ofício 658/2013, 

de 25/09/2013, ambos GABIN/PRESI/ICMBio), seriam necessários aproximadamente R$ 7,1 

bilhões para pagar as indenizações pela desapropriação dessas terras, sendo R$ 2,3 bilhões para o 

bioma Amazônia (Tabela 13).  

Tabela 13 – Custo estimado para indenização de terras privadas no interior de UCs federais 

Bioma Terras privadas no 

interior de UC (ha) 

Custo de indenização por 

hectare (R$) 

Custo total das indenizações 

de terras privadas (R$) 

Amazônia 2.970.592 800,00 2.376.473.600 

Caatinga 102.696 2.000,00    205.392.000 

Cerrado 1.676.925 1.500,00 2.515.387.500 

Pampa  35.826 2.000,00     71.652.000 

Mata Atlântica 652.781 3.000,00 1.958.343.000 

Marinho Costeiro 633 2.000,00       1.266.000 

Total 5.439.453 750.389 7.128.514.100 

Fonte: Ofício 360/2013, de 31/05/2013, complementado pelo Ofício 658/2013, de 25/09/2013, ambos 

GABIN/PRESI/ICMBio. 
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271. Além disso, há a estimativa de que existam 182,5 mil km
2
 de terras supostamente 

devolutas no interior das unidades de conservação federais, que ainda não passaram pelo processo 

de demarcação pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), nos casos de 

terras devolutas da União (CF, art. 20, II; Decreto-Lei 9.760/1946, art. 1º, “e”; Lei 6.634/79, art. 1º; 

Lei 6.383/1976, art. 2º), ou pelos órgãos estaduais responsáveis nos casos de terras devolutas 

estaduais (CF, art. 26, IV).  

272. Somente no bioma Amazônia são estimados 170,6 mil km
2
 de terras supostamente 

devolutas, o que equivale a 93,5% das terras devolutas situada em unidade de conservação por 

demarcar.  Dada a dimensão da Amazônia, em regra as terras devolutas lá existentes pertencem aos 

estados e devem ser por esses demarcadas, arrecadadas e registradas. Após esses procedimentos, 

essas terras podem ser repassadas à União através de procedimento próprio. Porém, a legislação 

permite que sejam firmados convênios entre o órgão estadual responsável e o Incra para a 

demarcação de terras devolutas estaduais (Lei 6.383/76, art. 27, II). As pessoas residentes nessas 

terras que não possuírem títulos de propriedade serão indenizadas pelas benfeitorias existentes e, 

caso sejam populações tradicionais, realocadas pelo Poder Público.  

273. Vale ressaltar que o ICMBio não tem um cadastro de famílias residentes no interior 

da UCs federais, não possuindo por isso estimativa de custos para indenizar as benfeitorias 

realizadas nas terras devolutas. Ademais, de acordo com a pesquisa eletrônica realizada com chefes 

das UCs do bioma Amazônia, em 40 das 107 unidades existentes há presença de pessoas não 

admitidas pela categoria de manejo e que por isso devem ser realocadas.  Por fim, em resposta à 

pergunta do Rappam/2010 sobre se “a situação fundiária está regularizada”, 62 dos 112 chefes da 

UC do bioma Amazônia responderam que “não”, 12 responderam “predominantemente não”, 21 

“predominantemente sim” e apenas 17 responderam que “sim”. Assim, apenas 15,1% das UCs do 

bioma Amazônia não apresentavam problemas de regularização fundiária (Gráfico 26). 

Gráfico 26 – Situação Fundiária das UCs do bioma Amazônia segundo o Rappam 2010 
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Fonte: Rappam 2010 – WWW-Brasil  

274. Outro procedimento que deve ser observado após a criação da unidade de 

conservação é a sua demarcação e sinalização. A demarcação consiste na utilização de algum 

mecanismo que demonstre os marcos de onde começam e terminam as terras da unidade. A 

sinalização é a fixação de placas nos principais pontos de acesso à unidade. Apenas 27,1% (29/107) 

das UCs do bioma Amazônia estão demarcadas e sinalizadas, de acordo com as respostas à pesquisa 

eletrônica. 

275. A complexidade do processo de demarcação e arrecadação de terras devolutas, as 

inconsistências na cadeia dominial constantes dos cartórios de registros de imóveis, a existência de 

títulos de propriedade falsos, a escassez de recursos financeiros para custear as indenizações e os 

obstáculos ao processo de reassentamento das famílias são os principais empecilhos encontrados no 

processo de regularização fundiária das UCs do bioma Amazônia. Questionados a respeito de quais 

seriam as dificuldades enfrentadas no processo de desapropriação, podendo eleger mais de uma, 

51,4% (55/107) dos chefes das UCs do bioma Amazônia apontaram a insuficiência de recursos 

financeiros para o pagamento das indenizações, 26,2% (28/107) afirmaram que se deve a 
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inconsistências na cadeia dominial das terras e 20,6% (22/107) indicaram os obstáculos ao processo 

de reassentamento das famílias como dificultador.  

276. Para tentar equacionar a questão da escassez de recursos financeiros, o Poder 

Executivo elegeu a regularização fundiária como ação prioritária na aplicação dos recursos da 

compensação por significativo impacto ambiental (Lei 9.985/2000, art. 36 e Decreto 4.430/2002, 

art. 33, inciso I). Além disso, foram alocadas dotações do Orçamento Geral da União (OGU) ao 

ICMBio para essa finalidade, com valores mais expressivos nos exercícios de 2010 e 2011 – rubrica 

Inversão Financeira (Tabela 10). Em razão dessas ações, foram aplicados R$ 279,7 milhões na 

regularização fundiária das UCs federais entre 2009 e 2012. Esse montante representa uma média 

anual de R$ 69,9 milhões. Se o pagamento de tais indenizações seguisse no ritmo dos últimos 4 

anos, seriam necessários aproximadamente 100 anos para solucionar a questão da desapropriação 

dessas terras (Tabela 14).  

Tabela 14 – Recursos financeiros aplicados em regularização fundiária entre 2009 e 2012 

Ano Valor Aplicado (R$) Origem do Recurso 

2009-2011 162.763.218 Compensação Ambiental 

2009 0 OGU 

2010 50.997.609 OGU 

2011 51.327.046 OGU 

2012 2.569.444 OGU 

2012 12.075.534 Compensação Ambiental 

Total (A) 279.732.851  

Média anual (B) = (A) / 4 69.933.213  

Estimativa de recursos para desapropriações (C)  7.128.514.100  

Tempo estimado de pagamento das indenizações (D) = C/B 101,9 anos  

Fontes de informação: Siga Brasil – Senado Federal e TC 014.293/2012-9 – Relatório de Auditoria, páginas 20 e 21 

277. Contudo, há que se ponderar que os números apresentados pelo ICMBio a respeito 

das terras supostamente devolutas e privadas são apenas estimados. Tais dados não são resultado de 

levantamento exaustivo de informações junto aos residentes das UCs, nem baseados na existência 

de justos títulos de posse e propriedade das terras a serem indenizadas. Ademais, não há 

levantamento a respeito do número de famílias residentes em unidades de conservação que possuem 

apenas a posse do terreno e que, por isso, devem ser indenizadas somente pelas benfeitorias 

realizadas. Deve-se ressaltar, no entanto, que o levantamento dessas informações é um 

procedimento complexo, dada a dificuldade de acesso e locomoção na Amazônia e a dispersão das 

famílias no território amazônico. 

278. A existência de pessoas não autorizadas pela categoria de manejo no interior da 

unidade de conservação pode resultar no desenvolvimento de atividades incompatíveis com os 

objetivos da UC. As famílias que plantavam, pescavam, desmatavam ou recolhiam produtos não 

madeireiros antes da criação da unidade de conservação tendem a continuar exercendo tais 

atividades e utilizando os recursos naturais disponíveis, até serem indenizadas ou reassentadas. Esse 

fato gera conflitos pela posse e uso da terra e dos recursos naturais nela existentes, prejudicando a 

gestão do território pelo ICMBio e dificultando o alcance dos objetivos pela unidade de 

conservação. Além disso, a precária demarcação e sinalização das unidades faz com que haja 

dúvidas sobre os limites da unidade e onde podem ser praticadas as atividades nela permitidas.  

279. Além do pagamento de indenizações e reassentamentos das famílias, uma das 

soluções adotadas recentemente pelo Governo Federal foi redelimitar algumas unidades, retirando 

de seus limites as áreas ocupadas por comunidades cuja permanência não prejudique o manejo do 

território e o alcance de seus objetivos. Esse procedimento ocorreu na Flona de Tapajós/PA, no 

Parna da Amazônia e no Parna dos Campos Amazônicos (Lei 12.678, de 25 de junho de 2012).  
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280. Ademais, a aprovação do novo Código Florestal Brasileiro criou um mecanismo que 

poderá contribuir para a regularização fundiária das unidades de conservação. Trata-se da 

compensação de reserva legal de propriedades privadas por meio da aquisição de terras particulares 

no interior de unidades de conservação e posterior doação ao poder público (Lei 12.651/2012, 

art. 66, § 5º, inciso III).  

Art. 66.  O proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha, em 22 de julho de 2008, 

área de Reserva Legal em extensão inferior ao estabelecido no art. 12, poderá regularizar sua 

situação, independentemente da adesão ao PRA, adotando as seguintes alternativas, isolada 

ou conjuntamente:  

III – compensar a Reserva Legal.  

§ 5o  A compensação de que trata o inciso III do caput deverá ser precedida pela inscrição da 

propriedade no CAR e poderá ser feita mediante:  

III – doação ao poder público de área localizada no interior de Unidade de Conservação de 

domínio público pendente de regularização fundiária;  

281. Tendo em vista a complexidade do tema, cabe ao TCU determinar que o ICMBio 

apresente, no prazo de 180 dias, Plano de Ação com definição dos responsáveis, prazos e atividades 

acerca das medidas a serem tomadas no sentido de realizar levantamento detalhado de informações 

a respeito da situação fundiária nas unidades de conservação federais. Assim, de posse de um 

diagnóstico mais consistente, o ICMBio terá os elementos necessários para planejar sua atuação, 

definindo as áreas prioritárias, de forma a que possa conseguir avançar na regularização fundiária e 

consolidação territorial das unidades de conservação. 

282. Além das ações a serem adotados pelo ICMBio, parcela significativa da resolução 

dos problemas relatados nesse capítulo depende da participação de outros órgãos do Governo 

Federal, tais como aqueles responsáveis pela área econômica do governo, bem como do Congresso 

Nacional. Assim, é necessário que se desenvolvam diversas ações de articulação pelo MMA, que 

serão tratadas no próximo capítulo.  

 

3.5. Articulação insuficiente para o alcance dos objetivos das unidades de conservação 

283. Este capítulo tem por objetivo avaliar a articulação entre os atores que possuem 

interface com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Será avaliada a forma 

pela qual o Ministério do Meio Ambiente (MMA) vem exercendo a coordenação do Snuc, bem 

como a cooperação e a comunicação entre os diversos atores envolvidos na governança das UCs 

localizadas no bioma Amazônia.  

284. A coordenação do Snuc, a cargo do MMA, não tem sido suficiente para atingir os 

objetivos previstos no Snuc e no Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (Pnap). Por sua 

vez a cooperação e a comunicação entre os atores envolvidos na governança das unidades de 

conservação têm propiciado, apenas em parte, o alcance dos objetivos sob referência.  

285. Serão analisados o impacto da coordenação incipiente, o grau de implementação dos 

mecanismos formais de cooperação e a suficiência dos canais formais de comunicação existentes 

entre os atores que compõem o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza.  

 

3.5.1.  Coordenação do Snuc insuficiente 

286. O MMA não vem exercendo de forma satisfatória a coordenação do Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, a despeito de a Lei do Snuc prever que o 

Ministério é o órgão central responsável por essa tarefa (Lei 9.985/2000, art. 6º, II). Carecem de 

implementação os mecanismos formais e institucionalizados disponíveis para o órgão exercer tal 

papel. 
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287. De acordo com o Regimento Interno do MMA, compete ao Ministério, por meio do 

Departamento de Áreas Protegidas (DAP/MMA), subsidiar a formulação de políticas, normas e 

estratégias para a ampliação, a implementação e a consolidação do Snuc, promover a articulação e o 

desenvolvimento institucional para a implementação do Plano Estratégico Nacional de Áreas 

Protegidas (Pnap) e coordenar, na qualidade de secretaria-executiva, as atividades da Comissão 

Coordenadora do referido Plano (Decreto 6.101/2007, anexo I, art. 21).  

288. O Pnap, instituído pelo Decreto 5.758/2006, é resultado de um processo de 

construção de uma estratégia nacional de áreas protegidas, que teve início em 2004, com assinatura 

de um protocolo de intenções entre o MMA e um conjunto de organizações não governamentais e 

movimentos sociais, nacionais e internacionais. Sua elaboração foi decorrente de compromisso 

assumido pelo governo brasileiro durante a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) 

aprovada durante a 2ª Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

realizada no Rio de Janeiro em 1992 e a proposta foi considerada essencial para pactuar as metas 

que permitiriam ao país reduzir a perda de biodiversidade, por meio da consolidação de um sistema 

ampliado de áreas protegidas, ecologicamente representativo e efetivamente manejado (CDB, art. 

6º).  

289. O art. 2º do Pnap define que a implementação do Plano será coordenada por 

comissão instituída no âmbito do MMA e contará com participação e colaboração de representantes 

dos governos federal, estaduais e municipais, de povos indígenas, de comunidades quilombolas e de 

comunidades extrativistas, do setor empresarial e da sociedade civil, promovendo-se articulação 

interinstitucional e intergovernamental. Por sua vez, o art. 3º prevê que a implementação do Plano 

deverá ser avaliada a cada cinco anos.  

290. Após dois meses da publicação do Pnap, o MMA instituiu a Portaria 63/2006 

definindo a composição da Comissão tratada no art. 2º do Plano, que iria contar com a participação 

de 47 integrantes, cada um com seu respectivo suplente, sendo 23 de órgãos do governo federal, 

3 do setor privado, 15 da sociedade civil e 6 de organizações ambientalistas.  

291. A implementação da referida comissão e a avaliação e adequação do Pnap são os 

principais mecanismos formais e institucionalizados existentes atualmente pelos quais o MMA pode 

se valer para coordenar o Snuc. No entanto, o MMA não procedeu à implementação de tal 

comissão, tampouco realizou a avaliação do referido plano estratégico que deveria ter sido 

concluída no final de 2011. Também não definiu outros mecanismos que permitissem ao órgão 

coordenar o Snuc de forma sistêmica como previsto no Plano Nacional Estratégico.  

292. O MMA, embora questionado sobre como exerce a coordenação do Snuc, não 

apresentou ao Tribunal elementos que demonstrassem a forma pela qual desempenha essa 

atribuição. Citou apenas que, apesar de o Ministério ter como atribuição coordenar o Sistema, a 

implementação do Snuc é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Territórios. (Ofício 194/2013/Secex/MMA). 

293. Manifestou-se ainda no sentido de que o Pnap está em processo de revisão e a sua 

implementação está sendo realizada por meio da estruturação do ICMBio. Salientou ainda que "as 

ações do MMA estão basicamente voltadas à organização e divulgação de informações sobre o 

Snuc, definição de diretrizes para sua gestão e captação de recursos para apoio à consolidação do 

sistema". (Ofício 194/2013/Secex/MMA).  

294. O MMA informou também que a Comissão do Pnap não está em funcionamento e 

desde sua criação se reuniu uma única vez. O Ministério entende que a  composição da comissão 

precisa ser revista, pois encontra-se demasiadamente extensa para a condução dos trabalhos 

(Memorando 264/2013/GAB/SBF/MMA). 

295. Sobre a avaliação da implementação do Pnap, o Ministério informou que não há 

ações em andamento no âmbito do Departamento de Áreas Protegidas, por entender que se faz 

necessário revisar o Plano, o que vai além da sua implementação. A Dap/MMA, por sua vez, 

afirmou ainda que a revisão pode levar inclusive à proposta de revogação total ou parcial do Pnap, 
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uma vez que, em sua opinião, o Plano não se revelou, desde a origem, adequado às políticas de 

proteção do patrimônio natural brasileiro. 

296. Por fim, o Ministério destacou que deve ser considerado o excesso de órgãos 

colegiados instituídos e presididos no âmbito do MMA e que devem ser identificados, entre estes, 

características que sejam compatíveis com a comissão do Pnap. O MMA possui como órgãos 

colegiados: o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, a Comissão de Gestão de Florestas 

Públicas, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, a Comissão Nacional de Biodiversidade, a 

Comissão Nacional do Programa Cerrado Sustentável, a Comissão Nacional de Florestas, o 

Conselho Nacional do Meio Ambiente, Comissão Nacional de Segurança Química, Comissão 

Nacional de Combate à Desertificação, Câmara Federal de Compensação Ambiental (MMA, sítio).  

297. Considerando o entendimento contido nos Capítulos 3 e 4 desse relatório sobre a 

importância das unidades de conservação como patrimônio natural do país e as fragilidades em sua 

gestão, o Ministério deve avaliar a necessidade de criação da comissão nos moldes do Pnap ou a 

possibilidade, viabilidade e pertinência de se utilizar algum de seus órgãos colegiados para atender 

aos objetivos do Pnap e do Snuc.   

298. Em suas respostas identifica-se certa confusão do Ministério sobre a coordenação e a 

implementação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Pela lei do Snuc, o MMA tem o 

papel de órgão central do sistema, coordenador, enquanto o ICMBio é entidade executora da 

política (9.985/2000, art. 6º, II). O primeiro tem caráter estratégico enquanto o segundo possui 

características tático-operacionais, ambos são complementares no processo de gestão e governança 

das unidades de conservação e um não prescinde do outro. 

299. O MMA apresenta também certa contradição. O Ministério reconhece seu papel de 

coordenador do Snuc, reconhece a importância do Pnap uma vez que cita-o como referência em 

vários estudos, inclusive nas respostas encaminhadas para esta Corte. No entanto, não apresenta as 

formas pelas quais coordena o Sistema, não adota medidas para implementar ou rever os 

mecanismos previstos a exemplo da comissão e da avaliação ou revisão do Pnap, e não elabora 

outros mecanismos que propiciem a coordenação, o que ocasiona uma lacuna de governança.  

300. Como bem salienta Santos (1997, p. 341), a governança refere-se a “padrões de 

articulação e cooperação entre atores sociais e políticos e arranjos institucionais que coordenam e 

regulam transações dentro e através das fronteiras do sistema”, incluindo-se aí “não apenas os 

mecanismos tradicionais de agregação e articulação de interesses”. Por isso a governança opera 

num plano amplo, englobando a sociedade como um todo. 

301. Por sua vez, o objetivo de um sistema nacional de gestão é estabelecer um conjunto 

articulado e descentralizado de ações, integrando e harmonizando regras e práticas específicas que 

se complementam (MMA, sítio). É fundamental para um sistema nacional a existência de uma 

coordenação forte e consistente que, por meio de mecanismos institucionalizados, promova a 

articulação e a integração intragovernamental e intergovernamental de ações direcionadas à 

implementação de políticas públicas, incentivando a descentralização da gestão e a repartição de 

competências entre os diversos atores envolvidos. 

302. O Brasil carece de mecanismos de coordenação e articulação entre União, Estados e 

Municípios, assim como inter e intragovernos, e tal fato impõe sérios obstáculos a uma abordagem 

integradas das ações de governo e fragiliza a governança ambiental das unidades de conservação 

(trecho do relatório da Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional – Governança, Diálogo 

Federativo e Participação Social).  

303. O coordenador do Sistema Nacional não exerce a contento seu papel de formulador 

de estratégias nacionais, de articulador, de mediador e de impulsionador de boas práticas.  

Após 10 anos de promulgação da Lei do Snuc, o país ainda não conseguiu administrar suas 

unidades de conservação como um sistema, ou seja, como um conjunto integrado visando ao 

alcance dos objetivos nacionais de conservação. A contribuição de cada unidade e de cada 
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categoria de manejo ainda é planejada de forma isolada e inflexível, o que vai contra a 

proposta de abordagem sistêmica. Utilizando-se uma abordagem sistêmica se terá muito 

mais flexibilidade para definir a contribuição de cada unidade de conservação para o alcance 

dos objetivos nacionais de conservação (NEXUCS, 2012). 

304. No mesmo contexto cita-se trecho da Decisão TCU 1259/2002-P "ações isoladas não 

conseguem formar um conjunto coeso de ações capazes de caracterizar uma política pública apta a 

resolver os problemas enfrentados. Assim, há uma tendência de o resultado da soma de várias ações 

fragmentadas ser inferior à soma dessas quando implementadas de forma coordenada". 

305. Destaca-se ainda a elaboração, em 2012, da minuta de “Estratégia Nacional para 

Ampliação e Consolidação do Snuc”, documento sob responsabilidade do Departamento de Áreas 

Protegidas Dap/SBF/MMA e do ICMBio. De acordo com o Departamento, o documento ainda é 

preliminar, pois, apesar de ter sido divulgado no site do ICMBio no início de 2012, ainda encontra-

se em discussão no âmbito do referido Departamento. 

306. Tal estratégia considerou, em sua elaboração, compromissos acordados 

nacionalmente Comissão Nacional da Biodiversidade (Conabio) e internacionalmente (CDB) e está 

em consonância com as metas estabelecidas para 2020 na COP 10 em Nagoya (Metas de Aichi). 

Também pode ser considerado um desdobramento do Plano Estratégico para a Biodiversidade, 

elaborado no âmbito da iniciativa Diálogos sobre Biodiversidade.  

307. A iniciativa buscou sistematizar uma estratégia ampla para todo o território brasileiro 

que orientasse e priorizasse ações de consolidação e ampliação do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação. Foi elaborado um quadro lógico por meio do qual se verifica, com visão de futuro 

para 2020, iniciativas e metas estabelecidas por meio de 6 eixos temáticos, quais sejam: Gestão e 

Consolidação do Snuc; Financiamento do Snuc; Ampliação do Snuc e Integração mais ampla com 

Paisagens Terrestres e Marinhas; Gestão e Consolidação Territorial das UCs; Monitoramento e 

Pesquisa e Aproximação com a sociedade. 

308. No que se refere à coordenação do Snuc analisada nesse capítulo, cita-se o Eixo 

Temático 1 – Gestão e Consolidação do Snuc que possui como visão de futuro para 2020, o “Snuc 

estruturado e coordenado, com o MMA exercendo seu papel de órgão central”. Também está 

prevista a necessidade de consolidar a coordenação do Snuc a partir das seguintes metas: Comissão 

Coordenadora do Pnap implementada até 2012; Fórum de Áreas Protegidas reativado até 2012 e 

Conama exercendo sua função de órgão consultivo e deliberativo do Snuc até 2013, dentre outras. 

As conclusões e encaminhamentos constantes em tal programa, que foi finalizado em 2012, 

encontram-se alinhados com as análises e conclusões constantes desse relatório.  

309. Corroborando o entendimento da falta de coordenação do MMA, destaca-se a 

auditoria operacional para avaliação das concessões florestais (TC 046.126/2012-0), a qual 

identificou que não existem instrumentos de coordenação, por parte do MMA, da atuação dos 

vários atores envolvidos no processo de concessão florestal, o que pode influenciar negativamente 

nos resultados alcançados, em desacordo com o estipulado no artigo 8º do Decreto-Lei 200/1967.  

310. Nos referidos autos foi proposta determinação ao MMA para que sane a falta de 

coordenação uma vez que tal ausência impacta diretamente na baixa implementação da política de 

concessões florestais. Até o final do presente trabalho a auditoria de concessões florestais não havia 

sido julgada por este Tribunal. 

311.  Do exposto, constatou-se que o MMA, órgão central, não vem exercendo as 

atribuições legalmente previstas e regimentalmente instituídas necessárias à coordenação do 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação, tampouco adotou medidas para revisar os 

instrumentos existentes ou elaborar outros.  

312.  Tal fato resulta na ausência de uma visão sistêmica das unidades de conservação que 

proporcione o conhecimento do todo e permita a interferência localizada na medida da necessidade 

de cada localidade. Também é verificada uma baixa articulação entre os órgãos governamentais 
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federais, entre estes e Organizações não Governamentais (ONGs), e representantes da sociedade 

civil e também entre as esferas de governo federal, estadual e municipal.  

313. A baixa articulação entre atores pode ocasionar desperdícios ou duplicidade de 

esforços. A pouca interação entre a União, estados e municípios traz prejuízos para iniciativas 

importantes para as UCs como por exemplo os  mosaicos de unidades de conservação (gestão 

integrada de UCs próximas, sobrepostas ou justapostas) e os corredores ecológicos (instrumento de 

gestão territorial que busca garantir a conexão entre UCs, a disperção de espécies e recolonização 

de áreas degradadas).  

314. Dessa forma, considerando que o problema de ausência de coordenação reside na 

inércia do MMA em revisar ou promover a avaliação tempestiva da implementação do Pnap, que 

deveria ocorrer a cada cinco anos a partir da publicação do Decreto (art. 3º), e implementar ou 

revisar a composição da Comissão responsável pela implementação do Plano Estratégico (art. 2º), 

urge que o Ministério adote as medidas para resolver tal problema.  

315. No entanto, caso o MMA conclua que o Pnap não é adequado como política 

estratégica, deve o Ministério iniciar sua revisão ou promover a instituição de outros mecanismos, 

que, a exemplo do Plano Estratégico, consiga cumprir a missão de ordenar por meio de princípios, 

objetivos e mecanismos a coordenação do Snuc. Não é salutar para o Sistema que o Ministério 

ignore a existência desse instrumento e não estabeleça outro, ao mesmo tempo em que a pasta 

carece de orientações e instrumentos para exercer a coordenação do sistema nacional de unidades de 

conservação.  

316. Assim, deve ser determinado ao Ministério do Meio Ambiente (MMA) que adote, 

no prazo de até 180 dias, as providências necessárias para exercer a coordenação do Snuc, em 

cumprimento ao art. 6º, inciso II da Lei 9.985/2000, a exemplo do contido no art. 2º do  Decreto 

5.758/2006, que institui o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (Pnap).  

317. Espera-se que a coordenação efetiva do Snuc, por meio de instrumentos 

institucionalizados, proporcione uma visão sistêmica das unidades de conservação e uma melhor 

articulação e orientação da atuação dos diversos atores governamentais ou não governamentais, 

nacionais ou internacionais, que possuem interesse em contribuir com a gestão das UCs. Vislumbra-

se ainda a possibilidade de se estabelecer uma atuação mais estratégica do órgão central, com a 

identificação de boas práticas, gargalos e oportunidades de melhorias que incrementem a gestão do 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação.  

318. Como será visto a seguir, melhorias na coordenação do sistema e na articulação 

também podem contribuir para aprimorar o processo e as formas de comunicação e cooperação 

entre os atores, tais como o estabelecimento de parcerias com organismos não governamentais e 

sociedade civil, tão importantes para a gestão das unidades de conservação.  

 

3.5.2. Baixa cooperação entre os atores que possuem interface com o Snuc 

319. É baixa a implementação de mecanismos formais de cooperação entre os atores 

envolvidos na governança das unidades de conservação no bioma Amazônia. O nível de cooperação 

precisa ser aprimorado. O estabelecimento de parcerias ainda é incipiente e os mecanismos formais 

de cooperação intra e intergovernamental não são suficientes para incrementar a gestão das 

unidades de conservação de forma satisfatória. Vislumbra-se ainda grandes janelas de 

oportunidades para que, de forma articulada e coordenada, possam ser firmadas outras parcerias que 

contribuam para o fortalecimento do Snuc.  

320. A Lei do Snuc prevê que sejam estabelecidas diretrizes que busquem maior apoio e 

cooperação de organizações não-governamentais, de organizações privadas e de pessoas físicas para 

o desenvolvimento de estudos, pesquisas científicas, práticas de educação ambiental, atividades de 

lazer e de turismo ecológico, monitoramento, manutenção e outras atividades de gestão das 

unidades de conservação (Lei 9.985/2000, art. 5º, IV). 



 

68 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

SecexAmbiental / Seaud / Secex-RR 
Auditoria Coordenada em Unidades de Conservação no bioma Amazônia 

 

321. O art. 30 do Snuc também prevê que as unidades de conservação podem ser geridas 

por organizações da sociedade civil de interesse público com objetivos afins aos da unidade, 

mediante instrumento a ser firmado com o órgão responsável por sua gestão.  A questão é 

regulamentada pelo Decreto 4.340/2002, que nos arts. 21 a 24 trata da gestão compartilhada de 

unidade de conservação com uma Organização de Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip).  

322. Por sua vez, o Plano Nacional Estratégico de Áreas Protegidas (Pnap) prevê a 

necessidade de cooperação entre a União e os Estados, Distrito Federal e os municípios para o 

estabelecimento de gestão de unidades de conservação, com o objetivo de potencializar as ações em 

torno de objetivos comuns, mediante acordos intra e intergovernamentais (Decreto 5.758/2006, 

princípio XVI). O Plano Amazônia Sustentável também possui diretrizes nesse sentido 

(PAS, Diretriz “c”).  

323. Dada a conjuntura atual de escassez de recursos humanos e de pessoal à disposição 

do órgão gestor das unidades de conservação (Capítulo 6) e levando em consideração a relevância e 

o interesse internacional sobre o tema, deve-se buscar maior cooperação entre as esferas de governo 

federal, estadual e municipal, e o estabelecimento de parcerias com atores nacionais e internacionais 

que possuem potencial e interesse em ajudar na gestão das unidades, buscando-se transformar o 

Snuc em uma ferramenta efetiva de preservação ambiental e desenvolvimento socioambiental.  

324. Ratificando tal entendimento, verificou-se que 98 chefes de unidades de conservação 

do bioma Amazônia (92% do total de 107 UCs) entendem que as unidades precisam de parcerias 

para o seu funcionamento ou que estas contribuem muito para a gestão da unidade.  

325. Em que pese a previsão legal e a importância das parcerias para a gestão das unidades de 

conservação, 64 gestores (60%) afirmam que é baixa ou inexistente a cooperação entre a unidade e 

organismos governamentais, 77 gestores (72%) entendem também que é baixa ou inexistente a 

cooperação entre a UC e organizações governamentais estaduais e municipais e 60 gestores (55%) 

acreditam que é baixa ou inexistente a cooperação entre a UC e parceiros não governamentais 

(Gráfico 27).  

Gráfico 27 – Grau de cooperação das UCs do bioma Amazônia 
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Fonte: pesquisa eletrônica realizada pela equipe 

326. A cooperação e articulação entre as unidades de conservação e os órgãos 

governamentais federais, estaduais e municipais se mostram especialmente importantes quando se 

trata de UCs habitadas. De acordo com dados do questionário eletrônico, das 107 unidades federais 

do bioma Amazônia, 101 possuem moradores, com destaque para as Reservas Extrativistas, que 

representam cerca de 30% do total das unidades do bioma Amazônia. Nessas unidades precisa 

existir grande articulação para que as políticas públicas, tais como saúde e educação, cheguem até 

essas populações, objetivando legitimar a existência dessa área e confirmar o compromisso dessas 

populações com preservação do meio ambiente. 

327. Nesse sentido cita-se trecho de entrevista realizada com o Sr. Nenzinho, líder 

comunitário local da UC de Cazumbá-Iracema, localizada na Boca do Acre/Amazonas, para quem 

“a solução para o problema ambiental passa pelo estabelecimento do equilíbrio homem x natureza. 
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Acredito na permanência do homem dentro da reserva extrativista e acredito que resolvendo o 

problema do homem, o problema da natureza é resolvido também". Segundo o Sr. Nenzinho “se 

você tenta resolver o problema da natureza sem considerar o homem, uma hora o homem vai atuar e 

modificar a natureza da sua maneira”. 

328. Como exemplo da importância da articulação e cooperação local cita-se os conselhos 

gestores das unidades de conservação. Pelas palavras do próprio MMA, "os conselhos são o 

principal instrumento de relacionamento entre as UCs e a sociedade, uma vez que ele promove a 

gestão compartilhada da unidade com ampla participação social". Os conselhos são compostos por 

representantes da sociedade e dos órgãos públicos federais, estaduais e municipais e buscam 

viabilizar o acesso das populações tradicionais às políticas públicas (sítio do MMA).  

329. De acordo com as respostas dos questionários eletrônicos, mais de 84% das unidades 

de conservação possuem conselho deliberativo ou consultivo formado, sendo que 100% das 

Reservas Extrativistas possuem conselho. Mais de 56% entende que o grau de implementação das 

decisões do conselho é alto ou médio e aproximadamente 50% acredita que o conselho mantém sua 

representatividade no tempo. 

330. A cooperação e o estabelecimento de parcerias também são de grande importância 

para o financiamento do Snuc. Dos 107 gestores das UCs da Amazônia, 73 (68%) entendem que as 

fontes extraorçamentárias, a exemplo do Arpa, financiam atividades essenciais para a unidade de 

conservação e são, portanto, fontes de financiamento importantes para a gestão dessas áreas 

protegidas. No entanto, mais de 84 gestores (78%) afirmaram que o ICMBio não estabelece 

diretrizes e mecanismos para a captação de outras fontes de recursos financeiros extraorçamentários 

pelas UCs. 

331. No contexto da entidade executora, o ICMBio precisa atentar para o fato de que, no 

atual cenário de restrições orçamentárias, a instituição precisa fortalecer sua área de negócios, 

capacitar e profissionalizar parte de seu corpo técnico, inclusive em elaboração de projetos para 

captação de recursos. Apesar de dispor de uma área de negócios em sua estrutura, esta ainda é 

incipiente, o que compromete sua capacidade de identificação e condução das oportunidades de 

negócios. Além disso, verifica-se falta de definição ou necessidade de aperfeiçoamento de modelos 

de negócios aplicáveis às unidades de conservação, tais como parcerias público-privadas, 

concessões de serviços, concessões de gestão da unidade a prefeituras e universidades ou gestão por 

organizações da sociedade civil de interesse púbico.  

332. Deve-se considerar também a importância do estabelecimento de parcerias entre o 

poder público e a sociedade civil para incrementar o uso público das UCs que possuem essa 

destinação. Conforme detalhado no Capítulo 4, os Parques Nacionais não conseguem atingir seu 

objetivo principal que é implementar o uso púbico.  O potencial de visitação dos Parques Nacionais 

deve ser explorado, considerando que o país é a maior potência turística do planeta em recursos 

naturais (Fórum Econômico Mundial) e pelo fato de o uso público trazer maior legitimidade social 

para as unidades de conservação, uma vez que aproxima a sociedade destes espaços geográficos de 

enorme riqueza e beleza natural.  

333. Por fim, vale destacar a minuta da “Estratégia Nacional para Ampliação e 

Consolidação do Snuc”, que também aborda questões afetas a cooperação. No Eixo Temático 1 – 

Gestão e Consolidação do Snuc, o documento destaca como visão de futuro para 2020 “a gestão do 

Snuc feita de forma integrada com políticas setoriais, considerando as condições e necessidades 

sociais e econômicas locais e nacionais”. Foi estabelecido como meta: possibilidades e necessidades 

de negociação com Estados mapeada até 2012; estratégia de interlocução com outros ministérios e 

outros órgãos do governo federal que tenham interface com o Snuc mapeadas até 2013, dentre 

outros. Tal Programa destaca também a necessidade de se firmar parcerias com o setor privado e 

aprimorar a cooperação nacional e internacional. Como dito, tal documento encontra-se em análise 

desde o início de 2012 no âmbito do Ministério do Meio Ambiente. 
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334. A pouca utilização de mecanismos formais de cooperação e de parcerias 

formalmente estabelecidas ocasiona desperdício de esforços no alcance dos objetivos do Snuc, 

lacunas ou sobreposição de ações, personificação da gestão local e o estabelecimento de parcerias 

informais que são associadas ao risco de descontinuidade administrativa. Perdem-se oportunidades 

de avançar e incrementar a gestão das unidades de conservação. 

335. Em algumas unidades de conservação da Amazônia as ações são tomadas conforme 

o julgamento particular de cada gestor, atingindo ou não o pleno potencial existente na entidade 

(personificação da gestão). Nesses casos, a Unidade fica suscetível às mudanças políticas, pode 

sofrer descontinuidade administrativa e prescinde de legitimidade institucional. Tal fato demonstra 

que o ICMBio ainda carece de diretrizes centrais e procedimentos padronizados de gestão e de 

estabelecimento de parcerias, que considerem as especificidades de cada unidade de conservação e 

possibilitem  diminuir o informalismo verificado nessas áreas.  

336. Por sua vez, a falta de mecanismos formais de coordenação do Snuc pelo órgão 

central, Ministério do Meio Ambiente, também pode ser considerada causa para o problema. A 

coordenação do sistema por parte do MMA e o estabelecimento de uma comissão nos moldes do 

previsto no art. 2º do Pnap poderiam gerar maior cooperação, uma vez que tal comissão agregaria 

diversos órgãos governamentais federais, ONGs e diversos representantes das esferas federal, 

estadual e municipal, fomentando o estabelecimento de parcerias e a maior cooperação entre os 

atores. 

337. Assim, deve ser recomendado ao ICMBio que fortaleça a área de negócios dentro da 

Instituição e defina mecanismos e diretrizes para o estabelecimento formal de parcerias junto aos 

atores envolvidos na gestão das unidades de conservação federais localizadas no bioma Amazônia.  

338. Dessa forma, considerando que a necessidade de cooperação entre os atores 

envolvidos na gestão do Snuc decorre de previsão legal e considerando a importância do 

estabelecimento de mecanismos formais de parcerias e cooperação para o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação, espera-se que a implementação desses mecanismos proporcione maior 

envolvimento dos atores participantes do Snuc. Ademais, em um cenário de escassez de recursos 

financeiros e humanos para o Snuc, o estabelecimento de parcerias se mostra de grande importância 

para o incremento e avanço da governança em unidades de conservação, considerando-se ainda o 

grande interesse internacional existente pela região Amazônica.  

339. Acerca das boas práticas, em que pesem as dificuldades apontadas anteriormente, 

identificou-se que o MMA tem conseguido firmar parcerias no sentido de captar recursos 

financeiros junto a doadores internacionais para o financiamento de atividades das unidades de 

conservação, a exemplo do Programa Arpa, e projetos de cooperação internacional, tais como Gef-

Marinho, Gef-Terrestre e iniciativa LifeWeb.  

340. Os projetos GEF-Marinho e GEF-Terrestre estão em fase final de negociação e 

destinam-se à ampliação e consolidação do Snuc em áreas costeiras e marinhas da Caatinga, Pampa 

e Pantanal. O LifeWeb foi criado no âmbido da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) 

com o objetivo de facilitar o contato entre países solicitantes e doadores com foco na 

implementação da agenda de áreas protegidas assumida durante a CDB. Os recursos provenientes 

da plataforma serão destinados a ações que estruturem o Snuc e preencham lacunas de 

financiamentos, com recursos oriundos do orçamento e de projetos conduzidos ou em negociação 

pelo MMA e suas vinculadas (Ofício 194/2013/Secex/MMA). 

341. Cite-se ainda as parcerias firmadas entre o governo federal e o governo do estado do 

Acre. Foi criada a Fábrica de Preservativos Masculinos de Xapurí (Natex), cuja matéria prima 

utilizada na produção do preservativo é proveniente, exclusivamente, de seringais da Reserva 

Extrativista Chico Mendes, gerando renda para as comunidades e legitimando a existência da 

unidade de conservação e do modo de vida extrativista.  

342. A Usina de Beneficiamento de Castanha localizada em Brasiléia/Acre também é 

exemplo de boa prática. Tal indústria buscou introduzir a castanha do Brasil no processo de 
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industrialização com vistas a garantir a geração de renda para os moradores da Reserva Extrativista 

Chico Mendes que coletam amêndoas. Da mesma maneira, toda a matéria prima processada na 

indústria é fornecida pelos comunitários.  

343. A Resex Chico Mendes também passou a adotar oficialmente, a partir de 14/3/2013, 

a gestão compartilhada entre o governo federal, por meio do ICMBio, e o governo do estado do 

Acre, por meio do Decreto Estadual 5.418/05. Dessa forma, as Secretarias Estaduais do Acre podem 

atuar no interior da Reserva, em parceria com o ICMBio, na execução de programas de apoio aos 

moradores (sítio do MMA).  

344. A Floresta Nacional de Amapá também apresentou boa prática. O gestor da UC, 

identificando o potencial turístico da unidade e verificando que não disporia de recursos, articulou e 

captou recursos da Agência dos Estados Unidos para o desenvolvimento internacional (USAID) e 

contratou uma consultoria externa para o desenvolvimento de um plano de negócios de ecoturismo 

para a região.  

345. A partir das boas práticas verificadas, da conjuntura de restrições por que passa o 

ICMBio, e do evidente interesse internacional na preservação da Amazônia, vislumbra-se, mais 

uma vez, a importância de se aprimorar os mecanismos de cooperação e de parcerias, bem como de 

coordenação e articulação.  

346. Por fim, cabe ressaltar que, conforme será visto no próximo tópico, a baixa 

cooperação no Snuc também advém do pouco conhecimento por parte da sociedade, da iniciativa 

privada, dos órgãos governamentais e não governamentais, acerca do potencial de geração de 

emprego, renda, qualidade de vida e bem estar que podem ser gerados pelas unidades de 

conservação, ressaltando a importância de divulgar e comunicar os benefícios gerados por essas 

áreas para a sociedade com vistas a legitimar sua existência. 

3.5.3. Frágil comunicação entre os atores que possuem interface com o Snuc 

347. Os canais formais de comunicação entre os atores envolvidos na gestão das unidades 

de conservação e entre eles e a sociedade precisam ser aprimorados, com vistas a alcançar maior 

legitimidade do Snuc.  

348. A comunicação no Snuc tem obtido grandes avanços nos últimos anos, a exemplo da 

criação do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (Cnuc) e da Estratégia Nacional de 

Comunicação e Educação Ambiental no Snuc (Encea). No entanto, precisa-se aprimorar ainda mais 

os canais de comunicação inter e intragovernos e principalmente com a sociedade, pois as unidades 

de conservação ainda carecem do conhecimento e do reconhecimento da sociedade como 

importantes espaços destinados a preservação ambiental e ao desenvolvimento sociambiental. 

Deve-se traçar estratégias para aproximar as unidades de conservação da sociedade.  

349. Consta do Plano Nacional Estratégico de Áreas Protegidas a necessidade de se 

estabelecer e implementar a estratégia nacional de comunicação, divulgação e sensibilização sobre 

as unidades de conservação (Decreto 5.758/2006, art. 5.5, I, b). Em cumprimento a tal comando o 

Ministério lançou, no final de 2009, o Encea, que é uma estratégia nacional para fortalecer e 

estimular a comunicação e divulgação no âmbito do Snuc. 

350. O Pnap também prevê a necessidade de se garantir a ampla divulgação e o acesso 

público às informações relacionadas às áreas protegidas e ainda promover o intercâmbio de 

informações sobre formas de planejamento e gestão das UCs (Decreto 5.758/2006, princípio XXIV 

e art. 3.2, II, b). Nesse sentido, o MMA administra e mantém, com o auxílio dos órgãos gestores 

federais, estaduais e municipais, o Cadastro nacional de Unidades de Conservação (Cnuc), que é um 

sistema de gestão da informação que busca disponibilizar informações oficiais e atualizadas sobre 

as unidades de conservação para a academia, governos, setor privado e sociedade, com vistas a 

subsidiar o planejamento e gestão do Snuc (http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-

nacional-de-ucs). 

http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs
http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs
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351.  Cite-se também o Fórum Nacional de Áreas Protegidas (FNAP), criado pelo 

Governo federal, em 2004, no âmbito da Secretaria de Biodiversidade e Florestas (SBF/MMA), 

para atender a compromissos assumidos pelo País, durante a Sétima Conferência das Partes da 

Convenção sobre Diversidade Biológica (COP-7). Seu objetivo foi de facilitar o acesso e o 

intercâmbio de informação e de estimular a participação da sociedade na discussão de diretrizes e 

na implementação do Pnap (Portaria MMA 134/2004). 

352. O Pnap também prevê a necessidade de implantação e o fortalecimento do FNAP, 

divulgando-o e disponibilizando-o para a sociedade, com vistas a potencializar seu espaço de 

comunicação (Objetivo Específico I, c, Estratégias II, “d”). Também prevê que devem ser 

realizadas campanhas de divulgação das experiências bem sucedidas sobre os temas: educação 

ambiental, sensibilização e controle social em unidades de conservação (Objetivo Específico I, 

Estratégias II, “b”). Por fim, estabelece que o Fórum deve ser utilizado como instância de 

comunicação, participação, colaboração e controle social do Pnap (Princípio XIV). O Regimento 

Interno do MMA estabelece que cabe à Dap/MMA, na qualidade de Secretaria Executiva, a 

coordenação das atividades do FNAP (Decreto 6.101/2007, art. 21, III). No entanto, não foram 

encontradas evidências de seu funcionamento.  

353. Destaca-se ainda o documento “Estratégia Nacional para Ampliação e Consolidação 

do Snuc”, que também aborda questões afetas à comunicação no Snuc. No Eixo Temático 6 – 

aproximação com a sociedade, o documento destaca como visão de futuro para 2020 “todos os 

cidadãos brasileiros reconhecendo a importância do Snuc”. 

354. Apesar da importância das unidades de conservação como patrimônio nacional, 

verificou-se, a partir das entrevistas com gestores das UCs, que os visitantes que frequentam os 

principais pontos turísticos do Brasil não identificam estes espaços como unidades de conservação. 

São unidades de conservação: Fernando de Noronha (PE); Cataratas do Iguaçu (PR), Pantanal 

Matogrossense (MT); Chapada dos Guimarães (MT); Chapada dos Veadeiros (GO); Chapada 

Diamantina (BA); Parque Nacional da Tijuca/Cristo Redentor (RJ); Serra dos Órgãos (RJ); 

Restinga de Jurubatiba (RJ); Jericoacara (CE); Anavilhanas (AM); Serra da Canastra (MG); Serra 

da Capivara (PI); Serra do Cipó (MG); Lençóis Maranhenses (MA); Abrolhos (BA); Reservas 

Biológicas do Atol das Rocas (RN); Floresta Nacional de Tapajós (PA), dentre outras.  

Foto 4 – Exemplos de Parques Nacionais brasileiros 

  
Parque Nacional da Tijuca (Cristo Redentor) Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha 

 
 

Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses Parque Nacional do Iguaçu 
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355. Todas as áreas citadas acima são de conhecimento nacional, no entanto, a maior parte 

da população não as reconhece como unidades de conservação. Tal fato fragiliza a existência das 

unidades. A sociedade deve ser a maior aliada na preservação dessas áreas de grande interesse 

nacional e internacional.  

356. De acordo com as respostas ao questionário eletrônico, aproximadamente 80% dos 

gestores das UCs acredita que as formas de divulgação da UC aos atores externos (instituições 

governamentais e não governamentais e comunidades) são inadequadas ou pouco adequadas.  

357. O desconhecimento da sociedade provém, dentre outros fatores, da falta de 

campanhas nacionais de divulgação e sensibilização para a importância e necessidade de 

preservação dessas áreas, bem como da falta de recursos para a entidade gestora efetuar ações de 

comunicação e divulgação. 

358. A comunicação do Snuc evoluiu bastante em termos de disponibilização de 

informações entre os atores, no entanto, deve a autarquia gestora traçar estratégias para fazer com 

que essa informação chegue ao domínio público e sensibilize a sociedade como um todo sobre a 

importância das UCs. Devem ser utilizados os meios e as formas de comunicação mais adequados a 

cada realidade geográfica e social, atentando-se para o desnivelamento do saber formal e para a 

pluralidade cultural e de conhecimentos presentes em todo o território nacional.  

359. A ausência do funcionamento do Fórum Nacional de Áreas Protegidas também pode 

ser considerada causa do desconhecimento das UCs pela sociedade. Tal Fórum contribuiria para 

divulgação do Snuc e propiciaria maior participação da sociedade nos processos de gestão das 

unidades de conservação. O FNAP foi pensado para ser um espaço destinado a estimular a 

participação social no debate sobre as áreas protegidas, funcionando como ambiente de discussão e 

difusão de informação. 

360. As deficiências na coordenação do Snuc por parte do MMA também interferem na 

questão de comunicação entre os atores que possuem interface com o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação. Uma comissão nos moldes da prevista no art. 2º do Pnap, que busca 

agregar integrantes de diversos órgãos federais, estaduais e municipais, Ongs e representantes da 

sociedade civil, contribuiria para incrementar a troca de informações e a divulgação dos resultados 

das UCs. 

361. A ineficiência dos canais de comunicação e divulgação do Snuc ocasiona sérios 

problemas para o sistema, tal como a baixa legitimidade das unidades de conservação perante a 

sociedade, advinda da falta de conhecimento do que é uma unidade de conservação (principais 

pontos turísticos do país) e de sua importância como patrimônio natural nacional a ser mantido para 

as gerações atuais e futuras (manutenção do clima, do regime de chuvas, preservação da 

biodiversidade e das espécies ameaçadas).  

362. É crítica a falta de reconhecimento desses espaços. Ou seja, mesmo identificando a 

existência da UC, a comunidade tem que acreditar que cuidar e preservar a área traz mais benefícios 

para sua vida e para a sociedade do que desmatar, retirar madeira ou caçar ilegalmente. A falta de 

reconhecimento pode gerar pressões sociais pelas populações residentes no interior ou nos arredores 

das unidades de conservação.  

363. Dessa forma, entende-se que deve ser proposta recomendação ao MMA para que 

promova campanhas nacionais de comunicação com o objetivo de informar que alguns dos 

principais pontos turísticos brasileiros encontram-se em UCs, com vistas a buscar maior 

legitimidade perante a sociedade e conscientizá-la da importância das UCs para a preservação do 

patrimônio natural.  

364. Cabe também recomendar ao MMA que implemente mecanismos que assegurem 

maior divulgação e troca de informações entre os atores que compõem o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza, a exemplo do contido no art. 2º, anexo I do Decreto 

6.101/2007, com vistas a possibilitar maior participação e controle da sociedade sobre a gestão das 

unidades de conservação. 
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365. Espera-se que a implementação das medidas acima elencadas proporcione maior 

legitimidade social do Snuc perante a sociedade o que auxilia a preservação da biodiversidade e o 

desenvolvimento socioambiental.   

366. Como boa prática destaca-se também o projeto ParkView. Tal projeto é resultado de 

parceria entre o ICMBio e a Google Brasil e permite um tour virtual pelos parques e reservas 

naturais brasileiros. Foi assinado Termo de Reciprocidade, com duração de três anos, podendo ser 

prorrogado por mais três, que garante desenvolvimento e implementação do Park View. O projeto 

possibilita ao internauta fazer um passeio virtual de 360º com o zoom ao nível da trilha pelo interior 

das unidades de conservação e proporciona ainda a utilização gratuita das imagens nos moldes do 

Street View, do Google, que mapeia estradas e avenidas urbanas. Está prevista a coleta e uso de 

imagens em 30 unidades de conservação. O projeto vai contribuir para a divulgação das UCs 

federais, em especial os parques nacionais, sem qualquer ônus para o ICMBio.  

367. Portanto, um dos grandes desafios propostos no presente trabalho é aprimorar a 

articulação, coordenação, cooperação e comunicação com vistas a melhorar a implementação do 

Snuc e os resultados esperados para as áreas protegidas. 

4. Análise dos comentários dos gestores 

368. A versão preliminar deste relatório de auditoria foi enviada para que os gestores do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio) apresentassem seus comentários, especialmente quanto às determinações 

e recomendações propostas. 

369. O MMA e o ICMBio ofereceram considerações (peças 47 a 48) que integraram a 

versão final do relatório, sem, no entanto, alterarem o entendimento da equipe de auditoria. A 

análise completa dos comentários dos gestores pode ser consultada na peça 49 do Processo 

Eletrônico TC 034.496/2012-2. 

370. Em linhas gerais, o ICMBio trouxe informações mais atualizadas quanto ao número 

de pesquisas autorizadas no bioma Amazônia e fez algumas considerações sobre os valores de 

inversão financeira nos exercícios de 2010 e 2011. Tais observações foram incorporadas no 

presente relatório.  

371. Por sua vez, o MMA salientou a necessidade de revisão do Plano Estratégico 

Nacional de Áreas Protegidas (Pnap), no qual está previsto que a implementação do referido plano 

será coordenada por comissão instituída no âmbito do Ministério do Meio Ambiente (art. 2º do 

Decreto 5.758/2006). Entretanto, a pasta continuou sem apresentar elementos nem evidências sobre 

a existência e a implementação de mecanismos institucionalizados utilizados para exercer seu papel 

de coordenador, conforme estabelece o art. 6º da Lei 9.985/2000.  

372. Assim, ficam mantidas para o MMA e para o ICMBio as análises, conclusões e 

propostas de encaminhamento constantes deste relatório da auditoria.  
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5. Conclusão  

373. Uma das principais estratégias mundiais de proteção da fauna, da flora, dos recursos 

hídricos e minerais, dentre outros bens naturais, é a criação e a manutenção de unidades de 

conservação (UCs). Nessa linha, o Brasil ampliou significativamente a área ocupada por UCs entre 

2001 e 2012. No citado período foram instituídos 375,5 mil km
2
 de UCs federais, sendo a maior 

parte (88,8%) no bioma Amazônia, considerado um dos hotspots de biodiversidade mundial. 

374. O estabelecimento desses territórios ocorreu, entre outros motivos, em função de 

compromisso internacional assumido pelo Brasil para combater a perda da biodiversidade, o qual 

prevê como meta que 17% do território continental de cada país devem ser transformados em áreas 

protegidas. 

375. Com o intuito de realizar um levantamento da situação das UCs do bioma Amazônia 

e sistematizar as principais relações de causa e efeito envolvidas na governança dessas áreas, foi 

elaborado instrumento de diagnóstico preliminar denominado Árvore de Problemas (Apêndice C). 

Além disso, buscou-se avaliar o arcabouço jurídico que ampara a gestão das áreas protegidas no 

Brasil, o que levou à elaboração de um quadro de normativos (Apêndice A).  

376. Essas ferramentas subsidiaram as análises necessárias para traçar uma visão ampla da 

situação das UCs no bioma Amazônia, região que ocupa 49% do território nacional. Assim, em que 

pese o governo brasileiro já ter atingido a meta de criação de UCs continentais, esse processo nem 

sempre veio acompanhado das condições necessárias a sua efetiva implementação e adequada 

gestão. Isso posto, muitas áreas não dispõem de insumos suficientes a uma boa administração e 

ressentem-se de uma articulação eficiente com atores que compartilham a sua governança, o que 

compromete o alcance dos objetivos previstos para esses territórios.  

377. Nesse sentido, por meio do Índice de Implementação e de Gestão de Áreas 

Protegidas (Indimapa), instrumento elaborado pelo TCU para obter um amplo diagnóstico das 247 

UCs do bioma Amazônia, constatou-se que apenas 4% das unidades federais e estaduais apresentam 

alto grau de implementação e de gestão (Apêndice J – Mapas elaborados na Auditoria).  

378. Destarte, a quase totalidade das UCs avaliadas não dispõe de condições compatíveis 

com suas necessidades e não possuem uma gestão que permita uma articulação eficiente para o 

alcance dos resultados. Esse quadro leva a dificuldades na realização de atividades necessárias para 

produzir os resultados esperados, em especial, a promoção do desenvolvimento socioambiental, 

provocando o baixo aproveitamento do potencial econômico, social e ambiental das UCs.  

379. Nessa linha, foram constatadas importantes deficiências, tais como: parques sem uso 

público (visitação, recreação e educação); florestas sem exploração legal de madeira (concessões 

florestais) e reservas extrativistas com dificuldades em implementar alternativas economicamente 

sustentáveis para geração de emprego e renda.  

380. Os problemas identificados estão ligados a diversos fatores. Dentre eles, tem 

destaque a não disponibilização, pelo Governo Federal, das condições necessárias para a 

implementação e a boa gestão das unidades de conservação no bioma Amazônia. 

381. Além disso, foram identificados no Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

da Natureza (Snuc) problemas de articulação entre os atores envolvidos na governança de UCs. As 

dificuldades verificadas na coordenação desse Sistema, a cargo do Ministério do Meio Ambiente 

(MMA), prejudicam a construção de uma visão sistêmica das áreas protegidas e a execução de 

ações articuladas com o fim de atingir os objetivos previstos na Lei 9.985/2000. 
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382. Por sua vez, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), 

autarquia responsável pelas UCs federais, apresenta fragilidades na gestão dessas áreas. Dentre elas, 

cita-se a inexistência e a inadequação dos planos de manejo. Essa situação cria obstáculos para o 

funcionamento pleno da UC, pois, sem o plano de manejo, ficam prejudicados o acesso e o uso dos 

recursos naturais naquela área. 

383. Nos últimos cinco anos, verificou-se que atividades essenciais como fiscalização, 

pesquisas, proteção da biodiversidade, educação ambiental foram impactadas pela insuficiência de 

recursos humanos e financeiros. Somado a isso, as UCs da Amazônia apresentam relevantes 

pendências de regularização fundiária e de consolidação de seus limites que causam dificuldades na 

gestão dessas áreas, além de conflitos pela posse e uso da terra.  

384. Ademais, a maioria das unidades de conservação do bioma Amazônia não realiza o 

monitoramento da biodiversidade e da promoção do desenvolvimento socioambiental, o que 

compromete a mensuração e a comunicação dos resultados obtidos. Por outro lado, o governo 

federal tem conseguido acompanhar e divulgar as ações referentes ao controle do desmatamento, o 

qual apresentou significativa redução.  

385. A instituição de áreas protegidas foi uma das estratégias adotadas pelo governo 

brasileiro para diminuir o desmatamento na Amazônia Legal, cujas taxas anuais passaram de 27 mil 

km
2
 no exercício de 2004 para 4,5 mil km² em 2012. Os quase 1,2 milhões de km² de UCs federais 

e estaduais no bioma Amazônia se mostraram efetivos na proteção do patrimônio ambiental. 

386. Essa efetividade foi confirmada pelo TCU ao avaliar e quantificar os alertas de 

desmatamento ocorridos no bioma Amazônia entre 2008 e 2012, individualizando-os por área de 

ocorrência dentro ou fora de unidades de conservação. Assim, as informações geradas pela análise 

permitem afirmar que, do total de área desmatada naquela região, 94% ocorreram fora de unidades 

de conservação. Desse modo, conclui-se que a ocorrência de desflorestamento em áreas não 

protegidas é, pelo menos, 4,3 vezes maior do que em unidades de conservação. 

387. A redução do desmatamento, além de evitar a perda da biodiversidade, contribui para 

uma menor emissão de carbono (CO2), o que tem proporcionado ao Brasil significativos benefícios. 

Nesse sentido, destaca-se a captação de recursos externos decorrentes do cumprimento de metas 

para a diminuição do desmatamento, o que representa, em valores já recebidos ou a receber até 

2015, o montante superior a 1 bilhão reais. 

388. Tendo em vista a carência de dados que demonstrassem, por cada UC, o benefício 

trazido por essas áreas na redução das taxas de emissão de gases de efeito estufa, o TCU, com base 

em metodologia utilizada pelo MCTI, elaborou pela primeira vez o cálculo individualizado da 

participação das UCs nesse processo. Por conta disso, foi possível produzir um mapa do bioma 

Amazônia com a quantidade de emissão ou remoção de CO2 para cada uma das 247 UCs avaliadas 

(Apêndice J – Mapas elaborados na Auditoria). 

389. Dessa avaliação, verificou-se que as UCs da Amazônia, entre 1996 e 2006, 

removeram 217.396.356 toneladas de carbono, o que representa, em média, 1,9 toneladas de 

carbono removido por hectare. Essa contribuição das UCs pode trazer ao Brasil significativos 

benefícios financeiros.  

390. Logo, tendo em vista o cálculo do TCU relativo à quantidade de CO2 removido por 

essas áreas, os créditos de carbono, se comercializados, podem alcançar valores na ordem de 2 

bilhões de reais. Além disso, a significativa redução da emissão de carbono originada no setor de 

florestas permitiu ao Brasil expandir outras áreas imprescindíveis à economia nacional, a exemplo 

da indústria, da agricultura e da energia, e ainda manter a meta de redução nacional. Ou seja, o 

Brasil ampliou suas atividades produtivas e ainda conseguiu reduzir a emissão total de CO2, um dos 

principais gases de efeito estufa (GEE). 
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391. O estabelecimento de áreas protegidas contribuiu para a diminuição da emissão de 

gás carbônico pelo Brasil, permitindo que o país já alcançasse 65% da meta de redução prevista 

para até 2020, o que o coloca numa posição de destaque no cenário internacional. Isso porque, as 

nações mundiais buscam reduzir suas emissões de GEE, uma vez que é reconhecida pela 

comunidade científica a correlação entre o aumento da emissão desses gases e o aquecimento 

global, com a consequente mudança no padrão climático mundial. 

392. As consequências das mudanças do clima são transfronteiriças, pois seus efeitos 

ultrapassam o caráter regional. Entre as potenciais consequências pode-se citar: a savanização da 

Amazônia, a maior frequência e intensidade de secas no Nordeste, o maior volume de chuvas e 

inundações no sul e sudeste, todos podendo ocasionar impactos significativos na agricultura, na 

pecuária, na infraestrutura e na atividade econômica do país. 

393. Tendo em vista a relevância das políticas públicas relativas à instituição e 

implementação de áreas protegidas, em especial as unidades de conservação, concluiu-se pela 

necessidade de que o Ministério do Meio Ambiente exerça de forma satisfatória a coordenação do 

Snuc uma vez que ele tem o potencial de se tornar um instrumento que pode contribuir para a 

geração de emprego e renda, para o aumento da qualidade de vida da população e para o 

desenvolvimento do país, sem prejuízo da conservação ambiental. 

394. Recomenda-se ainda a implementação de mecanismos formais e institucionalizados 

necessários para o exercício dessa atribuição, incrementando a cooperação entre os atores 

envolvidos na governança das unidades de conservação. Espera-se, dessa forma, que as UCs do 

bioma Amazônia apresentem resultados mais expressivos e que o tema biodiversidade seja tratado 

de forma transversal, extrapolando os órgãos ambientais e perpassando as diversas áreas do 

governo.  

395. Por fim, deve-se destacar que o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza (Snuc) não carece de uma gama significativa de novas normas, uma vez que o sistema 

possui um arcabouço de normativos e estratégias em quantidade e qualidades satisfatórias. Portanto, 

o problema da governança ambiental no Brasil esbarra na capacidade de implementar as políticas, 

diretrizes e estratégias existentes. Uma vez superada essa dificuldade, cria-se a oportunidade a esses 

territórios de atingir plenamente os resultados de proteção do patrimônio ambiental e de promoção 

do desenvolvimento socioambiental, o que assegurará a boa gestão de todo o patrimônio ambiental.  

396. A seguir, são apresentadas as propostas de encaminhamento que visam contribuir 

para a melhoria da governança das unidades de conservação do bioma Amazônia.  
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6. Proposta de encaminhamento  

397. Ante o exposto nos capítulos anteriores e com o propósito de contribuir para o 

aperfeiçoamento da gestão das unidades de conservação no bioma Amazônia, submete-se o presente 

relatório à apreciação superior, com as seguintes propostas: 

Ministério do Meio Ambiente - MMA 

I. Determinar, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, combinado com art. 250, inciso 

II, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, ao Ministério do Ministério do Meio 

Ambiente (MMA) que: 

a) adote e comunique ao Tribunal de Contas da União, no prazo de até 180 dias da ciência da 

decisão que vier a ser prolatada, as providências necessárias para exercer a coordenação do 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, em cumprimento ao art. 6º, II 

da Lei 9.985/2000, a exemplo do contido no art. 2º do  Decreto 5.758/2006, que institui o 

Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (item 3.5.1). 

II.Recomendar, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, combinado com art. 250, 

inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, ao Ministério do Ministério do 

Meio Ambiente (MMA) que: 

a) conduza ações de articulação com os ministérios envolvidos nas políticas afetas aos 

territórios das unidades de conservação do bioma Amazônia, com o objetivo de fomentar 

atividades sustentáveis para a região, de forma a fornecer alternativas economicamente 

viáveis para os extrativistas residentes com vistas a atender o art. 18 da Lei 9.985/2000 

(item 3.2.1.3); 

b) avalie a elaboração de uma estratégia nacional de monitoramento da biodiversidade, por 

meio do aprimoramento dos mecanismos de comunicação dos resultados socioambientais 

alcançados nas unidades de conservação, com o desenvolvimento de indicadores e outros 

instrumentos que demonstrem os avanços ocorridos nessas áreas, conforme prescreve o art. 

4º, X da Lei 9.985/2000 (item 3.2.2); 

c) promova campanhas nacionais de comunicação com o objetivo de informar que alguns dos 

principais pontos turísticos brasileiros encontram-se em unidades de conservação, com 

vistas a buscar maior legitimidade para a criação e consolidação das unidades de 

conservação perante a sociedade, conscientizando-a da importância dessas áreas para a 

preservação do patrimônio natural (item 3.5.3); e 

d) implemente mecanismos que assegurem maior divulgação e troca de informações entre os 

atores que compõem o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, a 

exemplo do contido no art. 2º, anexo I do Decreto 6.101/2007, com vistas a possibilitar 

maior participação e controle da sociedade sobre a gestão das unidades de conservação 

(item 3.5.3). 

 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio 

III.Recomendar, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, combinado com art. 250, 

inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, ao Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade que: 

a) dote as unidades de conservação federais de plano de manejo adequados à sua realidade 

visando o aproveitamento do potencial econômico, social e ambiental dessas áreas, 

conforme preceitua o art. 27 da Lei 9.985/2000 (item 3.4.1); 
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b) estude, em conjunto com o Ministério do Turismo,  formas de implementar Projetos Piloto 

que busquem alternativas para o incremento da visitação, do turismo e da recreação nas 

unidades de conservação do bioma Amazônia, de forma a atender o exposto no art. 4º, XII, 

da Lei 9.985/2000 (item 3.2.1.1); 

c) promova ações de articulação institucional para aprimorar a infraestrutura de apoio à 

pesquisa a fim de incrementar o número de pesquisas realizadas na Amazônia, cumprindo, 

dessa forma, o art. 32 do Snuc (item 3.2.2); 

d) estabeleça mecanismos de acompanhamento sistemático do ingresso e execução dos 

recursos financeiros extraorçamentários que financiam atividades nas unidades de 

conservação federais (item 3.4.2); 

e) aprimore sua política de pessoal, considerando as carências observadas nas unidades de 

conservação do bioma Amazônia, avaliando a conveniência, oportunidade e exequibilidade 

da criação de incentivos para a alocação, remoção e permanência de servidores naquelas 

unidades (item 3.4.3); 

f) realize levantamento de informações a respeito da situação fundiária nas unidades de 

conservação federais a fim de subsidiar o planejamento das ações de regularização fundiária,  

de forma a atender o exposto nos artigos 9º, 10, 11, 17 e 18 da Lei 9.985/2000  (item 3.4.4); 

g) fortaleça a área de uso público e negócios de forma a incrementar as oportunidade de 

captação de recursos para o fortalecimento do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza (item 3.5.2); e 

h) defina mecanismos e diretrizes para o estabelecimento formal de parcerias junto aos atores 

envolvidos na gestão das unidades de conservação federais localizadas no bioma Amazônia, 

de forma a minimizar a escassez de recursos financeiros e humanos (item 3.5.2). 

 

Plano de Ação - ICMBio 

IV.Determinar ao ICMBio que encaminhe, ao Tribunal, no prazo de 180 dias da ciência da 

decisão que vier a ser prolatada, plano de ação contendo o cronograma de adoção das medidas 

necessárias à implementação das recomendações constantes da alínea “a” do item III retro; com 

definição dos responsáveis, prazos e atividades acerca das medidas a serem tomadas; na 

conformidade do art. 243 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; parágrafos 

196-207 do Manual Anop, aprovado pela Portaria Segecex 4/2010; parágrafos 167-169 do 

Anexo à Portaria TCU 280/2010; e Portaria Segecex 27/2009.  

V.Determinar ao ICMBio que encaminhe, ao Tribunal, no prazo de 180 dias da ciência da 

decisão que vier a ser prolatada, plano de ação contendo o cronograma de adoção das medidas 

necessárias à implementação das recomendações constantes da alíneas “b” a “h” do item III 

retro;  com definição dos responsáveis, prazos e atividades acerca das medidas a serem tomadas; 

na conformidade do art. 243 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; parágrafos 

196-207 do Manual Anop, aprovado pela Portaria Segecex 4/2010; parágrafos 167-169 do 

Anexo à Portaria TCU 280/2010; e Portaria Segecex 27/2009.  

Dar conhecimento 

VI.Dar conhecimento da situação encontrada na presente auditoria à(ao):  

a) Ministério do Meio Ambiente; 

b) Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; 

c) Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;  

d) Casa Civil;  
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e) Secretaria de Assuntos Estratégicos;  

f) Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional;  

g) Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados; 

h) Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado 

Federal; 

i) Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados; 

j) Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados; 

k) Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia da Câmara 

dos Deputados; e 

l) Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas. 

VII.Autorizar a SecexAmbiental a proceder ao monitoramento das deliberações que vierem a ser 

prolatadas no presente processo.  

VIII. Arquivar os autos.  

Brasília (DF), em 21 de outubro de 2013.  

assinado eletronicamente 

Carlos Eduardo Lustosa da Costa 

AUFC – Matrícula 8152-3 

assinado eletronicamente 

Clayton Arruda de Vasconcelos 

AUFC – Matrícula 6495-5 

 

assinado eletronicamente 

Dashiell Velasque da Costa 

AUFC – Matrícula 4625-6 

 

assinado eletronicamente  

Hugo Chudyson Araújo Freire 

AUFC – Matrícula 8144-2 

 

assinado eletronicamente 

Wanessa Carvalho Amorim Mello 

AUFC – Matrícula 5061-0 

 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cmads
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Apêndice A – Quadro de Normativos 
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Apêndice B – Detalhamento dos 
métodos utilizados 
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Detalhamento dos métodos utilizados 

1. O método utilizado no presente trabalho consistiu no uso de diferentes técnicas e 

procedimentos para permitir a realização de uma avaliação sistêmica das unidades de 

conservação no bioma Amazônia. Nesse sentido, a seguir são descritas as principais atividades e 

ferramentas desenvolvidas nas três fases da auditoria: planejamento, execução e relatório.  

Fase de planejamento 

2. No início da fase de planejamento, foram desenvolvidas pesquisas bibliográficas 

envolvendo a legislação e trabalhos técnicos publicados sobre o tema. Foram entrevistados 

diversos gestores do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA), do World Wildlife Fund (WWF), entre outros. Além 

disso, houve a participação no Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação, realizado na 

cidade de Natal – Rio Grande do Norte.  

3. Com o intuito de se obter um panorama do objeto da auditoria e reunir subsídios 

para a confecção dos papéis de trabalho, foram realizadas viagens exploratórias às UCs da região 

Norte. Nesse sentido, foram elaborados instrumentos de diagnóstico (SWOT, DVR, GUT), com 

destaque para a Árvore de Problemas. Trata-se de ferramenta visual, aprimorada pela equipe de 

auditoria, para possibilitar a confecção de diagnóstico preliminar dos principais aspectos e 

fragilidades dessas áreas, bem como suas relações entre causa e efeito. 

4. Em seguida, foram desenvolvidos papéis de trabalhos destinados à coleta de 

dados, tais como: questionários eletrônicos, roteiros de entrevistas, roteiros de inspeção, os quais 

foram validados com a realização de teste-piloto que avaliou a consistência e adequabilidade 

desses instrumentos.  

5. A fase de planejamento foi concluída com a elaboração da matriz de 

planejamento, a qual foi submetida à apreciação de especialistas para sua validação, tais como: 

Banco Mundial, WWF, CGU, IPEA, Nexucs Consultoria, Imazon, GIZ, Pnud e consultores 

Legislativos, e com a realização de Workshop de capacitação, ocorrido em Brasília. Esse 

treinamento visou capacitar as equipes de auditoria de sete Secretarias de controle Externo 

Estaduais e nove TCEs por meio de palestras técnicas acerca da gestão de unidades de 

conservação e das técnicas de auditoria operacional, ministradas por especialistas. A capacitação 

de uma semana foi necessária para uniformizar conceitos e definir estratégias de fiscalização. 

Essa metodologia visou o desenvolvimento de capacidades dos 35 auditores que foram divididos 

em equipes para a realização da auditoria coordenada em todo o bioma Amazônico nas esferas 

federal e estadual. 

Fase de execução 

6. Com a finalidade de produzir um diagnóstico fidedigno das UCs, de âmbito 

nacional, foi necessário e imprescindível o apoio das regionais do TCU, concretizado por meio 

da Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC) que contou com a participação das Secex 

Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato grosso, Pará, Amapá e Maranhão, o que possibilitou 

visitar os estados da federação onde estão localizados 60% da Amazônia. 

7. Deve-se destacar que, apesar das dificuldades operacionais e logísticas para 

proceder às visitas a campo, como por exemplo, sazonalidade de acesso (terrestre, fluvial e 

aéreo), meios de transporte (veículos, barcos e avião), tempo de deslocamento e custos de 

transportes, foram inspecionadas in loco quase 25% das 107 UCs federais situadas naquele 

bioma.  

8. Merece igualmente destaque o alcance de 100% das respostas dos gestores de 

todas as UCS da Amazônia ao questionário eletrônico encaminhado pelo TCU, o que permitiu 

obter um diagnóstico completo dessas áreas.  
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9. A etapa de execução foi finalizada com a realização de painel de referência, 

oportunidade em que foram discutidos e validados com especialistas WWF, Banco Mundial, 

PNMA, Ipea, Nexucs, RA Consultoria, Imazon, Consultores Legislativos) os principais 

resultados da auditoria, a adequação das análises realizadas e a pertinência das propostas de 

encaminhamento. 

Fase de relatório 

10. Com vistas a realizar a primeira análise sistêmica, na ótica do controle externo, da 

gestão das UCs na Amazônia, foi necessária a elaboração de uma ferramenta específica que 

possibilitasse uma avaliação ampla e um acompanhamento contínuo da performance desses 

territórios. 

11. Assim, para avaliar o desempenho das UCs, criou-se o Índice de Implementação e 

de Gestão de Áreas Protegidas (Indimapa), que permitirá o monitoramento da evolução da gestão 

dessas áreas protegidas por órgãos de controle, pela entidade gestora, por organizações não 

governamentais, por doadores internacionais e pela sociedade, aumentando, dessa maneira, a 

accountability e fortalecendo a governança do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. 

Foram criados e avaliados 14 indicadores.  

12. Com a criação desse instrumento, foi definida uma linha de base para futuras 

avaliações das unidades de conservação da Amazônia, dotando o TCU de meios para realizar um 

acompanhamento sistemático. Além disso, deve-se destacar que o método ora empregado foi 

concebido, pela equipe de auditoria, prevendo a possibilidade de ser utilizado para avaliar outros 

biomas no Brasil, e podendo ser replicado por outras entidades fiscalizadoras superiores em 

outros países.  

13. Também vale ressaltar que foi feito um levantamento de emissão/absorção de gás 

carbônico no bioma Amazônia que avaliou as trocas de carbono entre a atmosfera e a vegetação 

do bioma. Como as informações foram detalhadas por área e Unidade de Conservação, essa 

análise permitiu comparar as trocas ocorridas dentro e fora das Unidades e identificar a 

contribuição das UCs na redução da emissão de carbono. 

14. Ademais, foi realizada uma análise que permitiu comparar o desmatamento 

ocorrido dentro e fora das Unidades e identificar a contribuição das UCs na estratégia de redução 

do desmatamento. 

15. Cumpre ressaltar que os trabalhos foram realizados em conformidade com as 

Normas de Auditoria do Tribunal de Contas da União (Portaria - TCU 280/2010) e com 

observância aos princípios e padrões estabelecidos pelo TCU no Manual de Auditoria 

Operacional, não tendo sido imposta nenhuma restrição aos exames efetuados. 

16. Em relação à escolha das unidades de conservação visitadas pelas equipes 

técnicas, foram selecionados os critérios a seguir relacionados. Utilizou-se dados do Rappam 

para subsidiar a escolha dos locais identificando UCs com baixa, média e alta efetividade. Além 

disso, foram entrevistados atores chaves (gestores, dirigentes, especialistas) que sugeriram 

unidades a serem visitadas levando em consideração a possibilidade de se identificar fragilidades 

ou boas práticas nessas áreas. 

17. Levou-se em consideração ainda o tempo necessário para chegar à UC, as 

condições de acesso e o custo dos meios de transporte necessários ao deslocamento. Assim, 

optou-se por visitar, no mínimo, duas unidades por estado. No entanto, houve estados que, por 

possuírem mais unidades, recebeu um número maior de visitas.  

18. Vale ressaltar que a escolha foi definida pela equipe coordenadora, 

SecexAmbiental, não tendo havido nenhum objeção pelo ICMBio. Aliás, deve-se destacar que a 

autarquia, com o intuito de colaborar com o trabalho técnico, disponibilizou os meios de 
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transportes necessários para possibilitar as visitas das equipes. Desse modo, na maior parte dos 

casos, os custos relativos ao transporte, como fretamento de embarcações, camionetes, 

combustível, ficaram a cargo do ICMBio.   

19. Em pese as dificuldades operacionais e logísticas para proceder às visitas a 

campo, como por exemplo, sazonalidade de acesso (terrestre, fluvial e aéreo), meios de 

transporte (veículos, barcos e avião), tempo de deslocamento, custos de transportes, foram 

inspecionadas in loco quase 25% das 107 UCs federais situadas naquele bioma, conforme tabela 

abaixo.  

Relação de UCs Federais visitadas 
UF Unidade Equipe designada para realizar visita a campo  

AC 
1. Resex Chico Mendes  

SecexAmbiental 2. Resex Cazumbá-Iracema 

3.  Resex Arapixi 

AP 4. Flona de Amapá Secex-AP 
5. Rebio do Lago Piratuba 

AM 

6. Rebio Uatumã Secex-AM 
7. Flona de Tefé 

8.  Parna de Anavilhanas SecexAmbiental 

RO 

9. Rebio do Jaru Secex-RO 
10. Flona de Bom Futuro 

11.  Resex Lago do Cuniã SecexAmbiental 
12.  Flona Jamari 

RR 13. Esec de Maracá SecexAmbiental 
14. Parna Viruá 

MA 

15.  Rebio do Gurupi Secex-MA e SecexAmbiental 

16. Resex Ciriaco Secex-MA 

PA 

17. Parna Amazônia 
Secex-PA 

18. Flona Saracá-Taquera Secex-PA e 

SecexAmbiental 19. Rebio Trombetas 

20. Flona de Carajás 
Secex-MT e 

SecexAmbiental 

21.  APA Iguarapé Gelado 

22.  Flona Itacaiunas 

23.  Flona de Tapirapé-Aquiri 

24. Resex Mãe Grande de Curuçá Secex-MT 

25.  Resex Tapajós-Arapiuns SecexAmbiental 
26.  Flona Tapajós 
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Apêndice C – Árvore de Problemas 
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Apêndice D – Lista de Participantes da 
Auditoria 
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Lista de Participantes da Auditoria 
Estado Origem Nome do participante 

Acre  TCE-AC Renata Almeida Tessaro 

Jânio Cândido Português 

Amapá TCE-AP Elaindiane Almeida Carvalho 

João Victor Farias Pereira 

Dacicleide Sousa Cunha 

SECEX-AP Edilson Guedes de Almeida 

Vitor Levi Barboza Silva 

Amazonas TCE- AM Nilson José Araújo Brandão 

Sérgio Augusto Meleiro da Silva 

Secex-AM Eules Leonardo Santos Lima 

José Augusto Lizardo de Souza  

Maranhão TCE-MA Auricea Costa Pinheiro 

José Elias C. dos Santos Sobrinho 

SECEX-MA Francisco de Assis Martins Lima 

José de Ribamar Siqueira Junior 

Mato Grosso TCE-MT Valesca Olavarria de Pinho 

Claudia Oneida Rouiller 

SECEX-MT Karlon Joel Fiorini 

Claudio Vargas Rodrigues 

Pará TCE-PA Debora Barros Coelho Neto 

Francimary de Souza Almeida 

SECEX-PA Marcelo José Cruz Paiva 

Marco Antonio Altobelli Junior 

Rondônia TCE-RO Manoel Fernandes Neto 

Raimundo Paulo Dias Barros Vieira 

SECEX-RO Maira Blanes Del Ciampo 

Tulio Sergio Sales Lages Junior 

Roraima TCE-RR Valdélia Vieira dos Santos Lena 

Adriana  Maria do Rêgo Nery 

SECEX-RR Dashiell Velasque da Costa 

Tocantins TCE-TO Lígia Cassia Braga Rodrigues 

Ikaro Peres Cunha 

SECEX-TO* --------------------------------------------- 

* Considerando que não foram identificadas no estado do Tocantins unidades de conservação federais pertencentes 

ao bioma Amazônia, foi oficializada a exclusão dessa regional dos respectivos trabalhos envolvendo a auditoria em 

unidades de conservação. 
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Apêndice E – Cronograma do Workshop 
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PPrrooggrraammaaççããoo  ddoo  EEvveennttoo  

Dia 15/04 (Segunda-Feira) 

9h às 9h30                Abertura do Workshop 

Ministro Presidente Augusto Nardes 

Ministro Substituto Weder de Oliveira 

Secretário-Geral de Controle Externo Maurício de Albuquerque Wanderley 

Secretário-Geral da Presidência Alden Mangueira de Oliveira 

Coordenador-Geral de Controle Externo da Área de Desenvolvimento Nacional Jorge Pereira de Macedo 

Diretor-Geral do ISC Adriano Cesar Ferreira Amorim 

Secretário de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente Junnius Marques Arifa 

Secretário de Métodos Aplicados e Suporte à Auditoria Dagomar Henriques Lima 

Secretário de Relações Internacionais Luciano dos Santos Danni 

 
9h30 às 10h15         Apresentação da equipe de auditoria e das equipes dos TCEs e Secex 
Equipe de auditoria SecexAmbiental: Carlos Lustosa, Dashiell Costa, Hugo Freire, Wanessa Mello e Clayton Arruda. 

 

 
10h30 às 12h           Apresentação da Auditoria coordenada nas Unidades de Conservação 
Equipe de auditoria SecexAmbiental: Carlos Lustosa, Dashiell Costa, Hugo Freire, Wanessa Mello e Clayton Arruda. 

 

12h às 13h30           Intervalo para almoço 

 
13h30 às 17h30      Unidades de Conservação – Conceitos Básicos 
Felipe Rezende (servidor do Instituto Chico Mendes – ICMBio em Brasília) 
 

  

Dia 16/04 (Terça-Feira) 

9h às 12h                  Sistema Nacional de Unidades de Conservação – Avaliação crítica 
Marcos Araújo (consultor) 
 

12h às 13h30           Intervalo para almoço 

 
13h30 às 15h30       Planejamento da Auditoria Coordenada em UCs 
Equipe de auditoria SecexAmbiental: Carlos Lustosa, Dashiell Costa, Hugo Freire, Wanessa Mello e Clayton Arruda. 
 

 
15h45 às 16h30       Teoria – Matriz de Planejamento 
Paulo Gonçalves (Seaud) 
 

 
16h30 às 17h30       Teoria – Técnicas de Observação Direta e Análise de conteúdo 
Damogar Henriques (Seaud) 
 

 

Dia 17/04 (Quarta-Feira) 

09h às 10h30            Teoria – Roteiro de Entrevista e Questionário 
Salvatore Palumbo (Seaud) 

 

 
10h45 às 12h           RAPPAM (Rapid Assessment and Priorization of Protected Area Management) 
Equipe de auditoria SecexAmbiental: Carlos Lustosa, Dashiell Costa, Hugo Freire, Wanessa Mello e Clayton Arruda. 
 

12h às 13h30           Intervalo para almoço 

 
13h30 às 17h30       Matriz de Planejamento (questão 1) 
Equipe de auditoria SecexAmbiental: Carlos Lustosa, Dashiell Costa, Hugo Freire, Wanessa Mello e Clayton Arruda. 

 

 

Dia 18/04 (Quinta-Feira) 

9h às 12h                 Matriz de Planejamento (questão 2) 
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Equipe de auditoria SecexAmbiental: Carlos Lustosa, Dashiell Costa, Hugo Freire, Wanessa Mello e Clayton Arruda. 

 

12h às 13h30            Intervalo para almoço 

 
13h30 às 15h20        Aspectos práticos da gestão de Unidades de Conservação – Floresta Nacional do Tapajós 
Fábio Carvalho (servidor do Instituto Chico Mendes – ICMBio no Estado do Pará) 
 

 
15h40 às 17h30        Aspectos práticos da gestão de Unidades de Conservação – Resex Tapajós - Arapiuns 
Maurício SantaMaria (servidor do Instituto Chico Mendes – ICMBio no Estado do Pará) 
 

 

Dia 19/04 (Sexta-Feira) 

9h às 12h                 Matriz de Planejamento (questão 3) 
Equipe de auditoria SecexAmbiental: Carlos Lustosa, Dashiell Costa, Hugo Freire, Wanessa Mello e Clayton Arruda. 

 

12h às 13h30            Intervalo para almoço 

 
13h30 às 14h30        Teoria – Matriz de Achados e Relatório 
Paulo Gonçalves (Seaud) 
 

 
14h30 às 18h            Encerramento do workshop 
Equipe de auditoria SecexAmbiental: Carlos Lustosa, Dashiell Costa, Hugo Freire, Wanessa Mello e Clayton Arruda. 
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Apêndice F – Alertas de desmatamento 
em UC entre 2008 e 2012 
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Alertas de desmatamento em UC entre 2008 e 2012 

Esfera de Governo Nome da Unidade de Conservação Área desmatada 

Estadual APA Triunfo do Xingu 295,1 

Federal Flona Jamanxim 182,9 

Federal Flona Altamira 89,2 

Estadual Resex Jaci-Paraná 57,4 

Federal Parna Rio Novo 35,7 

Federal Flona Bom Futuro 30,6 

Federal Rebio Tapirapé 27 

Federal Flona Saracá-Taquera 25,3 

Federal Flona Carajás 25 

Federal Rebio Nascentes da Serra do Cachimbo 22,5 

Federal Rebio Gurupi 19,2 

Federal Parna Jamanxim 19,1 

Federal APA Tapajós 15,2 

Estadual PE Serra de Ricardo Franco 14,6 

Federal Parna Mapinguari 14,4 

Federal Flona Itaituba 2 9,2 

Federal Esec Cuniã 7,8 

Estadual Fers Mutum 6,6 

Estadual FE Iriri 6,2 

Estadual APA Presidente Figueiredo 5,5 

Estadual APA Lago de Tucuruí 4,6 

Federal Flona Tapirape-aquiri 4,4 

Federal Flona Santa Rosa do Purus 3,5 

Federal Flona Humaitá 3,3 

Estadual FE Paru 3,1 

Federal Parna Campos Amazônicos 2,8 

Federal Flona Iquiri 2,7 

Federal Flona Jamari 2,7 

Federal Esec Terra do Meio 2,1 

Federal Parna Amazônia 2,1 

Estadual PE Cristalino II 2 

Federal Parna Serra do Pardo 1,6 

Estadual Resex Rio Preto / Jacundá 1,6 

Estadual Resex Cautário 1,5 

Estadual PE Nhamundá 1,4 

Federal Resex Rio Ouro Preto 1,4 

Estadual APA Margem Esquerda do Rio Negro 1,3 

Estadual Resex Pacaás Novos 1,3 

Estadual Fers Rio Madeira B 1,3 

Estadual APA Margem Direito do Rio Negro 1,2 

Federal Flona Crepori 1,2 

Federal Flona Purus 1,1 

Federal Resex Chico Mendes 1,1 

Estadual RDS Alcobaça 1 
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Estadual Fers Araras 0,9 

Federal Flona Amanã 0,8 

Federal Resex Ituxi 0,8 

Estadual FE Faro 0,7 

Estadual Fers Rio Vermelho C 0,7 

Federal Parna Juruena 0,7 

Estadual PE Cristalino I 0,6 

Estadual Resex Maracatiara 0,6 

Estadual Fers Gavião 0,5 

Federal Flona Itacaiunas 0,5 

Federal Rebio Jaru 0,5 

Estadual FE Trombetas 0,4 

Estadual Fers Cedro 0,4 

Federal Flona Tefé 0,4 

Federal Flona Trairão 0,4 

Estadual PE Guajará Mirim 0,4 

Estadual PE Serra dos Reis 0,4 

Estadual Resex Garrote 0,4 

Federal Resex Renascer 0,4 

Federal Resex Riozinho do Anfrisio 0,4 

Estadual APA Nhamundá 0,3 

Estadual APA Upaon-Açu - Miritiba - Alto Preguiças 0,3 

Estadual FE Antimary 0,3 

Estadual Fers Tucano 0,3 

Federal Flona Mulata 0,3 

Federal Resex Alto Tarauacá 0,3 

Estadual Resex Guariba/Roosevelt 0,3 

Total de alertas em UC  676,70 

Alerta fora de UC  14.922,7 

Total de alertas de desmatamento  15.599,4 
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Apêndice G – Estimativa de emissões e 
remoções de carbono por mudanças de 

uso da terra em unidades de 
conservação na Amazônia 
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Lista de siglas e abreviaturas 

BCIM Base Cartográfica Contínua do Brasil, ao milionésimo 

CDB Convenção sobre Diversidade Biológica 

CF Constituição Federal de 1988 

CGTERR Centro de Geotecnologia, Cartografia e Planejamento Territorial [da Secretaria de Estado do 

Planejamento e Desenvolvimento do Estado de Roraima] 

CNUC Cadastro Nacional de Unidades de Conservação 

CO2 Dióxido de carbono 

CQNUMC Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima 

DNMP Departamento Nacional de Produção Mineral 

Embrapa Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

Est. estadual 

Fed. federal 

Funcate Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ICMBio Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

Indimapa  Índice de Implementação e de Gestão de Áreas Protegidas  

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change, ou Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas 

LULUCF Land Use, Land-Use Change and Forestry 

MCT Ministério da Ciência e Tecnologia (até 2/8/2011) 

MCTI Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (a partir de 3/8/2011) 

MMA Ministério do Meio Ambiente 

MPEG Museu Paraense Emílio Goeldi 

Seplan-RR Secretaria de Estado do Planejamento e Desenvolvimento do Estado de Roraima 

Sigmine Sistema de Informações Geográficas da Mineração 

Snuc Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

TCE Tribunal de Contas estadual (designação genérica) 

TCE-AC Tribunal de Contas do Estado do Acre 

TCE-AM Tribunal de Contas do Estado do Amazonas 

TCE-AP Tribunal de Contas do Estado do Amapá 

TCE-MA Tribunal de Contas do Estado do Maranhão 

TCE-MT Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso 

TCE-PA Tribunal de Contas do Estado do Pará 

TCE-RO Tribunal de Contas do Estado de Rondônia 

TCE-RR Tribunal de Contas do Estado de Roraima 

TCE-TO Tribunal de Contas do Estado do Tocantins 

TCU Tribunal de Contas da União 

UC Unidade de conservação 

UFPA Universidade Federal do Pará 

WWF World Wildlife Fund 

Informática 

BMP Bitmap file, ou arquivo de mapa de bits 

Dec. decimal 

Hex. hexadecimal 

Hexadec. hexadecimal 

PDF Portable document format, ou formato de documento portátil 

QGIS Quantum GIS 

RGB Modelo de cor Red Green Blue 
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TXT Textfile, ou arquivo de texto 

Unidades de medida 

Biomassa 

tC emissão (remoção, se negativo) de carbono 

tC/ha emissão (remoção, se negativo) média de carbono por hectare 

 

Espaço 

m metro (extensão) 

mm milímetro (extensão) 

km quilômetro (extensão) 

ha hectare (área) 

W Gr. A Oeste do Meridiano de Greenwich (referência de meridianos) 

 

Informação 

MB megabyte 

 

Resolução 

dpi dots per inch 

 

Categorias de manejo previstas na Lei 9.985, de 2000 

APA Área de Proteção Ambiental 

Arie Área de Relevante Interessante Ecológico 

Esec Estação Ecológica 

Flona Floresta Nacional 

FE Floresta Estadual 

Parna Parque Nacional 

PE Parque Estadual 

Rebio Reserva Biológica 

RDS Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

Revis Refúgio de Vida Silvestre 

Resex Reserva Extrativista 

 

Categorias de uso da terra 

FNM Floresta não manejada 

FM Floresta manejada 

Fsec Floresta secundária 

Ref Reflorestamento 

GNM Campo não manejado 

GM Campo manejado 
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Gsec Campo de vegetação secundária 

Ap Pastagem plantada 

Ac Área agrícola 

O Outros usos 

 

Unidades federativas 

AC Acre 

AM Amazonas 

AP Amapá 

MA Maranhão 

MT Mato Grosso 

PA Pará 

RO Rondônia 

RR Roraima 

TO Tocantins 
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Índice 

Introdução 
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 Apresentação do levantamento 

Objetivos 

 Mensuração dos resultados da proteção do patrimônio natural 

 Cálculo de benefícios 

 Segregação dos dados por Unidade de Conservação 

 Possibilidade de utilização futura com outros mapas 

Metodologia 

 Segunda Comunicação Nacional 

 Representação das áreas 

 Camadas 

 Tratamento dos dados 

 Construção de matrizes (de transições) 

 Cálculo das emissões e remoções relativas à mudança do estoque de carbono na biomassa viva e 

na matéria orgânica morta 
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 Mapas 

 Banco de dados 

Resultados 

 Valores consolidados 

 Comparação entre dentro e fora de UCs 

 Identificação de UCs que sofrem maior pressão 

 Interação com Indimapa 

 

Introdução 

Auditoria Coordenada em unidades de conservação no bioma Amazônia 

1. A Estimativa de emissões e remoções de carbono por mudanças de uso da 

terra em unidades de conservação na Amazônia (doravante chamada de "Estimativa de 

carbono em UCs na Amazônia" ou ainda "Estimativa") foi desenvolvida no âmbito da Auditoria 

Operacional Coordenada em unidades de conservação no bioma Amazônia. A referida auditoria 

foi realizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), pelo Tribunal de Contas do Estado do 

Acre (TCE-AC), pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), pelo Tribunal de 

Contas do Estado do Amapá (TCE-AP), pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso 

(TCE-MT), pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA), pelo Tribunal de 

Contas do Estado do Pará (TCE-PA), pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-

RO), pelo Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE-RR) e pelo Tribunal de Contas do 

Estado do Tocantins (TCE-TO). Essa auditoria foi executada em decorrência de comunicação ao 

Plenário constante do processo TC 033.774/2012-9. 
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2. Os órgãos e entidades auditados foram o Ministério do Meio Ambiente (MMA), 

eleito pela Lei 9.985, de 18 de julho de 2000 como coordenador do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza (Snuc); o Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio), autarquia federal designada pela mesma lei como executora do 

Sistema na esfera federal, e vinculada ao MMA; o Serviço Florestal Brasileiro (SFB), órgão 

componente da estrutura do MMA responsável pelas concessões florestais em áreas federais; 

além dos diversos órgãos estaduais de meio ambiente da esfera estadual, a serem referidos nesta 

metodologia como Oemas. 

3. A auditoria propôs-se a elaborar uma visão sistêmica das unidades de conservação 

(UCs) do bioma, identificando gargalos no processo de sua gestão, bem como as boas práticas 

desenvolvidas como soluções a esses problemas. Para obter esse amplo diagnóstico, foram 

elaboradas três questões de auditoria, que guiaram todo o trabalho. As questões foram as 

seguintes: 

1. Em que medida o Governo Federal tem disponibilizado nos últimos cinco anos 

condições necessárias para a implementação e a consolidação das unidades de conservação 

localizadas no bioma Amazônia? (a ser referida, doravante, como questão de insumos); 

2. De que forma a cooperação, coordenação e comunicação entre os atores envolvidos na 

governança das unidades de conservação localizadas no bioma Amazônia têm propiciado o 

alcance dos objetivos previstos no Snuc? (a ser referida como questão de articulação); 

3. Em que medida a gestão das unidades de conservação Federais localizadas no bioma 

Amazônia está contribuindo para a proteção do patrimônio natural e a promoção do 

desenvolvimento socioambiental (a ser referida como questão de resultados)? 

4. A Estimativa foi realizada para responder algumas das subquestões da questão de 

resultados e fornecer parâmetros para o cálculo dos benefícios da gestão dessas áreas, bem como 

subsidiar a ferramenta Indimapa, criada também para esta auditoria. 

Estimativa de emissões e remoções de carbono por mudanças de uso da terra em unidades de 
conservação na Amazônia 

5. A questão de resultados da auditoria procura avaliar, principalmente, duas 

vertentes desses resultados: a proteção do patrimônio natural e a promoção do desenvolvimento 

socioambiental. Conforme a matriz de planejamento da auditoria, a subquestão relativa à 

proteção do patrimônio natural recebeu a seguinte redação: "em que medida a gestão das UCs 

está contribuindo para a proteção do patrimônio natural do bioma Amazônia?". 

6. Após concluída a versão preliminar da matriz de planejamento, foi realizado 

painel de referência que contou com a participação de diversos especialistas em temas afetos à 

realidade das UCs. O painel tinha por objetivo coletar contribuições desses especialistas para o 

aprimoramento da matriz. Nesse sentido, uma das sugestões foi de que se utilizasse o 

desmatamento e as consequentes trocas de dióxido de carbono (CO2) com a atmosfera, um dos 

gases do efeito estufa (IPCC, 2006, p.1.5), como proxy para medir a proteção do patrimônio 

natural pelas unidades de conservação. 

7. Com base nessa sugestão, e na necessidade de se obter uma avaliação segregada 

por UCs, foi realizada esta Estimativa. A Estimativa foi baseada, em grande parte, no estudo 

acerca da contribuição do setor usos da terra para as emissões e remoções de gases do efeito 

estufa, promovido em 2010 pela Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais 

(Funcate), uma fundação de apoio a organizações governamentais de pesquisa e 
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desenvolvimento. Esse estudo foi parte da Segunda Comunicação Nacional do Brasil à 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (2010). 

8. A Estimativa empreendida pelo TCU não tem a pretensão de substituir estudos de 

instituições especializadas no assunto, especialmente porque isso extrapolaria a função do 

auditor. O intuito desse estudo é, antes, fortalecer as evidências desta auditoria coordenada e 

acurar as estimativas de seus benefícios. 

Referencial teórico 

9. É mister, antes de iniciadas as explicações sobre a metodologia, rever o arcabouço 

conceitual empregado neste trabalho. 

Unidades de conservação 

10. A presente auditoria tem por objeto as unidades de conservação do bioma 

Amazônia. A Lei 9.985, de 2010 (Lei do Snuc) dá o conceito de unidades de conservação: 

segundo seu artigo 2º, inciso I, é um "espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as 

águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente constituído pelo Poder 

Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, 

ao qual de aplicam garantias adequadas de proteção". 

Biodiversidade 

11. Outro conceito bastante utilizado neste trabalho é o de biodiversidade. O Tribunal 

de Contas da União segue, em suas auditoria, critérios estabelecidos por leis e regulamentos 

(entre outros tipos). Assim, o conceito adotado aqui é o de diversidade biológica trazido também 

pela Lei do Snuc, art. 2º, inciso II: "a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, 

compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas 

aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade 

dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas". 

12. Entretanto, percebe-se que o Snuc adota a expressão "diversidade biológica" e não 

"biodiversidade". Apesar se serem à primeira vista expressões semelhantes, existe no meio 

acadêmico uma distinção entre os conceitos. Segundo Heywood & Watson (1997, apud 

NEXUCS, 2012, p. 3), o conceito de diversidade biológica surgiu primeiro, em 1980, e 

englobava dois conceitos correlatos: diversidade genética (soma da variabilidade genética dentro 

da mesma espécie) e diversidade ecológica (número de espécies existentes em uma comunidade). 

13. Apenas em 1986 surgiu o conceito de biodiversidade a ser empregado neste 

trabalho, concentrando três componentes: genes, espécies e ecossistemas. Assim, para este 

trabalho, biodiversidade engloba a diversidade genética (totalidade de genes dentro das 

espécies), a diversidade de espécies (variedade de espécies de uma região) e diversidade de 

comunidades e ecossistema (variedade de habitats, de comunidades e de ecossistemas da 

paisagem de uma região), conforme NEXUCS (2012, p. 5). Esse conceito foi reconhecido pela 

Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), assinada na Rio-92. A CDB faz parte da 

bibliografia da presente auditoria, sendo inclusive utilizada como critério para seus achados. 

14. Percebe-se, portanto, que o Snuc, ao abrigar sob a expressão "diversidade 

biológica" os conceitos de "diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas”, 

aproxima-se muito mais do conceito de biodiversidade trazido por NEXUCS e ratificado pela 

CDB do que do conceito original de diversidade biológica. Assim, este trabalho considerará que, 

ao se referir a biodiversidade, estará também se referindo aos conceitos abarcados pela expressão 

"diversidade biológica" plasmada no Snuc. 
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Patrimônio natural 

15. Outro conceito a se explicitar aqui é o de patrimônio natural. A Constituição 

Federal de 1988 traz o seguinte dispositivo: "art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações" e acrescenta, nos incisos I e II do citado artigo, que incumbe ao 

Poder Público "prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas" e "preservar a 

diversidade e a integridade do patrimônio genético". Percebe-se na Constituição clara 

preocupação com a proteção daquilo que ela chama de "patrimônio". 

16. Importante ainda citar uma das acepções do verbete "patrimônio" trazida pelo 

Dicionário Aurélio (Novo Dicionário Eletrônico Aurélio, 5ª edição do Dicionário Aurélio da 

Língua Portuguesa, 2010, contas.tcu.gov.br/dicionario/home.asp, 26/8/2013): "bem, ou conjunto 

de bens culturais ou naturais, de valor reconhecido para determinada localidade, região, país, ou 

para a humanidade, e que, ao se tornar(em) protegido(s) como, p. ex., pelo tombamento, deve(m) 

ser preservado(s) para o usufruto de todos os cidadãos". É patente a congruência entre o 

significado trazido pelo dicionário e o dispositivo constitucional sobre meio ambiente. 

17. A importância da clarificação desse conceito é relacionar o presente trabalho à 

competência do Controle Externo (e do TCU), também de estatura constitucional, para auditar o 

tema. De fato, a CF, de 1998, diz que "a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à 

legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será 

exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno 

de cada Poder". O dispositivo é complementado pelo art. 71, segundo o qual, in verbis, "o 

controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de 

Contas da União (…)". A competência dos TCEs é dada ainda pelo art. 75 da CF de 1988, 

segundo o qual "as normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, 

composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados (…)". 

Bioma 

18. De acordo com o IBGE (2004, apud Funcate, 2010), bioma pode ser conceituado 

como: 

"(…) um conjunto de vida (vegetal e animal) constituído pelo agrupamento de tipos de 

vegetação contíguos e identificáveis em escala regional, com condições geoclimáticas 

similares e história compartilhada de mudanças, o que resulta em uma diversidade 

biológica e própria". 

O território nacional foi subdividido em seis grandes biomas definidos pelo IBGE (IBGE, 

2004), a saber: Amazônia, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, Caatinga e Pampa (…). 

Os nomes do bioma estão geralmente associados ao tipo de vegetação predominante, ou ao 

relevo (…). O bioma Amazônia é definido pela unidade de clima, fisionomia florestal e 

localização geográfica. (…) 
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Metodologia 

Referências metodológicas 

Segunda Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima 

19. A Estimativa de carbono em UCs na Amazônia, realizada pelo TCU, baseou-se, 

em grande parte, em um dos estudos que compuseram a Segunda Comunicação Nacional do 

Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.  

20. Segundo o próprio documento, a Comunicação Nacional é um dos compromissos 

que o Brasil assumiu junto à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima 

(CQNUMC), qual seja, desenvolver e atualizar, periodicamente, inventários nacionais das 

emissões antrópicas de gases do efeito estufa, além de apresentar as medidas adotadas para 

implementar a CQNUMC (MCT, 2010, p. 8). 

21. A Comunicação Nacional traz um Inventário das contribuições de vários setores 

de atividade à emissão antrópica de gases do efeito estufa. Os setores inventariados foram 

energia, processos industriais, uso de solventes e outros produtos, agropecuária, tratamento de 

resíduos e mudança no uso da terra e florestas. Este último setor – uso da terra – inclui as 

"emissões e remoções de gases de efeito estufa associadas ao aumento ou diminuição do carbono 

na biomassa acima ou abaixo do solo pela substituição de um determinado tipo de uso da terra 

por outro, como, por exemplo, a conversão de uma floresta para agricultura ou pecuária ou a 

substituição de uma lavoura por reflorestamento" (MCT, 2010, p. 137). 

22. A elaboração da Comunicação é responsabilidade do Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação – MCTI (à época chamado Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT). 

Mas o Inventário contou com a participação de diversas entidades governamentais e não-

governamentais (outros ministérios, universidades, centro e pesquisa e entidades setoriais da 

indústria). O documento foi, portanto, composto de uma série de relatórios, cada um abordando 

um setor, ou um aspecto desse setor, formando em conjunto o Inventário. 

23. Dentre os diversos setores, um deles relaciona-se mais diretamente à questão das 

unidades de conservação. Esse setor é o de mudanças no uso da terra. No Inventário, a entidade 

responsável pelo levantamento das emissões e remoções de carbono no setor usos da terra foi a 

Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia (Funcate), que é uma fundação de apoio a 

organizações governamentais de pesquisa e desenvolvimento. 

24. O estudo da Funcate foi baseado em metodologias consistentes como as 

apresentadas no Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry (Good 

Practice Guidance LULUCF 2003) do Painel Internacional sobre Mudanças Climáticas (IPCC). 

25. O estudo do TCU baseou-se um grande parte na metodologia utilizada pela 

Funcate. Contudo, devido à disponibilidade de dados, foram necessários  alguns ajustes à 

metodologia. 

26. É importante destacar a principal diferença entre ambos os estudos. O IPCC 

prescreve três possíveis abordagens para a identificação do uso da terra em determinada área: a 

primeira baseia-se em dados básicos de uso da terra (censos, estatísticas agrícolas e florestais); a 

segunda envolve uma avaliação de uso da terra e mudança de uso da terra que produz uma matriz 

de mudanças (transições) de uso da terra, baseada ou não em observações espacialmente 

explícitas (georreferenciadas); e a terceira também produz uma matriz de transições, mas parte 

necessariamente observações espacialmente explícitas e completas de cada área. 
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27. A Funcate utilizou-se da terceira metodologia, de maior precisão. A fonte dos 

dados georreferenciados da Funcate, no tocante aos usos da terra, são imagens de satélites. Essa 

metodologia requer profissionais especializados em observação e interpretação de imagens de 

satélites para determinar, com base em critérios pré-estabelecidos, que tipo de uso da terra se 

verifica naquela área. 

28. O TCU também se baseou na terceira abordagem. Todavia, a fonte de dados é 

outra. Para esta auditoria, optou-se pela elaboração da matriz de transições com base em 

informações sobre o uso da terra provenientes de censos e documentos do IBGE. Assim, embora 

não se tenha baseado em observação de imagens espaciais, a análise do TCU ainda conta com  

significativo grau de precisão. Além dos mapas do IBGE, foram também utilizados dados do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA). 

29. Outro aspecto importante aspecto a ressaltar é que o TCU realizou uma análise de 

escopo mais reduzido que a Funcate. Dado o recorte da auditoria na Amazônia, apenas esse 

bioma foi analisado, ao passo que a Fundação estudou todo o território nacional. Além disso, o 

Tribunal estimou as trocas de carbono que ocorreram apenas acima do solo, diferentemente da 

fundação de apoio, que estendeu sua análise às mudanças ocorridas sob o solo. 

30. Cabe lembrar que o objetivo da Estimativa realizada pelo TCU é o de ser uma 

informação acessória à auditoria, fortalecendo suas evidências e permitindo maior precisão no 

cálculo de seus benefícios. Isto é, esta Estimativa não pretende substituir o Inventário elaborado 

pela Funcate ou outros estudos de instituições especializadas no assunto. 

31. A opcão por se reproduzir o estudo – em vez de se utilizarem as informações já 

oferecidas pela Funcate – advém de três fatores: o principal é que, reproduzindo o estudo, foi 

possível especificar os dados por unidade de conservação, ou seja, foi possível dizer o quanto 

cada uma dessas UCs emitiu ou absorveu de dióxido de carbono. 

32. O segundo fator foi a amostra de UCs da auditoria. Refazendo o estudo, foi 

possível incorporar todas as 247 UCs que fazem parte da amostra da auditoria coordenada, 

inclusive algumas que não constam do CNUC. 

33. O terceiro fator é a atualização dos dados. Apesar de o relatório da Funcate datar 

de 2010, foram analisadas imagens de satélite de 1994 e 2002. Esses anos foram os polos do 

estudo, e as mudanças de terra ocorridas dentro desse intervalo de tempo foram estimadas por 

meio de interpolações. 

34. Os métodos utilizados pelo TCU serão descritos nas páginas a seguir, em muitos 

casos fazendo referência ao estudo original da Funcate; e, em outros, pontuando as diferenças 

entre os dois métodos. 

Dissertação: A efetividade das unidades de conservação e das terras indígenas na contenção do 
desflorestamento na Amazônia Legal 

35. Além do relatório de referência trazido pela Funcate, a equipe do TCU também 

buscou métodos na dissertação de mestrado A efetividade das unidades de conservação e das 

terras indígenas na contenção do desflorestamento na Amazônia Legal. O estudo data do ano de 

2010 e foi realizado pela bióloga Mestra Tássia Nunes, desenvolvido com o apoio da Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), da Universidade Federal do Pará (UFPA) e do 

Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG). Nunes investiga o desflorestamento ocorrido no 

interior de UCs e em seu exterior (em faixas de terra adjacentes aos seus limites denominadas 

buffers), comparando esses dados e concluindo que as áreas protegidas (UCs e TIs), no geral, 

possuem menor taxa de desflorestamento em seu interior do que em seus limites. Conclui, assim, 

que essas áreas são efetivas na contenção da perda de cobertura florestal (2010, p. 53-54). 
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36. Não foram utilizados dados do estudo nesta Estimativa, apenas os métodos de 

geoprocessamento. O conceito utilizado foi o de representação matricial (isto é, imagens do tipo 

raster, no jargão dos softwares destinados ao geoprocessamento). Este modelo de representação 

da superfície terrestre utiliza uma matriz de coordenadas espaciais (x, y). Cada par de 

coordenadas determina um pixel, e a cada pixel, está associado um conjunto de informações que 

caracteriza aquele espaço. 

37. Também foram utilizadas representações vetoriais nesta Estimativa, na qual as 

áreas são definidas por polígonos, formados pela ligação dos pontos (coordenadas geográficas) 

que a delimitam. Os mesmos dados associados aos pixels em uma imagem raster podem ser 

associados aos polígonos das representações vetoriais. Essa representação é mais fiel. Contudo, 

devido a restrições de acessos a arquivos do tipo shapefile (que guardam esse tipo de informação 

vetorial), todos os mapas tiveram de ser convertidos a formatos raster. Daí a importância do 

conceito trazido pela dissertação. 

38. O tratamento de cada camada será detalhado nas subseções a seguir. 

Camadas 

39. O geoprocessamento pressupõe a sobreposição de camadas de dados 

georreferenciados (sobreposição de mapas). Nesta Estimativa foram utilizadas as seguintes 

camadas: bioma Amazônia, usos da terra em 1996, usos da terra em 2010, fisionomias de 

vegetação, divisão política do Brasil em estados, polígonos das unidades de conservação federais 

e estaduais. 

Bioma Amazônia 

40. A camada delimitando o bioma Amazônia foi de extrema importância visto que 

esse é o escopo desta auditoria. Assim, o propósito desta camada foi servir de recorte para a 

análise. 

41. A camada original era do tipo vetorial georreferenciado e foi obtida no site do 

Ministério do Meio Ambiente. Os dados foram preparados pelo Ministério e pelo IBGE. 

Mapas de cobertura e usos da terra em 1996 e 2010 

42. As camadas de usos da terra foram obtidas no site do IBGE. As camadas originais 

também eram do tipo vetorial georreferenciado. 

43. O mapa de usos da terra em 2010 do IBGE foi baseado no Censo Agropecuário 

realizado pelo mesmo Instituto em 2006. Nesse Censo, foram investigados os "estabelecimentos 

agropecuários e as atividades neles desenvolvidas, obtendo informações detalhadas sobre as 

características do produtor e do estabelecimento, bem como sobre a economia e o emprego no 

meio rural (…)" (IBGE, 2006, disponível em 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/agropecuaria/ censoagro/>). 

44. Da mesma forma, o IBGE elaborou retroativamente o mapa de usos da terra em 

1996 tomando como base o Censo Agropecuário de 1996. As metodologias de ambos os anos 

foram semelhantes, mas em 2006 "o IBGE realizou um refinamento metodológico na pesquisa" 

(IBGE, 2006, disponível em <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/agropecuaria/ 

censoagro/>). 

45. Os dados das camadas do IBGE basearam-se também em outras informações. 

Foram utilizados dados da Pesquisa da Produção de Extração Vegetal e da Silvicultura (IBGE, 

2007); banco de dados do Sistema de Informações Geográficas da Mineração (Sigmine) do 

Departamento Nacional de Produção Mineral (DMPM, 2010); dados gráficos da Base Territorial 

2007 e da Base Cartográfica do Brasil 1:1.000.000 – BCIM, versão 3.0 (IBGE, 2010); bem como 
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dados do Sistema Nacional de Unidades de Conservação e dados gráficos das Terras Indígenas 

da Funai. 

46. Os mapas tiveram o propósito de serem comparáveis, a fim de subsidiar análises 

de evolução nos usos da terra (IBGE, 2012), de maneira que as categorias de uso da terra 

existentes em ambos os mapas são, na maior parte das vezes, as mesmas. Isso veio ao encontro 

da necessidade da equipe de auditoria de obter dados em momentos distintos do tempo que 

fossem comparáveis e permitissem estabelecer uma evolução. 

Mapa de vegetação 

47. A camada que traz as fisionomias de vegetação do território brasileiro também é 

proveniente do IBGE. Contudo, nesse caso, não foi possível o acesso ao arquivo shapefile 

disponível no site do Instituto. Foi utilizado, em seu lugar, o arquivo em formato PDF (formato 

de documento portátil). A rigor, trata-se uma imagem do tipo vetorial. Essa informação vetorial 

não se encontra georreferenciada, tampouco possui uma tabela de atributos associada a seus 

polígonos. Dessa forma, o processo de combiná-la às demais camadas em softwares de 

georreferenciamento assume uma complexidade desproporcional aos objetivos desta Estimativa. 

Essa foi uma das causas concorrentes à opção de converter todas as camadas em arquivos raster. 

48. O mapa "representa uma provável reconstituição dos tipos de vegetação que 

revestiam o território brasileiro na época do seu descobrimento" (IBGE, 2004). Suas fontes de 

dados são bibliografias fitogeográficas, levantamento dos remanescentes da vegetação natural e 

trabalhos de campo. Foram também utilizados métodos de mensuração de parâmetros 

ecológicos. Segundo o próprio Instituto, o mapa é a mais precisa aproximação dos limites de 

vegetação pretérita do território brasileiro (IBGE, 2004). 

49. O mapa de vegetação é necessário para que se possam associar a cada área fatores 

de estimativa de quantidade de carbono contido na biomassa de cada fisionomia. Esses fatores 

serão abordados adiante. 

Limites administrativos 

50. Foi utilizado o mapa de Limites Estaduais do Brasil – 2007, do MMA. Segundo a 

metodologia da Funcate, alguns fatores das fórmulas de cálculo que dão as emissões/remoções 

de uma certa transição variam conforme o estado (a exemplo do estoque médio de carbono em 

áreas agrícolas e do incremento médio anual de carbono em área agrícola em formação). Assim, 

era necessário conhecer o ente federado em que ocorreram as trocas de carbono. 

51. Outro benefício é que isso permite conhecer as emissões de cada estado. 

Unidades de conservação 

52. Foram utilizadas informações provenientes de diversas fontes para compor a 

camada de unidades de conservação. A fonte principal foi o Cadastro Nacional de Unidades de 

Conservação (CNUC), organizado pelo MMA. Trata-se da fonte mais completa e mais atual de 

limites de unidades de conservação brasileiras existente (mesmo o ICMBio oferece apenas as 

UCs federais). 

53. É possível conferir no Cadastro a precisão das informações georreferenciadas (se 

os limites representados correspondem fielmente às coordenadas dispostas no decreto de criação 

da UC ou se essas representações são aproximações). 

54. Essa não foi a fonte exclusiva pois se abriu aos tribunais de contas a possibilidade 

de retirar e acrescentar unidades à amostra. Sabe-se que há unidades de conservação com 

situações jurídicas instáveis, o que leva a questionamentos sobre sua existência no plano de 

direito (por exemplo, classificadas em categorias antigas e não previstas no Snuc, ou com limites 
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que extrapolam os limites estaduais, no caso de UCs dessa esfera). Contudo, sendo esse tema 

justamente parte do escopo da auditoria, foi necessário não restringir a amostra apenas às áreas 

de situação jurídica consolidada. 

55. Assim, os seguintes TCEs acrescentaram UCs que não estão cadastradas no Snuc: 

TCE-AC, TCE-MA, TCE-MT, TCE-RO, TCE-RR, TCE-TO. No casos específico do TCE-RR, 

foi incluída a única UC municipal que faz parte desta amostra, a Área de Proteção Ambiental 

(APA) Xeriuini. 

56. Foi necessário, portanto, complementar o arquivo shape com as unidades 

acrescentados pelos TCEs. na maior parte dos casos, foram utilizados dados georreferenciados 

do World Wildlife Fund (WWF). A camada disponibilizada pelo WWF em sua página 

Observatório de UCs registra em 2011 a última criação de unidade. Foi constatado, porém, em 

análise que algumas UCs apresentavam dados desatualizados, tendo passado por redelimitações. 

Por outro lado, a camada trazia as unidades acrescentadas pelos TCEs que não constavam do 

CNUC. Assim, a camada não pôde ser utilizada como um todo, apenas como um complemento – 

e, mesmo assim, foi realizada uma pesquisa em relação a essas unidades para verificar se seus 

limites estavam aderentes à realidade. 

57. Duas das unidades, contudo, não estavam disponíveis em nenhum dos arquivos. 

Eram o Parque Estadual (PE) Lagoa da Jansen (MA) e APA Xeriuini (RR). Os dados do PE 

Lagoa da Jansen foram obtidos no site Wikimapia (Disponível em 

<http://wikimapia.org/10169107/pt/Estação-Ecológica-do-Rangedor>, acesso em 10/9/2013). 

58. Já os dados da APA Xeriuini são de autoria da Centro de Geotecnologia, 

cartografia e Planejamento Territorial da Secretaria de Estado do Planejamento e 

Desenvolvimento do Estado de Roraima (Seplan/CGTERR-RR) e foram disponibilizados pelo 

TCE-RR. 

59. As representações de ambas as UCs precisaram ser transformadas em rasters 

(outro motivo que levou à opção pela rasterização de todas as camadas). Assim, a precisão de 

seus polígonos pode ser comparada à dos polígonos aproximados do CNUC. 

Projeção cartográfica 

60. A projeção utilizada foi a policônica, tendo como referência o meridiano 54º W 

Gr. e o paralelo 0º. A escolha por esse modelo deu-se em virtude de o mapa de vegetação, único 

não georreferenciado, utilizar-se dessa projeção. Os outros arquivos que estavam em sistemas 

diferentes tiveram de ser convertidos para a projeção policônica. Da mesma forma, as unidades 

APA Xeriuini e PE Lagoa da Jansen também passaram por essa reprojeção. 

Tratamento dos dados 

Informação gráfica: bitmap e modelo RGB 

61. Antes de entrar no assunto de tratamento dos dados das imagens dos mapas, é 

necessário fazer uma breve explicação do modelo matricial de informações gráficas (imagens 

raster) utilizado pelo computador para armazenar e ler essas informações. 

62. O modelo matricial pressupõe uma matriz de células, a cada qual corresponde 

uma cor. Dessa forma, cada célula contém basicamente duas informações: sua posição na 

imagem (coordenadas x, y na matriz) e a cor que deve mostrar (WIKIPEDIA, 2013). A essas 

células dá-se o nome de pixels, versão curta de picture elements (elementos da figura). 

63. O formato de arquivo mais simples (sem compressões) para armazenar esse tipo 

de informação (pixels) é o bitmap, ou mapa de bits. Bit é uma contração de binary digit, isto é, 
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dígito binário, a unidade de informação do computador que pode assumir valor 0 ou 1. O bitmap, 

como todo arquivo digital, é uma sequência de bits dispostos segundo uma ordem pré-

estabelecida. E existem programas que contêm instruções para reconhecer essa ordem e 

interpretá-la, retransformando essa sequência de bits em imagem. 

 

 

64. De forma simplificada, pode-se dizer que cada pixel é representado por 8 bits (ou 

1 byte). A combinação de 8 bits, ou um byte, produz 28 combinações possíveis, isto é, 256 

possibilidades de informação. O bitmap, portanto, é uma arquivo composto de uma série de bits 

que, combinados, formam pixels. Em resumo, um bitmap pode ser entendido como um mapa de 

pixels, ou um mapa de células coloridas. O conjunto de todas essas células, que o ser humano vê 

como pequenos quadrados na tela do computador, forma as imagens. 

65. O que define a cor de cada célula é justamente uma das 256 combinações 

possíveis no pixel. Tome-se como exemplo uma imagem em tons de cinza. A combinação 0 

representa o preto, a combinação 255 representa o branco (são os polos), e as demais cominações 

entre 0 e 255 representam 254 tons de cinza. 

66. Mas a imagem do computador não se compõe apenas de preto e branco. Ela é uma 

combinação de cores. Existem dois modelos principais de reprodução de cores: o primeiro 

trabalha com cores primárias subtrativas, isto é, cores que, sobrepostas, diminuem a quantidade 

de luz refletida (e percebida por nosso aparelho visual). Essas cores são o magenta, o ciano e o 

amarelo (FERRY, 1921, apud Wikipedia). Em uma situação ideal, quando combinadas, 

produziriam a cor preta. Na prática, isso acontece com a sobreposição de pigmentos sobre uma 

superfície (como o papel, por exemplo). 

67. O segundo modelo trabalha com cores primárias aditivas, ou seja, quando 

sobrepostas, aumentam a quantidade de luz projetada (Chiaverina et Rossing, 1999, p.178, apud 

Wikipedia, 2013). As cores, nesse caso, são o vermelho, o verde e o azul. Em uma situação ideal, 

a soma das três produz o branco. Esse modelo é utilizado em telas de computador, televisão e 

outros meios capazes de emitir luz. A esse modelo chama-se também RGB. 

68. O bitmap usa esse segundo sistema para armazenar dados. A cada cor corresponde 

um canal: o canal R (red) representa os tons de vermelho, o canal G (green) representa os tons de 

verde e o canal B (blue) representa os tons de azul. Em vez de termos 256 combinações possíveis 

Figura 1 
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para a escala de preto a branco, aqui temos 3 escalas: vermelho (R), verde (G) e azul (B), e para 

cada uma existem 256 combinações possíveis. Essas cores, misturadas, criam para a percepção 

humana a ilusão de se estar vendo uma cor só. Dessa forma, a quantidade de cores possíveis de 

se representar nesse modelo é de 256 x 256 x 256, ou seja, 2563, ou ainda, 16.777.216 cores 

diferentes (WIKIPEDIA, 2013). 

69. Nesse modelo, cada pixel é composto não de 8 bits, mas de 24 (daí a designação 

comumente utilizada de bitmap 24-bit). Cada 8 bits, ou cada byte, correspondem a uma das três 

cores. OS 24 bits juntos dão as três cores de um pixel. É importante frisar, portanto, que um 

bitmap 24-bit é capaz de carregar 3 informações por pixel, além de sua posição na matriz, pois 

isso será crucial no entendimento do restante desta metodologia. 

70. Já a posição do pixel na matriz é dada por sua posição na sequência de números. 

A sequência é iniciada pelo canto inferior esquerdo da figura (à semelhança de um plano 

cartesiano), e segue à direita, até completar a linha, quando sobe à segunda linha. A sequência 

segue até completar todas as linhas. 

71. O bitmap pode ser lido e interpretado por diversos programas de edição de 

imagem, incluindo os mais básicos que costumam acompanhar os sistemas operacionais mais 

populares (tais como o Microsoft Paint do Windows, ou ainda o Adobe Photoshop). 

Utilização do bitmap como banco de dados 

72. Um mapa é um tipo de imagem; logo, pode ser armazenado como bitmap. No 

mapa, dada uma certa escala e um determinado sistema de projeção, cada pixel representará uma 

certa área do mapa (com pequenas distorções geradas pela planificação da superfície terrestre). 

Assim, é possível obter a área aproximada de uma feição do mapa calculando quanto ela mede e 

aplicando-se a ela um fator dado pela sua escala. 

73. Um mapa temático de curvas (como é o caso de um mapa que representa unidades 

de conservação) associa a cada cor uma informação diferente. Assim, é possível associar a cada 

cor representada pelo bitmap que armazena o mapa alguma informação. 

74. Conforme dito na subseção anterior, um pixel de um bitmap 24-bit (modelo RGB) 

carrega 3 informações ao mesmo tempo. Suponha-se que a cada canal de cor corresponda uma 

classe de informação. Se assim for, cada pixel pode apresentar 256 variáveis para cada uma 

dessas três classes de informação. 

75. Esse foi o princípio para transformar as informações visuais dos mapas 

rasterizados em bancos de dados numéricos sobre cada unidade da área representada nos mapas. 

Dessa forma, um bitmap pode se transformar em um banco de dados poderoso. 

76. As classes de informação que as camadas selecionadas representam são: 

Canal Arquivo Classe de informação Fonte 

R Transições (trans) Uso da terra em 1996 Mapa de cobertura e usos da terra em 1996 
(IBGE, 2012) 

G Transições (trans) Fisionomia de vegetação Mapa de vegetação do Brasil (IBGE, 2004) 

B Transições (trans) Uso da terra em 2010 Mapa de cobertura e usos da terra em 2010 
(IBGE, 2010) 

R UCs e estados (UC) Unidade de conservação (ou 
área fora de UCs) 

Áreas especiais: unidades de conservação (MMA, 
2013) e outros  

G UCs e estados (UC) Unidade federativa Limites Estaduais do Brasil – 2007 (MMA, 2007) 

B UCs e estados (UC) Sobreposição de UCs (ou área Áreas especiais: unidades de conservação (CNUC, 
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não sobreposta) 2013) e outros  

77. Note-se que não há apenas três classes de informação, mas sim seis. Foi 

necessário, portanto, a utilização de dois arquivos bitmap de perfeita sobreposição. 

78. O primeiro arquivo trazia as informações de usos da terra nos dois anos 

analisados, dados estes necessários à criação da matriz de transições de usos da terra. Trazia 

também a fisionomia de vegetação, essencial para o estabelecimento de fatores que compõem o 

cálculo de emissões e remoções de determinadas transições. 

79. O segundo arquivo trazia informações relativas à localização geográfica do pixel: 

isto é, a qual unidade federativa pertence e se está ou não dentro de uma unidade. O canal R 

identifica a qual UC o pixel pertence e o canal B identifica se ele está em sobreposição de UCs. 

Este segundo arquivo tornou possível a especificação de valores por UC. 

80. Para a utilização dos bitmaps como banco de dados, foi necessário converter cada 

camada de mapas para um arquivo raster. Todas as camadas deveriam ter exatamente o mesmo 

tamanho, com perfeita sobreposição de pixels. Esse processo foi realizado por etapas. Primeiro, 

foram exportados diversos arquivos PDF por meio do software QGIS (de geoprocessamento). Os 

arquivos PDF podem armazenar tanto imagens vetoriais quanto do tipo raster. Nesse caso, os 

mapas estão em formato vetorial. 

81. Após todas as camadas serem ajustadas ao mesmo tamanho, foi necessário uni-las 

cada três camadas em uma só. Para isso, esses PDFs foram levados ao Adobe Photoshop CS5, 

programa de edição gráfica com capacidade para lidar tanto com imagens vetoriais quanto com 

imagens raster. 

82. Aplicou-se o efeito multiply do Photoshop. Esse efeito, como o nome sugere, 

realiza uma operação matemática com os dados numéricos das cores RGB. Ele multiplica o valor 

de cada canal da cor que se encontra na camada superior pelo valor do respectivo canal da 

camada inferior, e, depois, divide o produto por 255. (THE MULTIPLY Blend Mode In 

Photoshop, 2013). Os novos valores são atribuídos à camada resultante. Entretanto, se apenas 

uma das camadas tiver informações para aquele canal, ele simplesmente assume esse valor para a 

camada resultante. Isso resulta na combinação das informações dos três canais em uma camada 

só. No caso, foram multiplicadas três camadas, cada uma com informação de apenas um canal. O 

resultado do efeito foi combinar as três camadas em uma só. 

83. Em seguida, procedeu-se à rasterização dos vetores, isto é, sua transformação em 

pixels. É importante notar aqui um detalhe: os arquivos vetoriais (PDFs neste caso) produzidos 

pelo QGIS possuem uma forma diferente daquela dos pixels de armazenar os dados de imagem. 

Seus polígonos são delimitados por linhas ou curvas, dadas por funções algébricas. A informação 

que o computador armazena são essas funções. Sendo assim, a distorção é muito menor quando 

da ampliação ou redução dessas imagens. 
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84. Ao realizar a conversão para um formato raster, perde-se essa precisão nos casos 

em que uma curva "corta" a área correspondente a um pixel. Sendo assim, optou-se por realizar 

uma conversão sem a utilização do efeito antisserrilhamento (mais conhecido por anti-aliasing) 

(ANTI-ALIASING, 2013). Sem esse efeito, o pixel assume a cor que predomina em sua área. 

Isso representa uma mínima distorção na área representada por cada pixel que ocupa o limite 

entre diferentes feições. Contudo, essa é a opção mais viável ao se trabalhar com imagens raster, 

visto que, usando-se o efeito antisserilhamento, o pixel limítrofe assumiria não uma das cores 

adjacentes, mas uma terceira cor, que pode carregar uma informação totalmente diferente da 

pretendida, gerando um erro. 

 

85. Uma vez transformado em raster, os mapas foram salvos em dois bitmaps. Devido 

ao grande volume de dados gerados nesse processo, cada bitmap foi dividido em 40 porções. 

Contudo, devido ao formato da Amazônia, algumas dessas porções continham apenas pixels em 

branco. Descartadas essas porções, chegou-se a um total de 34 porções por bitmap, ou seja, 68 

arquivos. 

86. Abaixo, os mapas gerados. 
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Imagem X – Bitmap de transições de usos da terra 1996–2010 e fisionomias de vegetação 

 

 

Imagem X – Bitmap de localização geográfica por UC e unidade federativa 

 

Escala 

87. A resolução padrão de impressão de peças gráficas é de 300 dpi – dots per inch, 

ou pontos por polegada. Considerando que a polegada contém aproximadamente 25,4 mm, 
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conclui-se que cada um desses 300 pontos de impressão representa uma extensão aproximada de 

0,08 mm. 

88. Para a simplificação dos cálculos, foi definido que cada pixel deveria representar 

uma área de 25 ha.  

89. Cada arquivo integral possuía um tamanho de 6.784 x 4.800 pixels. Conforme 

explicado no tópico anterior, eles foram divididos em 40 porções cada, sendo 4 colunas de 10 

linhas. Cada porção tinha o tamanho de 1696 x 480 pixels. 

90. Cabe observar que a escala do mapa de vegetação do IBGE (1:5.000.000) não é 

uma unidade de medida de precisão, mas apenas uma proporção entre a representação e a coisa 

representada (valor adimensional, portanto). 

Arquivo de texto 

91. Uma vez perdida a capacidade de geoprocessamento dos softwares, foi necessário 

buscar outras maneiras de se tratarem os dados. Considerando que o bitmap é um mapa de pixels 

cujos dados são armazenados sob a forma de uma sequência de algarismos, concluiu-se que era 

possível extrair esses dados para uma arquivo de texto que pudesse ser, posteriormente, tabulado 

e calculado pelo Microsoft Excel. 

92. Para tal tarefa, foi executado o recurso Hex Dump (extrato hexadecimal), que 

permite a visualização dos dados de qualquer arquivo digital em números hexadecimais. Com 

esse recurso, cada byte (ou conjunto de 8 bits) é representado por um par de algarismos 

hexadecimais, que apresentam a mesma quantidade de combinações possíveis que o byte, isto é, 

256 possibilidades. Nesse modo de visualização, cada par de algarismos representa uma cor de 

um pixel. O conjunto de três algarismos hexadecimais forma um tripleto hexadecimal e 

representa as três cores de um pixel (TRIPLETO hexadecimal, 2013). 

93. O resultado foram 68 arquivos de texto com os dados brutos das cores dos pixels 

de cada porção dos mapas, representados sob a forma de tripletos hexadecimais. Para cada 

porção, havia dois arquivos. Isto significa que, para cada pixel, havia dois tripletos que, juntos, 

traziam valores para cada uma das seis classes de informação supracitadas. 

94. Abaixo, um exemplo de um par de tripletos hexadecimais e seu significado. O par 

de tripletos hexadecimais correspondentes ao mesmo pixel é "F7 CE FD 37 E1 01". 

Arquivo e 
canal 

Classe de informação Hexadec. Decimal Significado 

trans R Uso da terra em 1996 F7 247 
Área com menos de 10% de ocupação 
pelos estabelecimentos agropecuários 

trans G 
Fisionomia de 

vegetação 
CE 206 

Floresta ombrófila densa submontana do 
vol.6 do RadamBrasil 

trans B Uso da terra em 2010 FD 253 
Área com menos de 10% de ocupação 
pelos estabelecimentos agropecuários 

UC R 
Unidade de 
conservação  

37 55 Parque Nacional do Tumucumaque 

UC G Estado E1 225 Amapá 

UC B Sobreposição de UCs 01 1 Não é sobreposição 

95. A leitura que se deve fazer é que esta área de 25 hectares, contida no Parna do 

Tumucumaque (Amapá), era em 1996, uma área com menos de 10% de ocupação por 

estabelecimentos agropecuários e, em 2010, continua o sendo. Dessa forma, a floresta nessa área 

não foi derrubada, o carbono da biomassa contida nas árvores permanece retido nas plantas e a 



  

 

117 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

SecexAmbiental / Seaud / Secex-RR 
Auditoria Coordenada em Unidades de Conservação no bioma Amazônia 

 

floresta ainda contribuiu para a remoção de carbono na atmosfera por meio de suas trocas de 

gases com o ambiente. 

Planilhas de cálculo 

96. Os 68 arquivos contendo tripletos hexadecimais foram, então, levados ao 

Microsoft Excel. Isso só foi possível porque cada byte estava separado por espaços, o que faz 

com que o Excel possa interpretá-los cada um como uma célula. 

97. Os 68 arquivos possuem um excepcional volume de dados. Cada uma das porções 

traz informações sobre 814.080 pixels, e, juntos, contam 55.357.440 pixels.. Devido a esse 

volume, as planilhas tiveram de ser tratadas para exibir apenas uma lista de todas as 

combinações ocorridas e, na coluna vizinha, a quantidade de pixels em que ocorreram. Uma 

observação: quando mais de um pixel possui a mesma combinação de tripletos, isso significa que 

ele se encontra na mesma UC e no mesmo estado, e apresentou usos de terra idênticos em 1996 

(o mesmo para 2010), bem como idênticas fisionomias de vegetação. Esse tratamento gerou uma 

lista com um total de ocorrências e suas respectivas contagens. 

98. Feito isso, passou-se à interpretação dos dados, segundo a metodologia utilizada 

pela Funcate em seu estudo. 

 

Análise dos dados 

99. A premissa de que parte o estudo realizado pela Funcate é de que é possível 

estimar parcela das emissões ou remoções antrópicas de carbono ocorridas em determinada área 

tendo com base o uso da terra em dois pontos no tempo. As trocas de carbono causadas pela 

mudança (ou não) de uso da terra são basicamente de dois tipos: o primeiro refere-se à liberação 

do carbono contido na matéria orgânica da árvore no processo de derrubada. Estima-se essa 

quantidade com base na quantidade de biomassa que cada fisionomia de vegetação possui (que, 

por sua vez, também é uma estimativa, trazida pela Funcate de diversas referências bibliográficas 

sobre o tema). O segundo tipo de troca é aquele que ocorre normalmente nos processos 

fisiológicos das espécies vegetais. No balanço final, sabe-se que a diferença entre emissões e 

remoções de carbono da atmosfera operadas pelas plantas é positiva. Assim, uma floresta 

conservada absorve carbono da atmosfera. Há fatores (também trazidos pela Funcate da 

bibliografia especializada) que indicam quanto carbono é absorvido anualmente pelas florestas. 

100. A metodologia adotada pela Funcate adota uma série de categorias de uso da terra. 

Para esta estimativa, serão usadas dessas categorias, com algumas exceções. 

Categorias de uso da terra 

101. A tabela abaixo mostra as categorias de uso da terra utilizadas pelo TCU nesta 

estimativa.  

Sigla Categoria de uso da terra 

FNM Floresta não manejada 

FM Floresta manejada 

Fsec Floresta secundária 

Ref Reflorestamento 

GNM Campo não manejado 

GM Campo manejado 
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Gsec Campo de vegetação secundária 

Ap Pastagem plantada 

Ac Área agrícola 

O Outros usos 

 

102. O Inventário traz algumas categorias além dessas: floresta com "extração seletiva" 

(CS), "área urbana" (S), "rios e lagos" (A), "reservatórios" (Res) e "áreas não observadas" (NO). 

103. Para o caso das categorias floresta com "extração seletiva" (CS) e "área urbana" 

(S), os mapas de usos da terra do IBGE, apesar de terem alto grau de compatibilidade entre si, 

não traziam informações para ambos os anos. Dessa forma, optou-se por retirar essa categoria da 

estimativa. As áreas urbanas, contudo, restaram abarcadas pela categoria "outros usos" (O), à 

qual foi atribuída a mesma quantidade de biomassa, i.e., zero. 

104. Para as categorias "rios e lagos" (A) e "reservatórios" (Res), não fizeram parte do 

escopo desta Estimativa. Não foram incluídas informações para as áreas alagadas no mapa. 

105. Em relação às "áreas não observadas" (NO), verifica-se que é uma categoria 

intrínseca ao método de observação de imagens de satélite. Os mapas do IBGE não traz áreas 

não observadas. 

106. Cabe ainda observar que, devido ao fato de os mapas de uso da terra do IBGE não 

fazerem diferenciação entre florestas primárias e secundárias na maior parte dos casos, não foi 

possível identificar as áreas de vegetação secundária nesta Estimativa. Em que pese o mapa de 

vegetação trazer essa informação, este data de 2004, não sendo possível extrapolar o dado para o 

ano de 1996. Dadas as incertezas que isso geraria na classificação de transições, optou-se por não 

se atribuir a categoria nem ao ano de 1996, nem ao de 2010, salvo nos casos em que há certeza 

de que a vegetação é secundária. Isso ocorre quando o uso em 2006 pertence a uma das 

categorias em que é impossível a reversão para a "floresta não manejada" (FNM) ou "floresta 

manejada" (FM), conforme se verá a seguir, na tabela de transições possíveis entre usos da terra. 

Transições 
possíveis 

2006 

FNM FM Fsec Ref GNM GM Gsec Ap Ac O 

1996 

FNM           

FM           

Ref           

GNM           

GM           

Gsec           

Ap           

Ac           

O           

 

107. A cada transição corresponde uma fórmula de cálculo de emissões ou remoções. 

Tais fórmulas serão vistas adiante em subseção própria. 

Compatibilidade entre categorias do Inventário e do mapa de usos de terra do IBGE 
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108. O IBGE traz categorias de uso da terra distintas das apresentadas no Inventário, 

porém, na maior parte dos casos, compatíveis com estas. Eis a tabela de compatibilidade adotada 

para esta Estimativa. 

Categorias de uso da terra UC Fisionomia  Funcate 

Áreas com predomínio de vegetação    

Menos de 10% de ocupação pelos estabelecimentos agropecuários Não Floresta FNM 

Menos de 10% de ocupação pelos estabelecimentos agropecuários Sim Floresta FM 

Menos de 10% de ocupação pelos estabelecimentos agropecuários Não Campo GNM 

Menos de 10% de ocupação pelos estabelecimentos agropecuários Sim Campo GM 

10% a 25% de ocupação pelos estabelecimentos agropecuários Não Floresta FNM 

10% a 25% de ocupação pelos estabelecimentos agropecuários Sim Floresta FM 

10% a 25% de ocupação pelos estabelecimentos agropecuários Não Campo GNM 

10% a 25% de ocupação pelos estabelecimentos agropecuários Sim Campo GM 

25% a 50% de ocupação pelos estabelecimentos agropecuários Não Floresta FNM 

25% a 50% de ocupação pelos estabelecimentos agropecuários Sim Floresta FM 

25% a 50% de ocupação pelos estabelecimentos agropecuários Não Campo GNM 

25% a 50% de ocupação pelos estabelecimentos agropecuários Sim Campo GM 

Áreas antrópicas agrícolas (mais de 50% de ocupação por 
estabelecimentos agropecuários 

 
  

Categorias simples    

Matas e/ou florestas naturais   FM 

Pastagens naturais   GM 

Florestas plantadas / sistemas agroflorestais   Ref 

Lavouras temporárias e/ou permanentes   Ac 

Pastagens plantadas   Ap 

Outras coberturas e usos / usos diversificados / áreas urbanizadas   O 

Categorias compostas    

Matas e/ou florestas naturais e plantadas 

Pastagens naturais e plantadas 

 
 FM/GM 

Matas e/ou florestas naturais 

Matas e/ou florestas plantadas 

 
 FM/Ref 

Matas e/ou florestas naturais e plantadas 

Sistemas agroflorestais 

 
 FM/Ref 

Pastagens naturais 

Pastagens plantadas 

 
 GM/Ap 

Pastagens naturais e plantadas 

Sistemas agroflorestais 

 
 GM/Ref 

Matas e/ou florestas naturais e plantadas 

Lavouras permanentes e temporárias 

 
 FM/Ac 
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Pastagens naturais e plantadas 

Lavouras permanentes e temporárias 

 
 GM/Ac 

Matas e/ou florestas naturais e plantadas 

Outras coberturas e usos 

 
 FM/O 

Pastagens naturais e plantadas 

Outras coberturas e usos 

 
 GM/O 

Sistemas agroflorestais + usos diversificados   Ref/O 

Lavouras permanentes e temporárias 

Outras coberturas e usos 

 
 Ac/O 

109. Categorias compostas são aqueles em que mais de 50% da área são ocupados 

pelas duas categorias juntas (IBGE, 2010). As categorias compostas que resultam em apenas 

uma categoria de uso da terra conforme a Funcate foram deslocadas para as categorias simples, 

como é o caso de "outros usos + usos diversificados", ambas consideradas "outros usos"(O). 

110. É importante fazer algumas observações em relação a algumas dessas categorias. 

No tocante às categorias com predomínio de vegetação, o mapa de usos da terra do IBGE não faz 

diferenciação entre áreas manejadas e não manejadas. Tampouco faz distinção quanto à 

fisionomia vegetal (classificação em floresta ou campo). Assim, foram adotados critérios 

adicionais para o refinamento da classificação. 

111. Para atribuir a fisionomia de vegetação (campo ou floresta), foi utilizada a 

informação da área correspondente dada pelo mapa de vegetação do IBGE. 

112. Para determinar se a área é manejada ou não, partiu-se da definição dada pelo 

Good Practice Guidance LULUCF 2003 de áreas manejadas: "área onde intervenções ou práticas 

humanas foram aplicadas para realizar funções de produção, ecológicas ou sociais " (IPCC, apud 

FUNCATE, 2010, p.22). Nesse caso, considerou-se que todas aquelas áreas que eram unidades 

de conservação às épocas de realização dos Censos Agropecuários de 1996 e 2006 eram áreas 

manejadas nesses respectivos anos. A Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, (que institui o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza) prevê para as UCs funções de produção, 

ecológicas e sociais, tal qual o conceito dado pelo IPCC. 

113. Além disso, classificaram-se como "floresta manejada" (FM) aquelas áreas 

identificadas pelo IBGE como matas e/ou florestas naturais com mais de 50% de 

estabelecimentos agropecuários, definidas pelo Instituto como "aquelas destinadas à preservação 

permanente e reserva legal e as áreas de matas ou florestas não destinadas à preservação e os 

sistemas agroflorestais". Trata-se de áreas de vegetação natural que se encontram dentro de 

estabelecimentos agropecuários. Assim, ainda que não estejam afetas ao fim de preservação, 

estão destinadas a fins sociais ou econômicos. 

114. A importância da discriminação de áreas manejadas e não manejadas advém da 

proxy proposta pelo Good Practice Guidance LULUCF 2003: "de acordo com esse procedimento 

todas as emissões e remoções em áreas manejadas são consideradas antrópicas enquanto as 

emissões e remoções em áreas não-manejadas são consideradas como não antrópicas" (IPCC, 

apud FUNCATE, 2010, p.22). Partindo desse método, as emissões e remoções ocorridas nos 

processos naturais de uma floresta que não sofreu ações antrópicas não compõem o resultado 

final. Não é que não tenham ocorrido, mas o propósito da Estimativa é identificar a contribuição 

do homem para a emissão dos gases do efeito estufa. 

115. As categorias de uso da terra do IBGE "florestas plantadas" e "sistemas 

agroflorestais" foram agrupadas na categoria "reflorestamento" (Ref) utilizada no Inventário. 

Segundo a definição trazida no Inventário, a área Ref: 
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"compreende as áreas plantadas ou em preparo para o plantio de essências florestais (acácia-negra, 

eucalipto, pinheiro, etc.), incluindo as áreas ocupadas com viveiros de mudas de essências 

florestais. O reflorestamento comercial destina-se basicamente à venda de produtos florestais como 

celulose, madeira e lenha, além de outros serviços para satisfazer às demandas do mercado" 

(FUNCATE, 2010, p. 21). 

116. Em consulta ao site do IBGE, verifica-se que é exatamente a mesma definição 

adotada pelo IBGE para "florestas plantadas" (IBGE, 2006?, 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/agropecuaria/censoagro/conceitos.shtm, 

Censo Agropecuário, acesso em 17/9/2013). Para sistemas agroflorestais, o IBGE traz o seguinte 

conceito: "área cultivada com espécies florestais também usada para lavouras e pastejo por 

animais" (IBGE, 2006, 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/comparamun/compara.php?coduf=14&idtema=3&codv=v78&

order=dado&dir=desc&lista=uf&custom=, Censo Agropecuário 2006, acesso em 17/9/2013). 

Optou-se por acrescentar esse uso da terra à categoria "reflorestamento" (Ref) também. 

Fórmulas de cálculo das emissões e remoções relativas à mudança do estoque de carbono na 
biomassa viva e matéria orgânica morta 

117. A Estimativa realizada pelo TCU utilizou exatamente as mesmas fórmulas 

trazidas pela Funcate. Essas fórmulas são, por sua vez, adaptações de duas fórmulas principais 

apresentadas pelo IPCC. Essas duas fórmulas representam dois métodos para o cálculo das 

emissões e remoções: 

 1. estimativa de incrementos e perdas de estoques de carbono para uma determinada 

transição no período analisado; 

 2. variação entre os estoques de carbono inicial e final do período 

118. A Funcate utiliza os dois métodos, a depender da transição analisada (FUNCATE, 

2010, p. 26). 

119. A maior parte das fórmulas utilizadas pelo TCU é idêntica às elaboradas pela 

Funcate, de forma que apenas serão apresentadas aqui, com referência para o Relatório da 

Funcate para mais detalhes. Contudo, o Tribunal realizou adaptações em algumas poucas 

fórmulas (sem alterar sua lógica).  Nesse caso, as adaptações serão mostradas e justificadas nas 

listas abaixo. 

Símbolo Lista de fatores e variáveis Condição Valor Unidade 

Ei 
Emissão líquida de carbono associada à ocorrência i 
no período T 

  tC 

Ai Área da ocorrência i   ha 

T Tempo do período (de 1996 a 2006)  10 ano 

TUCi Tempo desde o ano de criação da UC até 2006  
2007 - ano de 

criação 
ano 

Ci 
Estoque médio de carbono da fisionomia florestal 
da ocorrência i 

Depende da 
fisionomia de 

vegetação 
 tC/ha 

ReM 
Remoção média anual de carbono em floresta 
manejada 

Floresta -0,62 
tC/ha/ano 

Campo 0 

ReB 
Remoção média anual de carbono em floresta 
secundária 

* No estudo original, o fator ReB (Rebg e Rebf) é 

Floresta ^ 

Ci > 93 tC/ha 
-4,5 

tC/ha/ano 

Floresta ^ -3,7 
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apresentado com sinal positivo e denominado 
"incremento de carbono". Contudo, é sempre caso 
de remoção. Nas fórmulas originais da Funcate que 
envolvem o fator, ele precisa ser negativado por 
um sinal externo. Na Estimativa do TCU, optou-se 
for já se incorporar o sinal negativo ao próprio 
fator, o que levou à necessidade de ajuste na 
fórmula. Assim, ela permanece fornecendo os 
mesmos resultados. 

Ci ≤ 93 tC/ha 

Campo -1,5 

IncrRef 
Incremento médio anual de carbono em 
reflorestamento 

Depende do 
estado 

 tC/ha/ano 

AvRef Estoque médio de carbono em reflorestamento 
Depende do 

estado 
 tC/ha 

AvAgr Estoque médio de carbono em área agrícola 
Depende do 

estado 
 tC/ha 

AvSec 
Razão entre o estoque médio de carbono de uma 
floresta secundária e o estoque médio de carbono 
em uma floresta madura 

 0,35 - 

Pec Estoque médio de carbono em área de pastagem  8,05 tC/ha 

O 
Estoque médio de carbono em área destinada a 
outros usos 

 0 tC/ha 

 

Transição Fórmula Adaptações 

FNM–FNM 

GNM–GNM 
Ei = 0  

FNM–FM 

GNM–GM 

Ei = Ai x ReM x (T/2) 

A fórmula original da Funcate para GM-GNM não 
inclui o fator ReM. Contudo, verifica-se que tal 
procedimento ocorre apenas porque o fator, no 
caso dos campos, é igual a 0. As fórmulas de 
campo e floresta são sempre análogas, mudando-
se apenas o valor de seus fatores. Assim, optou-
se por acrescentar de volta o fator, lembrando 
que ele é igual a 0 para campos. 

Ei = Ai x ReM x TUCi 

Quando a área foi categorizada como FM por ser 
uma UC, aplica-se à fórmula o tempo 
compreendido entre a criação da UC até o ano de 
2006, para refinamento dos cálculos. 

FNM–Fsec 

GNM–Gsec 
Ei = Ai x {Ci + [ReB x (T/2)]} 

Ajustes no sinal do fator ReB levaram a ajustes de 
sinal na fórmula. 

FNM–Ref 

GNM–Ref 
Ei = Ai x {Ci - [IncrRef x (T/2)]}  

FNM–Ap 

GNM–Ap 
Ei = Ai x (Ci - Pec)  

FNM–Ac 

GNM–Ac 
Ei = Ai x (Ci - AvAgr)  

FNM–O 

GNM–O 
Ei = Ai x (Ci - O)  
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FM–FM 

GM–GM 
Ei = Ai x ReM x T  

FM–Fsec 

GM–Gsec 
Ei = Ai x {Ci + [ReB x (T/2)]} 

Ajustes no sinal do fator ReB levaram a ajustes de 
sinal na fórmula. 

FM–Ref 

GM–Ref 
Ei = Ai x {Ci - [IncrRef x (T/2)]}  

FM–Ap 

GM–Ap 
Ei = Ai x (C i- Pec)  

FM–Ac 

GM–Ac 
Ei = Ai x (Ci - AvAgr)  

FM–O 

GM–O 
Ei = Ai x (Ci - O)  

Ref–Ref Ei = 0  

Ref–Fsec 

Ref–Gsec 
Ei = Ai x {AvRef + [ReB x (T/2)]} 

Ajustes no sinal do fator ReB levaram a ajustes de 
sinal na fórmula. 

Ref–Ap Ei = Ai x (AvRef - Pec)  

Ref–Ac Ei = Ai x (AvRef - AvAgr)  

Ref–O Ei = Ai x (AvRef - O)  

Ap–Ap Ei = 0  

Ap–Fsec 

Ap–Gsec 
Ei = Ai x {Pec + [ReB x (T/2)]} 

Ajustes no sinal do fator ReB levaram a ajustes de 
sinal na fórmula. 

Ap–Ref Ei = Ai x {Pec - [IncrRef x (T/2)}  

Ap–Ac Ei = Ai x (Pec - AvAgr)  

Ap–O Ei = Ai x (Pec - O)  

Ac–Ac Ei = 0  

Ac–Fsec 

Ac–Gsec 
Ei = A ix {AvAgr + [ReB x (T/2)]} 

Ajustes no sinal do fator ReB levaram a ajustes de 
sinal na fórmula. 

Ac–Ref E i= Ai x {AvAgr - [IncrRef x (T/2)]}  

Ac–Ap Ei = Ai x (AvAgr - Pec)  

Ac–O Ei = Ai x (AvAgr - O)  

O–O Ei = 0  

O–Fsec 

O–Gsec 
Ei = Ai x {O + [ReB x (T/2)]} 

Ajustes no sinal do fator ReB levaram a ajustes de 
sinal na fórmula. 

O–Ref Ei = Ai x {O - [IncrRef x (T/2)]}  

O–Ap Ei = Ai x (O - Pec)  

O–Ac Ei = Ai x (O - AvAgr)  

Categorias compostas Média das duas transições indicadas  

 

Resultados 
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Resultados por unidade de conservação 

120. Abaixo estão as tabelas de emissões e remoções antrópicas de cada estado por 

unidade de conservação. 

Emissões e remoções antrópicas de 
carbono por mudança de uso da 
terra no Estado do ACRE 

      

Unidade de conservação Esfera Estado 
Ano de 
criação 

Área (ha) 
Emissão total 
entre 1996 e 

2006 (tC) 

Emissão 
média 
(tC/ha) 

APA Lago do Amapá Est. AC 2005 1.475 237.784,75 161,21 

APA Igarapé São Francisco Est. AC 2005 850 100.477,25 118,21 

ÁREA EXTERNA A UC    9.313.600 61.854.506,75 6,64 

PE Chandless Est. AC 2004 512.600 2.819.035,25 5,50 

Resex Chico Mendes Fed. AC 1990 860.650 2.194.633,88 2,55 

FE Rio Gregório Est. AC 2004 231.325 474.812,50 2,05 

Resex Cazumbá-Iracema Fed. AC 2002 800.775 857.954,75 1,07 

Esec Rio Acre Fed. AC 1981 27.275 24.742,13 0,91 

Arie Japiim Pentecoste Est. AC 2009 31.050 0,00 0,00 

Resex Riozinho da Liberdade Fed. AC/AM 2005 352.925 -465.527,00 -1,32 

FE Mogno Est. AC 2004 149.050 -277.233,00 -1,86 

FE Rio Liberdade Est. AC 2004 134.125 -249.472,50 -1,86 

Flona Santa Rosa do Purus Fed. AC 2001 250.400 -931.488,00 -3,72 

Flona São Francisco Fed. AC 2001 22.600 -84.072,00 -3,72 

Resex Alto Tarauacá Fed. AC 2000 166.025 -720.548,50 -4,34 

Arie Seringal Nova Esperança Fed. AC 1999 3.400 -16.864,00 -4,96 

FE Antimary Est. AC 1997 73.450 -455.390,00 -6,20 

Flona Macauã Fed. AC 1988 182.750 -1.133.050,00 -6,20 

Parna Serra do Divisor Fed. AC 1989 878.825 -5.448.715,00 -6,20 

Resex Alto Juruá Fed. AC 1990 554.050 -3.435.110,00 -6,20 

 

 

Emissões e remoções antrópicas de 
carbono por mudança de uso da 
terra no Estado do AMAPÁ 

      

Unidade de conservação Esfera Estado 
Ano de 
criação 

Área (ha) 
Emissão total 
entre 1996 e 

2006 (tC) 

Emissão 
média 
(tC/ha) 

ÁREA EXTERNA A UC    5.201.875 6.372.443,50 1,23 

APA Rio Curiaú Est. AP 1998 21.975 24.445,50 1,11 

FE Amapá Est. AP 2006 2.432.575 -1.432.544,75 -0,59 

Parna Montanhas do Tumucumaque Fed. AP/PA 2002 3.812.600 -11.819.060,00 -3,10 

Resex Rio Cajari Fed. AP 1990 542.400 -3.157.040,00 -5,82 

RDS do Rio Iratapuru Est. AP 1997 872.250 -5.185.029,00 -5,94 

Esec Jari Fed. AP/PA 1982 217.125 -1.346.175,00 -6,20 
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Flona Amapá Fed. AP 1989 477.375 -2.959.725,00 -6,20 

Rebio Lago Piratuba Fed. AP 1980 355.925 -2.206.735,00 -6,20 

 

 

Emissões e remoções antrópicas de 
carbono por mudança de uso da 
terra no Estado do AMAZONAS 

  

 

   

Unidade de conservação Esfera Estado 
Ano de 
criação 

Área (ha) 
Emissão total 
entre 1996 e 

2006 (tC) 

Emissão 
média 
(tC/ha) 

PE Sumaúma Est. AM 2003 200 33.852,00 169,26 

ÁREA EXTERNA A UC    107.345.925 64.193.457,63 0,60 

Flona Iquiri Fed. AM 2008 1.538.275 257.891,13 0,17 

FE Catunama Est. AM 2009 142.100 0,00 0,00 

FE Tapauá Est. AM 2009 911.075 0,00 0,00 

PE Matupiri Est. AM 2009 469.925 0,00 0,00 

RDS do Matupiri Est. AM 2009 157.525 0,00 0,00 

RDS do Rio Negro Est. AM 2008 88.450 0,00 0,00 

RDS Igapó-Açu Est. AM 2009 362.650 0,00 0,00 

Resex Canutama Est. AM 2009 180.775 0,00 0,00 

Resex do Rio Gregório Est. AM 2007 329.350 0,00 0,00 

Parna Nascentes do Lago Jari Fed. AM 2008 795.725 0,00 0,00 

Resex Ituxi Fed. AM 2008 814.475 0,00 0,00 

Resex Médio Purus Fed. AM 2008 570.675 0,00 0,00 

Parna Mapinguari Fed. AM/RO 2008 1.818.125 -37.913,00 -0,02 

RDS do Juma Est. AM 2006 556.000 -344.720,00 -0,62 

RDS do Rio Madeira Est. AM 2006 226.925 -140.693,50 -0,62 

Resex Arapixi Fed. AM 2006 130.975 -81.204,50 -0,62 

Resex Rio Unini Fed. AM 2006 866.050 -536.951,00 -0,62 

Parna Campos Amazônicos Fed. 
AM/ 

MT/RO 
2006 985.250 -617.724,00 -0,63 

Flona Tefé Fed. AM 1989 804.800 -711.010,25 -0,88 

Parna Juruena Fed. 
AM/ 

MT/PA 
2006 1.895.250 -1.930.711,00 -1,02 

FE Apuí Est. AM 2005 184.025 -228.191,00 -1,24 

FE Aripuanã Est. AM 2005 341.275 -423.181,00 -1,24 

FE Manicoré Est. AM 2005 81.800 -101.432,00 -1,24 

FE Sucunduri Est. AM 2005 483.650 -599.726,00 -1,24 

PE Guariba Est. AM 2005 74.250 -92.070,00 -1,24 

PE Sucunduri Est. AM 2005 809.950 -1.004.338,00 -1,24 

RDS Aripuanã Est. AM 2005 212.050 -262.942,00 -1,24 

RDS Bararati Est. AM 2005 102.700 -127.348,00 -1,24 

RDS Rio Amapá Est. AM 2005 207.625 -257.455,00 -1,24 

RDS Uacari Est. AM 2005 601.550 -745.922,00 -1,24 

Resex do Guariba Est. AM 2005 147.300 -182.652,00 -1,24 

Flona Balata-Tufari Fed. AM 2005 1.132.700 -1.404.548,00 -1,24 

RDS Canumã Est. AM 2005 17.700 -22.320,00 -1,26 



  

 

126 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

SecexAmbiental / Seaud / Secex-RR 
Auditoria Coordenada em Unidades de Conservação no bioma Amazônia 

 

Resex Riozinho da Liberdade Fed. AC/AM 2005 352.925 -465.527,00 -1,32 

RDS do Uatumã Est. AM 2004 357.775 -665.461,50 -1,86 

Resex Lago do Capanã Grande Fed. AM 2004 309.500 -575.670,00 -1,86 

FE Maúes Est. AM 2003 364.575 -904.146,00 -2,48 

RDS Cujubim Est. AM 2003 2.556.600 -6.340.368,00 -2,48 

Resex Catuá-Ipixuna Est. AM 2003 194.250 -481.740,00 -2,48 

RDS Piagaçu Purus Est. AM 2003 652.850 -1.620.928,00 -2,48 

Flona Jatuarana Fed. AM 2002 594.375 -1.842.562,50 -3,10 

Resex Rio Jutaí Fed. AM 2002 265.675 -823.592,50 -3,10 

Esec Cuniã Fed. AM/RO 2001 188.300 -665.136,00 -3,53 

Flona Pau-Rosa Fed. AM/PA 2001 971.500 -3.613.980,00 -3,72 

Resex Auati-Paraná Fed. AM 2001 123.375 -458.955,00 -3,72 

Resex Baixo Juruá Fed. AM 2001 174.175 -647.931,00 -3,72 

APA Margem Direita do Rio Negro - 
Setor Paduari-Solimões 

Est. AM 1995 450.825 -1.767.194,13 -3,92 

Parna Serra da Mocidade Fed. AM/RR 1998 385.400 -1.675.751,50 -4,35 

FE Rio Urubu Est. AM 2003 30.300 -135.408,00 -4,47 

APA Nhamundá Est. AM 1990 35.950 -200.471,00 -5,58 

RDS Amanã Est. AM 1998 2.285.375 -12.752.392,50 -5,58 

Flona Humaitá Fed. AM/RO 1998 493.625 -2.754.427,50 -5,58 

Rebio Abufari Fed. AM 1982 182.425 -1.080.257,00 -5,92 

PE Serra do Aracá Est. AM 1990 1.905.850 -11.526.110,00 -6,05 

Parna Pico da Neblina Fed. AM 1979 2.269.050 -13.771.750,00 -6,07 

Parna Amazônia Fed. AM/PA 1974 1.092.250 -6.722.412,00 -6,15 

Flona Amazonas Fed. AM/RR 1989 1.993.625 -12.350.400,00 -6,19 

APA Margem Esquerda do Rio Negro - 
Setor Aturiá-Apuauzinho 

Est. AM 1995 540.100 -3.348.620,00 -6,20 

APA Margem Esquerda do Rio Negro - 
Setor Tarumã Açu-Tarumã Mirima 

Est. AM 1995 51.075 -316.665,00 -6,20 

APA Presidente Figueiredo - Caverna do 
Moroaga 

Est. AM 1990 368.700 -2.285.940,00 -6,20 

PE Rio Negro Setor Norte Est. AM 1995 147.075 -911.865,00 -6,20 

PE Rio Negro Setor Sul Est. AM 1995 149.475 -926.745,00 -6,20 

RDS Mamirauá Est. AM 1990 1.073.350 -6.654.770,00 -6,20 

Rebio Morro dos Seis Lagos Est. AM 1990 41.450 -256.990,00 -6,20 

Arie Javari Buriti Fed. AM 1985 11.850 -73.470,00 -6,20 

Arie Projeto Dinâmica Biológica de 
Fragmentos Florestais 

Fed. AM 1985 5.875 -36.425,00 -6,20 

Esec Juami-Japurá Fed. AM 1985 618.625 -3.835.475,00 -6,20 

Esec Jutaí-Solimões Fed. AM 1983 231.175 -1.433.285,00 -6,20 

Flona Mapiá-Inauini Fed. AM 1989 393.950 -2.442.490,00 -6,20 

Flona Purus Fed. AM 1988 273.900 -1.698.180,00 -6,20 

Parna Anavilhanas Fed. AM 1981 124.125 -769.575,00 -6,20 

Parna Jaú Fed. AM 1980 2.344.725 -14.537.295,00 -6,20 

Rebio Uatumã Fed. AM 1990 827.800 -5.132.360,00 -6,20 

Resex Médio Juruá Fed. AM 1997 249.925 -1.549.535,00 -6,20 
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Emissões e remoções antrópicas de 
carbono por mudança de uso da 
terra no Estado do MARANHÃO 

      

Unidade de conservação Esfera Estado 
Ano de 
criação 

Área (ha) 
Emissão total 
entre 1996 e 

2006 (tC) 

Emissão 
média 
(tC/ha) 

Esec Sítio Rangedor Est. MA 2005 300 45.183,00 150,61 

PE Lagoa da Jansen Est. MA 1988 25 3.765,25 150,61 

PE Bacanga Est. MA 1980 3.100 415.927,75 134,17 

APA Itapiracó Est. MA 1997 700 50.543,50 72,21 

ÁREA EXTERNA A UC    7.977.775 255.482.088,63 32,02 

APA Upaonaçu - Miritiba - Alto do Rio 
Preguiças 

Est. MA 1992 282.150 3.019.365,25 10,70 

APA Baixada Maranhense Est. MA 1991 1.435.275 14.535.168,38 10,13 

APA Reentrâncias Maranhenses Est. MA 1991 889.225 8.385.488,00 9,43 

APA Região do Maracanã Est. MA 1991 2.375 -2.964,25 -1,25 

Rebio Gurupi Fed. MA/PA 1988 284.525 -886.050,75 -3,11 

Resex Quilombo do Frexal Fed. MA 1992 10.800 -66.960,00 -6,20 

Resex Ciriaco Fed. MA 1992 10.000 -66.482,50 -6,65 

 

Emissões e remoções antrópicas de 
carbono por mudança de uso da 
terra no Estado de MATO GROSSO 

      

Unidade de conservação Esfera Estado 
Ano de 
criação 

Área (ha) 
Emissão total 
entre 1996 e 

2006 (tC) 

Emissão 
média 
(tC/ha) 

ÁREA EXTERNA A UC    45.943.600 561.398.734,13 12,22 

PE Serra Ricardo Franco Est. MT 1997 142.500 889.874,50 6,24 

Parna Campos Amazônicos Fed. 
AM/ 

MT/RO 
2006 985.250 -617.724,00 -0,63 

Parna Juruena Fed. 
AM/ 

MT/PA 
2006 1.895.250 -1.930.711,00 -1,02 

PE Serra Santa Bárbara Est. MT 1997 129.975 -171.548,75 -1,32 

Esec Rio Flor do Prado Est. MT 2003 10.275 -25.482,00 -2,48 

PE Tucumã Est. MT 2002 82.400 -255.207,50 -3,10 

PE Igarapés do Juruena Est. MT 2002 227.875 -706.412,50 -3,10 

Esec Rio Roosevelt Est. MT 1997 100.875 -321.625,00 -3,19 

PE Cristalino II Est. MT 2001 147.575 -548.979,00 -3,72 

PE Xingu Est. MT 2001 101.475 -384.896,00 -3,79 

PE Cristalino Est. MT 2000 60.025 -278.214,75 -4,63 

Resex Guariba-Roosevelt Est. MT 1996 141.725 -740.179,00 -5,22 

Parna Monte Roraima Fed. RR 1989 111.700 -621.705,00 -5,57 

Esec Rio Ronuro Est. MT 1998 109.225 -609.475,50 -5,58 

Rebio Jaru Fed. MT/RO 1979 362.300 -2.193.298,00 -6,05 

Esec Rio Madeirinha Est. MT 1997 14.150 -87.730,00 -6,20 

Reserva Ecológica de Apiacás Est. MT 1994 83.700 -518.940,00 -6,20 
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Emissões e remoções antrópicas de 
carbono por mudança de uso da 
terra no Estado do PARÁ 

      

Unidade de conservação Esfera Estado 
Ano de 
criação 

Área (ha) 
Emissão total 
entre 1996 e 

2006 (tC) 

Emissão 
média 
(tC/ha) 

PE Utinga Est. PA 1993 475 80.398,50 169,26 

APA Região Metropolitana de Belém Est. PA 1993 1.725 232.479,00 134,77 

APA São Geraldo do Araguaia Est. PA 1996 19.350 723.700,75 37,40 

PE Serra dos Martírios / Andorinhas Est. PA 1996 28.200 951.107,00 33,73 

Resex Tapajós-Arapiuns Fed. PA 1998 595.725 10.736.518,13 18,02 

APA Lago de Tucuruí Est. PA 2002 202.850 2.035.301,50 10,03 

ÁREA EXTERNA A UC  PA  77.376.125 639.155.214,50 8,26 

APA Igarapé Gelado Fed. PA 1989 20.975 162.332,00 7,74 

Revis Metrópole da Amazônia Est. PA 2010 4.100 20.207,50 4,93 

Resex Verde para Sempre Fed. PA 2004 930.800 2.183.394,50 2,35 

Resex Rio Xingu Fed. PA 2008 237.775 0,00 0,00 

Resex Terra Grande Pracuúba Fed. PA 2006 201.575 -121.179,50 -0,60 

Parna Rio Novo Fed. PA 2006 537.225 -332.971,00 -0,62 

APA Tapajós Fed. PA 2006 2.098.400 -1.301.008,00 -0,62 

Flona Amanã Fed. PA 2006 558.025 -345.975,50 -0,62 

Flona Crepori Fed. PA 2006 743.775 -461.140,50 -0,62 

Flona Jamanxim Fed. PA 2006 1.323.275 -820.430,50 -0,62 

Flona Trairão Fed. PA 2006 271.875 -168.562,50 -0,62 

Parna Jamanxim Fed. PA 2006 839.150 -520.273,00 -0,62 

Resex Gurupá-Melgaço Fed. PA 2006 146.275 -90.690,50 -0,62 

Resex Rio Iriri Fed. PA 2006 336.675 -208.738,50 -0,62 

APA Triunfo do Xingu Est. PA 2006 1.684.150 -1.044.173,00 -0,62 

Esec Grão Pará Est. PA 2006 4.251.275 -2.635.790,50 -0,62 

FE Iriri Est. PA 2006 440.875 -273.342,50 -0,62 

FE Paru Est. PA 2006 3.594.525 -2.228.605,50 -0,62 

FE Trombetas Est. PA 2006 3.115.350 -1.931.517,00 -0,62 

Rebio de Maicuru Est. PA 2006 1.209.325 -749.781,50 -0,62 

FE Faro Est. PA 2006 604.000 -469.994,00 -0,78 

Rebio Nascentes da Serra do Cachimbo Fed. PA 2005 353.825 -290.967,00 -0,82 

Parna Juruena Fed. 
AM/ 

MT/PA 
2006 1.895.250 -1.930.711,00 -1,02 

Esec Terra do Meio Fed. PA 2005 3.339.075 -4.140.453,00 -1,24 

Parna Serra do Pardo Fed. PA 2005 443.575 -550.033,00 -1,24 

RDS Itatupã-Baquiá Fed. PA 2005 65.950 -81.778,00 -1,24 

Resex Arioca Pruanã Fed. PA 2005 86.075 -106.733,00 -1,24 

Resex Ipaú-Anilzinho Fed. PA 2005 58.650 -72.726,00 -1,24 

Resex Mapuá Fed. PA 2005 94.375 -117.521,00 -1,25 

Flona Caxiuanã Fed. PA 1961 264.225 -334.798,75 -1,27 

APA Arquipélago Marajó Est. PA 1989 3.832.350 -6.252.873,38 -1,63 

Resex Renascer Fed. PA 2009 150.875 -268.207,50 -1,78 

Resex Riozinho do Anfrísio Fed. PA 2004 738.300 -1.373.238,00 -1,86 

Flona Mulata Fed. PA 2001 226.700 -554.494,75 -2,45 
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PE Charapucu Est. PA 2010 67.600 -193.595,00 -2,86 

Resex Mãe Grande de Curuçá Fed. PA 2002 22.475 -67.613,00 -3,01 

Parna Montanhas do Tumucumaque Fed. AP/PA 2002 3.812.600 -11.819.060,00 -3,10 

Rebio Gurupi Fed. MA/PA 1988 284.525 -886.050,75 -3,11 

RDS Pucuruí-Ararão Est. PA 2002 3.500 -12.787,50 -3,65 

Flona Pau-Rosa Fed. AM/PA 2001 971.500 -3.613.980,00 -3,72 

PE Monte Alegre Est. PA 2001 450 -1.674,00 -3,72 

APA Paytuna Est. PA 2001 3.625 -14.424,00 -3,98 

Flona Tapajós Fed. PA 1974 528.075 -2.428.906,25 -4,60 

Flona Carajás Fed. PA 1998 407.825 -2.150.347,75 -5,27 

Flona Altamira Fed. PA 1998 742.975 -4.145.800,50 -5,58 

Flona Itaituba I Fed. PA 1998 224.775 -1.254.244,50 -5,58 

Flona Itaituba II Fed. PA 1998 400.300 -2.233.674,00 -5,58 

Flona Itacaiunas Fed. PA 1998 144.625 -860.405,00 -5,95 

Parna Amazônia Fed. AM/PA 1974 1.092.250 -6.722.412,00 -6,15 

Esec Jari Fed. AP/PA 1982 217.125 -1.346.175,00 -6,20 

Flona Tapirapé-Aquiri Fed. PA 1989 204.300 -1.266.660,00 -6,20 

Rebio Rio Trombetas Fed. PA 1979 339.200 -2.103.040,00 -6,20 

Rebio Tapirapé Fed. PA 1989 100.250 -621.550,00 -6,20 

APA Algodoal Maiandeua Est. PA 1990 2.250 -13.950,00 -6,20 

Flona Saracá-Taquera Fed. PA 1989 425.975 -3.089.407,00 -7,25 

RDS Alcobaça Est. PA 2002 9.325 -99.892,50 -10,71 

 

Emissões e remoções antrópicas de 
carbono por mudança de uso da 
terra no Estado de RONDÔNIA 

      

Unidade de conservação Esfera Estado 
Ano de 
criação 

Área (ha) 
Emissão total 
entre 1996 e 

2006 (tC) 

Emissão 
média 
(tC/ha) 

Fers Periquito Est. RO 1996 1.700 218.642,50 128,61 

Resex Mogno Est. RO 1995 3.400 210.113,00 61,80 

Resex do Itaúba Est. RO 1995 2.400 119.004,00 49,59 

Resex Massaranduba Est. RO 1995 7.425 345.170,75 46,49 

Resex Seringueira Est. RO 1995 750 32.540,00 43,39 

Resex Roxinho Est. RO 1995 1.550 51.214,13 33,04 

Resex Sucupira Est. RO 1995 3.750 119.723,50 31,93 

APA Rio Madeira Est. RO 2006 2.900 91.214,75 31,45 

ÁREA EXTERNA A UC    17.805.025 428.718.461,00 24,08 

Resex Maracatiara Est. RO 1995 10.025 236.046,75 23,55 

Resex Jatobá Est. RO 1995 2.000 24.790,00 12,40 

PE Corumbiara Est. RO 1990 414.825 4.269.141,50 10,29 

Fers Tucano Est. RO 1996 825 6.645,75 8,06 

Resex Garrote Est. RO 1995 1.350 7.831,50 5,80 

APA Rio Pardo Est. RO 2010 148.425 146.554,75 0,99 

Parna Mapinguari Fed. AM/RO 2008 1.818.125 -37.913,00 -0,02 

Resex Castanheira Est. RO 1995 12.200 -1.952,88 -0,16 

Parna Campos Amazônicos Fed. AM/ 2006 985.250 -617.724,00 -0,63 
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MT/RO 

Fers Gavião Est. RO 1996 800 -886,00 -1,11 

Flona Jacundá Fed. RO 2004 232.575 -432.589,50 -1,86 

PE Guajará-Mirim Est. RO 1990 204.875 -390.600,00 -1,91 

Resex Freijó Est. RO 1995 1.050 -3.539,63 -3,37 

Esec Cuniã Fed. AM/RO 2001 188.300 -665.136,00 -3,53 

Flona Jamari Fed. RO 1984 219.600 -778.938,00 -3,55 

Parna Serra da Cutia Fed. RO 2001 286.100 -1.064.292,00 -3,72 

Resex Rio Cautário Fed. RO 2001 83.400 -310.248,00 -3,72 

Resex Barreiro das Antas Fed. RO 2001 115.400 -433.194,00 -3,75 

Resex Rio Ouro Preto Fed. RO 1990 221.600 -926.094,88 -4,18 

Rebio Rio Ouro Preto Est. RO 1990 59.600 -254.200,00 -4,27 

Resex Lago do Cuniã Fed. RO 1999 49.475 -245.396,00 -4,96 

Parna Pacaás Novos Fed. RO 1979 742.650 -3.790.256,00 -5,10 

Fers Mutum Est. RO 1996 12.900 -67.758,00 -5,25 

Flona Humaitá Fed. AM/RO 1998 493.625 -2.754.427,50 -5,58 

Rebio Guaporé Fed. RO 1982 632.000 -3.749.873,50 -5,93 

Rebio Jaru Fed. MT/RO 1979 362.300 -2.193.298,00 -6,05 

Resex Rio Pacaás Novos Est. RO 1995 364.525 -2.240.060,00 -6,15 

Flona Bom Futuro Fed. RO 1988 108.975 -675.645,00 -6,20 

Esec Samuel Est. RO 1989 55.900 -346.580,00 -6,20 

Esec Serra dos Três Irmãos Est. RO 1990 94.925 -588.535,00 -6,20 

Fers Araras Est. RO 1996 1.300 -8.060,00 -6,20 

Fers Cedro Est. RO 1996 3.500 -21.700,00 -6,20 

Fers do Rio Machado Est. RO 1990 99.000 -613.800,00 -6,20 

Fers do Rio Madeira - B Est. RO 1996 58.025 -359.755,00 -6,20 

Fers Rio Vermelho - C Est. RO 1990 5.125 -31.775,00 -6,20 

PE Serra dos Reis Est. RO 1995 40.625 -251.875,00 -6,20 

Rebio Traçadal Est. RO 1990 25.275 -156.705,00 -6,20 

Resex Curralinho Est. RO 1995 925 -5.735,00 -6,20 

Resex Jaci-Paraná Est. RO 1996 212.550 -1.317.810,00 -6,20 

Resex Pedras Negras Est. RO 1995 114.425 -709.435,00 -6,20 

Resex Rio Cautário Est. RO 1995 137.425 -852.035,00 -6,20 

Resex Aquariquara Est. RO 1995 22.850 -154.148,00 -6,75 

Resex Rio Preto - Jacundá Est. RO 1996 127.150 -969.667,50 -7,63 

Resex Piquiá Est. RO 1995 1.875 -14.955,00 -7,98 

Resex Angelim Est. RO 1995 10.300 -205.262,50 -19,93 

Resex Ipê Est. RO 1995 1.250 -26.087,50 -20,87 

 

Emissões e remoções antrópicas de 
carbono por mudança de uso da 
terra no Estado de RORAIMA 

      

Unidade de conservação Esfera Estado 
Ano de 
criação 

Área (ha) 
Emissão total 
entre 1996 e 

2006 (tC) 

Emissão 
média 
(tC/ha) 

ÁREA EXTERNA A UC    17.611.100 14.828.944,38 0,84 

APA Baixo Rio Branco Est. RR 2006 1.501.600 -690.773,00 -0,46 
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Flona Anauá Fed. RR 2005 270.350 -241.025,00 -0,89 

Parna Viruá Fed. RR 1998 206.325 -597.339,00 -2,90 

Esec Niquiá Fed. RR 1985 286.450 -1.060.975,00 -3,70 

APA Xeriuini Est. RR 1999 1.436.925 -5.701.396,00 -3,97 

Parna Serra da Mocidade Fed. AM/RR 1998 385.400 -1.675.751,50 -4,35 

Flona Roraima Fed. RR 1989 177.925 -829.295,38 -4,66 

Esec Maracá Fed. RR 1981 95.350 -577.595,00 -6,06 

Flona Amazonas Fed. AM/RR 1989 1.993.625 -12.350.400,00 -6,19 

Esec Caracaraí Fed. RR 1982 87.500 -542.500,00 -6,20 

 

Emissões e remoções antrópicas de 
carbono por mudança de uso da 
terra no Estado do TOCANTINS 

      

Unidade de conservação Esfera Estado 
Ano de 
criação 

Área (ha) 
Emissão total 
entre 1996 e 

2006 (tC) 

Emissão 
média 
(tC/ha) 

APA Lago de Santa Isabel Est. TO 2002 13.150 724.957,75 55,13 

ÁREA EXTERNA A UC    2.270.050 35.974.224,25 15,85 

 

Consolidação das emissões e remoções antrópicas de carbono por mudança de uso da terra  

nas 247 unidades de conservação (federais e estaduais) no bioma Amazônia 

Unidades de conservação: 

federais (107 UCs) e estaduais (140 UCs)  
Área Total das UCs (ha) 

Emissão total entre 
1996 e 2006 (tC) 

Emissão 
média 
(tC/ha) 

Somatório 116.330.350,00 - 217.396.356,50 - 1,9 

 

 

Áreas externas a unidades de 
conservação 

 Estado 

 

Área (ha) 
Emissão total 
entre 1996 e 

2006 (tC) 

Emissão 
média 
(tC/ha) 

Estado do Maranhão  MA  7.977.775 255.482.088,63 32,02 

Estado de Rondônia  RO  17.805.025 428.718.461,00 24,08 

Estado do Tocantins  TO  2.270.050 35.974.224,25 15,85 

Estado do Mato Grosso  MT  45.943.600 561.398.734,13 12,22 

Estado do Pará  PA  77.376.125 639.155.214,50 8,26 

Estado do Acre  AC  9.313.600 61.854.506,75 6,64 

Estado do Amapá  AP  5.201.875 6.372.443,50 1,23 

Estado de Roraima  RR  17.611.100 14.828.944,38 0,84 

Estado do Amazonas  AM  107.345.925 64.193.457,63 0,60 

 

121. Antes de passar aos comentários sobre esses resultados, é mister alertar quanto a 

alguns cuidados na leitura dessa tabela. 
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122. Em primeiro lugar, convém recordar que os dados acima são referentes apenas a 

emissões antrópicas. Para ilustrar, não são consideradas antrópicas as remoções ocorridas quando 

a área era uma floresta não manejada (FNM) em 1996 e permanece não manejada em 2006. 

Assim, essa suposta floresta estaria certamente contribuindo para remover carbono da atmosfera, 

mas não se pode considerar essa remoção uma interferência humana na troca de gases. 

123. Isso leva a uma análise obrigatória quanto ao ano de criação de uma UC. A partir 

de sua criação, considera-se a UC como área manejada. Ou seja, se mapa do IBGE identifica em 

uma determinada área uma proporção inferior a 50% de estabelecimentos agropecuários, e essa 

floresta conservada está dentro de uma unidade, ela é considerada para os fins desta Estimativa 

uma floresta manejada (FM). Contudo, se uma UC foi criada depois do período abarcado por 

esta Estimativa (isto é, após 2006), sua contribuição para a remoção ou emissão de carbono não 

pode ser considerada antrópica. Assim, para essas unidades criadas após 2006, são consideradas 

antrópicas apenas as emissões e remoções que ocorreram sem relação com a criação da unidade, 

como, por exemplo, a transformação de sua floresta em área agrícola. 

124. Da mesma forma, uma UC criada mais tarde tende a ter uma contribuição média 

menor para a remoção de carbono do que uma UC criada antes de 1996. 

125. Outro importante cuidado é aquele que se deve ter quanto ao tamanho das áreas 

analisadas. Quanto maior a área, mais fiel é sua representação e mais precisa é a identificação de 

seus usos da terra. Não se pode esquecer que os mapas utilizados contêm informações em pixels, 

sendo que cada um representa 25 hectares. Sendo assim, um determinado uso da terra é 

generalizado para todos os 25 hectares. Tome-se como exemplo o Parque Estadual Lagoa da 

Jansen, no Maranhão, que é a menor das UCs representadas na amostra da presente auditoria. A 

área original da UC é de 150 ha, porém a maior parte dessa área é identificada como corpo 

d'água. Assim, há informação de mudança de uso da terra apenas para um único pixel dessa UC, 

ou 25 ha. Isto é, em última análise, considerou-se apenas uma transição de uso da terra para a 

totalidade da unidade. Sendo assim, quanto menor é a área da unidade, menos conclusivas e 

precisas são as estimativas aqui apresentadas. 

126. Outra observação a ser feita é em relação às áreas externas a UCs. A média 

apresentada na tabela acima é a média de emissão de carbono de todas as áreas dentro do bioma 

Amazônia que não correspondem a unidades. Logo, a emissão média dos estados do Maranhão, 

do Tocantins, de Mato Grosso e de Rondônia é relativa apenas à parcela desses estados que se 

encontra no interior do bioma (no caso de Rondônia, contudo, quase a totalidade do estado 

pertence ao bioma amazônico). 

127. Por último, cumpre anotar que os valores apresentados para UCs na tabela acima 

não excluem as sobreposições. Ou seja, para cada UC é apresentada a massa de carbono 

emitida/removida em toda a sua área, como se não houvesse sobreposições. Isso significa que 

algumas emissões/remoções aparecem duas vezes, uma em cada UC à qual a área é afetada. Tal 

procedimento foi adotado porque considerar a emissão/remoção para ambas as áreas permite 

uma avaliação individualizada mais fidedigna (o principal propósito desta Estimativa). Além 

disso, atribuir a emissão/remoção a apenas uma das UCs sobrepostas em detrimento da outra é o 

mesmo que eleger arbitrariamente um dos instrumentos normativos de criação como o correto, 

em prejuízo do outro. Não é o papel do TCU solucionar esse problema, em especial nos casos em 

que as UCs são de esferas de governo diferentes. Em que pesem as razões identificadas, o 

identificador de sobreposições (canal B do bitmap UC) permitiu que essas áreas não sofressem 

dupla contagem na soma total de emissões e remoções. 

128. Feitas essas considerações, proceder-se-á à análise dos resultados. 

129. Há que se notar, primeiramente, a diferença de emissão média nas áreas externas a 

UCs para cada estado. Os estados localizados no arco do desmatamento são os que apresentam 
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maior emissão média: Maranhão (32,02 tC/ha), Tocantins (24,08 tC/ha), Rondônia (15,85 tC/ha) 

e Mato Grosso (12,22 tC/ha). O Pará (8,26 tC/ha) e o Acre (6,64 tC/ha) vem logo em seguida, 

mas, estando localizados mais no interior da Amazônia, a área conservada acaba por compensar 

em parte as emissões. Tais conclusões, além de suportadas pelas evidências obtidas por esta 

Estimativa, podem ser facilmente visualizadas no bitmap de uso da terra . Embora não seja a 

finalidade do bitmap ser interpretado pela visão humana (e sim pelo computador), é possível 

identificar maior variedade de cores nas áreas onde há mudança mais intensa de uso da terra. 

130. Por outro lado, é notória a baixa emissão média de carbono dos estados do 

Amazonas (0,60 tC/ha), de Roraima (0,84 tC/ha) e do Amapá (1,23 tC/ha). 

131. É importante tomar como parâmetro os valores de emissão média nas áreas 

externas a UCs de cada estado para a análise das emissões e remoções dentro de UCs. Verifica-

se de imediato que a maior parte da unidades apresenta uma emissão mais baixa que a média do 

seu estado. Na verdade, a maioria delas apresenta remoções de carbono. 

132. Alguns estados possuem mais UCs com emissão superior à média do estado. 

Todavia, parte significativa dessas UCs possui área pequena e deve-se lembrar que, nesse caso, 

os dados são menos precisos. O Estado de Rondônia possui oito unidades com emissão superior 

à área do estado. No Pará, são seis unidades nessa condição. No Maranhão, há quatro. 

133. Os estados de Roraima, Amapá e Mato Grosso, por outro lado, não possuem 

nenhuma unidade no bioma Amazônia que apresenta emissão maior que a média da parcela do 

estado que não corresponde a área de UCs localizada no bioma. 

134. Abaixo é apresentada uma tabela com informações para diversas comparações, 

incluindo as emissões/remoções totais de cada estado e as emissões médias em área interna a 

UCs, área externa a UCs e área total no bioma Amazônia. 

Estado Fora de UCs 
Dentro de UCs 

(federais e estaduais) 

Área total 

(dentro e fora de UCs) 

Estado 

Parcela do 
estado 

localizada no 
bioma 

Amazônia 
(ha)* 

Área (ha) 

Emissão 
média de 
carbono 
(tC/ha) 

 

Fração da 
área 

protegida 
no estado 
por UCs 

Emissão 
média de 
carbono 

(tC/ha) 

Emissão total de 
carbono (tC) 

Emissão 
média de 
carbono 
(tC/ha) 

Acre 14.185.700 9.313.600 6,64 34,35% -1,50 54.544.714,00 3,85 

Amazonas 146.676.100 107.345.925 0,60 26,81% -3,07 -56.698.970,13 -0,39 

Amapá 13.704.675 5.201.875 1,23 62,04% -3,16 -20.513.191,75 -1,50 

Maranhão 10.883.325 7.977.775 32,02 26,70% 8,78 280.990.820,75 25,82 

Mato 
Grosso 

48.235.075 45.943.600 12,22 4,75% -1,89 557.064.605,13 11,55 

Pará 115.737.750 77.376.125 8,26 33,15% -0,99 600.985.860,50 5,19 

Rondônia 23.606.000 17.805.025 24,08 24,57% -3,31 409.520.741,00 17,35 

Roraima 22.179.725 17.611.100 0,84 20,60% -2,76 2.233.115,50 0,10 

Tocantins 2.283.225 2.270.050 15,85 0,58% 55,01 36.699.027,00 16,07 

Bioma 
Amazônia 

397.491.575 290.845.075 7,11 26,83% -1,90 1.864.828.722,00 4,69 

* Não estão incluídos os corpos d’água (16 milhões de ha) 

135. De imediato, verifica-se que, enquanto todos os estados apresentam emissão 

média positiva para áreas externas a UCs, todos eles (à exceção de Maranhão e Tocantins) 

apresentam emissões médias negativas (remoções) para suas áreas internas a UCs. Mais 
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interessante ainda é constatar que, no caso dos Estados do Amazonas e do Amapá, o valor das 

remoções médias em UCs é tão significativo que chega a alterar o sinal da emissão da área total 

do estado (no caso do Amapá, contribui também o fato de que mais da metade do estado 

encontra-se protegida por unidades). Isso significa que, graças a suas UCs estaduais e federais, 

os Estados do Amazonas e do Amapá contribuem para remover carbono da atmosfera. Note-se 

que se trata aqui de emissões e remoções antrópicas, então as florestas não manejadas e suas 

remoções naturais de carbono não são aqui contabilizadas. 

136. Outro ponto importante a ressaltar são os valores globais para o bioma Amazônia. 

Constata-se que a área dentro de unidades no bioma Amazônia possui uma remoção média de 

1,9 tC/ha. Não obstante, ao se incluírem as áreas externas a UCs, o valor total para o bioma 

Amazônia informa uma emissão média de 4,69 tC/ha. Tal valor poderia ser maior sem a proteção 

das unidades de conservação, como sugere a emissão média no bioma Amazônia em áreas 

externas a UCs: 7,11tC/ha.  Deve-se ressaltar que são raras as atividades antrópicas que 

removem carbono, dentre elas está a conservação de florestas pelas UCs. Além disso, cabe 

destacar que os valores obtidos não consideram a emissão de carbono contido no solo, relativa à 

mudança do uso da terra. Ademais, cumpre salientar que não foram considerados os dados de 

floresta secundárias, pela inexistência dessas informações 1996. 
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 Estrutura do arquivo bitmap 

 

Fonte: Wikipedia, the Free Encyclopedia. Autor: Verpies. 2010. Disponível em 

<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/BMPfileFormat.png>, acesso em 

10/9/2013.
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Tabelas de correspondência dos arquivos bitmap 

Fisionomias de vegetação, códigos hexadecimais e estoques médios de 
carbono (Ci) 

    

Fisionomia de vegetação / volume do RadamBrasil Ci (tC/ha) Dec. Hex. Tipo 

Floresta ombrófila densa aluvial (Da)     

Da2 182,98 254 FE Floresta 

Da3 137,85 253 FD Floresta 

Da4 119,67 252 FC Floresta 

Da5 213,85 251 FB Floresta 

Da6 131,82 250 FA Floresta 

Da7 142,58 249 F9 Floresta 

Da8 270,89 248 F8 Floresta 

Da9 262,68 247 F7 Floresta 

Da10 174,03 246 F6 Floresta 

Da11 166,72 245 F5 Floresta 

Da12 164,35 244 F4 Floresta 

Da13 168,64 243 F3 Floresta 

Da14 157,86 242 F2 Floresta 

Da15 171,77 241 F1 Floresta 

Da16 175,73 240 F0 Floresta 

Da17 175,64 239 EF Floresta 

Da18 174,79 238 EE Floresta 

Da19 170,56 237 ED Floresta 

Da20 169,39 236 EC Floresta 

Da22 137,67 235 EB Floresta 

Da25 172,77 234 EA Floresta 

Da26 173,73 233 E9 Floresta 

Floresta ombrófila densa de terras baixas (Db)     

Db2 176,10 232 E8 Floresta 

Db3 161,01 231 E7 Floresta 

Db4 154,59 230 E6 Floresta 

Db5 185,15 229 E5 Floresta 

Db6 222,39 228 E4 Floresta 

Db7 153,42 227 E3 Floresta 

Db8 163,92 226 E2 Floresta 

Db9 157,38 225 E1 Floresta 

Db10 149,54 224 E0 Floresta 

Db11 168,13 223 DF Floresta 

Db12 157,42 222 DE Floresta 

Db13 153,25 221 DD Floresta 

Db14 174,17 220 DC Floresta 

Db15 154,38 219 DB Floresta 

Db16 188,14 218 DA Floresta 

Db17 165,53 217 D9 Floresta 

Db18 158,01 216 D8 Floresta 

Db19 159,40 215 D7 Floresta 

Db20 163,05 214 D6 Floresta 

Db22 153,42 213 D5 Floresta 
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Db25 162,51 212 D4 Floresta 

Db26 188,14 211 D3 Floresta 

Floresta ombrófila densa submontana (Ds)     

Ds2 169,35 210 D2 Floresta 

Ds3 275,37 209 D1 Floresta 

Ds4 148,30 208 D0 Floresta 

Ds5 230,13 207 CF Floresta 

Ds6 213,55 206 CE Floresta 

Ds7 175,71 205 CD Floresta 

Ds8 138,56 204 CC Floresta 

Ds9 184,64 203 CB Floresta 

Ds10 171,21 202 CA Floresta 

Ds11 144,81 201 C9 Floresta 

Ds12 161,84 200 C8 Floresta 

Ds13 121,02 199 C7 Floresta 

Ds14 142,46 198 C6 Floresta 

Ds15 155,40 197 C5 Floresta 

Ds16 175,02 196 C4 Floresta 

Ds17 159,63 195 C3 Floresta 

Ds18 140,48 194 C2 Floresta 

Ds19 154,78 193 C1 Floresta 

Ds20 123,29 192 C0 Floresta 

Ds22 145,55 191 BF Floresta 

Ds25 127,87 190 BE Floresta 

Ds26 153,93 189 BD Floresta 

Floresta ombrófila densa montana (Dm)     

Dm2 139,03 188 BC Floresta 

Dm3 139,03 187 BB Floresta 

Dm4 139,03 186 BA Floresta 

Dm5 109,69 185 B9 Floresta 

Dm6 109,69 184 B8 Floresta 

Dm7 139,03 183 B7 Floresta 

Dm8 149,50 182 B6 Floresta 

Dm9 109,69 181 B5 Floresta 

Dm10 147,77 180 B4 Floresta 

Dm11 83,74 179 B3 Floresta 

Dm12 139,03 178 B2 Floresta 

Dm13 104,05 177 B1 Floresta 

Dm14 104,05 176 B0 Floresta 

Dm15 104,05 175 AF Floresta 

Dm16 139,03 174 AE Floresta 

Dm17 104,05 173 AD Floresta 

Dm18 139,03 172 AC Floresta 

Dm19 139,03 171 AB Floresta 

Dm20 139,03 170 AA Floresta 

Dm22 139,03 169 A9 Floresta 

Dm25 139,03 168 A8 Floresta 

Dm26 139,03 167 A7 Floresta 
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Floresta ombrófila densa secundária / IBGE (Dsec) 169,26 166 A6 Floresta 

Floresta ombrófila aberta aluvial (Aa)     

Aa2 98,24 165 A5 Floresta 

Aa3 98,24 164 A4 Floresta 

Aa4 94,88 163 A3 Floresta 

Aa5 108,33 162 A2 Floresta 

Aa6 123,75 161 A1 Floresta 

Aa7 159,51 160 A0 Floresta 

Aa8 146,97 159 9F Floresta 

Aa9 127,61 158 9E Floresta 

Aa10 141,81 157 9D Floresta 

Aa11 154,71 156 9C Floresta 

Aa12 144,32 155 9B Floresta 

Aa13 144,76 154 9A Floresta 

Aa14 154,71 153 99 Floresta 

Aa15 172,81 152 98 Floresta 

Aa16 165,70 151 97 Floresta 

Aa17 136,09 150 96 Floresta 

Aa18 162,92 149 95 Floresta 

Aa19 150,22 148 94 Floresta 

Aa20 150,61 147 93 Floresta 

Aa22 148,74 146 92 Floresta 

Aa25 155,84 145 91 Floresta 

Aa26 165,70 144 90 Floresta 

Floresta ombrófila aberta de terras baixas (Ab)     

Ab2 154,55 143 8F Floresta 

Ab3 154,55 142 8E Floresta 

Ab4 154,55 141 8D Floresta 

Ab5 154,55 140 8C Floresta 

Ab6 154,55 139 8B Floresta 

Ab7 160,29 138 8A Floresta 

Ab8 197,91 137 89 Floresta 

Ab9 213,37 136 88 Floresta 

Ab10 169,49 135 87 Floresta 

Ab11 197,91 134 86 Floresta 

Ab12 150,69 133 85 Floresta 

Ab13 144,62 132 84 Floresta 

Ab14 177,28 131 83 Floresta 

Ab15 164,36 130 82 Floresta 

Ab16 136,14 129 81 Floresta 

Ab17 159,17 128 80 Floresta 

Ab18 213,37 127 7F Floresta 

Ab19 147,92 126 7E Floresta 

Ab20 151,80 125 7D Floresta 

Ab22 154,55 124 7C Floresta 

Ab25 154,55 123 7B Floresta 

Ab26 136,14 122 7A Floresta 

Floresta ombrófila aberta submontana (As)     
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As2 110,06 121 79 Floresta 

As3 129,28 120 78 Floresta 

As4 129,28 119 77 Floresta 

As5 146,82 118 76 Floresta 

As6 133,99 117 75 Floresta 

As7 180,66 116 74 Floresta 

As8 73,64 115 73 Floresta 

As9 112,13 114 72 Floresta 

As10 146,45 113 71 Floresta 

As11 158,20 112 70 Floresta 

As12 116,14 111 6F Floresta 

As13 139,24 110 6E Floresta 

As14 173,89 109 6D Floresta 

As15 156,03 108 6C Floresta 

As16 156,76 107 6B Floresta 

As17 157,15 106 6A Floresta 

As18 150,61 105 69 Floresta 

As19 135,72 104 68 Floresta 

As20 117,97 103 67 Floresta 

As22 97,40 102 66 Floresta 

As25 113,12 101 65 Floresta 

As26 130,49 100 64 Floresta 

Floresta ombrófila aberta submontana (As) 47,10 83 53 Floresta 

Floresta ombrófila aberta secundária / IBGE (Asec) 150,61 99 63 Floresta 

Floresta estacional semidecidual aluvial (Fa) 140,09 98 62 Floresta 

Floresta estacional semidecidual de terras baixas (Fb) 140,09 97 61 Floresta 

Floresta estacional semidecidual submontana (Fs) 140,09 96 60 Floresta 

Floresta estacional decidual submontana (Cs) 116,27 95 5F Floresta 

Floresta estacional decidual secundária / IBGE (Csec) 116,27 94 5E Floresta 

Campinara arborizada / florestada (La/Ld)     

La5/Ld5 183,00 93 5D Floresta 

La8/Ld8 183,00 92 5C Floresta 

La11/Ld11 114,31 91 5B Floresta 

La13/Ld13 160,43 90 5A Floresta 

La14/Ld14 160,43 89 59 Floresta 

La18/Ld18 262,99 88 58 Floresta 

La20/Ld20 183,00 87 57 Floresta 

Campinarana arbustiva (Lb) 25,31 86 56 Campo 

Campinarana gramíneo-lenhosa (Lg) 25,31 85 55 Campo 

Savana florestada (Sd) 77,80 84 54 Floresta 

Savana parque (Sp) 24,10 82 52 Campo 

Savana gramíneo-lenhosa (Sg) 16,30 81 51 Campo 

Savana secundária / IBGE (Ssec) 29,36 80 50 Campo 

Savana estépica florestada (Td) 30,10 79 4F Floresta 

Savana estépica arborizada (Ta) 14,41 78 4E Floresta 

Estepe parque (Tp) 8,97 77 4D Campo 

Estepe gramíneo-lenhosa (Tg) 3,99 76 4C Campo 

Área de tensão estepe – floresta estacional (TN)     
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TN8 77,65 73 49 Floresta 

TN9 77,65 72 48 Floresta 

TN19 77,65 71 47 Floresta 

TN26 77,65 70 46 Floresta 

Área de tensão floresta ombrófila – estacional (ON)     

ON4 138,01 69 45 Floresta 

ON8 140,16 68 44 Floresta 

ON19 142,98 67 43 Floresta 

ON20 129,49 66 42 Floresta 

ON22 118,92 65 41 Floresta 

ON25 118,92 64 40 Floresta 

ON26 136,24 63 3F Floresta 

Área de tensão campinarana – floresta ombrófila (LO)     

LO5 194,62 62 3E Floresta 

LO8 162,33 61 3D Floresta 

LO11 129,94 60 3C Floresta 

LO14 163,78 59 3B Floresta 

LO18 211,30 58 3A Floresta 

LO20 151,66 57 39 Floresta 

Área de tensão savana – floresta ombrófila (SO)     

SO4 83,37 55 37 Floresta 

SO5 117,80 54 36 Floresta 

SO6 121,22 53 35 Floresta 

SO7 101,49 52 34 Floresta 

SO8 85,51 51 33 Floresta 

SO9 104,91 50 32 Floresta 

SO10 95,06 49 31 Floresta 

SO16 93,63 48 30 Floresta 

SO17 97,07 47 2F Floresta 

SO19 88,33 46 2E Floresta 

SO20 74,84 45 2D Floresta 

SO22 64,28 44 2C Floresta 

SO26 81,59 43 2B Floresta 

Área de tensão savana – floresta estacional (SN)     

SN4 84,01 42 2A Floresta 

SN7 84,01 41 29 Floresta 

SN19 84,01 40 28 Floresta 

SN20 84,01 39 27 Floresta 

SN22 84,01 38 26 Floresta 

SN25 84,01 37 25 Floresta 

SN26 84,01 36 24 Floresta 

Área de tensão savana – estepe (ST)     

ST19 23 35 23 Campo 

ST26 23 34 22 Campo 

Área de tensão floresta ombrófila – estacional com atividades agrícolas 
(ON-A) 

    

ON-A2 154,00 33 21 Floresta 

ON-A4 138,01 32 20 Floresta 
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ON-A8 140,16 31 1F Floresta 

ON-A19 142,98 30 1E Floresta 

ON-A20 129,49 29 1D Floresta 

ON-A22 118,92 28 1C Floresta 

ON-A25 118,92 27 1B Floresta 

ON-A26 136,24 26 1A Floresta 

Área de tensão savana – floresta ombrófila com atividades agrícolas (SO-
A) 

    

SO-A4 83,37 25 19 Floresta 

SO-A10 95,06 24 18 Floresta 

SO-A16 93,63 23 17 Floresta 

SO-A20 74,84 22 16 Floresta 

Área de tensão savana – floresta estacional com atividades agrícolas (SN-
A) 

    

SN-A2 84,01 21 15 Floresta 

SN-A3 84,01 20 14 Floresta 

SN-A4 84,01 19 13 Floresta 

SN-A20 84,01 18 12 Floresta 

SN-A22 84,01 17 11 Floresta 

SN-A26 84,01 16 10 Floresta 

Refúgios vegetacionais montanos (Rm) 6,55 13 0D Campo 

Refúgios vegetacionais alto-montanos (Rl) 6,55 12 0C Campo 

Vegetação com influência marinha (restinga) (Pm) 94,48 11 0B Floresta 

Vegetação com influência fluviomarinha (Pf) 98,16 10 0A Floresta 

Vegetação com influência fluvial ou lacustre (Pa) 105,64 9 09 Floresta 

 

 

Estados, códigos hexadecimais e fatores associados      

Unidade federativa Dec. Hex. IncrRef AvRef AvAgr 

AC – Acre 245 F5 14,1 49,4 7,2 

AM – Amazonas 235 EB 14,1 49,4 9,2 

AP – Amapá 225 E1 13,3 61,5 6,8 

MA – Maranhão 215 D7 14,1 49,4 5,2 

MT – Mato Grosso 205 CD 14,1 49,4 5,2 

PA – Pará 195 C3 14,1 49,4 7,6 

RO – Rondônia 185 B9 14,1 49,4 12,7 

RR – Roraima 175 AF 14,1 49,4 6,8 

TO – Tocantins 165 A5 14,1 49,4 5,3 
 

Unidades de conservação, códigos hexadecimais e ano de criação     

Unidade de conservação Esfera Dec. Hex. Ano de criação 

APA Igarapé São Francisco AC 254 FE 2005 

APA Lago do Amapá AC 253 FD 2005 

Arie Japiim Pentecoste AC 252 FC 2009 

FE Antimary AC 251 FB 1997 

FE Mogno AC 250 FA 2004 

FE Rio Gregório AC 248 F8 2004 
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FE Rio Liberdade AC 246 F6 2004 

PE Chandless AC 245 F5 2004 

APA Margem Direita do Rio Negro - Setor Paduari-Solimões AM 244 F4 1995 

APA Margem Esquerda do Rio Negro - Setor Aturiá-Apuauzinho AM 243 F3 1995 

APA Margem Esquerda do Rio Negro - Setor Tarumã Açu-Tarumã 
Mirima 

AM 242 F2 1995 

APA Nhamundá AM 241 F1 1990 

APA Presidente Figueiredo - Caverna do Moroaga AM 240 F0 1990 

FE Apuí AM 239 EF 2005 

FE Aripuanã AM 238 EE 2005 

FE Catunama AM 237 ED 2009 

FE Manicoré AM 236 EC 2005 

FE Maués AM 235 EB 2003 

FE Rio Urubu AM 234 EA 2003 

FE Sucunduri AM 233 E9 2005 

FE Tapauá AM 232 E8 2009 

PE Guariba AM 231 E7 2005 

PE Matupiri AM 230 E6 2009 

PE Rio Negro Setor Norte AM 229 E5 1995 

PE Rio Negro Setor Sul AM 228 E4 1995 

PE Serra do Aracá AM 227 E3 1990 

PE Sucunduri AM 226 E2 2005 

PE Sumaúma AM 225 E1 2003 

RDS Amanã AM 224 E0 1998 

RDS Aripuanã AM 223 DF 2005 

RDS Bararati AM 222 DE 2005 

RDS Canumã AM 221 DD 2005 

RDS Cujubim AM 220 DC 2003 

RDS do Juma AM 219 DB 2006 

RDS do Matupiri AM 218 DA 2009 

RDS do Rio Madeira AM 217 D9 2006 

RDS do Rio Negro AM 216 D8 2008 

RDS do Uatumã AM 215 D7 2004 

RDS Igapó-Açu AM 214 D6 2009 

RDS Mamirauá AM 213 D5 1990 

RDS Piagaçu Purus AM 212 D4 2003 

RDS Rio Amapá AM 211 D3 2005 

RDS Uacari AM 210 D2 2005 

Rebio Morro dos Seis Lagos AM 209 D1 1990 

Resex Canutama AM 208 D0 2009 

Resex Catuá-Ipixuna AM 207 CF 2003 

Resex do Guariba AM 206 CE 2005 

Resex do Rio Gregório AM 205 CD 2007 

APA Fazendinha AP 204 CC 2004 

APA Rio Curiaú AP 203 CB 1998 

FE Amapá AP 202 CA 2006 

RDS do Rio Iratapuru AP 201 C9 1997 

Rebio do Parazinho AP 200 C8 1985 
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APA Baixada Maranhense MA 199 C7 1991 

APA Itapiracó MA 198 C6 1997 

APA Reentrâncias Maranhenses MA 197 C5 1991 

APA Região do Maracanã MA 196 C4 1991 

APA Upaonaçu - Miritiba - Alto do Rio Preguiças MA 195 C3 1992 

Esec Sítio Rangedor MA 194 C2 2005 

PE Bacanga MA 193 C1 1980 

PE Lagoa da Jansen MA 192 C0 1988 

Esec Rio Flor do Prado MT 191 BF 2003 

Esec Rio Madeirinha MT 190 BE 1997 

Esec Rio Ronuro MT 189 BD 1998 

Esec Rio Roosevelt MT 188 BC 1997 

PE Cristalino MT 187 BB 2000 

PE Cristalino II MT 186 BA 2001 

PE Igarapés do Juruena MT 185 B9 2002 

PE Serra Ricardo Franco MT 184 B8 1997 

PE Serra Santa Bárbara MT 183 B7 1997 

PE Tucumã MT 182 B6 2002 

PE Xingu MT 181 B5 2001 

Rebio Culuene MT 180 B4 1989 

Reserva Ecológica de Apiacás MT 179 B3 1994 

Resex Guariba-Roosevelt MT 178 B2 1996 

APA Algodoal Maiandeua PA 177 B1 1990 

APA Arquipélago Marajó PA 176 B0 1989 

APA Ilha do Combu PA 175 AF 1997 

APA Lago de Tucuruí PA 174 AE 2002 

APA Paytuna PA 173 AD 2001 

APA Região Metropolitana de Belém PA 172 AC 1993 

APA São Geraldo do Araguaia PA 171 AB 1996 

APA Triunfo do Xingu PA 170 AA 2006 

Esec Grão Pará PA 169 A9 2006 

FE Faro PA 168 A8 2006 

FE Iriri PA 167 A7 2006 

FE Paru PA 166 A6 2006 

FE Trombetas PA 165 A5 2006 

PE Charapucu PA 164 A4 2010 

PE Monte Alegre PA 163 A3 2001 

PE Serra dos Martírios / Andorinhas PA 162 A2 1996 

PE Utinga PA 161 A1 1993 

RDS Alcobaça PA 160 A0 2002 

RDS Pucuruí-Ararão PA 159 9F 2002 

Rebio de Maicuru PA 158 9E 2006 

Revis Metrópole da Amazônia PA 157 9D 2010 

APA Rio Madeira RO 156 9C 2006 

APA Rio Pardo RO 155 9B 2010 

Esec Samuel RO 154 9A 1989 

Esec Serra dos Três Irmãos RO 153 99 1990 

Fers Araras RO 152 98 1996 
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Fers Cedro RO 151 97 1996 

Fers do Rio Machado RO 150 96 1990 

Fers do Rio Madeira - B RO 149 95 1996 

Fers Gavião RO 148 94 1996 

Fers Mutum RO 147 93 1996 

Fers Periquito RO 146 92 1996 

Fers Rio Vermelho - C RO 145 91 1990 

Fers Tucano RO 144 90 1996 

PE Corumbiara RO 143 8F 1990 

PE Guajará-Mirim RO 142 8E 1990 

PE Serra dos Reis RO 141 8D 1995 

Rebio Rio Ouro Preto RO 140 8C 1990 

Rebio Traçadal RO 139 8B 1990 

Resex Angelim RO 138 8A 1995 

Resex Aquariquara RO 137 89 1995 

Resex Castanheira RO 136 88 1995 

Resex Curralinho RO 135 87 1995 

Resex do Itaúba RO 134 86 1995 

Resex Freijó RO 133 85 1995 

Resex Garrote RO 132 84 1995 

Resex Ipê RO 131 83 1995 

Resex Jaci-Paraná RO 130 82 1996 

Resex Jatobá RO 129 81 1995 

Resex Maracatiara RO 128 80 1995 

Resex Massaranduba RO 127 7F 1995 

Resex Mogno RO 126 7E 1995 

Resex Pedras Negras RO 125 7D 1995 

Resex Piquiá RO 124 7C 1995 

Resex Rio Cautário (estadual) RO 123 7B 1995 

Resex Rio Pacaás Novos RO 122 7A 1995 

Resex Rio Preto - Jacundá RO 121 79 1996 

Resex Roxinho RO 120 78 1995 

Resex Seringueira RO 119 77 1995 

Resex Sucupira RO 118 76 1995 

APA Baixo Rio Branco RR 117 75 2006 

APA Xeriuini RR 116 74 1999 

APA Ilha do Bananal / Cantão TO 115 73 1997 

APA Lago de Santa Isabel TO 114 72 2002 

PE Cantão TO 113 71 1998 

APA Igarapé Gelado Federal 112 70 1989 

APA Tapajós Federal 111 6F 2006 

Arie Javari Buriti Federal 110 6E 1985 

Arie Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais Federal 109 6D 1985 

Arie Seringal Nova Esperança Federal 108 6C 1999 

Esec Caracaraí Federal 107 6B 1982 

Esec Cuniã Federal 106 6A 2001 

Esec Jari Federal 105 69 1982 

Esec Juami-Japurá Federal 103 67 1985 
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Esec Jutaí-Solimões Federal 102 66 1983 

Esec Maracá Federal 101 65 1981 

Esec Niquiá Federal 100 64 1985 

Esec Rio Acre Federal 99 63 1981 

Esec Terra do Meio Federal 98 62 2005 

Flona Altamira Federal 97 61 1998 

Flona Amanã Federal 96 60 2006 

Flona Amapá Federal 95 5F 1989 

Flona Amazonas Federal 94 5E 1989 

Flona Anauá Federal 93 5D 2005 

Flona Balata-Tufari Federal 92 5C 2005 

Flona Bom Futuro Federal 91 5B 1988 

Flona Carajás Federal 90 5A 1998 

Flona Caxiuanã Federal 89 59 1961 

Flona Crepori Federal 88 58 2006 

Flona Humaitá Federal 87 57 1998 

Flona Iquiri Federal 86 56 2008 

Flona Itacaiunas Federal 85 55 1998 

Flona Itaituba I Federal 84 54 1998 

Flona Itaituba II Federal 83 53 1998 

Flona Jacundá Federal 82 52 2004 

Flona Jamanxim Federal 81 51 2006 

Flona Jamari Federal 80 50 1984 

Flona Jatuarana Federal 79 4F 2002 

Flona Macauã Federal 78 4E 1988 

Flona Mapiá-Inauini Federal 77 4D 1989 

Flona Mulata Federal 76 4C 2001 

Flona Pau-Rosa Federal 75 4B 2001 

Flona Purus Federal 74 4A 1988 

Flona Roraima Federal 73 49 1989 

Flona Santa Rosa do Purus Federal 72 48 2001 

Flona São Francisco Federal 71 47 2001 

Flona Saracá-Taquera Federal 70 46 1989 

Flona Tapajós Federal 69 45 1974 

Flona Tapirapé-Aquiri Federal 68 44 1989 

Flona Tefé Federal 67 43 1989 

Flona Trairão Federal 66 42 2006 

Parna Amazônia Federal 65 41 1974 

Parna Anavilhanas Federal 64 40 1981 

Parna Campos Amazônicos Federal 63 3F 2006 

Parna Jamanxim Federal 60 3C 2006 

Parna Jaú Federal 59 3B 1980 

Parna Juruena Federal 58 3A 2006 

Parna Mapinguari Federal 56 38 2008 

Parna Montanhas do Tumucumaque Federal 55 37 2002 

Parna Monte Roraima Federal 54 36 1989 

Parna Nascentes do Lago Jari Federal 53 35 2008 

Parna Pacaás Novos Federal 52 34 1979 
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Parna Pico da Neblina Federal 51 33 1979 

Parna Rio Novo Federal 50 32 2006 

Parna Serra da Cutia Federal 49 31 2001 

Parna Serra da Mocidade Federal 48 30 1998 

Parna Serra do Divisor Federal 47 2F 1989 

Parna Serra do Pardo Federal 46 2E 2005 

Parna Viruá Federal 45 2D 1998 

RDS Itatupã-Baquiá Federal 44 2C 2005 

Rebio Abufari Federal 43 2B 1982 

Rebio Guaporé Federal 42 2A 1982 

Rebio Gurupi Federal 41 29 1988 

Rebio Jaru Federal 40 28 1979 

Rebio Lago Piratuba Federal 39 27 1980 

Rebio Nascentes da Serra do Cachimbo Federal 38 26 2005 

Rebio Rio Trombetas Federal 37 25 1979 

Rebio Tapirapé Federal 36 24 1989 

Rebio Uatumã Federal 35 23 1990 

Resex Alto Juruá Federal 34 22 1990 

Resex Alto Tarauacá Federal 33 21 2000 

Resex Arapixi Federal 32 20 2006 

Resex Arioca Pruanã Federal 31 1F 2005 

Resex Auati-Paraná Federal 30 1E 2001 

Resex Baixo Juruá Federal 29 1D 2001 

Resex Barreiro das Antas Federal 28 1C 2001 

Resex Cazumbá-Iracema Federal 27 1B 2002 

Resex Chico Mendes Federal 26 1A 1990 

Resex Ciriaco Federal 25 19 1992 

Resex Rio Jutaí Federal 24 18 2002 

Resex Gurupá-Melgaço Federal 23 17 2006 

Resex Ipaú-Anilzinho Federal 22 16 2005 

Resex Ituxi Federal 21 15 2008 

Resex Lago do Capanã Grande Federal 20 14 2004 

Resex Lago do Cuniã Federal 19 13 1999 

Resex Mãe Grande de Curuçá Federal 18 12 2002 

Resex Mapuá Federal 17 11 2005 

Resex Médio Juruá Federal 16 10 1997 

Resex Médio Purus Federal 15 0F 2008 

Resex Quilombo do Frexal (leste) Federal 14 0E 1992 

Resex Renascer Federal 13 0D 2009 

Resex Rio Cajari Federal 12 0C 1990 

Resex Rio Cautário (federal) Federal 11 0B 2001 

Resex Rio Iriri Federal 10 0A 2006 

Resex Rio Ouro Preto Federal 9 09 1990 

Resex Rio Unini Federal 8 08 2006 

Resex Rio Xingu Federal 7 07 2008 

Resex Riozinho da Liberdade Federal 6 06 2005 

Resex Riozinho do Anfrísio Federal 5 05 2004 

Resex Tapajós-Arapiuns Federal 4 04 1998 
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Resex Terra Grande Pracuúba Federal 3 03 2006 

Resex Verde para Sempre Federal 2 02 2004 

Resex Quilombo do Frexal (oeste) Federal 1 01 1992 

NÃO É UNIDADE - 57 39  

 

Sobreposições de UCs e códigos hexadecimais     

Unidade de conservação 1  Unidade de conservação 2 Dec. Hex. 

Flona Tapirapé-Aquiri (federal) 



I  Flona Itacaiunas (federal) 254 FE 

Resex Cazumbá-Iracema (federal) 



I  PE Chandless (AC) 253 FD 

Rebio Abufari (federal) 



I  RDS Piagaçu Purus (AM) 252 FC 

Flona Pau-Rosa (federal) 



I  FE Maués (AM) 251 FB 

Flona Amazonas (federal) 



I  PE Serra do Aracá (AM) 250 FA 

FE Amapá (AP) 



I  RDS Rio Iratapuru (AP) 249 F9 

Parna Juruena (federal) 



I  PE Igarapés do Juruena (MT) 248 F8 

Flona Jamari (federal) 



I  Esec Samuel (RO) 247 F7 

Flona Amazonas (federal) 



I  Parna Serra da Mocidade (federal) 246 F6 

Flona Pau-Rosa (federal) 



I  Parna Amazônia (federal) 245 F5 

Flona Amapá (federal) 



I  FE Amapá (AP) 244 F4 

Parna Mapinguari (federal) 



I  Flona Balata-Tufari (federal) 243 F3 

Esec Jari (federal) 



I  RDS do Rio Iratapuru (AP) 242 F2 

Parna Pico da Neblina (federal) 



 Rebio Morro dos Seis Lagos (AM)   

APA Arquipélago Marajó (PA) 



 PE Charapucu (PA)   

APA Lago do Tucuruí (PA) 



 RDS Alcobaça (PA)   

APA Lago do Tucuruí (PA) 



 RDS Pucuruí Ararão (PA)   

Parna Juruena (federal) 



 Reserva Ecológica Apiacás (MT)   

Resex Quilombo do Frexal (leste) (federal) 



 
APA das Reentrâncias Maranhenses 
(MA) 

  

Resex Quilombo do Frexal (oeste) (federal) 



 APA Baixada Maranhense (MA)   

* As relações de continência não necessitaram de 
código específico. 

    

 

Categorias de uso da terra segundo IBGE em 1996 e códigos hexadecimais   

Categorias Dec R Hex R 

Área com menos de 10% de ocupação pelos estabelecimentos agropecuários 247 F7 

Área ente 25% e 10% de ocupação pelos estabelecimentos agropecuários 238 EE 

Área ente 50% e 25% de ocupação pelos estabelecimentos agropecuários 230 E6 

Florestas plantadas 221 DD 

Lavouras permanentes 213 D5 

Lavouras permanentes e temporárias + matas e/ou florestas naturais e plantadas 204 CC 

Lavouras permanentes e temporárias + outras coberturas e usos 196 C4 

Lavouras permanentes e temporárias + pastagens naturais e plantadas 187 BB 

Lavouras temporárias 179 B3 

Lavouras temporárias e permanentes 170 AA 

Matas e/ou florestas naturais 162 A2 

Matas e/ou florestas naturais e plantadas 153 99 

Matas e/ou florestas naturais e plantadas + lavouras permanentes e temporárias 145 91 

Matas e/ou florestas naturais e plantadas + outras coberturas e usos 136 88 

Matas e/ou florestas naturais e plantadas + pastagens naturais e plantadas 127 7F 
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Outras coberturas e usos 119 77 

Outras coberturas e usos + usos diversificados 111 6F 

Pastagens naturais 102 66 

Pastagens naturais e plantadas 94 5E 

Pastagens naturais e plantadas + lavouras permanentes e temporárias 85 55 

Pastagens naturais e plantadas + matas e/ou florestas naturais e plantadas 77 4D 

Pastagens naturais e plantadas + outras coberturas e usos 68 44 

Pastagens plantadas 60 3C 

Usos diversificados 51 33 

 

 

Categorias de uso da terra segundo IBGE em 2010 e códigos hexadecimais   

Categorias Dec R Hex R 

Área com menos de 10% de ocupação pelos estabelecimentos agropecuários 253 FD 

Área entre 25% e 10% de ocupação pelos estabelecimentos agropecuários 248 F8 

Área entre 50% e 25% de ocupação pelos estabelecimentos agropecuários 242 F2 

Área urbanizada 236 EC 

Florestas plantadas 230 E6 

Lavouras 224 E0 

Lavouras + matas e/ou florestas 217 D9 

Lavouras + outras coberturas e usos 211 D3 

Lavouras + pastagens 205 CD 

Lavouras + sistemas agroflorestais 199 C7 

Lavouras permanentes 193 C1 

Lavouras temporárias 186 BA 

Matas e/ou florestas naturais e plantadas 180 B4 

Matas e/ou florestas naturais e plantadas + lavouras permanentes e temporárias 174 AE 

Matas e/ou florestas + outras coberturas e usos 168 A8 

Matas e/ou florestas + pastagens 162 A2 

Matas e/ou florestas + sistemas agroflorestais 155 9B 

Matas e/ou florestas naturais 149 95 

Outras coberturas e usos 143 8F 

Outras coberturas e usos + usos diversificados 137 89 

Pastagens 131 83 

Pastagens + lavouras 124 7C 

Pastagens + matas e/ou florestas 118 76 

Pastagens + outras coberturas e usos 112 70 

Pastagens + sistemas agroflorestais 106 6A 

Pastagens naturais 100 64 

Pastagens plantadas 93 5D 

Sistemas agroflorestais 87 57 

Sistemas agroflorestais + usos diversificados 81 51 

Uso de corpo d'água costeiro para pesca, aquicultura, lazer e turismo 75 4B 

Usos diversificados 69 45 
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Apêndice H – Método do Indimapa 
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Lista de siglas e abreviaturas 

Acadebio Academia Nacional da Biodiversidade (ICMBio) 

CDB Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica 

CF Constituição Federal de 1988 

CNUC Cadastro Nacional de Unidades de Conservação 

ICMBio Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

Indimapa Índice de Implementação e de Gestão de Áreas Protegidas 

IUCN International Union for Conservation of Nature, ou União Internacional para a Conservação da 

Natureza e dos Recursos Naturais 

MMA Ministério do Meio Ambiente 

Oema órgão estadual de meio ambiente (designação genérica) 

Rappam Rapid Assessment and Priorization of Protected Area Management, ou Metodologia para 

Avaliação Rápida e Priorização da Gestão de Áreas Protegidas 

SDS-AM Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado do 

Amazonas 

Secex-PA Secretaria de Controle Externo no Estado do Pará (unidade do TCU) 

SFB Serviço Florestal Brasileiro 

Sige Sistema de Gestão Integrada (ICMBio) 

Snuc Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

TCE Tribunal de Contas estadual (designação genérica) 

TCE-AC Tribunal de Contas do Estado do Acre 

TCE-AM Tribunal de Contas do Estado do Amazonas 

TCE-AP Tribunal de Contas do Estado do Amapá 

TCE-MA Tribunal de Contas do Estado do Maranhão 

TCE-MT Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso 

TCE-PA Tribunal de Contas do Estado do Pará 

TCE-RO Tribunal de Contas do Estado de Rondônia 

TCE-RR Tribunal de Contas do Estado de Roraima 

TCE-TO Tribunal de Contas do Estado do Tocantins 

TCU Tribunal de Contas da União 

WWF World Wildlife Fund 

 

Categorias de manejo previstas na Lei 9.985, de 2000. 

APA Área de Proteção Ambiental 

Arie Área de Relevante Interessante Ecológico 

Esec Estação Ecológica 

Flona Floresta Nacional 

FE Floresta Estadual 

Parna Parque Nacional 

PE Parque Estadual 

Rebio Reserva Biológica 

RDS Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

Revis Refúgio de Vida Silvestre 

Resex Reserva Extrativista 
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Introdução 

Auditoria Coordenada em unidades de conservação no bioma Amazônia 

1. O instrumento de diagnóstico Índice de Implementação e de Gestão de Áreas 

Protegidas – Indimapa foi desenvolvido no âmbito da Auditoria Operacional Coordenada em 

unidades de conservação no bioma Amazônia. A referida auditoria foi realizada pelo Tribunal de 

Contas da União (TCU), pelos Tribunais de Contas dos estados: do Acre (TCE-AC), do 

Amazonas (TCE-AM), do Amapá (TCE-AP), de Mato Grosso (TCE-MT), do Maranhão (TCE-

MA), do Pará (TCE-PA), de Rondônia (TCE-RO), de Roraima (TCE-RR) e do Tocantins (TCE-

TO). Essa auditoria foi executada em decorrência de comunicação ao Plenário do TCU constante 

do processo TC 033.774/2012-9. 

2. Os órgãos e entidades auditados foram o Ministério do Meio Ambiente (MMA), 

eleito pela Lei 9.985, de 18 de julho de 2000 como coordenador do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza (Snuc); o Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio), autarquia federal designada pela mesma lei como executora do 

Sistema na esfera federal, e vinculada ao MMA; o Serviço Florestal Brasileiro (SFB), órgão 

componente da estrutura do MMA responsável pelas concessões florestais em áreas federais; 

além dos diversos órgãos estaduais de meio ambiente da esfera estadual, a serem referidos nesta 

metodologia como Oemas. 

3. A auditoria propôs-se a elaborar uma visão sistêmica das unidades de conservação 

(UCs) do bioma, identificando gargalos no processo de sua gestão, bem como as boas práticas 

desenvolvidas como soluções a esses problemas. Para obter esse amplo diagnóstico, foram 

elaboradas três questões de auditoria, que guiaram o trabalho. As questões foram as seguintes: 

1. Em que medida o Governo Federal tem disponibilizado nos últimos cinco anos condições 

necessárias para a implementação e a consolidação das unidades de conservação localizadas 

no bioma Amazônia? (a ser referida, doravante, como questão de insumos); 

2. De que forma a cooperação, coordenação e comunicação entre os atores envolvidos na 

governança das unidades de conservação localizadas no bioma Amazônia têm propiciado o 

alcance dos objetivos previstos no Snuc? (a ser referida como questão de articulação); 

3. Em que medida a gestão das unidades de conservação Federais localizadas no bioma 

Amazônia está contribuindo para a proteção do patrimônio natural e a promoção do 

desenvolvimento socioambiental (a ser referida como questão de resultados)? 

4. Nesse contexto, como parte do trabalho e visando responder a essas questões foi 

desenvolvido o Indimapa. 

Indimapa 

5. O Indimapa, em si, é um mapa do bioma amazônico brasileiro combinado com 

indicadores de implementação e de gestão para cada uma das 247 UCs que integraram a amostra 

da auditoria e é composta de 107 unidades federais e 140 estaduais. A listagem das unidades 

encontra-se na parte final desse documento. 

6. De forma simplificada, há um indicador para cada aspecto de gestão e o propósito de 

cada indicador é demonstrar qual é o grau de alcance do objetivo daquele aspecto de gestão. 

Todos os indicadores funcionam segundo uma mesma escala, que varia entre 0 e 3 pontos. O 

zero corresponde ao grau nulo de alcance do objetivo, enquanto o três corresponde ao completo 

alcance do objetivo analisado. Os indicadores podem ser combinados em diferentes formas e 

gráficos, conforme a análise que se pretende fazer. E, por serem individualizados por unidade, 

podem também gerar análises por categorias de manejo, por esfera governamental, entre outras. 
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7. O mapa traz também um índice de implementação e de gestão, que não deve ser 

confundido com os indicadores. O índice é a média de todos indicadores, de sorte que a cada UC 

cabe apenas um índice. 

8. Assim, o Indimapa é um instrumento com três propósitos principais: atuar como 

instrumento georreferenciado de diagnóstico individualizado por UC; ser um instrumento de 

comunicação dos resultados da auditoria; e, por fim, possibilitar um acompanhamento da 

implementação e da gestão das UCs ao longo do tempo. Em relação ao segundo objetivo, é 

importante saber que tipo de comunicação pretende-se obter com a ferramenta. No caso, tendo 

este Tribunal a preocupação em dar efetividade ao princípio constitucional da Publicidade, o 

objetivo foi o de sistematizar a rica gama de informações gerada pelos dez Tribunais de Contas 

em apenas uma folha, de forma que fosse possível ao leitor – especialmente o cidadão que exerce 

seu papel no controle social – identificar rapidamente e eficientemente os principais pontos 

fortes e fracos na gestão dessas áreas.  

9. Vale destacar que essa avaliação permite uma visão sistêmica do bioma Amazônia, 

uma vez que se tem o resultado consolidado de todas as UCs federais e estaduais dessa região. 

Os gestores das UCs federais foram a principal fonte de informação do Indimapa, tendo, em sua 

totalidade, respondido o questionário eletrônico. 

 

Referencial teórico 

10. De início, é importante rever o arcabouço conceitual empregado neste trabalho antes 

de iniciadas as explicações sobre a metodologia 

Unidades de conservação 

11. O Indimapa analisa unidades de conservação. A Lei 9.985, de 2010 (Lei do Snuc) 

traz esse conceito em seu artigo 2º, inciso I, unidade de conservação é um "espaço territorial e 

seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais 

relevantes, legalmente constituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites 

definidos, sob regime especial de administração, ao qual de aplicam garantias adequadas de 

proteção". 

Biodiversidade 

12. Outro conceito bastante utilizado neste trabalho é o de biodiversidade. O Tribunal de 

Contas da União segue, em suas auditorias, critérios estabelecidos por leis e regulamentos (entre 

outros tipos). Assim, o conceito adotado aqui é o de diversidade biológica, trazido também pela 

Lei do Snuc em seu art. 2º, inciso II: "a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, 

compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas 

aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade 

dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas". 

13. Entretanto, percebe-se que o Snuc adota a expressão "diversidade biológica" e não 

"biodiversidade". Apesar se serem à primeira vista expressões semelhantes, existe no meio 

acadêmico uma distinção entre os conceitos. Segundo Heywood & Watson (1997, apud 

NEXUCS, 2012, p. 3), o conceito de diversidade biológica surgiu primeiro, em 1980, e 

englobava dois conceitos correlatos: diversidade genética (soma da variabilidade genética dentro 

da mesma espécie) e diversidade ecológica (número de espécies existentes em uma comunidade). 

14. Apenas em 1986 surgiu o conceito de biodiversidade a ser empregado neste trabalho, 

concentrando três componentes: genes, espécies e ecossistemas. Assim, para este trabalho, 

biodiversidade engloba a diversidade genética (totalidade de genes dentro das espécies), a 
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diversidade de espécies (variedade de espécies de uma região) e diversidade de comunidades e 

ecossistema (variedade de hábitats, de comunidades e de ecossistemas da paisagem de uma 

região), conforme Nexucs (2012, p. 5). Esse conceito foi reconhecido pela Convenção das 

Nações Unidas sobre Diversidade Biológica (CDB), assinada na Rio-92. 

15. Percebe-se, portanto, que o Snuc, ao abrigar sob a expressão "diversidade biológica" 

os conceitos de "diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas, aproxima-se 

muito mais do conceito de biodiversidade trazido por Nexucs e ratificado pela CDB do que do 

conceito original de diversidade biológica. Assim, este trabalho considerará que, ao se referir a 

biodiversidade, estará também se referindo aos conceitos abarcados pela expressão "diversidade 

biológica" plasmada no Snuc. 

Patrimônio natural 

16. Outro conceito a utilizado no presente trabalho é o de patrimônio natural. A 

Constituição Federal de 1988 traz no art. 225: “Todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações" e acrescenta, nos incisos I e II do citado artigo que incumbe ao 

Poder Público "prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas" e "preservar a 

diversidade e a integridade do patrimônio genético". Percebe-se na Constituição clara 

preocupação com a proteção daquilo que ela chama de "patrimônio". 

17. Importante ainda citar uma das acepções do verbete "patrimônio" trazida pelo 

Dicionário Aurélio (Novo Dicionário Eletrônico Aurélio, 5ª edição do Dicionário Aurélio da 

Língua Portuguesa, 2010, contas.tcu.gov.br/dicionario/home.asp, 26/8/2013): "bem, ou conjunto 

de bens culturais ou naturais, de valor reconhecido para determinada localidade, região, país, ou 

para a humanidade, e que, ao se tornar(em) protegido(s) como, p. ex., pelo tombamento, deve(m) 

ser preservado(s) para o usufruto de todos os cidadãos". É patente a congruência entre o 

significado trazido pelo dicionário e o dispositivo constitucional sobre meio ambiente. 

18. A importância da clarificação desse conceito é relacionar o presente trabalho à 

competência do Controle Externo (e do TCU), também de estatura constitucional, para auditar o 

tema. De fato, a CF, de 1998, diz que "a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à 

legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será 

exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno 

de cada Poder". O dispositivo é complementado pelo art. 71, segundo o qual, in verbis, "o 

controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de 

Contas da União (…)". A competência dos TCEs é dada ainda pelo art. 75 da CF de 1988, 

segundo o qual "as normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, 

composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados (…)". 

Economicidade, eficiência, eficácia e efetividade 

19. Em se tratando de uma auditoria operacional do TCU, é necessário esclarecer os 

conceitos de economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, dimensões da gestão comumente 

avaliadas nesse tipo de fiscalização. O próprio Manual de Auditoria Operacional do TCU traz os 

conceitos. 

20. A economicidade é a "minimização dos custos dos recursos utilizados na consecução 

de uma atividade, sem comprometimento dos padrões e qualidade" (ISSAI 3000/1.5, 2004). A 

eficiência é definida como "a relação entre os produtos (bens e serviços) gerados por uma 

atividade e os custos dos insumos empregados para produzi-los em um determinado período de 

tempo, mantidos os padrões de qualidade (ISSAI 100/41, 2001). A eficácia, segundo Cohen & 
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Franco (1993), é o grau de alcance das metas programadas (bens e serviços) em um determinado 

período de tempo, independentemente dos custos implicados". A efetividade, também conforme 

Cohen & Franco (1993), "diz respeito ao alcance dos resultados pretendidos, a médio e longo 

prazo”. Refere-se à relação entre os resultados de uma intervenção ou programa, em termos de 

efeitos sobre a população alvo (impactos observados), e os objetivos pretendidos (impactos 

esperados), traduzidos pelos objetivos finalísticos da intervenção. Todos os conceitos acima 

foram citados pelo Manual de Auditoria Operacional, TCU-Segecex/Seprog, 2010. 

Implementação e consolidação 

21. O conceito de consolidação de unidades de conservação é utilizado de maneira 

informal entre os servidores do ICMBio. Para a construção do Indimapa, foi feita uma tentativa 

de delimitação desse conceito, por meio de uma das perguntas do questionário eletrônico 

aplicados às UCs federais. 

22. A questão apresentava o seguinte enunciado: "Em sua opinião, que critérios definem 

uma UC consolidada?" 

23. Procedeu-se uma análise de conteúdo para identificar a frequência dos critérios 

citados. Quando um critério ocorria em mais de 50% das respostas, considerou-se que havia 

concordância em relação a esse critério. Do contrário, considerou-se haver discordância entre os 

respondentes. O gráfico abaixo traz a porcentagem de ocorrência de cada critério. 

24. Apenas dois critérios apresentaram concordância: instrumentos de gestão e conselho 

consultivo ou deliberativo. As respostas restantes foram agrupadas em 26 outros critérios. 

25. Notou-se que não há consenso entre os gestores quanto aos critérios que definem 

uma UC consolidada. Sendo assim, optou-se por descartar o conceito na presente análise, 

optando-se por utilizar o conceito de implementação, que é empregado diversas vezes pelo Snuc, 

Lei 9.985/2000. 

26. Para o Indimapa, implementação de uma unidade de conservação significa um 

processo contínuo que inclui: o provimento a essas unidades dos insumos necessários à sua 

gestão, a articulação com outros atores que compartilham a sua governança e do funcionamento 

dos processos orientados aos objetivos da unidade, conforme as questões desta auditoria e 

classificados segundos os indicadores do Indimapa. 
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Objetivo 

Diagnóstico 

Dimensões e aspectos avaliados 

27. Conforme exposto na Introdução, um dos objetivos do Indimapa é fornecer um 

diagnóstico da situação da gestão das unidades de conservação localizadas no bioma Amazônia. 

Os próximos parágrafos detalharão que tipo de diagnóstico era esperado, de que forma ele atende 

à missão do Controle Externo e quais os aspectos que foram avaliados. 

28. As unidades de conservação são parte da estratégia brasileira de conservação da 

biodiversidade, entendida esta como parte do conjunto patrimônio natural. O ICMBio assim 

dispõe sobre sua missão institucional: "proteger o patrimônio natural e promover o 

desenvolvimento socioambiental". (citação – http://www.icmbio.gov.br/portal/quem-

somos/missao.html, data: 26/8/2013). 

29. Conforme já mencionado no referencial teórico desta metodologia, o TCU possui 

competência de estatura constitucional para promover fiscalizações patrimoniais na União e em 

suas entidades da administração indireta. Por certo que a gestão do patrimônio natural se 

enquadra em tal competência. A mesma competência se estende, aplicado o princípio da 

simetria, aos Tribunais de Contas dos estados. 

30. Cumpre acrescentar ainda que, dado o escopo definido para a presente auditoria, 

materializado nas questões expostas na introdução, não se trata apenas de analisar a proteção de 

um patrimônio, mas também das operações de gestão dos órgãos auditados sobre as UCs. Os 

órgãos de Controle Externo possuem competência também para realizar fiscalizações 

operacionais, o que inclui dimensões tais como economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, 

já abordadas no referencial teórico. 

31. Em que pese o benefício gerado por uma avaliação da efetividade da gestão das 

unidades de conservação, tal avaliação nem sempre é possível. A análise dessa dimensão 

depende do estabelecimento de objetivos finalísticos, bem como de métodos de mensuração de 

seu alcance. Contudo, dada a complexidade dos temas meio ambiente e biodiversidade, esses 

métodos de mensuração podem ser excessivamente custosos, o que compromete a exequibilidade 

e a viabilidade da manutenção periódica desse procedimento. Não raro, esses métodos de 

mensuração sequer existem ou não é possível implementá-los. 

32. Por outro lado, nota-se que é possível analisar proxies, isto é, variáveis que possuam 

correlação com a variável que realmente se quer observar. Naturalmente, uma análise desse tipo 

não pode dar uma resposta conclusiva e definitiva à questão dos resultados da gestão das UCs, 

mas pode dar uma resposta dotada de razoável confiabilidade. 

33. Assim sendo, a auditoria, reconhecendo os obstáculos técnicos à avaliação da 

dimensão efetividade, propôs-se a avaliar não a citada dimensão, mas os resultados da gestão das 

unidades e a implementação de certos processos necessários ao alcance desses resultados, 

entendidos estes como proxies da efetividade da gestão dessas unidades. Isso se aplica tanto aos 

resultados relacionados à proteção do patrimônio natural quanto à promoção do desenvolvimento 

socioambiental, que são os dois eixos de atuação definidos pelo ICMBio como missão 

institucional. 

34. Numa proposta alinhada às questões de auditoria, foram eleitos diversos aspectos de 

gestão a serem analisados. Esses aspectos refletem em alguns casos a disponibilização de 

insumos às unidades de conservação; em outros, a articulação entre entidades na governança das 

UCs; e ainda em outros, os resultados da gestão por meio das proxies comentadas acima. Os 

aspectos escolhidos e os motivos dessas escolhas serão comentados na seção indicadores. 
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35. Em conclusão, pode-se dizer que o que diferencia a metodologia criada pelo TCU 

das várias outras existentes no meio é a que aquela apresenta a perspectiva do Controle Externo 

sobre a gestão das UCs. Significa dizer que o Indimapa verifica se o patrimônio público natural 

está sendo protegido e/ou cumprindo sua função social, conforme as diretrizes legais 

estabelecidas pela sociedade, representada pelo Poder Legislativo, na forma da Lei do Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e da própria Constituição Federal de 1988. 

Contexto institucional da avaliação 

36. Deve-se ressaltar que, apesar de os eixos a serem avaliados basearem-se na missão 

institucional do órgão executor do Sistema (proteção do patrimônio natural e promoção do 

desenvolvimento socioambiental), os aspectos avaliados não se restringem à atuação do ICMBio. 

Com efeito, os aspectos se estendem por toda a governança das unidades de conservação, 

abarcando atribuições dos diversos órgãos que compõem o Snuc ou interagem com ele em 

alguma medida. 

37. Como exemplo, um dos aspectos analisados são os Recursos Financeiros 

(indicador $). Apesar de o ICMBio possuir discricionariedade para alocar e distribuir os recursos 

entre suas unidades, certamente não possui o poder de aumentar o montante a ele 

disponibilizado. Tal poder reside diluído entre órgãos envolvidos com a programação 

orçamentária, a Unidade Orçamentária (no caso, o MMA), a Presidência da República e o 

Congresso Nacional. Assim, o objetivo do Indimapa não é analisar se um órgão está ou não 

desempenhando suas funções adequadamente, mas se o conjunto de ações está sendo suficiente 

para dotar as UCs das condições de que necessitam. 

Visão sistêmica 

38. Um dos achados da auditoria trata das deficiências de coordenação de Snuc. Entre os 

principais efeitos dessa deficiência está a ausência de uma visão sistêmica das unidades de 

conservação. 

39. A presente auditoria espera contribuir para a formação dessa visão sistêmica, cujos 

benefícios são a atuação estratégica na identificação de gargalos e oportunidades de melhoria do 

Sistema (incluindo alocação mais eficiente de recursos), bem como a melhor orientação na 

atuação dos diversos atores governamentais ou não governamentais, nacionais ou internacionais, 

que possuem interesse em contribuir com a gestão das UCs. 

40. Esse é também um dos objetivos do Indimapa. Ao classificar as áreas de acordo com 

faixas de implementação e localizando essa informação geograficamente, espera-se melhor 

compreensão do complexo conjunto que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza. Para isso, foi necessário percorrer o maior leque possível e viável de aspectos de 

gestão (definidos em 14 temas, a serem detalhados adiante), bem como a maior amostra possível 

de unidades de conservação (247 UCs federais e estaduais do bioma Amazônia). 

41. Convém lembrar que a Snuc é um sistema nacional, ultrapassando, assim, as esferas 

governamentais. Uma visão sistêmica das unidades de conservação, então, só é possível 

ampliando o alcance dos exames além da esfera federal para o âmbito dos estados. 

Amostra 

42. O objetivo é trazer informação sobre todas as unidades de conservação federais e 

estaduais do bioma Amazônia, de forma individualizada, com fins de comparabilidade. Assim, 

compuseram a amostra desta auditoria coordenada 107 UCs federais e 140 estaduais. 

43. As unidades de conservação federais escolhidas são todas as 106 classificadas como 

integrantes do bioma Amazônia segundo o site do Instituto Chico Mendes (disponíveis em 
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http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/unidades-de-conservacao/biomas-

brasileiros/amazonia/unidades-de-conservacao-amazonia, data: 26/08/2013). É importante 

registrar que esse conjunto não inclui as unidades marinhas localizadas geograficamente no 

bioma Amazônia, com uma única exceção. A esse conjunto de 106 unidades, acrescentou-se a 

Reserva Extrativista Mãe Grande de Curuçá, que foi visitada na oportunidade dos trabalhos de 

campo da auditoria pela equipe da Secex-PA do TCU. 

44. Para os conjuntos dos TCEs, as amostras partiram do Cadastro Nacional de Unidades 

de Conservação (CNUC), sistema de informação mantido pelo MMA. Contudo, também nessas 

amostras foram feitas inclusões. Cada TCE seguiu critérios próprios para a determinação de suas 

amostras, mas como regras comuns pode-se citar a inclusão de unidades que carecem de 

recategorização (como é o caso da Reserva Ecológica de Apiacás, no Mato Grosso), padecem de 

problemas de delimitação (como a Floresta Estadual do Rio Gregório, no Acre), ou ainda sofrem 

de notável insegurança jurídica (como é o caso do Parque Estadual do Cristalino II, também no 

Mato Grosso). 

45. Tais unidades, embora estejam criadas por instrumentos normativos, necessitam 

sanar essas pendências para integrar o referido cadastro. Não obstante, fazem parte da situação 

fática das unidades de conservação em seus respectivos estados, razão pela qual foram incluídas 

na amostra. 

46. Somando-se as 140 UCs estaduais às 107 federais, tem-se o total de 247 unidades 

representadas no Indimapa. A lista completa pode ser conferida na parte final do presente 

documento. 

Padronização e comparabilidade 

47. Outro aspecto importante acerca do Indimapa a se ressaltar é a padronização e 

comparabilidade dos dados coletados. Considerando que a visão sistêmica do Sistema só é 

possível com o confronto de dados das esferas federal e estadual, a necessidade de padronização 

e a comparabilidade de tais dados é uma consequência lógica. 

48. O Snuc define marcos jurídicos que devem ser cumpridos por todas as unidades. 

Naturalmente, esses marcos podem variar dependendo das categorias de manejo. Por exemplo, 

um dos objetivos específicos da categoria Floresta Nacional ou Estadual é proporcionar o "uso 

múltiplo sustentável dos recursos florestais" (Lei 9.985, de 2000, art. 17, caput). Sendo assim, é 

razoável considerar que as Florestas Nacionais e Estaduais devem proporcionar esse uso ou não 

estarão cumprindo sua função social. Mas, no geral, essas exigências legais do Snuc se aplicam 

homogeneamente a todas às UCs ou, ao menos, a todas as unidades de uma mesma categoria. 

49. Sendo assim, os 14 aspectos eleitos para constituir indicadores foram construídos 

segundo critérios legais do Snuc. Logo, sua aplicabilidade é geral às unidades do Sistema ou às 

unidades de uma mesma categoria. Significa dizer que alguns dos indicadores se aplicam 

indistintamente a todas as UCs, enquanto outros se aplicam apenas a certas categorias. 

50. Cabe também uma ressalva quanto à aplicabilidade dos indicadores: o questionário 

eletrônico no qual se baseou parte da análise da auditoria, bem como o próprio Indimapa, 

apontou alguns problemas de categorização, tais como incompatibilidade entre a categoria e o 

potencial de uso de determinada unidade. Assim, foi importante relativizar a classificação de 

certas UCs. Em certos casos, um indicador que normalmente se aplica a uma categoria pode não 

se aplicar a casos específicos dentro daquela categoria. O mencionado procedimento foi 

necessário inclusive para não se promover uma avaliação injusta de algumas unidades. 

51. De qualquer maneira, independente das inúmeras possibilidades de cestas de 

indicadores, esses indicadores, quando se aplicam, são sempre comparáveis. Por medirem uma 
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distância entre a situação fática e a ideal para cada aspecto nos termos da legislação geral, esses 

indicadores não se prendem a detalhes técnicos ou jurídicos de status regulamentar que possam 

variar de esfera para esfera. E isso permite a comparação entre os resultados das diferentes 

esferas. As mecânicas de tratamento dos dados serão explicadas em momento oportuno dessa 

metodologia. 

Ampliação da amostra e repetibilidade 

52. Em tempo, deve-se chamar a atenção para outra consequência de se terem adotado os 

critérios legais do Snuc como base para a formulação dos indicadores: eles podem ser estendidos 

a UCs de outros biomas, além do amazônico. Os aspectos avaliados não se limitam às 

especificidades do bioma. Por terem sido construídos com base no Snuc, que é de âmbito 

nacional, podem ser aplicados às unidades de outros biomas e regiões. 

53. O Indimapa foi criado, também, prevendo a possibilidade de repetição dos exames 

em oportunidade futura. Dada a sua comparabilidade, é possível acompanhar a evolução no 

tempo da implementação da UC. 

Comunicação 

Concisão 

54. O segundo objetivo do Indimapa, exposto na Introdução, é ser instrumento de 

comunicação dos resultados da auditoria. É necessário, portanto, compreender que tipo de 

comunicação se intenta obter com a ferramenta. 

55. O relatório de auditoria é, segundo o Manual de Auditoria Operacional do TCU 

(Segecex/Seprog, 2010), o "principal produto da auditoria. É o instrumento formal e técnico por 

intermédio do qual a equipe comunica o objetivo e as questões de auditoria, a metodologia 

usada, os achados, as conclusões e a proposta de encaminhamento". 

56. O Manual de Auditoria Operacional orienta que o relatório seja conciso, isto é, não 

seja mais extenso do que o necessário. Mas, por outro lado, o relatório também deve seguir o 

padrão de completude, isto é, deve apresentar toda a informação e os argumentos necessários 

para permitir a correta compreensão das situações relatadas. Deve expressar de forma completa 

as relações entre objetivos, critérios, achados e conclusões, inclusive para permitir posterior 

verificação. 

57. O relatório é elemento indispensável da auditoria e tem função bem definida, como 

exposto acima. Entretanto, verifica-se não só como possível, mas como salutar, a elaboração de 

um instrumento ainda mais conciso, cuja interface com o leitor seja ainda mais clara e objetiva. 

58. As próprias Normas de Auditoria do TCU, aprovadas pela Portaria Normativa 

280/2010, prescrevem, em seu parágrafo 172, que "os resultados de uma auditoria podem ser 

comunicados com variações na forma e no conteúdo, dependendo dos destinatários e da 

finalidade da divulgação, bem como do público alvo que deve ser informado a respeito (…)". 

59. O público considerado, nesse caso, deve ser o mais amplo possível, incluindo não 

apenas os órgãos e entidades governamentais mais interessados – aos quais o documento 

relatório é certamente mais adequado, dado seu caráter técnico e burocrático –, mas também a 

sociedade, entendida como cidadãos e organizações privadas. Para esse público, o Indimapa 

oferece uma leitura consideravelmente mais acessível, o que homenageia o princípio da 

transparência, vertente do princípio constitucional da publicidade. 
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Simplificação da informação 

60. Se, por um lado, o Indimapa representa um ganho em acessibilidade, concisão, 

clareza e transparência, por outro, a informação não pode ser tão completa, nem tão rica quanto a 

trazida pelo relatório. 

61. Assim, os indicadores são simplificações dos resultados encontrados na auditoria. A 

escala de 0 a 3 pontos demonstra isso: O zero corresponde ao nível mais baixo de implementação 

e um aspecto de gestão, enquanto o 3 corresponde ao mais alto. Perde-se informação nesse 

processo. Mas essa informação permanece no relatório, quando relevante. Isso reafirma o quão 

indispensável é o relatório. 

62. Dessa forma, enquanto o Indimapa cumpre o papel de acessibilidade da 

comunicação, o relatório traz a completude da informação. E isso leva à conclusão de que os 

instrumentos se complementam, sendo ambos muito importantes para a efetiva comunicação dos 

resultados da auditoria. 

Questionário eletrônico 

Características 

63. A fonte principal de informação escolhida para os exames de auditoria foram os 

gestores das unidades de conservação. Isso porque são as pessoas que possuem maior 

familiaridade com os aspectos operacionais da gestão da UC, visto que estão alocados nas pontas 

do Sistema e dão execução a ele. São eles que conhecem melhor a realidade do contexto em que 

se dá essa gestão. Em verdade, considerando o isolamento e as dificuldades de acesso e de 

comunicação de diversas unidades amazônicas, são eles, em alguns casos, a única fonte de 

informação sobre a realidade dessas áreas. 

64. Concluiu-se que a melhor ferramenta para coletar as informações seria um 

questionário eletrônico. Pois, apesar de a auditoria prever em seu cronograma de atividades a 

realização de visitas a campo, essas visitas demandam tempo e recursos financeiros e tanto o 

TCU quanto o ICMBio possuem limitações nesses quesitos. Dessa forma, não seria possível 

fazer uma visita a cada uma das 107 unidades do bioma Amazônia. Nesse sentido, fez-se 

necessário a utilização de um instrumento que pudesse ser aplicado à distância, 

preferencialmente de forma automatizada, motivo pelo qual surgiu o questionário eletrônico. 

65. O formato questionário também possui a vantagem de padronização das respostas. 

Uma vez coletados, os dados podem ser tabulados para gerar novas análises e interpretações. 

Caráter dual 

66. O questionário serviu como fonte tanto para a análise completa e minuciosa do 

escopo da auditoria, que alimentou o relatório, quanto para a montagem do panorama das UCs 

constante do Indimapa. Assim, as questões foram elaboradas de tal forma que permitem uma 

análise mais profunda e com mais nuances, possibilitando, entretanto, a simplificação dos 

resultados. Esse item será detalhado quanto forem apresentados os critérios de consolidação. 

67. Isso conferiu ao questionário um caráter dual de ferramenta de análise detalhada e 

instrumento para simplificação de resultados. Assim, há questões que alimentaram tanto os 

resultados apresentados no relatório quanto o Indimapa, mas há questões que também 

alimentaram apenas o relatório, sendo totalmente dispensáveis para o Indimapa. Das 80 questões 

do questionário eletrônico, apenas 31 alimentaram o Indimapa. 
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Formato do questionário 

68. O questionário contou com um total de 80 questões, incluindo as questões fechadas e 

abertas, e excluindo as informações básicas sobre a unidade (nome, categoria e localização). 

Houve também 2 questões adicionais criadas para complementar informações que para certas 

UCs estavam disponíveis por sistemas de informação do órgão auditado (Sistema Integrado de 

Gestão Estratégica do ICMBio – Sige), mas para outras não estavam disponíveis e precisavam 

ser obtidas por outro meio.  

69. Não foi adotada uma padronização de escala para as respostas às questões. Essa 

opção levou em consideração dois fatores. O primeiro é que a escala variada para as questões 

permitiu análises diferenciadas para cada assunto abordado. Os temas abordados são bastante 

distintos entre si, e tentar igualar as análises que se fariam sobre eles seria perder em qualidade 

do exame. O segundo é que uma escala padronizada, embora certamente contribua para um 

preenchimento mais veloz, pode levar a uma "automação" da tarefa, sem que fosse dispensado o 

devido cuidado a cada questão. 

70. O questionário combinou questões: de múltipla escolha com resposta única, de 

múltipla escolha com respostas múltiplas e de múltipla escolha organizada em matriz, além de 

questões de classificação organizada em matriz e questões abertas. A maior parte das questões 

abriu espaço para comentários, com a finalidade de permitir um exame ainda mais profundo e 

qualificado, além de permitir verificação de inconsistências nas respostas. A ordenação do 

questionário deu-se por temas. 

Elaboração 

Sistematização dos temas 

71. O questionário, sendo um dos papéis de trabalho da auditoria, foi elaborado e testado 

durante a fase de planejamento. 

72. O primeiro passo para a elaboração do questionário foi a imersão da equipe de 

auditoria no contexto das unidades de conservação. Esse processo foi realizado por meio de 

entrevistas com pessoal do ICMBio na sede em Brasília e, especialmente, por meio de visitas de 

campo. Essas visitas permitiram conhecer fisicamente a sede administrativa de algumas UCs, 

bem como suas bases localizadas dentro dos limites da unidade. Permitiu também que se 

fizessem entrevistas com seus gestores e com os coordenadores regionais. 

73. Essas visitas foram feitas em unidades federais (e algumas estaduais) dos estados do 

Amazonas, Pará, Rondônia e algumas de fora do bioma, tais como o Parque Nacional do Iguaçu 

(PR) – relevante pelo funcionamento de suas concessões –, a Floresta Nacional de Ipanema (SP) 

– sede da escola corporativa do ICMBio, a Acadebio – e a Área de Relevante Interesse 

Ecológico Mata de Santa Genebra – pequena área gerida em parceria com a Prefeitura de 

Campinas –, dado que essas UCs possibilitaram a compreensão de certos mecanismos de gestão. 

74. As visitas, que ocorreram ao longo de três semanas, permitiram a assimilação de 

grande volume de conhecimento, que precisava ser sistematizado. O principal instrumento para 

essa sistematização foi a árvore de problemas. A árvore de problemas sobre a gestão das UCs 

federais é mais um dos papéis de trabalho criados pelo TCU. Nessa ferramenta, identificaram-se 

as relações causais entre as principais deficiências de gestão do Snuc. Essas carências, 

organizadas por temas, são as causas de um amplo problema: as fragilidades na gestão das 

unidades de conservação. A auditoria propõe-se a oferecer sua contribuição à solução desse 

problema, de forma a evitar os efeitos negativos que dele advêm. 
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75. A organização das causas em temas subsidiou em grande medida a elaboração da 

matriz de planejamento, instrumento de planejamento de auditorias do TCU. Essa matriz procura 

esquematizar, entre outros aspectos da execução da auditoria, as informações a serem obtidas, a 

fonte dessas informações, os métodos de coleta e análise e o que se pretende afirmar com essas 

análises. No caso, as causas do problema "fragilidades na gestão" identificadas na árvore de 

problemas careciam de confirmação. 

76. Essa confirmação foi programada para ser feita por diversos meios: entrevistas com o 

MMA, com a administração do ICMBio e com outros atores presentes na gestão das UCs; visitas 

de campo a unidades do bioma, incluindo entrevistas com seus gestores e inspeções físicas; 

consulta a documentos e sistemas de informação; e,  por fim, o questionário eletrônico. Os temas 

da matriz serviram como ponto de partida para a elaboração das questões do questionário. 

77. Assim, é possível perceber a ligação entre os três instrumentos: a árvore de 

problemas, a matriz de planejamento e o questionário eletrônico. Esses documentos fazem 

referência um ao outro. 

78. Com base nas informações requeridas pela matriz de planejamento cujo método de 

coleta previsto foi o questionário eletrônico, a equipe elaborou as questões que comporiam o 

questionário. 

Referências auxiliares 

79. O questionário eletrônico utilizou-se de algumas ferramentas de avaliação de UCs 

preexistentes. 

80. A primeira delas foi o Rappam (Metodologia para Avaliação Rápida e a Priorização 

da Gestão de Áreas Protegidas). O Rappam, como diz o nome, também é uma ferramenta de 

avaliação de gestão das UCs, e foi elaborada pelo WWF (World Wildlife Fund). A aplicação das 

UCs federais foi realizada em parceria com o ICMBio. 

81. O Rappam avalia a gestão como um processo iterativo, composto da definição de 

visão, metas e objetivos, compreensão do contexto e da situação, planejamento e desenho, 

insumos, processo de gestão, produtos de gestão, resultados e reflexão de avaliação. Assim, essas 

etapas desse ciclo são divididas em seis elementos, que são contexto, planejamento, insumos, 

processos, resultados e uma avaliação do Snuc. A gestão em si está compreendida em quatro 

desses elementos, quais sejam: planejamento, insumos, processos e resultados. 

82. Os elementos são estruturados em 16 módulos. O módulo 1 corresponde ao perfil da 

unidade, e deve ser preenchido com suas informações básicas. O segundo módulo avalia as 

pressões e ameaças sofridas pela unidade em três dimensões: abrangência, criticidade e 

permanência, segundo uma escala que varia de 0 a 4. Os módulos de 3 a 16 contêm uma série de 

assertivas, a serem avaliadas segundo uma escala homogênea com quatro opções: sim, 

predominantemente sim, predominantemente não e não, conforme a correspondência da situação 

exposta na assertiva à realidade da unidade em questão. 

83. O Rappam é uma ferramenta internacional, e segue padrões e categorias definidos 

pela IUCN (International Union for Conservation of Nature – União Internacional para a 

Conservação da Natureza). Ao adotar esses valores, o Rappam oferece grande comparabilidade 

entre áreas protegidas ao redor do mundo. 

84. Contudo, o Rappam tem um foco diferente do exigido pela auditoria. O modelo 

brasileiro de gestão de unidades de conservação possui certas peculiaridades em relação ao 

encontrado no restante do mundo, sendo mais voltado ao desenvolvimento socioambiental. 

Embora, a IUCN reconheça categorias que sejam compatíveis com a utilização dos recursos 

naturais da UC por seres humanos – notadamente a categoria VI, área protegida para gestão de 

recursos (IUCN, 1994, apud Nexucs, p. 43, 2012) –, o Brasil traz as categorias Reserva 
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Extrativista (Resex) e Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS), surgidas num contexto 

muito específico de nossa história recente, narrada por Nexucs (2012) em seu artigo Unidades de 

conservação no Brasil: a história de um povo em busca do desenvolvimento e da produção da 

natureza. 

85. Para ilustrar o exposto acima, tomem-se os módulos do Rappam: apenas o módulo 4 

(importância socioeconômica) trata mais especificamente da contribuição das UCs para o 

desenvolvimento social. Mesmo assim, essa questão é abordada apenas como contexto da 

unidade, e não como um objetivo ou possível resultado. O módulo 6 (objetivos) trata de 

comunidades locais apenas para avaliar se apoiam ou não a UC (o que constitui uma análise de 

sua legitimidade social). E o módulo 16 (resultados), apesar de tratar de algumas formas de uso e 

de conciliação entre uso e conservação, não possui foco no desenvolvimento socioambiental. 

86. Dessa forma, nota-se uma lacuna na ferramenta que deve ser suprida na análise de 

um órgão que deve se preocupar a questão da função social do patrimônio público. 

87. Não obstante a lacuna verificada, o Rappam subsidiou o Indimapa em grande 

medida, não apenas no tocante ao conteúdo das questões, mas também em relação à própria 

escolha do instrumento questionário como método de análise, à forma de tratamento dos dados e 

à aplicação do questionário. 

88. Outra referência utilizada foram os Indicadores de efetividade da implementação de 

unidades de conservação estaduais do Amazonas, criados pela Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado do Amazonas (SDS-AM), em 2006. A 

ferramenta foi organizada em torno de 14 temas/processos. Percebe-se um alinhamento maior 

dessa ferramenta aos objetivos do Indimapa, o que se reflete na presença de temas como 

regularização fundiária, conselho gestor, organização e envolvimento comunitário na zona de 

amortecimento e geração de renda para a população local (SDS-AM, 2006, p. 12). 

89. Todos os itens são avaliados em escala homogênea que varia de 0 a 4, sendo 0 o 

estágio de implementação não iniciada, e 4, o estágio de implementação totalmente realizada. Há 

ainda as opções "não se aplica" e "sem informação". Essa ferramenta contribuiu tanto no 

conteúdo das questões quanto no formato do questionário. 

90. É mister citar ainda o próprio Sistema de Gestão Integrada do ICMBio como 

referência. O Sistema surgiu como parte do planejamento e da reestruturação do Instituto. O 

Sige, em 2012, contou com 137 indicadores, que avaliam os macroprocessos da instituição. 

Muitos dos temas eleitos para serem tratados no Indimapa foram extraídos diretamente desses 

macroprocessos (alguns, inclusive, mantiveram seu nome original). Em alguns casos, a própria 

informação do Sige abastece a avaliação do Indimapa (estrutura física, mobiliário e serviços). 

91. O indicadores do Sige são preenchidos pelos gestores das unidades (não apenas as 

UCs, mas também suas diretorias e centros de pesquisa). O foco desses indicadores é medir o 

desempenho das unidades e dos processos. 

Teste-piloto e revisões 

92. A primeira versão do questionário foi levada à Acadebio, para aplicação em teste-

piloto. O teste foi realizado na oportunidade de um curso de gestão para resultados. Estavam 

presentes na ocasião 15 servidores do Instituo Chico Mendes, dentre analistas ambientais, chefes 

de unidade, coordenadores regionais, entre outros. As contribuições dos servidores foram 

bastante pertinentes e valiosas, e o questionário foi submetido a profunda revisão, com alteração 

substancial de seu conteúdo. 

93. O questionário foi ainda submetido à revisão do supervisor da equipe, bem como da 

Secretaria de Métodos Aplicados e Suporte à Auditoria, quando foram incorporadas outras 

sugestões. 
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Versões a serem aplicadas pelos Tribunais de Contas dos Estados 

94. Como já foi dito, o questionário era composto de 80 questões, mas apenas 31 

alimentaram o instrumento de consolidação. As 49 restantes eram questões voltadas à análise 

detalhada apresentada no relatório. 

95. Foi facultado aos TCEs a aplicação dessas 49 questões restantes. Poderiam os 

Tribunais estaduais, inclusive, alterar essas questões para o formato que mais fosse adequado aos 

seus exames. O TCE poderia, ainda, acrescentar questões de autoria própria. Mas, no tocante às 

31 questões que alimentaram o Indimapa, estas deveriam ser aplicadas de forma idêntica, sem 

alteração de redação. Só assim seria possível padronizar e tabular os dados obtidos para fins de 

comparabilidade. 

96. Ressalte-se que foram criadas, ainda, duas questões adicionais para aplicação pelos 

TCEs. Essas questões trataram da estrutura física da sede administrativa das unidades: móveis, 

equipamentos e serviços tais como água tratada, energia elétrica, internet, entre outros. Essas 

questões não foram, em princípio, aplicadas às UCs federais porque o dado já estava disponível 

no Sige, sistema de informação do ICMBio, sob forma de indicador por unidade. O sistema 

citado é preenchido pelo próprio gestor, de forma semelhante ao questionário eletrônico. As 

questões adicionais seguiram os mesmos moldes do indicador, contendo alternativas de resposta 

comparáveis. 

97. Essas questões adicionais foram também aplicadas a nova UCs federais que não 

tinham realizado o preenchimento do sistema 

98. Somando-se as 31 questões obrigatórias às duas adicionais, tem-se um total de 33 

questões nucleares que foram aplicadas da mesma forma às 247 UCs que compuseram a amostra 

da auditoria coordenada, qualquer que fosse sua esfera governamental. O inteiro teor do 

questionário pode ser conferido no Apêndice I – Papéis de Trabalho. 

Aplicação 

99. A aplicação do questionário deu-se principalmente por meio eletrônico, dada a já 

aludida limitação de deslocamento das equipes do TCU. Foi utilizado o SurveyMonkey, uma 

ferramenta de questionário online. A ferramenta permitia que o respondente preenchesse o 

questionário por partes, se preferisse, pois salvava as respostas e, no acesso seguinte, apresentava 

o questionário do ponto em que tinha sido interrompido. 

100. Contudo, essa funcionalidade apresentava determinadas restrições, pois associava às 

respostas ao número IP do computador do respondente. Assim, em alguns casos, como quando o 

computador integra determinados tipos de rede, não era possível acessar novamente o 

questionário do ponto em que fora interrompido. Assim, alguns chefes de UC responderam a 

uma versão elaborada em arquivo de texto (Microsoft Word), de teor idêntico ao eletrônico. 

Posteriormente, as respostas foram incluídas no SurveyMonkey pela equipe de auditoria. 

101. A ferramenta oferecia, ainda, a extração de relatórios em tabela (Microsoft Excel). 

Esses relatórios foram utilizados para a tabulação dos dados. 

102. Os Tribunais de Contas dos Estados tiveram a liberdade de aplicar seus questionários 

da forma que melhor conviesse aos seus trabalhos, inclusive em meio físico. Entretanto, o teor 

nuclear dos questionários (as 33 questões supracitadas) permaneceu sempre o mesmo. 
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Tratamento dos dados 

Critérios de consolidação 

103. Para o tratamento dos dados, foi criada uma planilha no software Microsoft Excel, no 

qual tanto o TCU quanto os TCEs deveriam preencher as respostas obtidas nos questionários. 

Essa planilha foi chamada de planilha de consolidação. 

104. Nessa planilha, os dados passaram por tratamento prévio. O mecanismo de 

tratamento desses dados foi padronizado também e repassado aos TCEs, para que pudessem 

aplicar todos os mesmos critérios. A esse mecanismo foi dada a denominação de critérios de 

consolidação. Os critérios de consolidação foram formalizados em documento enviado aos 

Tribunais estaduais e serão disponibilizados no presente documento. 

105. Os critérios de consolidação, de forma geral, trazem a divisão dos assuntos 

examinados em 14 temas (correspondentes aos 14 aspectos de gestão avaliados pelos 14 

indicadores do Indimapa). Trazem também a escala que determina em que ponto a 

implementação desses aspectos é considerada plenamente atendida, em que ponto ela é 

considerada nula e as gradações entre esses polos. 

106. Os indicadores funcionam de forma simples, mas o tratamento dos dados para 

conformação aos indicadores possui uma série de peculiaridades, para que faça jus à 

simplicidade almejada. O mecanismo será demonstrado na seção Indicadores e Índice. 

Confiabilidade das informações 

107. Grande parte das informações requeridas pelo questionário não diz respeito ao 

desempenho individual da UC, de forma que se diminui o risco de deformações como a defesa 

de fachada (quando o respondente adultera suas respostas por receio de ser julgado por elas). 

Entretanto, o risco persiste para algumas questões. 

108. Para mitigar esse risco, foram feitas comparações entre as respostas dos 

questionários respondidos por aquelas UCs visitadas nas atividades de campo (conferir lista no 

Apêndice B – Detalhamento dos métodos utilizados). 

109. Além da verificação in loco, foram também identificadas inconsistências entre as 

próprias respostas dos questionários no tocante ao preenchimento do tema plano de manejo. Os 

três estágios de avaliação do referido aspecto são: existência de um plano de manejo para a UC, 

adequação à sua realidade e implementação das ações previstas. Algumas respostas informavam, 

ao mesmo tempo, que o plano de manejo não existia, mas suas ações apresentavam alto grau de 

implementação. 

110. Uma possível interpretação para a inconsistência é que ações que comumente são 

previstas no plano de manejo (tal qual o zoneamento e as estratégias de proteção) poderiam estar 

de fato implementadas, ainda que não houvesse o plano em si. Porém, considerando que o plano 

de manejo é um instrumento de planejamento que define os objetivos da unidade, e o indicador 

propõe-se a avaliar justamente o mecanismo de planejamento da unidade, não se pode considerar 

que uma ação implementada atenda ao critério, uma vez que, sem um planejamento que defina 

um objetivo, não se sabe se aquela ação deveria mesmo ser realizada naquela área. 

111. Dessa forma, em todos os casos em que o respondente assinalou que o plano de 

manejo não existe, mas tem ações implementadas, a implementação foi desconsiderada, 

pontuando zero ponto. 
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Indicadores e índice de implementação e de gestão 

Indicadores de implementação 

Temas 

112. Os 14 temas selecionados para serem avaliados por meio dos indicadores do 

Indimapa são os constantes da tabela a seguir. 

Indicadores de implemenação e de gestão 

Indicador Tema 

G Plano de manejo 

H Recursos humanos 

$ Recursos financeiros 

E Estrutura física, mobiliário e serviços 

T Consolidação territorial 

F Fiscalização e combate a emergências ambientais 

P Pesquisa 

B Monitoramento da biodiversidade 

C Conselho consultivo ou deliberativo 

M Manejo comunitário 

A Acesso das populações residentes às políticas públicas 

U Uso público 

N Concessões florestais onerosas 

L Articulação local 

 

Natureza dos indicadores 

113. É essencial compreender certas características dos indicadores para saber que tipos 

de análise eles permitem efetuar.  

114. Em primeiro lugar, esses indicadores representam avaliações subjetivas efetuadas 

pelos gestores das unidades avaliadas, de forma a se obter uma quantificação dessa análise na 

perspectiva do chefe da UC. Assim sendo, os indicadores não permitem afirmações definitivas 

sobre o aspecto avaliado, mas podem ser considerados evidências de auditoria e comportam uma 

circularização com outras fontes de informação. 

115. Outro ponto importante é que os indicadores não representam valores absolutos dos 

aspectos avaliados, mas sim avaliações relativas. Tome-se, por exemplo, o Indicador $ (recursos 

financeiros). Não é o valor de recursos disponibilizados à UC que é representado pelo indicador, 

mas sim a opinião do chefe da unidade quanto à sua suficiência para sanar as necessidades da 

UC e quanto à dependência da unidade em relação aos recursos extraorçamentários. Esta é uma 

maneira de confrontar o volume de recursos com o complexo de variáveis que poderiam 

influenciar esse montante – que vão do tamanho de cada UC até as pressões sofridas por essas 

áreas. O chefe da unidade já possui um conceito formado dessa gama de variáveis, algumas das 

quais não podem ser quantificadas. 
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116. O resultado dessas avaliações relativas a cada indicador aponta a distância entre a 

situação esperada (oriunda dos critérios legais do Snuc) e a situação encontrada nas UCs. A 

percepção de que o indicador mede não um valor absoluto, mas uma distância entre dois polos é 

fundamental para a compreensão dos gráficos de radar utilizados para representá-lo. 

Escala 

117. A construção da escala partiu do estabelecimento de dois polos: a situação esperada 

do aspecto analisado e a situação de implementação nula. Entre a situação nula e a ideal, foram 

determinados 3 estágios, 3 requisitos a serem preenchidos. Para cada requisito preenchido, 1 

ponto é atribuído ao aspecto. Atingidos os 3 requisitos, a UC recebe 3 pontos (pontuação 

máxima) e considera-se que a UC atingiu, naquele aspecto, a situação esperada. Se nenhum dos 

requisitos for preenchido, a UC recebe pontuação 0 naquele aspecto, o que significa nenhum 

avanço na sua implementação. 

Pontuação e corte de faixas 

118. O documento critérios de consolidação (disponibilizado na parte final desse 

documento) explica todas as pontuações atribuídas a cada um dos indicadores. Os cortes que 

determinam as faixas de pontuação foram realizados com base na experiência adquirida em 

campo pela equipe de auditoria, com base no julgamento profissional do auditor a respeito das 

informações necessárias para o exercício do controle periódico. 

Gráficos de radar 

119. Como já foi explicado, um dos objetivos principais do Indimapa é a comunicação 

acessível dos resultados da auditoria. 

120. Havia uma necessidade de se comparar os aspectos da gestão para que se pudessem 

identificar fraquezas em processos específicos. Isso poderia, por exemplo, subsidiar uma 

priorização de ações nas UCs, bem como a alocação de recursos. Naturalmente, a informação 

trazida pelo mapa é apenas uma dimensão a ser levada em conta em uma priorização de ações, 

que precisa também ser balizada por outros fatores tais quais os custos dessas ações, os 

benefícios esperados e a importância biológica, social e econômica da área. Mas a informação 

trazida pelo Indimapa tem alto peso nessa escolha. 

121. A pergunta era como comparar diversos aspectos de gestão sem incorrer no risco de 

igualar aspectos de gestão que possuem diferentes graus de influência nos resultados da unidade. 

A solução encontrada foi o gráfico de radar. O gráfico de radar compara aspectos, mas não 

atribui pesos a eles. Demonstra, em vez disso, a distância entre a uma situação existente e aquela 

que se espera. 

122. Assim, conforme a figura abaixo, para cada aspecto, ou indicador, há um eixo. 

Marca-se sobre cada eixo o ponto que representa o grau de implementação do aspecto. A linha 

formada pela ligação dos pontos dos eixos vizinhos forma um polígono. Esse políogono formado 

é outra das vantagens do gráfico de radar. Em um rápido olhar, identificam-se picos e vales 

dentre os aspectos (isto é, forças e deficiências de gestão, respectivamente), bem como a situação 

geral da gestão da unidade (mostrada pela expansão ou contração do polígono do gráfico sobre a 

teia de fundo). 
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123. A imagem a seguir traz um exemplo fictício. 

 

124. É notório que os indicadores A, C, P e E encontram-se na melhor situação possível (a 

situação esperada), estando perfeitamente aderentes aos critérios definidos. Assim, esse gráfico 

indica que: 

 Indicador A (acesso da população residente às políticas públicas) – valor 3: a maior parte das 

políticas públicas está disponível aos moradores da UC; 

 Indicador C (conselho gestor) – valor 3: a UC possui um conselho gestor formado, 

representativo e atuante; 

 Indicador P (pesquisa) – valor 3: a unidade possui estrutura para o pesquisador, possui 

mecanismos de incentivo à pesquisa e utiliza os resultados dessas pesquisas para a gestão; 

 Indicador E (estrutura física, mobiliário e serviços) – valor 3: a UC possui sede administrativa, 

móveis, equipamentos, bem como a maior parte ds serviços necessários ao funcionamento de suas 

atividades. 

125. Para exemplificar um indicador que se encontra no meio termo: 

 Indicador G (plano de manejo) – valor 1: a UC possui plano de manejo. Este, entretanto, não é 

adequado à realidade da UC, tampouco possui alto grau de implementação. 

126. Também chamam a atenção os indicadores L e B, que se encontram na pontuação 

mínima (0): 

 Indicador L (articulação local) – valor 0: não há forte articulação entre a direção da UC e outros 

órgãos governamentais (sejam da mesma esfera de governo ou de esferas diferentes), tampouco 

com organizações não governamentais. 

 Indicador B (monitoramento da biodiversidade) – valor 0: não houve qualquer forma de 

monitoramento da biodiversidade na unidade nos últimos 5 anos (e não há que se cogitar sua 

frequência, nem sua suficiência, uma vez que não existe). 

 

Índice de implementação 

127. O índice de implementação é a média de todos os indicadores aplicáveis à UC. 

Dessa forma, varia na mesma escala que os indicadores: entre 0 e 3. O índice representa uma 

síntese ainda maior dos dados coletados no questionário eletrônico. Seu propósito principal é 

comparar o grau de implementação das várias UCs do bioma Amazônia. 
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128. A vantagem do índice é que ele permite uma visualização ainda mais rápida da 

situação das UCs que os indicadores. Além disso, torna possível estabelecer um ranking entre 

todas as unidades, fornecendo subsídios à identificação das UCs que mas necessitam de ações de 

implementação. 

129. Uma das limitações da síntese por média é que se atribuem pesos homogêneos aos 

diversos aspectos de gestão. A quantificação desses pesos é tarefa de grande complexidade, pois 

envolve inúmeras variáveis. Entretanto, existem técnicas para atribuição de peso a variáveis não 

quantificáveis, o que, inclusive, é sugerido na seção recomendações para futuros trabalhos 

desta metodologia. 

130. É importante ressaltar que, no Indimapa, os valores foram apresentados arredondados 

para mostrar apenas uma casa decimal. Isso explica o porquê de duas UCs com pontuações 

aparentemente iguais estarem classificadas em faixas diferentes de implementação (as faixas 

serão discutidas na seção resultados). 

 

Resultados 

Indicadores de implementação 

131. Foram elaborados dois tipos de Indimapa: um com os indicadores de cada UC (um 

mapa para cada ente federado, isto é, União e estados) e um com os índices de todas as UCs do 

bioma. Os mapas podem ser vistos no relatório de auditoria. Nesses mapas podem ser 

consultados os resultados individuais de cada unidade. Serão aqui apresentados os dados 

consolidados classificados por esfera e por categoria. 

 

132. O gráfico de radar acima traz as médias de cada indicador para as 107 UCs federais 

(as médias foram obtidas apenas entre as UCs às quais cada indicador se aplicava). Destaquem-

se alguns indicadores: 

 Indicador G (plano de manejo) – valor 1,84: percebe-se baixo grau de implementação do 

instrumento plano de manejo. Em uma análise combinada com os valores individuais do 

Indimapa, nota-se que a maior parte das UCs (62) nem mesmo tem o instrumento. Segundo a A 
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Lei 9.985, de 2000, atividades como a visitação, as concessões florestais onerosas e o manejo 

comunitário só podem ser executadas conforme a regulamentação do plano de manejo. Isto 

aponta para a criticidade desse problema – sem o plano, várias outras atividades tendem a 

apresentar, também, baixo grau de implementação. 

 Indicador B (monitoramento da biodiversidade) – valor 0,65: estando acima apenas dos 

indicadores U (0,56) e N (0,61), esse indicador demonstra que não há uma forma sistematizada de 

monitoramento de biodiversidade entre as unidades. O que há são iniciativas pontuais, 

identificadas no questionário eletrônico e nas entrevistas com chefes de UCs. 

 Indicador H (recursos humanos) – valor 1,18: o fato de o valor estar acima de 1, somado à 

análise individual por UCs no Indimapa, demonstra que a maior parte das unidades possui ao 

menos uma pessoa em seu quadro, mas que a distribuição de pessoal está longe de ser suficiente. 

É interessante notar também que apesar de ambos os indicadores H e $ (recursos financeiros) 

terem valores baixos, o indicador H está acima do $ (0,83), o que indica que a necessidade de 

recursos financeiros é maior que a necessidade de recursos humanos. 

 Indicador E (estrutura física, mobiliário e serviços) – valor 2,78: a análise desse item requer 

cuidado. Não foram avaliadas a qualidade dos serviços e dos bens, tampouco as suas condições 

de manutenção; apenas a disponibilização desses bens e serviços. Assim, o alto valor desse 

indicador demonstra o esforço do ICMBio em disponibilizar uma estrutura mínima para as UCs, 

especialmente por meio de seus contratos nacionais (como o de fornecimento de materia de 

expediente e escritório, com a empresa BR Supply). 

133. Também é importante uma análise por categorias. 

 

 Indicador N (concessões florestais onerosas) – valor 0,61: o baixo grau do demonstra o que foi 

exposto acerca do plano de manejo – não é possível realizar a concessão florestal sem que haja o 

plano de manejo. É nesse instrumento que se determina o zoneamento da unidade, ou seja, 

"definição de setores ou zonas em uma unidade de conservação com objetivos de manejo e 

normas específicos, com o propósito de proporcionar os meios e as condições para que todos os 

objetivos da unidade possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz". Sem o zoneamento, 

não se pode realizar a concessão da exploração de suas florestas. Das 32 Flonas existentes no 

bioma, apenas 13 possuem plano de manejo. Dessas 13, 8 possuem potencial de exploração e 

trazem em seu zoneamento previsão para exploração das florestas. Apenas 3 já passaram por 

processo de licitação. 
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 Indicador U (uso público) – valor 0,56: nota-se que é o indicador de valor mais baixo para os 

Parques Nacionais da Amazônia. Pela análise do questionário, percebe-se que todos os chefes de 

Parque responderam que sua UC não possui estruturas para receber visitação. Apenas um 

respondeu possuir pessoal suficiente para promover as atividades (Parna Monte Roraima). Apesar 

disso, 9 responderam que existe aproveitamento do potencial de uso público do Parque. O 

indicador baixo sugere que a dificuldade de acesso à Amazônia, bem como a relativa 

indisponibilidade de certas políticas públicas podem ser causas do baixo esforço do ICMBio em 

dotar seus Parques amazônicos de condições para o uso público. Todavia, note-se que o chefe 

possuía a opção de responder no questionário que sua unidade não possuía potencial para uso 

público, caso em que o indicador não se aplicaria à UC, mesmo sendo um Parque. Nenhum fez 

isso: todos reconhecem que sua unidade possui esse potencial. 

 

 Indicador G (plano de manejo) – valor 0,61: esse agregado de categorias (Resex e RDS) recebeu 

o valor mais baixo no aspecto, exceto por Aries e APAs. 
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 Indicador B (monitoramento da biodiversidade) – valor 0,94: demonstra que a tendência entre 

essas UCs de proteção integral é haver monitoramentos com periodicidade inferior a um ano. 

 

 Indicador G (plano de manejo) – valor 0: demonstra que nenhuma Arie ou APA possui plano de 

manejo. Contudo, há que se lembrar que existem apenas 5 unidades federais nessas categorias. 

134. Outra análise importante é a comparativa entre as esferas federal e estadual. 
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 Indicador E (estrutura física, mobiliário e serviços): é o indicador que apresenta maior diferença 

entre as esferas. Isso ratifica a conclusão de que houve um esforço maior por parte do órgão 

executor federal (ICMBio) em dotar suas UCs de estrutura do que por parte dos Oemas. Permite 

identificar que, muitas vezes, as UCs estaduais não tem nem mesmo a estrutura mínima para 

realizar sua gestão. 

 Indicador F (fiscalização e combate a emergências ambientais): apesar de a diferença ser menor, 

ainda é significativa.  

 

 Indicador N (concessões florestais onerosas): o indicador médio da esfera estadual (0,79) supera 

minimamente o federal (0,61). A consulta aos valores individuais do Indimapa demonstra 

correlação entre plano de manejo e zoneamento na esfera estadual. De 27 Florestas Estaduais, 12 

possuem plano de manejo. Dessas 12, todas afirmam possuir, no zoneamento constante do seu 

plano, previsão de áreas para concessões florestais. Entretanto, apenas 2 indicam ter realizado a 

licitação e a contratação de concessionários. O valor mais alto nessa esfera deve-se, portanto, à 

mais frequente previsão de áreas para exploração em seu plano de manejo. Contudo, demonstra 

também que a existência do plano de manejo, embora seja requisito, não tem sido fator decisivo 

para a efetivação das concessões. 
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 Indicador U (uso público): o indicador da esfera estadual apresenta valor quase idêntico ao 

federal (0,57 para o estadual e 0,56 para federal). Na realidade, todos os indicadores alcançam 

valores bastante semelhantes. 

 Indicador E (estrutura física, mobiliário e serviços): é notável que o valor estadual (2,24) 

apresenta-se superior à média de todas as categorias (0,77). O número de Parques Estaduais (PEs) 

é expressivo (25 no total). Isso aponta para um investimento maior em estrutura nos PEs do que 

em outras categorias. 

 

 Indicador L (articulação local): revela menor articulação local na esfera estadual (0,68) em 

relação à federal (1,41). Há 44 UCs nessas 2 categorias (26 Resex e 18 RDS), contra 34 federais. 

(33 Resex e 1 RDS). 

 

 É notório que quase todos os indicadores de Esecs e Rebios estaduais encontram-se em valor 

consideravelmente abaixo dos padrões federais. São 7 Rebios e 8 Esecs, na esfera estadual (15 no 

total), contra 9 de cada categoria, na esfera federal (18 no total). 
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 Indicador A (acesso às políticas públicas): na esfera estadual, a presença de APAs é 

sensivelmente mais forte (são 28 na amostra da auditoria – e apenas 1 Arie). O Indicador A das 

APAs e Arie estaduais alcança o valor de 2,67, demonstrando alta disseminação das políticas 

públicas. Ressalte-se que a tendência desse indicador é alcançar valores bastante semelhantes 

entre as duas esferas, visto que se trata das mesmas políticas públicas e dos mesmos responsáveis 

por sua implementação. É o que de fato acontece em todas as comparações entre UCs estaduais e 

federais. 

135. Não foi feita uma análise para a categoria Refúgio de Vida Silvestre (Revis), pois 

existe apenas uma no estado do Pará. Contudo, a unidade pode ser consultada de forma 

individual no Indimapa. 

Índice de implementação 
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Distribuição dos Índices de Implementação e de Gestão das 247 UCs avaliadas no bioma Amazônia. 

BAIXO Sexto 0 – 0,5 Sexto 0,5 – 1 FAIXA 0 – 1 Sexto 0 – 0,5 Sexto 0,5 – 1 FAIXA 0 – 1 

Federais 0 19 19 0,0% 17,8% 17,8% 

Estaduais 17 62 79 12,1% 44,3% 56,4% 

 AC 0 2 2 0,0% 25,0% 25,0% 

 AM 4 8 12 10,0% 20,0% 30,0% 

 AP 0 3 3 0,0% 60,0% 60,0% 

 MA 0 6 6 0,0% 75,0% 75,0% 

 MT 5 6 11 35,7% 42,9% 78,6% 

 PA 2 5 7 9,5% 23,8% 33,3% 

 RO 4 30 34 10,3% 76,9% 87,2% 

 RR 1 1 2 50,0% 50,0% 100,0% 

 TO 1 1 2 33,3% 33,3% 66,7% 

TOTAL 17 81 98 6,9% 32,8% 39,7% 

 

MÉDIO Sexto 1 – 1,5 Sexto 1,5 – 2 FAIXA 1 - 2 Sexto 1 – 1,5 Sexto 1,5 – 2 FAIXA 1 – 2 

Federais 52 28 80 48,6% 26,2% 74,8% 

Estaduais 39 20 59 27,9% 14,3% 42,1% 

 AC 2 3 5 25,0% 37,5% 62,5% 

 AM 20 8 28 50,0% 20,0% 70,0% 

 AP 1 1 2 20,0% 20,0% 40,0% 

 MA 2 0 2 25,0% 0,0% 25,0% 

 MT 3 0 3 21,4% 0,0% 21,4% 

 PA 8 5 13 38,1% 23,8% 61,9% 

 RO 3 2 5 7,7% 5,1% 12,8% 

 RR 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 

 TO 0 1 1 0,0% 33,3% 33,3% 

TOTAL 91 48 139 36,8% 19,4% 56,3% 

 

ALTO Sexto 2 – 2,5 Sexto 2,5 – 3 FAIXA 2 – 3 Sexto 2 – 2,5 Sexto 2,5 – 3 FAIXA 2 – 3 

Federais 7 1 8 6,5% 0,9% 7,5% 

Estaduais 2 0 2 1,4% 0,0% 1,4% 

 AC 1 0 1 12,5% 0,0% 12,5% 

 AM 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 

 AP 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 

 MA 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 

 MT 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 

 PA 1 0 1 4,8% 0,0% 4,8% 

 RO 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 

 RR 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 

 TO 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 

TOTAL 9 1 10 3,6% 0,4% 4,0% 
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136. A tabela e os gráficos acima mostram a distribuição das 247 UCs pelos valores 

alcançados em seus índices de implementação. As notas, que variam entre 0 e 3, foram 

distribuídas em 3 faixas: 0 a 1 – baixa implementação; 1 a 2 – média implementação; e 2 a 3 – 

alta implementação. Essas faixas são divididas em dois sextos cada. Se uma UC recebe o valor 

exato que divide duas faixas ou dois sextos, ela é classificada na faixa ou no sexto acima – isto é, 

se a UC atinge 2, ela é classificada como altamente implementada; da mesma forma, se atinge 

0,5, ela é classificada no sexto de 0,5 a 1. 

137. Percebe-se que mais da metade (56,3%) encontra-se na faixa de implementação 

média (1 a 2), sendo a maioria na sexto inferior (de 1 a 1,5). Apenas um percentual de 4% se 

encontra com alta implementação, enquanto 39,7% ocupam a faixa de baixa implementação. 

138. Se forem consideradas apenas as UCs federais, o quadro apresenta melhora 

significativa. A participação na faixa de baixa implementação cai drasticamente para 17,8%, 

perdendo espaço principalmente para a faixa de média implementação (com 74,8%). A faixa de 

alta implementação também aumenta sua proporção (para 7,5%). 

139. Para as UCs estaduais, a situação se agrava. O percentual de UCs na faixa de baixa 

implementação é de mais da metade (56,4%). A faixa de média implementação, com 42,1% das 

UCs estaduais, perde espaço para a baixa. Apenas 2 das 140 unidades estaduais (1,4%) se 

encontram com alta implementação. 

140. Verifica-se também que nenhuma das 107 UCs federais encontra-se no sexto mais 

baixo da classificação (entre 0 e 0,5), contra 17 UCs estaduais nesse sexto (12,1% das 140). 

Nota-se, também, que a única UC a figurar no sexto mais alto (entre 2,5 e 3) é federal (Rebio 

Uatumã). 

141. A média dos índices de todas as UCs federais da Amazônia é 1,35, enquanto a média 

das estaduais é 0,98. Isso reforça que as UCs federais encontram-se em um patamar superior de 

implementação em relação às estaduais. Essa média foi obtida da seguinte forma: primeiro 

calculou-se a média dos indicadores de cada UC (ou seja, seus índices); em seguida, calculou-se 

a média dos índices das UCs. Isso significa que os indicadores têm maior ou menor peso 

conforme a frequência de sua aplicabilidade. Significa dizer que um aspecto de gestão – como, 

por exemplo, uso público – afeta menos a média quando aparece em apenas parte das UCs. 

142. Por fim, a média dos índices das 247 UCs do bioma é igual a 1,14 (média obtida pelo 

mesmo método descrito acima). 

 

Conclusão 

143. O Indimapa é parte da Auditoria Coordenada em Unidades de Conservação no bioma 

Amazônia, então as conclusões a respeito do trabalho encontram-se no relatório da auditoria. 

Não obstante, a rápida análise empreendida com a ferramenta apresentada nesta metodologia já 

permite traçar algumas conclusões. 

144. O aspecto que mais se destaca é a diferença de implementação entre as UCs da esfera 

federal e as da esfera estadual. A média dos índices de implementação das UCs federais (1,35) é 

superior à média estadual (0,98) em quase 4 décimos. Isso significa que o esforço do governo 

federal em propiciar às suas unidades as condições necessárias à sua implementação é maior do 

que o esforço dos governos estaduais da Amazônia. 

145. Alguns esforços em particular se sobressaem. Na esfera federal, por exemplo, é 

notório o avanço em provimento de estrutura física às UCs. A diferença em relação à esfera 
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estadual ratifica esse resultado. O mesmo se aplica, em menor grau, às ações de fiscalização e 

combate a emergências ambientais. 

146. Contudo, aspectos básicos como o plano de manejo e o conselho deliberativo ou 

consultivo ainda se encontram em baixo grau de implementação. Ambos os itens possuem 

impacto em outros aspectos de gestão, como as atividades mais específicas de uso público, 

concessão florestal e manejo comunitário. O plano de manejo, em especial, é um item crítico, 

visto que se encontra, grosso modo, sob a governabilidade de apenas um ator, o ICMBio – 

sendo, talvez, aquele que pode ser alterado e produzir o maior ganho. 

147. Dito isso, percebeu-se, também, que o plano de manejo não é fator decisivo para a 

implementação das atividades que dele dependem. Conquanto seja pré-requisito legal para essas 

atividades, são necessários esforços de gestão além da simples elaboração do plano. 

148. Nenhuma das categorias, de acordo com as análises empreendidas no Indimapa, 

satisfaz seus objetivos a contento, em particular aqueles que lhes são específicos ou mais fortes. 

Trata-se, aqui, novamente, das atividades concessão florestal (para as Florestas Nacionais e 

Estaduais), uso público (para os Parques) e manejo comunitário (para as Resex e as RDS). 

Naturalmente, os objetivos de conservação da biodiversidade escapam a essa análise. Então, 

sobre esse aspecto, o Indimapa não pode fornecer avaliações. A análise da proteção do 

patrimônio natural é objeto do relatório desta auditoria. 

149. Sendo assim, a conclusão que se obtém pela análise do Indimapa vai ao encontro das 

conclusões do TCU e dos TCEs no âmbito da auditoria coordenada. As condições 

disponibilizadas pelos governos federal e estadual não têm sido suficientes à gestão das UCs em 

muitos aspectos. E, apesar dos esforços dos órgãos envolvidos na governança das UCs, as 

fragilidades na gestão das unidades acabam dificultando o alcance de seus objetivos, em especial 

aqueles relacionados à promoção do desenvolvimento socioambiental. Tudo isso contribui para a 

exposição do patrimônio natural a riscos. 

 

Recomendações para futuros trabalhos 

150. Na seção diagnóstico foi apresentada a possibilidade de se repetir a aplicação do 

questionário eletrônico para se obter novas posições para os indicadores de cada UC, de forma a 

traçar sua evolução. Isso traz a necessidade de se exporem algumas recomendações para os 

futuros trabalhos. 

151. Há sempre espaço para aprimoramento do instrumental utilizado no trabalho. Nesse 

sentido, uma revisão do questionário para diminuir a possibilidade de ambiguidade dos 

comandos e das alternativas de resposta pode trazer benefícios à posterior análise. Contudo, é 

necessário manter uma comparabilidade dos indicadores. Sendo assim, deve-se procurar manter 

os degraus de cada indicador. Sendo assim, não seria recomendável, por exemplo, alterar os 

critérios de avaliação do plano de manejo (existência, adequação e implementação) para outros 

não previstos. Isso geraria escalas incomparáveis.  

152. Verifica-se, entretanto, a possibilidade de criação de novos indicadores (ou mesmo a 

supressão de alguns, se considerado necessário). 

153. Outro ponto que pode ser levado adiante é a atribuição de pesos aos indicadores na 

formação do índice. A média dos indicadores é uma síntese que traz certas limitações no tocante 

à identificação da contribuição de cada fator ao produto final. Existem métodos para atribuir 

peso a variáveis não quantificáveis (como o Weighted Scoring Method), que consideram a 

opinião de diversos atores relacionados ao tema e permitem refinar a avaliação com base na 

experiência de cada um. 



  

 

181 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

SecexAmbiental / Seaud / Secex-RR 
Auditoria Coordenada em Unidades de Conservação no bioma Amazônia 

 

154. A ponderação dos indicadores não traz prejuízos à comparabilidade dos indicadores e 

dos índices no tempo. Futuramente, seria possível aplicar os pesos definidos retroativamente aos 

indicadores obtidos nesta primeira rodada da ferramenta e retificar a presente análise. 

155. Outra recomendação é a de buscar novos cruzamentos de indicadores. Os indicadores 

são independentes e podem ser agregados em diferentes grupos, conforme a conveniência. Por 

exemplo, é possível realizar uma análise apenas acerca dos indicadores que representam insumos 

da gestão. 

156. Os indicadores podem, também, ser combinados a informações externas, como, por 

exemplo, os próprios resultados do Rappam, indicadores sociais, dados sobre desmatamento etc. 

Por ser um mapa, o Indimapa permite também a combinação com informações 

georreferenciadas, como malhas de municípios, estradas, áreas desmatadas, zoneamento 

ecológico e econômico da Amazônia, fisionomias de vegetação, entre outros elementos, que 

permitem avaliar as diversas situações e pressões que podem afetar as unidades de conservação. 

157. Em resumo, o Indimapa traz informações simples e relevantes, que permitem 

diversos manuseios e combinações, o que  

 

Critérios de consolidação 

 

Mapas de índices 

158. Uma das formas de consolidação de informações das auditorias do Tribunal de 

Contas da União (TCU) e dos Tribunais de Contas dos Estados (TCEs) são os mapas de índices. 

Esse instrumento consiste em uma série de mapas que confrontam índices de gestão e resultados 

com o contexto das Unidades de Conservação localizadas no bioma Amazônia. Seu propósito é 

fornecer um panorama visual dessas Unidades. A alimentação dos índices desses mapas é feita 

automaticamente por um arquivo do programa Microsoft Excel, que traz planilhas de entrada e 

saída de dados, com fórmulas de cálculo dos índices. 

159. Os critérios de preenchimento da planilha de entrada são compatíveis com o 

questionário do TCU destinado às Unidades federais e com as questões mínimas para aplicação 

pelos TCEs. As tabelas abaixo trazem a correspondência entre o questionário e as planilhas de 

entrada de dados. 

160. A planilha “1. Entrada” traz um checklist com diversos índices; cada um desses 

índices é composto de três itens. O item admite apenas duas respostas: atendido e não atendido. 

O item atendido deve ser preenchido com o valor 1. O item não atendido deve ser preenchido 

com o valor 0. Com o checklist preenchido, as fórmulas calcularão os índices automaticamente 

na planilha “2. Índices”. 

161. Deve-se atentar para as peculiaridades de cada Unidade de Conservação e sua 

categoria. Nem todos os índices são aplicáveis a todas as categorias. E pode ocorrer, também, de 

uma Unidade específica não ter vocação para determinado uso, mesmo se classificada em uma 

categoria que permite e incentiva esse uso. Assim, alguns dos índices (consolidação territorial, 

concessões florestais onerosas, manejo comunitário, uso público e acesso a políticas públicas) 

possuem um quarto item: aplicabilidade. Se não aplicável, o índice inteiro não se aplica à UC. 

Nesse caso, os 3 itens devem ser preenchidos com o valor NA. 

162. Os índices permitem diferentes análises combinadas, portanto alimentarão vários 

mapas. 
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Planilha 1. Entrada 

 

G – Plano de manejo da UC 

Critério Fonte Valor Resposta 

Existência Questão 4.2 

1 Sim, e é adequado à realidade da Unidade. 

1 Sim, mas não é adequado à realidade da Unidade. 

0 Não, mas está sendo elaborado. 

0 Não. 

Adequação Questão 4.2 

1 Sim, e é adequado à realidade da Unidade. 

0 Sim, mas não é adequado à realidade da Unidade. 

0 Não, mas está sendo elaborado. 

0 Não. 

Implementação Questão 4.5 

1 Total. 

1 Alto. 

1 Médio. 

0 Baixo. 

0 Nulo. 

0 Não se aplica, pois a UC não possui instrumentos de planejamento. 

 

H – Recursos humanos 

Critério Fonte Valor Resposta 

Existência 
Fontes 

externas ao 
questionário 

1 Pelo menos uma pessoa. 

0 Nenhuma pessoa. 

Suficiência parcial Questão 1.1 

1 Atende completamente às demandas. 

1 Atende parcialmente às demandas. 

0 Não é suficiente para atender às demandas. 

Suficiência total Questão 1.1 

1 Atende completamente às demandas. 

0 Atende parcialmente às demandas. 

0 Não é suficiente para atender às demandas. 

 

$ – Recursos financeiros 

Critério Fonte Valor Resposta 

Suficiência parcial Questão 2.1 

1 Atendem completamente às demandas. 

1 Atendem parcialmente às demandas. 

0 Não é suficiente para atender às demandas. 

Suficiência total Questão 2.1 

1 Atendem completamente às demandas. 

0 Atendem parcialmente às demandas. 

0 Não é suficiente para atender às demandas. 

Dependência de recursos 
extraorçamentários para 
atividades essenciais 

Questão 2.3 

1 
As fontes extraorçamentárias contribuem apenas para atividades acessórias à 
gestão da UC. 

1 
Não se aplica, pois a UC não depende de fontes extraorçamentárias para 
financiar atividades da gestão. 

0 As fontes extraorçamentárias financiam atividades essenciais para a UC. 
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E – Estrutura, mobiliário e serviços na UC 

Critério Fonte Valor Resposta 

Sede administrativa 
Questão 

14.1 

1 A UC está em sede própria do ICMBio. 

1 A sede da UC ocupa espaço cedido por outra instituição. 

0 A UC não tem sede. 

Móveis e equipamentos 

TCU 
ICMBio 
(Sige) 

1 Opção 3 do Sige: A UC possui mobiliário e/ou equipamento e ele é satisfatório. 

1 
Opção 2 do Sige: A UC possui mobiliário e/ou equipamento e em grande parte 
ele atende às necessidades. 

0 
Opção 1 do Sige: A UC possui mobiliário e/ou equipamento, mas em grande 
parte ele não atende às necessidades. 

0 Opção 0 do Sige: A UC não possui nenhum mobiliário e/ou equipamento. 

TCEs 
Questão 

adaptada 1 

1 A UC possui mobiliário e/ou equipamento e ele é satisfatório. 

1 
A UC possui mobiliário e/ou equipamento e em grande parte ele atende às 
necessidades. 

0 
A UC possui mobiliário e/ou equipamento, mas em grande parte ele não 
atende às necessidades. 

0 A UC não possui nenhum mobiliário e/ou equipamento. 

Serviços 
- Vigilância patrimonial 

- Limpeza e conservação 

- Manutenção e abastecimento de 

frota 

- Material de expediente 

- Água tratada 

- Energia elétrica 

- Telefona fixa 

- Internet 

- Telefonia VoIP 

 
Dos serviços citados acima, pode 
ocorrer de uma UC não precisar de 
todos. Nesse caso, o serviço 
desnecessário deve ser excluído da 
análise, já que sua ausência não 
impacta a gestão da UC. Assim, esta 
avaliação deve seguir os seguintes 
passos: 

1. excluir os itens marcados como 

“não necessários” do universo; 

2. dentre os itens indicados como 

necessários, verificar se a UC 

possui a maioria deles. Em caso 

positivo, considera-se o item 

atendido. Em caso negativo, 

considera-se o item não atendido. 

TCU 
ICMBio 
(Sige) 

X Excluir os itens marcados como não necessários (opção 1 do Sige). 

1 Maioria de opções 2 e 3 do Sige (possui o serviço, ainda que insatisfatório). 

0 Maioria de opções 0 do Sige (não possui o serviço, mas ele é necessário). 

1 Se houver empate, considera-se o item atendido. 

TCEs 
Questão 

adaptada 2 

X Excluir os itens marcados como não necessários. 

1 
Se a opção “A UC possui o serviço e ele é necessário” for marcada na maior 
parte dos serviços necessários. 

0 
Se a opção “A UC não possui o serviço, mas ele é necessário” for marcada 
na maior parte dos serviços necessários. 

1 Se houver empate, considera-se o item atendido. 
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T – Consolidação territorial 

Critério Fonte Valor Resposta 

Aplicabilidade do índice 
Categorias 

não 
aplicáveis 

NA 

Não se aplica às seguintes categorias: 
- APA 

- Arie 

- Revis (Refúgio de Vida Silvestre) 

Regularização fundiária Questão 7.1 

0 Obstáculos à desapropriação. 

0 Ocupação ilegal da UC. 

1 Se as opções acima não estiverem marcadas, considera-se o item atendido. 

Demarcação e sinalização Questão 7.3 

1 (1) A UC está demarcada e sinalizada 

0 A UC está apenas demarcada. 

0 A UC está apenas sinalizada. 

0 Não há demarcação e sinalização da UC. 

Delimitação 
Questão 

12.2 

1 Sim. 

1 Sim, mas a atual delimitação necessita ser revisada. 

0 Não, a atual delimitação impede o alcance dos objetivos. 

 

F – Fiscalização e emergências ambientais 

Critério Fonte Valor Resposta 

Plano de proteção ou de manejo 
de fogo 

Questão 8.1 

1 Sim. 

0 O plano de proteção está em processo de elaboração. 

0 Não. 

Recursos materiais Questão 8.2 

1 Eles são disponibilizados e atendem às necessidades da UC. 

1 Eles são disponibilizados e atendem em parte às necessidades da UC. 

1 
Não se aplica, pois a UC não sofre pressões que justifiquem uma atividade 
intensa de fiscalização e combate a emergências ambientais. 

0 Eles são disponibilizados, mas não atendem às necessidades da UC. 

0 Os meios não são disponibilizados. 

Efetividade das atividades Questão 8.3 

1 Ambas têm sido muito efetivas. 

1 Apenas as ações de fiscalização têm sido muito efetivas. 

1 
Apenas as ações de combate a emergências ambientais têm sido muito 
efetivas. 

1 
Não se aplica, pois a UC não sofre pressões que justifiquem uma atividade 
intensa de fiscalização e combate a emergências ambientais. 

0 Apesar dos esforços, ambas têm sido pouco efetivas. 

0 
Não se aplica, pois a UC não dispõe de meios para realizar ações de 
fiscalização e combate a emergências ambientais. 

 

P – Pesquisa 

Critério Fonte Valor Resposta 

Infraestrutura 
Questão 

12.11 

1 Possui, e é satisfatória. 

1 Possui, mas não é satisfatória. 

0 Não possui. 
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P – Pesquisa 

Critério Fonte Valor Resposta 

Mecanismos de incentivo 
Questão 

12.13 

1 Sim. 

0 Não. 

Utilização das informações das 
pesquisas pela gestão 

Questão 
12.15 

1 São totalmente incorporados às atividades. 

1 São considerados de forma complementar. 

0 Não são levados em consideração. 

0 Não se aplica, pois a UC não dispõe de informações de pesquisas. 

 

 

B – Monitoramento da biodiversidade 

Critério Fonte Valor Resposta 

Existência 
Questão 

11.1 

1 Sim, tem realizado pelo menos um monitoramento anual. 

1 Sim, porém menos de uma vez por ano. 

0 Não foi realizado monitoramento nos últimos 5 anos. 

Frequência 
Questão 

11.1 

1 Sim, tem realizado pelo menos um monitoramento anual. 

0 Sim, porém menos de uma vez por ano. 

0 Não foi realizado monitoramento nos últimos 5 anos. 

Suficiência 
Questão 

11.2 

1 Sim. 

0 Não. 

0 Não se aplica. 

 

C – Conselho gestor 

Critério Fonte Valor Resposta 

Existência Questão 4.7 

1 Sim. 

0 O conselho gestor está em processo de formação. 

0 Não. 

Atuação Questão 4.9 

1 O conselho é muito atuante. 

0 O conselho é pouco atuante. 

0 O conselho não é atuante. 

0 Não se aplica, pois a UC não possui conselho. 

Representatividade 
Questão 

4.11 

1 Sim, mantém. 

0 
Não, pois os membros deixam de frequentar o conselho, tornando sua 
composição desequilibrada. 

 

M – Manejo comunitário 

Critério Fonte Valor Resposta 

Aplicabilidade do índice 

Categorias 
não 

aplicáveis 
 

Aplica-se apenas às seguintes categorias: 
- RDS 

- Resex 

Questão 5.1 

NA O índice não se aplica à UC se estiver marcada a opção “não existem”. 

NA 
O índice não se aplica à UC se estiver marcada apenas a opção “existem 
pessoas cuja presença não é admitida” e nenhuma outra da questão. 
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M – Manejo comunitário 

Critério Fonte Valor Resposta 

Acordo de Gestão ou Plano de 
Manejo Florestal Comunitário 

Questão 4.4 

1 Possui Acordo de Gestão ou equivalente. 

1 Possui Plano de Manejo Florestal Comunitário. 

0 Se nenhuma das opções acima estiver marcada. 

Implementação 
Questão 

12.17 

1 Total. 

1 Alto. 

1 Médio. 

0 Baixo. 

0 Nulo. 

0 Não se aplica. 

Monitoramento da promoção do 
desenvolvimento socioambiental 

Questão 
12.18 

1 Sim. 

0 Não. 

 

 

A – Acesso às políticas públicas 

Critério Fonte Valor Resposta 

Aplicabilidade do índice 

Categorias 
aplicáveis 

NA 

Não se aplica às seguintes categorias: 
- Esec 

- Parque (Nacionais e Estaduais) 

- Rebio 

Questão 5.1 

NA O índice não se aplica à UC se estiver marcada a opção “não existem”. 

NA 
O índice não se aplica à UC se estiver marcada apenas a opção “existem 
pessoas cuja presença não é admitida” e nenhuma outra da questão. 

Das políticas citadas abaixo, pode ocorrer de uma política não ser necessária em determinada UC. Pode ocorrer também de o gestor da 
Unidade não dispor de informações acerca da disponibilização das políticas às populações residentes. Nesses casos, a política em questão 
deve ser excluída da análise. Assim, esta avaliação deve seguir os seguintes passos: 

1. excluir de cada grupo os itens marcados como “não se aplica” ou “não disponho dessa informação”; 

2. dentre as políticas que restaram, verificar se a maioria está disponível. Em caso positivo, considera-se o item atendido. Em caso 

negativo, considera-se o item não atendido. 

 

Grupo 1 
Bolsa Verde 
Bolsa Família 
Créditos Rurais 

Questão 5.3 

X 
Excluir os itens marcados como “não disponho dessa informação” e “não 
se aplica”. 

1 Se a opção “disponível” for marcada na maior parte das políticas do grupo 1. 

0 
Se a opção “não disponível” for marcada na maior parte das políticas do grupo 
1. 

1 Se houver empate, considera-se o item atendido. 

1 
Caso a opção “não se aplica” seja marcada para os 3 itens, considera-se o 
item atendido. 

Grupo 2 
Energia elétrica 
Telefonia fixa 
Inclusão digital 

Questão 5.3 

X 
Excluir os itens marcados como “não disponho dessa informação” e “não 
se aplica”. 

1 Se a opção “disponível” for marcada na maior parte das políticas do grupo 2. 

0 
Se a opção “não disponível” for marcada na maior parte das políticas do grupo 
2. 

1 Se houver empate, considera-se o item atendido. 
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A – Acesso às políticas públicas 

Critério Fonte Valor Resposta 

1 
Caso a opção “não se aplica” seja marcada para os 3 itens, considera-se o 
item atendido. 

Grupo 3 
Saneamento básico 
Saúde 
Educação 

Questão 5.3 

X 
Excluir os itens marcados como “não disponho dessa informação” e “não 
se aplica”. 

1 Se a opção “disponível” for marcada na maior parte das políticas do grupo 3. 

0 
Se a opção “não disponível” for marcada na maior parte das políticas do grupo 
3. 

1 Se houver empate, considera-se o item atendido. 

1 
Caso a opção “não se aplica” seja marcada para os 3 itens, considera-se o 
item atendido. 

 

 

U – Uso público 

Critério Fonte Valor Resposta 

Aplicabilidade do índice 

Categorias 
aplicáveis 

 

Aplica-se apenas à seguinte categoria: 
- Parque (Nacionais e Estaduais) 

Questão 
12.5 

NA 
O índice não se aplica à UC se estiver marcada a opção “não se aplica, pois a 
UC não tem esse potencial”. 

Utilização do potencial 
Questão 

12.5 

1 Sim. 

1 Em parte. 

0 Não. 

Estrutura 
Questão 

12.6 

0 Estrutura de visitação inexistente ou insuficiente 

1 Se a opção acima não estiver marcada, considera-se o item atendido. 

Pessoal 
Questão 

12.6 

0 Pessoal insuficiente. 

1 Se a opção acima não estiver marcada, considera-se o item atendido. 

 

 

N – Concessões florestais onerosas 

Critério Fonte Valor Resposta 

Aplicabilidade do índice 

Categorias 
aplicáveis 

 

Aplica-se apenas às seguintes categorias: 
- Floresta (Nacionais e Estaduais) 

Questão 
12.8 

NA 
O índice não se aplica à UC se estiver marcada a opção “não”. 

Zoneamento para a concessão 
florestal 
(previsto no plano de manejo da 
UC) 

Questão 
12.9 

1 Sim, o zoneamento prevê. 

0 Não. 

0 Não se aplica. 

Licitação e contratação 
Fontes 

externas ao 
questionário 

1 Sim, já ocorreu o processo. 

0 Não. 

Planos de manejo florestais de 
concessionários 

Questão 4.4 
1 Possui. 

0 Não possui. 
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L – Articulação local na UC 

Critério Fonte Valor Resposta 

Organizações governamentais da 
mesma esfera 

Questão 6.3 

1 Há alta cooperação. 

0 Há baixa cooperação. 

0 Não há cooperação. 

Organizações governamentais de 
esferas distintas 

Questão 6.3 

1 Há alta cooperação. 

0 Há baixa cooperação. 

0 Não há cooperação. 

Parceiros e ONGs Questão 6.3 

1 Há alta cooperação. 

0 Há baixa cooperação. 

0 Não há cooperação. 
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Indicadores de implemenação e de gestão do Indimapa 

 

Indicador Tema 

G Plano de manejo 

H Recursos humanos 

$ Recursos financeiros 

E Estrutura física, mobiliário e serviços 

T Consolidação territorial 

F Fiscalização e combate a emergências ambientais 

P Pesquisa 

B Monitoramento da biodiversidade 

C Conselho consultivo ou deliberativo 

M Manejo comunitário 

A Acesso das populações residentes às políticas públicas 

U Uso público 

N Concessões florestais onerosas 

L Articulação local 
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Unidades de conservação federais e estaduais avaliadas na auditoria 

 

 

Resultados obtidos dos indicadores e índices das 107 UCs Federais no bioma Amazônia 

 

 

Categoria Esfera Unidade de Conservação 

Indicadores 
Média dos 

Indicadores 

Nota Final 
- Índice do 
Indimapa 

G H $ E T F P B C M A U N L 

APA Federal APA Igarapé Gelado 1 2 2 4 NA 2 3 1 3 NA 3 NA NA 1 2,2 1,2 

APA Federal APA Tapajós 1 2 3 3 NA 1 1 2 1 NA 4 NA NA 1 1,9 0,9 

Arie Federal Arie Javari Buriti 1 1 3 2 NA 3 1 1 1 NA NA NA NA 1 1,6 0,6 

Arie Federal Arie Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais 1 3 1 4 NA 4 4 4 1 NA NA NA NA 2 2,7 1,7 

Arie Federal Arie Seringal Nova Esperança 1 2 2 4 NA 2 2 1 1 NA 3 NA NA 1 1,9 0,9 

Esec Federal Esec Caracaraí 1 3 2 4 2 4 1 4 1 NA NA NA NA 4 2,6 1,6 

Esec Federal Esec Cuniã 1 2 2 4 2 2 3 3 3 NA NA NA NA 2 2,4 1,4 

Esec Federal Esec Jari 1 2 2 4 1 3 2 1 1 NA NA NA NA 1 1,8 0,8 

Esec Federal Esec Juami-Japurá 2 2 3 4 3 3 4 1 2 NA NA NA NA 1 2,5 1,5 

Esec Federal Esec Jutaí-Solimões 1 3 3 4 3 3 1 1 2 NA NA NA NA 3 2,4 1,4 

Esec Federal Esec Maracá 1 2 1 4 3 4 3 1 3 NA NA NA NA 2 2,4 1,4 

Esec Federal Esec Niquiá 1 2 1 4 3 3 1 3 4 NA NA NA NA 1 2,3 1,3 

Esec Federal Esec Rio Acre 2 2 2 4 3 3 4 2 2 NA NA NA NA 1 2,5 1,5 

Esec Federal Esec Terra do Meio 1 2 1 3 2 2 2 1 3 NA NA NA NA 2 1,9 0,9 

Floresta Federal Flona Altamira 1 2 1 3 2 3 3 2 4 NA NA NA 2 3 2,4 1,4 

Floresta Federal Flona Amanã 3 2 2 4 2 1 1 2 4 NA 1 NA 2 1 2,1 1,1 

Floresta Federal Flona Amapá 1 2 1 4 3 2 3 3 2 NA 2 NA 2 4 2,4 1,4 

Floresta Federal Flona Amazonas 1 2 2 2 2 3 1 1 1 NA 4 NA NA 2 1,9 0,9 

Floresta Federal Flona Anauá 1 3 2 4 3 4 1 1 3 NA NA NA 1 2 2,3 1,3 

Floresta Federal Flona Balata-Tufari 1 2 2 3 3 3 1 1 2 NA 2 NA 1 3 2,0 1,0 

Floresta Federal Flona Bom Futuro 1 3 3 4 3 4 1 1 1 NA NA NA 1 2 2,2 1,2 

Floresta Federal Flona Carajás 3 2 2 4 3 3 4 3 4 NA 4 NA NA 3 3,2 2,2 

Floresta Federal Flona Caxiuanã 3 2 2 4 3 1 4 3 4 NA 1 NA 2 1 2,5 1,5 

Floresta Federal Flona Crepori 3 2 1 3 2 2 2 1 3 NA 1 NA 2 1 1,9 0,9 

Floresta Federal Flona Humaitá 1 2 1 4 4 4 1 1 4 NA 3 NA 1 2 2,3 1,3 

Floresta Federal Flona Iquiri 1 2 1 4 3 4 2 3 2 NA 1 NA 1 4 2,3 1,3 

Floresta Federal Flona Itacaiunas 1 3 1 4 2 4 1 1 1 NA 2 NA 1 2 1,9 0,9 

Floresta Federal Flona Itaituba I 1 2 1 3 2 3 2 1 2 NA NA NA 1 1 1,7 0,7 

Floresta Federal Flona Itaituba II 1 2 1 3 1 2 2 1 2 NA 3 NA 1 1 1,7 0,7 

Floresta Federal Flona Jacundá 2 2 2 3 2 4 1 1 4 NA 2 NA 3 1 2,3 1,3 

Floresta Federal Flona Jamanxim 2 2 2 4 1 1 3 1 2 NA 1 NA 2 1 1,8 0,8 

Floresta Federal Flona Jamari 3 2 3 4 4 3 4 3 3 NA 4 NA 4 4 3,4 2,4 

Floresta Federal Flona Jatuarana 1 2 2 4 2 4 1 1 3 NA NA NA 1 4 2,3 1,3 

Floresta Federal Flona Macauã 1 2 1 4 3 2 3 1 2 NA 3 NA 2 3 2,3 1,3 

Floresta Federal Flona Mapiá-Inauini 3 2 3 4 3 2 1 1 3 NA 2 NA 1 1 2,2 1,2 

Floresta Federal Flona Mulata 1 3 2 4 2 2 2 3 4 NA NA NA 1 2 2,4 1,4 

Floresta Federal Flona Pau-Rosa 1 2 1 4 1 1 3 1 2 NA 2 NA 1 2 1,8 0,8 

Floresta Federal Flona Purus 4 2 1 4 3 2 3 2 4 NA 4 NA 1 2 2,7 1,7 

Floresta Federal Flona Roraima 1 2 2 4 2 3 1 1 2 NA NA NA 1 2 1,9 0,9 
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Floresta Federal Flona Santa Rosa do Purus 1 2 2 4 1 2 1 1 1 NA 3 NA NA 1 1,7 0,7 

Floresta Federal Flona São Francisco 1 2 1 4 3 2 3 1 2 NA 3 NA 2 3 2,3 1,3 

Floresta Federal Flona Saracá-Taquera 3 2 3 4 3 3 3 3 2 NA 3 NA 4 2 2,9 1,9 

Floresta Federal Flona Tapajós 4 2 2 4 2 2 4 1 4 NA 4 NA 1 2 2,7 1,7 

Floresta Federal Flona Tapirapé-Aquiri 4 2 2 4 3 3 4 3 4 NA NA NA 1 4 3,1 2,1 

Floresta Federal Flona Tefé 1 2 2 4 2 2 3 1 3 NA 2 NA NA 1 2,1 1,1 

Floresta Federal Flona Trairão 3 2 1 4 2 1 2 1 3 NA 4 NA 2 1 2,2 1,2 

Parque Federal Parna Amazônia 2 2 2 4 1 2 3 2 2 NA NA 1 NA 1 2,0 1,0 

Parque Federal Parna Anavilhanas 3 2 2 4 3 3 4 1 2 NA NA 2 NA 4 2,7 1,7 

Parque Federal Parna Campos Amazônicos 4 2 2 4 2 2 3 2 4 NA NA 2 NA 2 2,6 1,6 

Parque Federal Parna Jamanxim 1 2 1 4 2 3 2 2 1 NA NA 2 NA 1 1,9 0,9 

Parque Federal Parna Jaú 3 2 2 4 1 2 3 1 3 NA NA 2 NA 2 2,3 1,3 

Parque Federal Parna Juruena 4 2 2 4 2 4 3 1 3 NA NA 1 NA 2 2,5 1,5 

Parque Federal Parna Mapinguari 1 2 1 4 3 4 1 2 2 NA NA 1 NA 2 2,1 1,1 

Parque Federal Parna Montanhas do Tumucumaque 4 3 2 4 2 3 2 1 2 NA NA 2 NA 3 2,5 1,5 

Parque Federal Parna Monte Roraima 3 4 2 4 3 3 1 2 4 NA NA 3 NA 1 2,7 1,7 

Parque Federal Parna Nascentes do Lago Jari 1 3 2 4 3 4 2 2 3 NA NA 1 NA 3 2,5 1,5 

Parque Federal Parna Pacaás Novos 4 2 2 4 3 4 2 1 1 NA NA 2 NA 3 2,5 1,5 

Parque Federal Parna Pico da Neblina 1 2 2 4 2 2 2 1 3 NA NA 1 NA 1 1,9 0,9 

Parque Federal Parna Rio Novo 1 4 2 3 2 2 1 2 2 NA NA 1 NA 1 1,9 0,9 

Parque Federal Parna Serra da Cutia 3 2 4 3 2 3 2 3 3 NA NA 1 NA 1 2,5 1,5 

Parque Federal Parna Serra da Mocidade 1 3 2 3 3 4 2 1 4 NA NA 1 NA 3 2,5 1,5 

Parque Federal Parna Serra do Divisor 3 2 2 4 2 4 4 2 2 NA NA 2 NA 1 2,5 1,5 

Parque Federal Parna Serra do Pardo 1 2 2 4 2 3 3 3 4 NA NA 1 NA 2 2,5 1,5 

Parque Federal Parna Viruá 4 2 2 4 1 4 4 3 4 NA NA 2 NA 4 3,1 2,1 

RDS Federal RDS Itatupã-Baquiá 1 2 3 3 4 3 2 1 4 3 3 NA NA 3 2,7 1,7 

Rebio Federal Rebio Abufari 1 2 2 4 4 4 3 1 1 NA NA NA NA 1 2,3 1,3 

Rebio Federal Rebio Guaporé 2 2 2 4 2 2 3 1 1 NA NA NA NA 1 2,0 1,0 

Rebio Federal Rebio Gurupi 3 3 2 4 2 2 3 2 1 NA NA NA NA 3 2,5 1,5 

Rebio Federal Rebio Jaru 4 3 1 4 2 3 4 2 4 NA NA NA NA 1 2,8 1,8 

Rebio Federal Rebio Lago Piratuba 1 2 2 4 2 2 2 3 3 NA NA NA NA 1 2,2 1,2 

Rebio Federal Rebio Nascentes da Serra do Cachimbo 3 2 2 4 2 3 2 1 4 NA NA NA NA 1 2,4 1,4 

Rebio Federal Rebio Rio Trombetas 3 2 2 4 2 4 4 3 3 NA NA NA NA 3 3,0 2,0 

Rebio Federal Rebio Tapirapé 3 2 2 4 3 2 3 2 2 NA NA NA NA 2 2,5 1,5 

Rebio Federal Rebio Uatumã 3 3 3 4 4 3 4 3 4 NA NA NA NA 4 3,5 2,5 

Resex Federal Resex Alto Juruá 1 2 2 4 3 1 2 1 2 4 4 NA NA 3 2,4 1,4 

Resex Federal Resex Alto Tarauacá 1 3 2 4 3 4 1 1 2 2 3 NA NA 2 2,3 1,3 

Resex Federal Resex Arapixi 3 2 1 4 1 4 2 1 3 2 2 NA NA 2 2,3 1,3 

Resex Federal Resex Arioca Pruanã 1 2 1 4 2 2 1 2 4 3 3 NA NA 3 2,3 1,3 

Resex Federal Resex Auati-Paraná 3 2 2 4 3 2 2 1 2 3 2 NA NA 2 2,3 1,3 

Resex Federal Resex Baixo Juruá 4 2 2 3 2 3 3 2 4 3 3 NA NA 3 2,8 1,8 

Resex Federal Resex Barreiro das Antas 1 2 2 4 3 4 2 1 2 2 2 NA NA 1 2,2 1,2 

Resex Federal Resex Cazumbá-Iracema 3 2 2 4 2 3 4 1 4 3 4 NA NA 4 3,0 2,0 

Resex Federal Resex Chico Mendes 2 2 1 4 3 2 2 2 3 3 4 NA NA 4 2,7 1,7 

Resex Federal Resex Ciriaco 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 4 NA NA 1 2,4 1,4 

Resex Federal Resex Gurupá-Melgaço 1 2 1 4 4 2 4 1 4 2 2 NA NA 1 2,3 1,3 

Resex Federal Resex Ipaú-Anilzinho 1 2 2 4 2 2 1 1 2 1 4 NA NA 2 2,0 1,0 

Resex Federal Resex Ituxi 1 2 1 4 2 1 1 1 3 2 3 NA NA 3 2,0 1,0 

Resex Federal Resex Lago do Capanã Grande 1 2 2 4 4 2 1 1 3 2 3 NA NA 1 2,2 1,2 

Resex Federal Resex Lago do Cuniã 1 2 2 4 3 4 3 2 3 3 3 NA NA 2 2,7 1,7 
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Resex Federal Resex Mãe Grande de Curuçá 1 2 2 4 4 2 3 3 4 3 NA NA NA 4 2,9 1,9 

Resex Federal Resex Mapuá 1 2 2 4 4 3 4 2 3 4 3 NA NA 4 3,0 2,0 

Resex Federal Resex Médio Juruá 3 2 3 4 3 3 3 1 2 2 4 NA NA 1 2,6 1,6 

Resex Federal Resex Médio Purus 1 2 2 4 3 2 1 1 2 2 4 NA NA 2 2,2 1,2 

Resex Federal Resex Quilombo do Frexal 2 2 1 3 3 2 1 1 4 2 4 NA NA 4 2,4 1,4 

Resex Federal Resex Renascer 1 3 2 3 2 3 1 3 1 2 3 NA NA 2 2,2 1,2 

Resex Federal Resex Rio Cajari 1 2 1 4 3 2 2 1 4 2 4 NA NA 2 2,3 1,3 

Resex Federal Resex Rio Cautário 1 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 NA NA 3 2,6 1,6 

Resex Federal Resex Rio Iriri 2 2 1 4 2 2 2 1 2 2 2 NA NA 3 2,1 1,1 

Resex Federal Resex Rio Jutaí 3 2 2 4 2 1 3 1 2 2 2 NA NA 1 2,1 1,1 

Resex Federal Resex Rio Ouro Preto 1 2 2 4 1 2 2 1 3 2 2 NA NA 1 1,9 0,9 

Resex Federal Resex Rio Unini 4 2 1 4 2 3 4 3 3 3 4 NA NA 2 2,9 1,9 

Resex Federal Resex Rio Xingu 2 2 2 4 2 2 3 2 3 1 2 NA NA 2 2,3 1,3 

Resex Federal Resex Riozinho da Liberdade 1 2 1 4 2 3 1 1 2 1 3 NA NA 1 1,8 0,8 

Resex Federal Resex Riozinho do Anfrísio 2 2 1 4 2 1 2 1 3 2 2 NA NA 3 2,1 1,1 

Resex Federal Resex Tapajós-Arapiuns 1 2 2 4 3 1 2 1 4 4 4 NA NA 4 2,7 1,7 

Resex Federal Resex Terra Grande Pracuúba 1 2 2 4 2 2 1 1 2 3 3 NA NA 3 2,2 1,2 

Resex Federal Resex Verde para Sempre 1 2 2 1 2 2 1 2 4 3 4 NA NA 3 2,3 1,3 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados obtidos dos indicadores e índices das 140 UCs Estaduais no bioma Amazônia 

 
 

Categoria Esfera Unidade de Conservação 

Indicadores 
Média dos 

Indicadores 
Nota Final 

(Índice) 

G H $ E T F P B C M A U N L 

APA AC APA Igarapé São Francisco 1 2 1 1 NA 1 1 2 3 NA 4 NA NA 2 1,8 0,8 

APA AC APA Lago do Amapá 1 2 1 1 NA 1 2 1 2 NA 3 NA NA 1 1,5 0,5 

Arie AC Arie Japiim Pentecoste 1 3 2 1 NA 1 2 1 3 NA 4 NA NA 2 2,0 1,0 

Floresta AC FE Antimary 4 2 3 4 3 2 4 2 3 NA 4 NA 3 3 3,1 2,1 

Floresta AC FE Mogno 4 2 3 3 3 2 4 2 3 NA 3 NA 2 3 2,8 1,8 

Floresta AC FE Rio Gregório 4 2 3 3 3 2 4 2 3 NA 3 NA 2 3 2,8 1,8 

Floresta AC FE Rio Liberdade 4 2 3 3 3 2 4 2 3 NA 3 NA 2 3 2,8 1,8 

Parque AC PE Chandless 4 2 1 4 2 1 4 1 4 NA NA 1 NA 1 2,3 1,3 

APA AM APA Margem Direita do Rio Negro - Setor Paduari-Solimões 3 2 2 2 NA 1 1 1 1 NA 4 NA NA 3 2,0 1,0 

APA AM APA Margem Esquerda do Rio Negro - Setor Aturiá-Apuauzinho 1 2 2 2 NA 1 1 1 1 NA 4 NA NA 2 1,7 0,7 

APA AM APA Margem Esquerda do Rio Negro - Setor Tarumã Açu-Tarumã Mirima 1 2 2 2 NA 1 1 1 1 NA 4 NA NA 2 1,7 0,7 

APA AM APA Nhamundá 3 2 2 2 NA 1 1 1 1 NA 4 NA NA 3 2,0 1,0 

APA AM APA Presidente Figueiredo - Caverna do Moroaga 3 3 2 2 NA 1 2 1 3 NA 4 NA NA 1 2,2 1,2 

Floresta AM FE Apuí 3 3 2 2 3 1 3 2 4 NA 3 NA 2 1 2,4 1,4 

Floresta AM FE Aripuanã 3 3 2 2 3 1 3 2 4 NA 3 NA 2 1 2,4 1,4 

Floresta AM FE Catunama 1 3 1 2 4 2 1 1 1 NA 2 NA 1 2 1,8 0,8 

Floresta AM FE Manicoré 3 3 2 2 3 1 3 1 4 NA 3 NA 2 1 2,3 1,3 

Floresta AM FE Maués 3 2 1 2 2 1 3 1 3 NA 4 NA 2 1 2,1 1,1 

Floresta AM FE Rio Urubu 1 1 1 1 2 1 1 1 1 NA 1 NA 1 1 1,1 0,1 

Floresta AM FE Sucunduri 3 3 2 2 3 1 3 2 4 NA 3 NA 2 1 2,4 1,4 

Floresta AM FE Tapauá 1 2 2 2 3 2 1 3 1 NA 1 NA 1 1 1,7 0,7 
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Parque AM PE Guariba 3 2 2 2 3 2 3 1 4 NA NA 2 NA 1 2,3 1,3 

Parque AM PE Matupiri 1 2 2 1 4 1 1 1 1 NA NA 1 NA 1 1,5 0,5 

Parque AM PE Rio Negro Setor Norte 3 2 3 2 2 3 3 4 2 NA NA 2 NA 4 2,7 1,7 

Parque AM PE Rio Negro Setor Sul 4 2 2 2 1 1 2 1 4 NA NA 2 NA 2 2,1 1,1 

Parque AM PE Serra do Aracá 1 1 1 1 1 1 2 1 1 NA NA 1 NA 1 1,1 0,1 

Parque AM PE Sucunduri 3 2 2 2 3 2 3 1 4 NA NA 2 NA 1 2,3 1,3 

Parque AM PE Sumaúma 3 2 1 2 4 1 3 3 3 NA NA 2 NA 1 2,3 1,3 

RDS AM RDS Amanã 1 2 3 2 2 1 3 3 1 2 3 NA NA 2 2,1 1,1 

RDS AM RDS Aripuanã 3 3 2 2 3 1 3 2 4 2 3 NA NA 1 2,4 1,4 

RDS AM RDS Bararati 3 3 2 2 3 1 3 2 4 2 3 NA NA 1 2,4 1,4 

RDS AM RDS Canumã 1 2 2 2 3 2 2 1 1 2 3 NA NA 1 1,8 0,8 

RDS AM RDS Cujubim 4 3 2 2 3 2 2 1 3 3 2 NA NA 3 2,5 1,5 

RDS AM RDS do Juma 2 3 1 2 4 2 4 2 3 3 3 NA NA 4 2,8 1,8 

RDS AM RDS do Matupiri 1 3 3 1 4 3 1 1 1 1 1 NA NA 1 1,8 0,8 

RDS AM RDS do Rio Madeira 1 3 2 2 4 2 2 1 2 3 3 NA NA 2 2,3 1,3 

RDS AM RDS do Rio Negro 1 2 3 2 2 2 2 1 2 4 3 NA NA 4 2,3 1,3 

RDS AM RDS do Uatumã 2 2 3 2 2 1 3 4 3 3 3 NA NA 3 2,6 1,6 

RDS AM RDS Igapó-Açu 1 2 2 1 3 2 2 2 1 1 1 NA NA 2 1,7 0,7 

RDS AM RDS Mamirauá 3 3 1 2 3 2 4 3 4 4 2 NA NA 3 2,8 1,8 

RDS AM RDS Piagaçu Purus 1 2 1 2 2 1 2 3 4 3 4 NA NA 4 2,4 1,4 

RDS AM RDS Rio Amapá 1 2 1 2 2 1 2 3 4 3 4 NA NA 2 2,3 1,3 

RDS AM RDS Uacari 4 2 2 2 3 2 4 2 3 4 4 NA NA 1 2,8 1,8 

Rebio AM Rebio Morro dos Seis Lagos 1 1 1 1 3 1 1 1 1 NA NA NA NA 1 1,2 0,2 

Resex AM Resex Canutama 1 2 2 2 3 1 1 1 1 2 2 NA NA 1 1,6 0,6 

Resex AM Resex Catuá-Ipixuna 4 2 3 2 3 2 2 1 4 2 4 NA NA 2 2,6 1,6 

Resex AM Resex do Guariba 3 2 2 2 3 2 3 1 4 2 3 NA NA 1 2,3 1,3 

Resex AM Resex do Rio Gregório 4 3 3 2 3 2 2 2 2 4 3 NA NA 3 2,8 1,8 

APA AP APA Fazendinha 1 2 2 3 NA 2 2 1 2 NA 1 NA NA 2 1,8 0,8 

APA AP APA Rio Curiaú 1 2 2 1 NA 3 2 3 4 NA 4 NA NA 3 2,5 1,5 

Floresta AP FE Amapá 1 2 2 1 2 2 2 2 1 NA 2 NA 2 4 1,9 0,9 

RDS AP RDS do Rio Iratapuru 1 2 2 2 3 1 3 1 1 NA NA NA NA 3 1,9 0,9 

Rebio AP Rebio do Parazinho 1 2 3 2 3 2 3 4 1 NA NA NA NA 2 2,3 1,3 

APA MA APA Baixada Maranhense 1 2 2 1 NA 1 2 1 1 NA 3 NA NA 1 1,5 0,5 

APA MA APA Itapiracó 3 2 2 2 NA 1 3 1 1 NA 3 NA NA 4 2,2 1,2 

APA MA APA Reentrâncias Maranhenses 1 2 2 1 NA 1 2 1 1 NA 3 NA NA 1 1,5 0,5 

APA MA APA Região do Maracanã 1 2 2 1 NA 1 2 1 1 NA 3 NA NA 2 1,6 0,6 

APA MA APA Upaonaçu - Miritiba - Alto do Rio Preguiças 1 2 2 1 NA 1 2 1 1 NA 3 NA NA 1 1,5 0,5 

Esec MA Esec Sítio Rangedor 3 2 2 1 3 1 2 1 1 NA 4 NA NA 1 1,9 0,9 

Parque MA PE Bacanga 2 2 2 3 1 1 2 1 1 NA 4 1 NA 2 1,8 0,8 

Parque MA PE Lagoa da Jansen 1 2 2 4 NA 2 2 1 1 NA 4 NA NA 1 2,0 1,0 

Esec MT Esec Rio Flor do Prado 1 1 2 2 2 1 1 1 1 NA NA NA NA 1 1,3 0,3 

Esec MT Esec Rio Madeirinha 1 2 2 1 3 2 2 3 1 NA NA NA NA 1 1,8 0,8 

Esec MT Esec Rio Ronuro 1 1 1 1 2 2 1 1 3 NA NA NA NA 1 1,4 0,4 

Esec MT Esec Rio Roosevelt 1 2 1 1 3 3 2 4 1 NA NA NA NA 1 1,9 0,9 

Parque MT PE Cristalino 3 2 2 1 1 3 3 3 3 NA NA 1 NA 1 2,1 1,1 

Parque MT PE Cristalino II 3 2 2 1 1 3 3 3 3 NA NA 1 NA 1 2,1 1,1 

Parque MT PE Igarapés do Juruena 4 2 1 3 2 4 4 1 2 NA NA 1 NA 2 2,4 1,4 

Parque MT PE Serra Ricardo Franco 1 2 1 2 2 1 1 2 1 NA NA 4 NA 2 1,7 0,7 

Parque MT PE Serra Santa Bárbara 2 1 2 2 1 1 1 1 1 NA NA 1 NA 1 1,3 0,3 

Parque MT PE Tucumã 1 2 2 1 3 2 2 3 1 NA NA 3 NA 1 1,9 0,9 
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Parque MT PE Xingu 1 2 1 1 3 3 2 3 3 NA NA 1 NA 1 1,9 0,9 

Rebio MT Rebio Culuene 1 1 2 1 3 1 1 1 1 NA NA NA NA 1 1,3 0,3 

Rebio MT Reserva Ecológica de Apiacás 2 1 2 2 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 1 1,3 0,3 

Resex MT Resex Guariba-Roosevelt 1 3 1 1 2 1 1 1 2 3 2 NA NA 1 1,6 0,6 

APA PA APA Algodoal Maiandeua 3 2 1 2 NA 1 3 2 3 NA 4 NA NA 1 2,2 1,2 

APA PA APA Arquipélago Marajó 1 1 2 1 NA 1 2 1 1 NA NA NA NA 1 1,2 0,2 

APA PA APA Ilha do Combu 1 3 1 1 NA 1 3 1 3 NA 3 NA NA 1 1,8 0,8 

APA PA APA Lago de Tucuruí 1 3 1 4 NA 4 3 1 3 NA 4 NA NA 1 2,5 1,5 

APA PA APA Paytuna 1 3 4 4 NA 2 1 1 4 NA 3 NA NA 3 2,6 1,6 

APA PA APA Região Metropolitana de Belém 1 2 4 1 NA 3 2 3 1 NA 4 NA NA 2 2,3 1,3 

APA PA APA São Geraldo do Araguaia 1 3 1 4 NA 2 3 2 3 NA 4 NA NA 1 2,4 1,4 

APA PA APA Triunfo do Xingu 1 2 1 1 NA 1 2 1 3 NA 2 NA NA 3 1,7 0,7 

Esec PA Esec Grão Pará 3 1 3 1 3 3 1 1 1 NA NA NA NA 2 1,9 0,9 

Floresta PA FE Faro 4 2 1 4 2 1 3 3 4 NA 3 NA 2 2 2,6 1,6 

Floresta PA FE Iriri 1 1 1 3 2 1 1 1 1 NA 2 NA 1 1 1,3 0,3 

Floresta PA FE Paru 4 2 1 4 2 1 3 2 2 NA NA NA 3 2 2,4 1,4 

Floresta PA FE Trombetas 4 2 1 4 2 1 3 2 4 NA 2 NA 2 2 2,4 1,4 

Parque PA PE Charapucu 1 4 3 1 3 4 3 2 2 NA NA 1 NA 1 2,3 1,3 

Parque PA PE Monte Alegre 3 3 3 4 3 2 2 2 4 NA NA 2 NA 1 2,6 1,6 

Parque PA PE Serra dos Martírios / Andorinhas 3 3 3 4 3 1 3 3 3 NA NA 1 NA 1 2,5 1,5 

Parque PA PE Utinga 4 3 4 4 2 2 4 4 3 NA NA 2 NA 2 3,1 2,1 

RDS PA RDS Alcobaça 1 3 1 4 3 3 2 1 3 1 2 NA NA 1 2,1 1,1 

RDS PA RDS Pucuruí-Ararão 1 3 1 4 3 3 2 1 2 1 2 NA NA 1 2,0 1,0 

Rebio PA Rebio de Maicuru 3 1 3 1 3 1 1 1 1 NA NA NA NA 2 1,7 0,7 

Revis PA Revis Metrópole da Amazônia 1 1 3 1 NA 3 4 1 1 NA 3 NA NA 1 1,9 0,9 

APA RO APA Rio Madeira 1 2 2 1 NA 3 1 1 1 NA 4 NA NA 1 1,7 0,7 

APA RO APA Rio Pardo 1 1 2 1 NA 1 1 3 1 NA 3 NA NA 4 1,8 0,8 

Esec RO Esec Samuel 1 2 3 1 3 2 1 3 1 NA NA NA NA 1 1,8 0,8 

Esec RO Esec Serra dos Três Irmãos 1 1 2 1 3 2 1 3 4 NA NA NA NA 4 2,2 1,2 

Floresta RO Fers Araras 1 2 3 1 2 3 1 1 1 NA 4 NA NA 1 1,8 0,8 

Floresta RO Fers Cedro 1 1 3 1 3 1 1 1 1 NA NA NA 1 2 1,5 0,5 

Floresta RO Fers do Rio Machado 1 2 3 1 2 3 1 1 1 NA NA NA NA 1 1,6 0,6 

Floresta RO Fers do Rio Madeira - B 1 1 3 1 2 2 1 3 1 NA NA NA NA 1 1,6 0,6 

Floresta RO Fers Gavião 1 2 3 1 2 3 1 1 1 NA NA NA NA 1 1,6 0,6 

Floresta RO Fers Mutum 1 2 3 1 2 2 1 1 1 NA NA NA NA 1 1,5 0,5 

Floresta RO Fers Periquito 1 2 3 1 2 3 1 1 1 NA NA NA NA 1 1,6 0,6 

Floresta RO Fers Rio Vermelho - C 1 2 3 1 2 3 1 1 1 NA NA NA NA 1 1,6 0,6 

Floresta RO Fers Tucano 1 2 3 1 2 2 1 1 1 NA NA NA NA 1 1,5 0,5 

Parque RO PE Corumbiara 4 3 2 3 3 4 3 1 4 NA NA 1 NA 4 2,9 1,9 

Parque RO PE Guajará-Mirim 1 3 2 4 3 4 3 1 4 NA NA 2 NA 4 2,8 1,8 

Parque RO PE Serra dos Reis 1 3 3 2 3 2 1 1 1 NA NA 1 NA 4 2,0 1,0 

Rebio RO Rebio Rio Ouro Preto 1 1 2 1 3 1 1 2 1 NA NA NA NA 1 1,4 0,4 

Rebio RO Rebio Traçadal 1 1 2 1 3 1 1 2 1 NA NA NA NA 1 1,4 0,4 

Resex RO Resex Angelim 1 1 2 1 3 2 1 1 4 2 3 NA NA 1 1,8 0,8 

Resex RO Resex Aquariquara 1 1 2 1 2 1 1 1 4 2 3 NA NA 1 1,7 0,7 

Resex RO Resex Castanheira 1 1 2 1 3 2 1 1 4 2 3 NA NA 1 1,8 0,8 

Resex RO Resex Curralinho 1 1 2 1 3 1 1 1 1 2 NA NA NA 1 1,4 0,4 

Resex RO Resex do Itaúba 1 1 2 1 3 2 1 1 4 2 3 NA NA 1 1,8 0,8 

Resex RO Resex Freijó 1 1 2 1 3 2 1 1 4 2 3 NA NA 1 1,8 0,8 

Resex RO Resex Garrote 1 1 2 1 3 2 1 1 4 2 3 NA NA 1 1,8 0,8 



  

 

194 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

SecexAmbiental / Seaud / Secex-RR 
Auditoria Coordenada em Unidades de Conservação no bioma Amazônia 

 

Resex RO Resex Ipê 1 1 2 1 2 2 1 1 4 2 3 NA NA 1 1,8 0,8 

Resex RO Resex Jaci-Paraná 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 NA NA 1 1,5 0,5 

Resex RO Resex Jatobá 1 1 2 1 3 2 1 1 4 2 3 NA NA 1 1,8 0,8 

Resex RO Resex Maracatiara 1 1 2 1 3 2 1 1 4 2 3 NA NA 1 1,8 0,8 

Resex RO Resex Massaranduba 1 1 2 1 3 2 1 1 4 2 3 NA NA 1 1,8 0,8 

Resex RO Resex Mogno 1 1 2 1 3 2 1 1 4 2 3 NA NA 1 1,8 0,8 

Resex RO Resex Pedras Negras 1 1 2 1 3 3 1 1 1 2 4 NA NA 2 1,8 0,8 

Resex RO Resex Piquiá 1 1 2 1 3 2 1 1 4 2 3 NA NA 1 1,8 0,8 

Resex RO Resex Rio Cautário 1 1 2 1 2 3 1 1 1 2 3 NA NA 4 1,8 0,8 

Resex RO Resex Rio Pacaás Novos 1 1 2 1 2 1 1 1 4 2 3 NA NA 1 1,7 0,7 

Resex RO Resex Rio Preto - Jacundá 1 1 2 1 2 1 1 1 4 2 3 NA NA 3 1,8 0,8 

Resex RO Resex Roxinho 1 1 2 1 3 3 1 1 4 2 3 NA NA 1 1,9 0,9 

Resex RO Resex Seringueira 1 1 2 1 3 3 1 1 4 2 3 NA NA 1 1,9 0,9 

Resex RO Resex Sucupira 3 1 3 1 3 2 1 1 4 4 3 NA NA 1 2,3 1,3 

APA RR APA Baixo Rio Branco 1 1 2 2 NA 1 1 1 1 NA 2 NA NA 1 1,3 0,3 

APA RR-Caracaraí APA Xeriuini 1 1 2 2 NA 1 1 1 1 NA 4 NA NA 1 1,5 0,5 

APA TO APA Ilha do Bananal / Cantão 2 1 2 1 NA 1 2 1 2 NA 4 NA NA 1 1,7 0,7 

APA TO APA Lago de Santa Isabel 1 1 1 1 NA 1 1 1 1 NA 3 NA NA 1 1,2 0,2 

Parque TO PE Cantão 4 2 1 4 3 3 2 3 2 NA NA 2 NA 2 2,5 1,5 
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Apêndice I – Papéis de Trabalho 
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Formulário do Questionário Eletrônico 
O TCU está realizando auditoria operacional nas Unidades de Conservação (UCs) do bioma Amazônia, com o 

objetivo de avaliar se existem as condições normativas, institucionais e operacionais necessárias para que essas 

Unidades atinjam seus objetivos, bem como identificar gargalos e oportunidades de melhoria nos processos. O 

trabalho tem ainda por objetivo identificar boas práticas que contribuam para o aperfeiçoamento da gestão dessas 

áreas. 

 

Algumas das finalidades da auditoria operacional são avaliar o funcionamento de ações e políticas do Governo 

quanto a aspectos como eficácia e eficiência, avaliar a suficiência de recursos materiais e pessoais disponibilizados a 

essas políticas e identificar e compartilhar boas práticas de gestão. As informações reunidas pelo TCU nesse tipo de 

auditoria são usadas como subsídio pelos órgãos políticos para a tomada de decisões e adequação de suas atuações. 

Assim, respondendo a este questionário, você poderá contribuir para o aprimoramento da gestão das Unidades de 

Conservação e ajudar o TCU a acompanhar a evolução das políticas públicas relacionadas às UCs. 

 

Ressaltamos que a auditoria operacional, diferentemente da auditoria de regularidade, não tem como foco a 

identificação de irregularidades. 

 

 

Informações básicas 

Nome da UC  

Categoria da UC 
APA Arie Esec Flona RDS Rebio Resex Parna 

 
(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Localidade (estado) 
AC AP AM MA MT PA RO RR TO 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

 

1. Pessoal 

 

Disponibilidade 

 

1.1 Em sua opinião, a quantidade de pessoal é suficiente para atender às demandas da UC? 

(   ) Atende completamente às demandas. 

(   ) Atende parcialmente às demandas. 

(   ) Não é suficiente para atender às demandas. 

 



  

 

197 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

SecexAmbiental / Seaud / Secex-RR 
Auditoria Coordenada em Unidades de Conservação no bioma Amazônia 

 

 

1.2 

Sabe-se que a gestão de uma UC requer a realização das mais diversas atividades. Em relação às atividades da 

Unidade nos últimos 5 anos, avalie o impacto do quantitativo de pessoal (servidores, terceirizados e 

colaboradores). 

 

Por falta de 

pessoal, a 

atividade não 

foi realizada 

nenhuma vez. 

Por falta de 

pessoal, a 

atividade deixou 

de ser realizada 

ao menos uma vez 

ou foi realizada de 

forma 

insatisfatória. 

Não houve impacto 

negativo na 

atividade, por falta 

de pessoal. 

Não se aplica. 

Gerenciamento de pessoas 

(público interno: servidores, 

prestadores de serviço). 

(   ) (   ) (   ) (   ) 

Fiscalização. (   ) (   ) (   ) (   ) 

Planejamento (operacional e 

orçamentário). 
(   ) (   ) (   ) (   ) 

Apoio a visitação e uso público. (   ) (   ) (   ) (   ) 

Articulação local, incluindo 

gestão de conflitos (público 

externo: outras instituições, 

comunidades locais). 

(   ) (   ) (   ) (   ) 

Elaboração e revisão do plano de 

manejo. 
(   ) (   ) (   ) (   ) 

Educação e sensibilização 

ambiental. 
(   ) (   ) (   ) (   ) 

Atividades do conselho 

deliberativo ou consultivo. 
(   ) (   ) (   ) (   ) 

Fomento e acompanhamento de 

pesquisas. 
(   ) (   ) (   ) (   ) 

Monitoramento da 

biodiversidade. 
(   ) (   ) (   ) (   ) 

Projetos para populações 

tradicionais. 
(   ) (   ) (   ) (   ) 

Combate a emergências 

ambientais. 
(   ) (   ) (   ) (   ) 

Atividades de manutenção (tanto 

da área da UC, quanto da 

estrutura física da administração 

e dos seus móveis e 

equipamentos). 

(   ) (   ) (   ) (   ) 

Atividades administrativas 

(elaboração de 

ofícios/memorando, xerocópias) 

(   ) (   ) (   ) (   ) 

 Outras. Especifique: 

 

1.3 
Em relação às ações executadas pelo Chefe da UC, escolha a alternativa que melhor representa o tempo 

destinado para realização de cada uma delas. 

 
Sempre 

realiza. 

Realiza com 

muita 

frequência. 

Realiza com 

pouca 

frequência. 

Nunca 

realiza. 

Não se 

aplica. 

Gerenciamento de pessoas (público interno: 

servidores, prestadores de serviço). 
(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Fiscalização. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Planejamento (operacional e orçamentário). (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Apoio a visitação e uso público. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
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Articulação local, incluindo gestão de conflitos 

(público externo: outras instituições, 

comunidades locais). 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Elaboração e revisão do plano de manejo. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Educação e sensibilização ambiental. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Atividades do conselho deliberativo ou 

consultivo. 
(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Fomento e acompanhamento de pesquisas. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Monitoramento da biodiversidade. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Projetos para populações tradicionais. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Emergências Ambientais. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Atividades de manutenção (tanto da área da 

UC, quanto da estrutura física da administração 

e dos seus móveis e equipamentos). 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Atividades administrativas (elaboração de 

ofícios/memorando, xerocópias) 
(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

 Outras. Especifique: 

 

 

1.4 
Informe a quantidade de pessoas que trabalham na UC nas funções abaixo. No caso dos brigadistas, 

voluntários e estagiários, informe a quantidade que a UC costuma recrutar. 

 Terceirizados (vigilância patrimonial). 

 Terceirizados (limpeza). 

 Terceirizados (outros serviços). 

 Brigadistas. 

 Voluntários. 

 Estagiários. 

 Outras formas de contratação e recrutamento (especifique e cite a quantidade): 
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1.5 A forma de contratação dos brigadistas, incluindo tempo de permanência, atende às demandas da UC? 

(   ) Atende. 

(   ) Não atende. 

(   ) Não se aplica, porque a UC não contrata brigadistas. 

 Comente, se desejar (limite de 300 caracteres). 

 

 

Sabe-se que há dificuldade de permanência de pessoal nas UCs da Amazônia. Nesse sentido, em relação aos itens 

1.6 e 1.7, responda: 

 

1.6 
Em sua opinião, os critérios para alocação, remoção e permanência de servidores nas UCs da Amazônia são 

adequados? 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

 Comente, se desejar (limite de 300 caracteres). 

 

 

1.7 
Em sua opinião, é possível aprimorar os critérios de alocação e remoção em UCs da Amazônia e/ou 

incentivar a permanência de servidores nessas UCs? Como? 

 

 

 

 

 

1.8 
As condições disponíveis para o servidor na UC e no entorno da unidade (saúde, educação, habitação, 

transporte, deslocamento etc.) contribuem para sua permanência? 

(   ) Sim, contribuem para a permanência na UC. 

(   ) Não, pois dificultam a permanência na UC. 

(   ) Não se aplica, pois as condições disponíveis para o servidor não interferem na sua permanência na UC. 

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

 

1.9 Em sua opinião, qual é o grau de importância das competências relacionadas abaixo para o gestor da UC? 

 Pouco importante. Muito importante. Indispensável. 

Conhecimento técnico ambiental. (   ) (   ) (   ) 

Comunicação. (   ) (   ) (   ) 

Negociação e articulação. (   ) (   ) (   ) 

Gestão de recursos financeiros e materiais. (   ) (   ) (   ) 

Gestão de pessoas. (   ) (   ) (   ) 

Gestão do conhecimento e da informação. (   ) (   ) (   ) 

Conhecimentos de administração pública. (   ) (   ) (   ) 

Planejamento. (   ) (   ) (   ) 

Gestão de projetos. (   ) (   ) (   ) 

 Outras. Especifique: 

 

 

1.10 
Em sua opinião, o ICMBio oferece ações de capacitação suficientes para suprir as lacunas de competências 

necessárias à atuação de um gestor na UC? 

(   ) Sim. 

(   ) Não, mas houve significativo avanço na oferta de ações de capacitação. 

(   ) Não, e houve pouco avanço na oferta de ações de capacitação. 

(   ) Não houve avanço na oferta de ações de capacitação. 

 Comente, se desejar (limite de 300 caracteres). 

 

 

2. Recursos financeiros 

 

2.1 
Em sua opinião, os recursos financeiros disponíveis (orçamentários e extraorçamentários) são suficientes 

para atender às demandas da UC? 

(   ) Atendem completamente às demandas. 

(   ) Atendem parcialmente às demandas. 

(   ) Não são suficientes para atender às demandas. 

 

2.2 
A UC conta com fontes de recursos financeiros além das orçamentárias (inclusive compensações por 

impacto ambiental decorrentes de termos de ajuste de conduta)? Em caso positivo, quais são essas fontes? 

 

 

 

 

 

2.3 Em que medida as fontes apontadas na questão anterior têm financiado as atividades da gestão das UCs? 

(   ) As fontes extraorçamentárias contribuem apenas para atividades acessórias à gestão da UC. 

(   ) As fontes extraorçamentárias financiam atividades essenciais para a UC. 

(   ) Não se aplica, pois a UC não depende de fontes extraorçamentárias para financiar atividades da gestão. 

 Comente, se desejar (limite de 300 caracteres). 
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2.4 Quais atividades são financiadas por essas fontes extraorçamentárias? (Marque quantas opções quiser) 

(   ) Fiscalização. 

(   ) Combate a emergências ambientais. 

(   ) Atividades do conselho consultivo ou deliberativo. 

(   ) Ações de educação e sensibilização ambiental. 

(   ) Fomento e execução de pesquisas. 

(   ) Monitoramento da biodiversidade. 

(   ) Apoio a iniciativas de produção e uso sustentável por populações tradicionais. 

(   ) Atividades de visitação e uso público. 

(   ) Outras. Especifique: 

(   ) Não se aplica, pois a UC não depende de fontes extraorçamentárias para financiar atividades. 

 Outras. Especifique: 

 

 

 

Sabe-se que, no processo da gestão de Unidades de Conservação, pode ocorrer de outras instituições realizarem 

aquisições de bens móveis e imóveis (equipamentos, veículos, mobiliário, instalações etc.) para a Unidade. Para 

efeitos desta análise, considere essas aquisições como doações feitas à UC. 

 

2.5 
Com que frequência a UC tem recebido doações de bens móveis e imóveis de outras instituições (inclusive 

compensações por impacto ambiental decorrentes de termos de ajuste de conduta)? 

(   ) Já recebeu doações pelo menos uma vez nos últimos 5 anos. 

(   ) Ainda não recebeu doações. 

 Comente, se desejar (limite de 300 caracteres). 

 

 

2.6 Se deixasse de receber doações, a UC teria suas atividades essenciais comprometidas? 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

(   ) Não se aplica, pois a UC não recebe doações. 

 Comente, se desejar (limite de 300 caracteres). 

 

2.7 
Em relação às atividades da UC nos últimos 5 anos, avalie o impacto dos recursos financeiros quando 

escassos. 

 

Por escassez de 

recursos 

financeiros, a 

atividade não foi 

realizada 

nenhuma vez. 

Por escassez de 

recursos 

financeiros, a 

atividade deixou 

de ser realizada 

ao menos uma vez 

ou foi realizada de 

forma 

insatisfatória. 

Não houve 

impacto negativo 

na atividade, por 

escassez de 

recursos 

financeiros. 

Não se aplica. 

Fiscalização. (   ) (   ) (   ) (   ) 

Combate a emergências 

ambientais. 
(   ) (   ) (   ) 

(   ) 
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Atividades do conselho 

gestor. 
(   ) (   ) (   ) 

(   ) 

Ações de educação e 

sensibilização ambiental. 
(   ) (   ) (   ) 

(   ) 

Fomento e execução de 

pesquisas. 
(   ) (   ) (   ) 

(   ) 

Monitoramento da 

biodiversidade. 
(   ) (   ) (   ) 

(   ) 

Apoio a iniciativas de 

produção e uso sustentável 

por populações tradicionais. 

(   ) (   ) (   ) 

(   ) 

Apoio a visitação e uso 

público. 
(   ) (   ) (   ) 

(   ) 

 Outras. Especifique: 

 

 

2.8 
Em sua opinião, na disponibilização de recursos financeiros, as prioridades e os objetivos da UC são 

considerados pela administração do ICMBio em Brasília? 

(   ) Sim. 

(   ) Em parte. 

(   ) Não. 

 Comente, se desejar (limite de 300 caracteres). 

 

 

2.9 O ICMBio estabelece diretrizes/mecanismos para captação de recursos financeiros pela UC? 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

 Comente, se desejar (limite de 300 caracteres). 

 

3. Instrumentos de gestão do ICMBio 

 

3.1 A comunicação entre a administração e as UCs é satisfatória? 

(   ) Satisfatória. 

(   ) Parcialmente satisfatória. 

(   ) Insatisfatória. 

 Comente, se desejar (limite de 300 caracteres). 

 

 

3.2 
Em sua opinião, na atual estrutura do ICMBio, o coordenador regional tem conseguido exercer o papel de 

articulação? 

(   ) Sim. 

(   ) Não (justifique nos comentários). 

 Justifique (limite de 500 caracteres). 
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Gestão do conhecimento 

 

3.3 
Em relação às informações sobre a área da UC (geográficas, ecológicas, demográficas, socioeconômicas, 

históricas etc.), classifique-as quantos aos seguintes aspectos: 

 Insatisfatória. 
Parcialmente 

satisfatória. 
Satisfatória. 

Disponibilidade das informações (existência e 

fácil acesso para a gestão da UC). 
(   ) (   ) (   ) 

Atualização das informações. (   ) (   ) (   ) 

Precisão das informações. (   ) (   ) (   ) 

Utilidade das informações. (   ) (   ) (   ) 

 Comente, se desejar (limite de 300 caracteres). 

 

 

3.4 

Em relação às informações operacionais e de gestão da UC (planejamento, demandas internas e externas, 

processos e metodologias, relatórios e resultados, trabalhos em andamento etc.), classifique-as quantos aos 

seguintes aspectos: 

 Insatisfatório. 
Parcialmente 

satisfatório. 
Satisfatório. 

Disponibilidade das informações (existência e 

fácil acesso para a gestão da UC). 
(   ) (   ) (   ) 

Atualização das informações. (   ) (   ) (   ) 

Precisão das informações. (   ) (   ) (   ) 

Utilidade das informações. (   ) (   ) (   ) 

 Comente, se desejar (limite de 300 caracteres). 

 

4. Instrumentos de gestão na UC 

 

O art. 2º, inciso I, do Decreto 4.340, de 22 de agosto de 2002, que regulamenta o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza, dispõe que o ato de criação da Unidade deve trazer, entre outras informações, os seus 

objetivos. Esses objetivos são específicos para a Unidade em questão e não devem ser confundidos com os 

objetivos da categoria à qual a UC pertence. Considerando isso, responda: 

 

4.1 
Os objetivos específicos da UC estão claramente expressos no decreto de criação da Unidade ou em seu 

plano de manejo? 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

 Comente, se desejar (limite de 300 caracteres). 

 

 

Instrumentos de planejamento 

 

4.2 A UC tem plano de manejo? 

(   ) Sim, e é adequado à realidade da Unidade. 

(   ) Sim, mas não é adequado à realidade da Unidade. 

(   ) Não, mas está sendo elaborado. 

(   ) Não, e o plano não está sendo elaborado. 

 Comente, se desejar (limite de 300 caracteres). 
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4.3 
Em sua opinião, o roteiro metodológico permite a elaboração de planos de manejo adequados à categoria da 

sua UC? 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

(   ) 
Não se aplica, pois não há roteiro metodológico regulamentando a elaboração de plano de manejo para essa 

categoria. 

 Comente, se desejar (limite de 300 caracteres). 

 

 

4.4 A UC possui outros instrumentos de planejamento, além do plano de manejo? Quais? 

 Possui Não possui 

Plano Operativo Anual – POA (   ) (   ) 

Planos de Manejo Florestais de concessionários (   ) (   ) 

Plano de Manejo Florestal Comunitário (   ) (   ) 

Acordo de Gestão ou equivalente (   ) (   ) 

 Outros. Especifique: 

 

 

 

4.5 Qual é o grau de implementação do plano de manejo da UC? 

(   ) Total. 

(   ) Alto. 

(   ) Médio. 

(   ) Baixo. 

(   ) Nulo. 

(   ) Não se aplica, pois a UC não possui instrumentos de planejamento. 

 Comente, se desejar (limite de 300 caracteres). 

 

 

4.6 
Quais motivos podem ser apontados para o grau de implementação baixo ou nulo do Plano de Manejo da 

UC? (Marque quantas opções quiser). 

(   ) O Plano de Manejo não está atualizado. 

(   ) O zoneamento proposto no Plano de Manejo não está adequado. 

(   ) Não há recursos financeiros suficientes para a implementação das ações. 

(   ) Não se aplica. 

(   ) Outros. Quais? 

 

 

Conselhos deliberativos ou consultivos 

 

4.7 A UC tem conselho deliberativo ou consultivo formado? 

(   ) Sim. 

(   ) O conselho gestor está em processo de formação. 

(   ) Não. 

 Comente, se desejar (limite de 300 caracteres). 
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4.8 O conselho tem os seguintes instrumentos? 

 Possui Não possui 

Regimento (   ) (   ) 

Plano de ação (   ) (   ) 

 Comente, se desejar (limite de 300 caracteres). 

 

 

4.9 Em sua opinião, o conselho é atuante? 

(   ) O conselho é muito atuante. 

(   ) O conselho é pouco atuante. 

(   ) O conselho não é atuante. 

(   ) Não se aplica, pois a UC não possui conselho. 

 Comente, se desejar (limite de 300 caracteres). 

 

 

4.10 Qual é o grau de implementação das decisões do conselho deliberativo ou consultivo? 

(   ) Total. 

(   ) Alto. 

(   ) Médio. 

(   ) Baixo. 

(   ) Nulo. 

(   ) Não se aplica, pois a UC não possui conselho. 

 Comente, se desejar (limite de 300 caracteres). 

 

 

4.11 O conselho mantém a sua representatividade ao longo do tempo? 

(   ) Sim, mantém.  

(   ) Não, pois os membros deixam de frequentar o conselho, tornando sua composição desequilibrada. 

(   ) Não se aplica, pois a UC não possui conselho. 

 Comente, se desejar (limite de 300 caracteres). 

 

 

 

5. Populações residentes 

 

5.1 Existem pessoas habitando o interior da Unidade de Conservação? (Marque quantas opções quiser) 

(   ) Não existem. 

(   ) Existem populações tradicionais. 

(   ) 
Existem outras pessoas cuja presença é admitida pela categoria e pelo plano de manejo da UC, quando 

existente. 

(   ) Existem pessoas cuja presença não é admitida. 

 Comente, se desejar (limite de 300 caracteres). 
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Para este questionário, considere como “populações residentes” o conjunto de pessoas que habitam o interior da 

UC e cuja presença é admitida pela categoria e pelo plano de manejo, quando existente. 

 

5.2 Em sua opinião, qual o impacto da existência da UC na qualidade de vida das populações residentes? 

(   ) Houve impacto positivo. 

(   ) Houve impacto negativo. 

(   ) Houve impactos positivos e negativos. 

(   ) Não houve impacto significante. 

(   ) Não se aplica, pois não há populações residentes na UC. 

 Justifique (limite de 500 caracteres). 

 

 

5.3 Em que medida as populações residentes na UC têm acesso a políticas públicas governamentais? 

 Não disponível. Disponível. 

Não disponho 

dessa 

informação. 

Não se aplica. 

Bolsa Verde (   ) (   ) (   ) (   ) 

Bolsa Família (   ) (   ) (   ) (   ) 

Créditos rurais – Pronaf e PNRA (   ) (   ) (   ) (   ) 

Energia elétrica – Luz para Todos (   ) (   ) (   ) (   ) 

Telefonia Fixa (   ) (   ) (   ) (   ) 

Inclusão digital – Telecentros.br (   ) (   ) (   ) (   ) 

Saneamento básico (   ) (   ) (   ) (   ) 

Saúde (   ) (   ) (   ) (   ) 

Educação (   ) (   ) (   ) (   ) 

 Outras. Especifique: 

 

 

6. Articulação local 

 

6.1 As populações residentes têm representações reconhecidas formalmente (p.ex. associações de moradores)? 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

(   ) Não se aplica, pois não há populações residentes. 

 Comente, se desejar (limite de 300 caracteres). 

 

 

6.2 Em que medida a UC interage com as populações residentes e comunidades do entorno da UC? 

(   ) Há alta interação. 

(   ) Há baixa interação. 

(   ) Não há interação. 

(   ) Não se aplica, pois não há comunidades no interior e no entorno. 

 Comente, se desejar (limite de 300 caracteres). 
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6.3 Em que medida há cooperação entre a UC e os seguintes atores? 

 Há alta cooperação. 
Há baixa 

cooperação. 
Não há cooperação. 

Organizações governamentais federais (por ex.: 

Ibama, SFB, Funai, Incra, SPU, MPF). 
(   ) (   ) (   ) 

Organizações governamentais estaduais e 

municipais. 
(   ) (   ) (   ) 

Parceiros e outras organizações não 

governamentais. 
(   ) (   ) (   ) 

 Comente, se desejar (limite de 300 caracteres). 

 

 

6.4 O ICMBio possui diretrizes e/ou mecanismos formalizados para o estabelecimento de parcerias pelas UCs? 

(   ) Não existem. 

(   ) Existem, mas não são difundidos para os chefes de UCs. 

(   ) Existem, e são difundidos para os chefes de UCs. 

 Comente, se desejar (limite de 300 caracteres). 

 

 

6.5 Em sua opinião, em que medida as parcerias (formais ou não) contribuem para a gestão da UC? 

(   ) A UC não se utiliza de parcerias para o seu funcionamento. 

(   ) As parcerias contribuem para atividades acessórias à gestão da UC. 

(   ) A UC depende das parcerias para o seu funcionamento. 

 Comente, se desejar (limite de 300 caracteres). 

 

 

7. Consolidação territorial 

 

7.1 
Em sua opinião, quais são as dificuldades enfrentadas no processo de consolidação territorial? (Marque 

quantas opções quiser). 

(   ) Obstáculos à desapropriação. 

(   ) Sobreposição com outras áreas protegidas (terras indígenas, UCs estaduais e municipais). 

(   ) Categorização inadequada da UC. 

(   ) Ocupação ilegal da UC. 

(   ) Não se aplica, pois a UC não enfrenta problemas no processo de consolidação territorial. 

(   ) Outras. Especifique: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

208 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

SecexAmbiental / Seaud / Secex-RR 
Auditoria Coordenada em Unidades de Conservação no bioma Amazônia 

 

7.2 
Em sua opinião, quais são as dificuldades enfrentadas no processo de desapropriação? (Marque quantas 

opções quiser). 

(   ) Insuficiência de recursos financeiros para a indenização. 

(   ) Inconsistências na cadeia dominial da UC. 

(   ) Obstáculos ao processo de reassentamento. 

(   ) Não se aplica, pois a UC não enfrenta problemas no processo de desapropriação. 

(   ) Outras. Especifique: 

 

 

7.3 Em que estágio encontram-se a demarcação e a sinalização da UC?  

(   ) Não há demarcação e sinalização da UC. 

(   ) A UC está apenas demarcada. 

(   ) A UC está apenas sinalizada. 

(   ) A UC está demarcada e sinalizada. 

 Comente, se desejar (limite de 300 caracteres). 

 

 

 

8. Fiscalização e combate a emergências ambientais 

 

8.1 A Unidade de Conservação possui plano de proteção ou plano de manejo de fogo? 

(   ) Sim. 

(   ) O plano está em processo de elaboração. 

(   ) Não. 

 Comente, se desejar (limite de 300 caracteres). 

 

 

8.2 

Em sua opinião, em que medida são disponibilizados os recursos materiais necessários (equipamentos, 

veículos, combustível) para as atividades de fiscalização e combate a emergências ambientais (caso se 

aplique)? 

(   ) Os meios não são disponibilizados. 

(   ) Eles são disponibilizados, mas não atendem às necessidades da UC. 

(   ) Eles são disponibilizados e atendem em parte às necessidades da UC. 

(   ) Eles são disponibilizados e atendem às necessidades da UC. 

(   ) 
Não se aplica, pois a UC não sofre pressões que justifiquem uma atividade intensa de fiscalização e combate 

a emergências ambientais. 

 Comente, se desejar (limite de 300 caracteres). 
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8.3 
Em que medida, as ações de fiscalização e combate a emergências ambientais têm sido efetivas na 

contenção de danos ambientais na UC?  

(   ) Ambas têm sido muito efetivas. 

(   ) Apenas as ações de fiscalização têm sido muito efetivas. 

(   ) Apenas as ações de combate a emergências ambientais têm sido muito efetivas. 

(   ) Apesar dos esforços, ambas têm sido pouco efetivas. 

(   ) 
Não se aplica, pois a UC não dispõe de meios para realizar ações de fiscalização e combate a emergências 

ambientais. 

(   ) 
Não se aplica, pois a UC não sofre pressões que justifiquem uma atividade intensa de fiscalização e combate 

a emergências ambientais. 

 Comente, se desejar (limite de 300 caracteres). 

 

 

9. Consolidação da gestão das UCs 

 

9.1 Em sua opinião, que critérios definem uma UC consolidada? 

 

 

 

 

9.2 Na sua opinião, em que estágio de consolidação se encontra a sua UC? 

(   ) Apenas criada por lei/decreto. 

(   ) Em implementação. 

(   ) Consolidada. 

 Comente, se desejar (limite de 300 caracteres). 

 

 

10. Legitimidade social 

 

10.1 Como é o relacionamento das populações residentes com a UC? (Marque quantas opções quiser). 

(   ) Elas apoiam os objetivos da UC. 

(   ) Elas desconhecem a UC. 

(   ) Elas não reconhecem a importância da UC. 

(   ) Existem conflitos de interesse com a UC. 

(   ) Não se aplica, pois a UC não possui populações residentes. 

 Comente, se desejar (limite de 300 caracteres). 

 

 

10.2 Como é o relacionamento das comunidades do entorno com a UC? (Marque quantas opções quiser). 

(   ) Elas apoiam os objetivos da UC. 

(   ) Elas desconhecem a UC. 

(   ) Elas não reconhecem a importância da UC. 

(   ) Existem conflitos de interesse com a UC. 

(   ) Não se aplica, pois a UC não possui comunidades no entorno. 

 Comente, se desejar (limite de 300 caracteres). 
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10.3 A UC costuma empregar membros das populações residentes e comunidades do entorno? 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

(   ) Não se aplica. 

 Comente, se desejar (limite de 300 caracteres). 

 

 

10.4 Existem canais de comunicação institucionalizados entre as comunidades do entorno e a UC?  

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

(   )  Não se aplica, pois não há comunidades no entorno da UC. 

 Comente, se desejar (limite de 300 caracteres). 

 

 

10.5 
Em sua opinião, as formas de divulgação da UC aos atores externos (instituições governamentais e não 

governamentais e comunidades do entorno) estão adequadas? 

(   ) Totalmente adequadas. 

(   ) Bastante adequadas. 

(   ) Pouco adequadas. 

(   ) Inadequadas. 

 Comente, se desejar (limite de 300 caracteres). 

 

 

11. Monitoramento da biodiversidade 

 

11.1 A UC realizou monitoramento da biodiversidade nos últimos 5 anos? 

(   ) Sim, tem realizado pelo menos um monitoramento anual. 

(   ) Sim, porém menos de uma vez por ano. 

(   ) Não foi realizado monitoramento nos últimos 5 anos. 

 Comente, se desejar (limite de 300 caracteres). 

 

 

11.2 
Em sua opinião, o monitoramento da biodiversidade realizado é suficiente para prover a UC das 

informações necessárias à aferição de seus resultados? 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

(    ) Não se aplica. 

 Comente, se desejar (limite de 300 caracteres). 
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12. Potencial de uso 

 

12.1 Quais são as causas para uma possível subutilização do potencial de uso do patrimônio natural da UC? 

(   ) Insuficiência de recursos financeiros. 

(   ) Insuficiência de recursos humanos. 

(   ) Ausência/inadequaçao de infraestrutura. 

(   ) Classificação atual da UC em categoria inadequada. 

(   ) Não se aplica, pois não há subutilização do potencial de uso. 

 Outras. Especifique: 

 

 

12.2 A atual delimitação da UC contribui para o alcance dos objetivos da Unidade? 

(   ) Sim. 

(   ) Sim, mas a atual delimitação necessita ser revisada. 

(   ) Não, a atual delimitação impede o alcance dos objetivos. 

 Justifique (limite de 500 caracteres). 

 

 

12.3 A UC em que você trabalha possui uma zona de amortecimento (ZA)? 

(   ) Sim, possui e é adequada para minimizar os impactos negativos de atividades humanas sobre a Unidade. 

(   ) 
Sim, possui e não é adequada para minimizar os impactos negativos de atividades humanas sobre a 

Unidade. 

(   ) Não, pois a UC não tem ZA e não tem os 3 km provisórios. 

 Comente, se desejar (limite de 300 caracteres). 

 

 

12.4 
Em sua opinião, existem UCs no bioma Amazônia cuja categoria esteja inadequada à realidade da Unidade? 

(Marque quantas opções quiser) 

(   ) Não. 

(   ) Sim, a UC em que trabalho é um exemplo de inadequação da categoria à realidade da Unidade. 

(   ) Sim, existem outras UCs cujas categorias estão inadequadas às suas realidades. 

 Especifique (limite de 300 caracteres). 

 

Uso público 

 

12.5 A UC aproveita seu potencial de uso público (turismo e recreação)? 

(   ) Sim. 

(   ) Em parte. 

(   ) Não. 

(   ) Não se aplica, pois a UC não tem esse potencial. 

 Comente, se desejar (limite de 300 caracteres). 
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12.6 
Caso a UC não esteja aproveitando o seu potencial de uso público, quais os possíveis fatores que dificultam 

a consolidação desse processo? (Marque quantas opções quiser) 

(   ) Estrutura de visitação inexistente ou insuficiente. 

(   ) Pessoal insuficiente. 

(   ) Atividades não desenvolvidas por restrições da categoria. 

(   ) Não se aplica. 

 Outros. Especifique: 

 

 

Educação e sensibilização ambiental 

 

12.7 
Que atividades de educação e sensibilização ambiental a UC desenvolve? Alguma delas pode ser 

identificada como uma boa prática replicável em outras UCs? 

 

 

 

 

Concessões florestais onerosas 

 

12.8 
Existe potencial para concessão florestal onerosa na UC (mesmo que a UC seja de categoria que não 

admita a concessão)? 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

 Comente, se desejar (limite de 300 caracteres). 

 

 

12.9 O Plano de Manejo da UC prevê áreas para a concessão florestal onerosa (zoneamento)? 

(   ) Sim, o zoneamento prevê. 

(   ) Não. 

(   ) Não se aplica. 

 Comente, se desejar (limite de 300 caracteres). 

12.10 Existem tratativas com o Serviço Florestal Brasileiro do MMA para se viabilizar a concessão florestal? 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

(   ) Não se aplica. 

 Comente, se desejar (limite de 300 caracteres). 

 

 

Pesquisa 

 

12.11 A Unidade possui infraestrutura de apoio à pesquisa? 

(   ) Possui, e é satisfatória. 

(   ) Possui, mas não é satisfatória. 

(   ) Não possui. 

 Comente, se desejar (limite de 300 caracteres). 
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12.12 As questões mais relevantes para a UC são abordadas por pesquisas? 

(   ) Sim. 

(   ) Em parte. 

(   ) Não. 

 Comente, se desejar (limite de 300 caracteres). 

 

 

12.13 A UC possui mecanismos de incentivo às pesquisas? 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

 Cite esses mecanismos. (limite de 500 caracteres) 

 

 

12.14 A UC possui mecanismos de direcionamento dos temas a serem abordados por pesquisas? 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

 Cite esses mecanismos. (limite de 500 caracteres) 

 

 

12.15 Em que medida os resultados de pesquisas são levados em consideração nas atividades da UC? 

(   ) São totalmente incorporados às atividades. 

(   ) São considerados de forma complementar. 

(   ) Não são levados em consideração. 

(   ) Não se aplica, pois a UC não dispõe de informações de pesquisas. 

 Comente, se desejar (limite de 300 caracteres). 

 

 

Manejo comunitário 

 

12.16 As comunidades locais dependem dos recursos da UC ou se utilizam deles para a sua subsistência? 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

(   ) Não se aplica, pois não há populações residentes na UC. 

 Comente, se desejar (limite de 300 caracteres). 

 

 

12.17 
Qual é o grau de implementação na UC do Acordo de Gestão, do Plano de Manejo Florestal Sustentável 

Comunitário ou dos instrumentos equivalentes? 

(   ) Total. 

(   ) Alto. 

(   ) Médio. 

(   ) Baixo. 

(   ) Nulo. 

(   ) Não se aplica. 



  

 

214 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

SecexAmbiental / Seaud / Secex-RR 
Auditoria Coordenada em Unidades de Conservação no bioma Amazônia 

 

 Comente, se desejar (limite de 300 caracteres). 

 

 

12.18 
A Unidade de Conservação possui alguma forma de monitoramento dos resultados da promoção do 

desenvolvimento socioambiental (melhoria da qualidade de vida, geração de renda etc.)? 

(   ) Sim (especifique nos comentários). 

(   ) Não. 

(   ) Não se aplica, pois não há populações residentes na UC. 

 Comente, se desejar (limite de 300 caracteres). 

 

 

13. Pressões 

 

13.1 Avalie, para a gestão da UC, a abrangência e o impacto negativo das atividades relacionadas abaixo. 

 

Abrangência 

0 – Não ocorrência 

1 – Localizada (< 5%) 

2 – Espalhada (5-15%) 

3 – Generalizada (15-50%) 

4 – Total (>50%) 

Impacto 

0 – Não ocorrência 

1 – Suave 

2 – Moderado 

3 – Alto 

4 – Severo 

Extração de madeira. (   ) (   ) 

Coleta de produtos não madeireiros. (   ) (   ) 

Atividades agropecuárias. (   ) (   ) 

Queimadas de origem antrópica. (   ) (   ) 

Extração mineral. (   ) (   ) 

Caça. (   ) (   ) 

Pesca. (   ) (   ) 

Construções de infraestrutura (inclusive 

hidrelétricas). 
(   ) (   ) 

Ocupação humana irregular. (   ) (   ) 

 Comente, se desejar (limite de 300 caracteres). 

 

 

13.2 Em sua opinião, a sua UC é de fácil acesso para atividades ilegais? 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

 Comente, se desejar (limite de 300 caracteres). 

 

 

14. Estrutura física e equipamentos 

 

14.1 Quanto à sede da UC, responda: 

(   ) A UC está em sede própria do ICMBio. 

(   ) A sede da UC ocupa espaço cedido por outra instituição. 

(   ) A UC não tem sede. 

 Comente, se desejar (limite de 300 caracteres). 
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14.2 Há instrumentos de apoio adequados às atividades de campo (rádio comunicador, GPS, etc.)? 

(   ) Sim, a UC dispõe de todos os instrumentos necessários e eles atendem à demanda. 

(   ) 
Em parte, pois a UC não dispõe de todos os instrumentos necessários e/ou eles não atendem às necessidades 

da UC. 

(   ) Não, a UC não dispõe desses instrumentos. 

 Comente, se desejar (limite de 300 caracteres). 

 

 

 

 

 

15. Boas práticas 

 

Boas práticas são ações de gestão que permitem à instituição alcançar resultados melhores que os esperados, e que 

podem ser compartilhadas com outras instituições para o aprimoramento de suas gestões. 

 

15.1 Utilize o espaço abaixo para compartilhar boas práticas da gestão da sua UC. 

 

 

 

 

 

 

Informações adicionais são bem-vindas. Caso queira encaminhar mais informações ou dirimir dúvidas quanto ao 

questionário ou à auditoria operacional, utilize um dos seguintes canais de contato: 

 

  

A equipe de auditoria agradece sua participação e expressa o desejo que seus trabalhos possam contribuir para o 

aprimoramento da gestão das Unidades de Conservação no bioma Amazônia. 
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Roteiro de entrevista para Chefes de Unidades de Conservação 

 

Introdução 

 

O TCU está realizando auditoria operacional nas Unidades de Conservação do bioma Amazônia, com o 

objetivo de avaliar se existem as condições normativas, institucionais e operacionais necessárias para que 

essas Unidades atinjam seus objetivos, bem como identificar gargalos e oportunidades de melhoria nos 

processos. O trabalho tem ainda por objetivo identificar boas práticas que contribuam para o 

aperfeiçoamento da gestão dessas áreas. 

 

Algumas das finalidades da auditoria operacional são avaliar o funcionamento de ações e políticas do 

Governo quanto a aspectos como eficácia e eficiência, avaliar a suficiência de recursos materiais e 

pessoais disponibilizados a essas políticas e identificar e compartilhar boas práticas de gestão. As 

informações reunidas pelo TCU nesse tipo de auditoria são usadas como subsídio pelos órgãos políticos 

para a tomada de decisões e adequação de suas atuações. Assim, respondendo a este questionário, você 

poderá contribuir para o aprimoramento da gestão das Unidades de Conservação e ajudar o TCU a 

acompanhar a evolução das políticas públicas relacionadas às UCs. 

 

Ressaltamos que a auditoria operacional, diferentemente da auditoria de regularidade, não tem como foco 

a identificação de irregularidades. 

 

Informações básicas 

- Nome e categoria da UC 

- Nome do gestor e há quanto tempo gere a UC 

- Data de criação da UC 

 

1. PESSOAL 

 

1.1 A quantidade e a disponibilidade de pessoal estão adequadas para sua UC? 

a) Quais medidas são utilizadas para superar a limitação de pessoal? 

 

Explorar os seguintes tópicos: 

- disponibilidade e suficiência de servidores, terceirizados, brigadistas e outros 

- competências 

 

1.2 Em relação aos brigadistas, opine: 

a) A forma de contratação dos brigadistas atende às demandas da UC? 

b) Como pode ser aprimorada essa forma de contratação para que atenda às demandas da UC? 

 

1.3 Em relação à função de guarda-parque, opine: 

a) Em que medida ela pode contribuir para a gestão das UCs? 

b) A ausência de guarda-parque impacta na gestão de UC?Se sim, como? 

 

1.4 Sabe-se que há uma dificuldade de permanência de pessoal nas UCs da Amazônia. Sobre os critérios 

de alocação, remoção e permanência de pessoal nessas Unidades, opine: 

a) Os critérios de alocação, remoção e permanência são adequados? 

b) É possível aprimorar tais critérios? Como? 

 

1.5 Em relação às competências para a gestão da UC, opine: 

a) Quais competências técnicas e gerenciais um chefe de UC deve possuir? 

b) O ICMBio oferece ações de capacitação suficientes para desenvolver as competências necessárias à 

atuação do chefe de UC na Amazônia? Como aprimorar essa capacitação? 
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2. RECURSOS FINANCEIROS 

 

Sabe-se que uma UC às vezes recebe recursos oriundos de fontes extraorçamentárias, tais como doações 

de outras instituições (como o Arpa, por exemplo) e compensação por impacto ambiental. 

 

2.1 Em relação às fontes extraorçamentárias de recursos financeiros, opine: 

a) Quais são essas fontes extraorçamentárias (incluindo doações de bens móveis e imóveis)? 

b) Qual é o grau de dependência da gestão da sua UC em relação a recursos extraorçamentários? 

c) Quais atividades são financiadas por essas fontes extraorçamentárias? 

d) A UC elabora projetos para captação de recursos externos? 

e) Quais medidas são utilizadas para superar a limitação de recursos financeiros? 

 

 

O tema 3 (instrumentos de gestão do ICMBio) não será abordado na entrevista. 

 

 

4. INSTRUMENTOS DE GESTÃO NA UC 

 

4.1 Como deve ser o plano de manejo em relação aos aspectos abaixo? 

a) função 

b) conteúdo 

c) tamanho 

d) tempo de elaboração 

e) custos 

 

4.2 A UC possui outros instrumentos de planejamento, além do plano de manejo? 

 

 

5. POPULAÇÕES RESIDENTES 

 

Para esta entrevista, considere como “populações residentes” o conjunto de pessoas que habitam o 

interior da UC e cuja presença é admitida pela categoria e pelo plano de manejo, quando existente. 

 

5.1 Existem populações residentes em sua UC? Qual o impacto da existência da UC na qualidade de 

vida dessas populações? 

a) Os resultados socioambientais são monitorados? 

  Se sim, quais indicadores são utilizados?  

  Se não, como poderia ser feito? 

 

 

6. ARTICULAÇÃO LOCAL 

 

6.1 Avalie a cooperação da UC com os seguintes atores externos: 

a) Quais ações de cooperação estão ocorrendo? Quais ações poderiam ser fortalecidas? Quais não 

ocorrem? 

Se cabível, abordar a interação com os seguintes órgãos: 

- Ibama 

- Serviço Florestal Brasileiro 

- Funai 

- Incra 

- SPU 

- MPF 

- organizações governamentais estaduais e municipais 

- organizações não governamentais 
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Identificar boas práticas, se possível. 

7. CONSOLIDAÇÃO TERRITORIAL 

 

7.1 Qual é a situação fundiária da UC em que você trabalha? Existem dificuldades decorrentes do 

processo de regularização fundiária? Quais seriam as principais dificuldades? 

 

Explorar os seguintes tópicos: 

- recursos financeiros 

- cadeia dominial 

 

 

8. FISCALIZAÇÃO E COMBATE A EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS 

 

8.1 Existem atividades ilegais praticadas no interior da UC? 

a) Quais são essas atividades? 

b) Qual o impacto dessas atividades na proteção da UC? 

 

8.2 Quais as principais dificuldades enfrentadas nas ações de fiscalização e combate a emergências 

ambientais? 

 

 

9. CONSOLIDAÇÃO DA GESTÃO DA UC 

 

9.1 Em sua opinião, que critérios definem uma UC consolidada? 

 

 

10. LEGITIMIDADE SOCIAL 

 

10.1 Em relação às populações residentes e comunidades do entorno, opine: 

a) A UC tem o apoio dessas populações e comunidades? 

b) Existem conflitos com essas populações e comunidades? De que tipo? 

 

Que medidas foram adotadas para lidar com esses conflitos? 

 

10.2 Como se dá a comunicação da UC com as populações residentes e com as comunidades do entorno? 

A comunicação tem contribuído para que a UC cumpra sua missão? 

b) Divulgação da UC 

c) Imagem do ICMBio (se possível, comparar com a imagem do Ibama) 

 

Identificar boas práticas, se possível. 

 

 

11. MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE 

 

11.1 A UC tem uma metodologia para realizar o monitoramento da biodiversidade? 

 

11.2 O monitoramento da biodiversidade realizado na UC é capaz de apontar os resultados alcançados 

pela Unidade? 
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12. POTENCIAL DE USO 

 

Sabe-se que as UCs proporcionam oportunidades de uso direto e indireto dos recursos naturais. Nesse 

sentido, desconsiderando as restrições impostas pela categoria atribuída à sua UC, responda: 

 

12.1 Quais as atividades que poderiam ser desenvolvidas na UC? 

 

Se cabível, abordar as seguintes atividades: 

- Uso público (visitação e recreação) 

- Educação e sensibilização ambiental 

- Manejo comunitário 

- Pesquisa 

- Concessões florestais 

- Exploração de outros recursos naturais 

 

12.2 A UC efetivamente desenvolve essas atividades? 

a) Caso não desenvolva, o que falta para desenvolvê-las? 

 

Identificar boas práticas, se possível. 

 

Sabe-se que eventualmente determinadas Unidades enfrentam o descasamento entre a vocação da UC 

(atividades que ela pode desenvolver) e a previsão normativa (categoria e/ou delimitação) em que ela se 

enquadra. Em relação à categoria, delimitação e zona de amortecimento, responda: 

 

12.3 A atual categoria é adequada à vocação da UC? A Unidade se beneficiaria de uma recategorização?  

 

12.4 A atual delimitação e zona de amortecimento são adequadas à vocação da UC? A Unidade se 

beneficiaria de uma alteração de seus limites ou zona de amortecimento?  

 

 

Os temas 13 (pressões e ameaças) e 14 (estrutura física, mobiliário e serviços prestados à UC) não serão 

abordados na entrevista. 

 

 

15. BOAS PRÁTICAS 

 

15.1 A UC possui boas práticas ainda não citadas nas respostas anteriores? 

 

15.2 Você conhece boas práticas de outras UCs que poderiam ser utilizadas na sua UC? 

 

 

 

16. OPORTUNIDADES DE MELHORIA E RISCOS 

 

16.1 Quais as oportunidades de melhorias que podem contribuir para o aperfeiçoamento do Sistema de 

Unidades de Conservação (Snuc)?  

 

16.2 Quais os principais riscos para o Snuc? 

 

 

 

A equipe de auditoria do TCU agradece sua participação e espera que a auditoria possa contribuir para o 

aprimoramento da gestão das Unidades de Conservação no bioma Amazônia. 
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Apêndice J – Mapas elaborados na 
Auditoria 

 



  

 

221 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

SecexAmbiental / Seaud / Secex-RR 
Auditoria Coordenada em Unidades de Conservação no bioma Amazônia 

 



  

 

222 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

SecexAmbiental / Seaud / Secex-RR 
Auditoria Coordenada em Unidades de Conservação no bioma Amazônia 

 

 



  

 

223 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

SecexAmbiental / Seaud / Secex-RR 
Auditoria Coordenada em Unidades de Conservação no bioma Amazônia 

 

 



  

 

224 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

SecexAmbiental / Seaud / Secex-RR 
Auditoria Coordenada em Unidades de Conservação no bioma Amazônia 

 



  

 

225 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

SecexAmbiental / Seaud / Secex-RR 
Auditoria Coordenada em Unidades de Conservação no bioma Amazônia 

 

 
 
 
 
 

Apêndice K – Listas de siglas, gráficos, 
tabelas, figuras e fotos 

 



  

 

226 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

SecexAmbiental / Seaud / Secex-RR 
Auditoria Coordenada em Unidades de Conservação no bioma Amazônia 

 

Lista de Siglas 

Acadebio  Academia Nacional da Biodiversidade 

APA  Área de Proteção Ambiental 

Arie  Área de Relevante Interesse Ecológico 

Arpa  Áreas Protegidas da Amazônia 

CDB Convenção sobre Diversidade Biológica  

CFEM  Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais 

Clad  Centro Latino-americano de Administração para o Desenvolvimento 

Conabio  Comissão Nacional da Biodiversidade  

Conama Conselho Nacional de Meio Ambiente  

Coomflona  Cooperativa Mista da Floresta Nacional do Tapajós 

Dap  Departamento de Áreas Protegidas 

DAS  Direção e Assessoramento Superior 

Eletronorte  Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A  

Enap  Escola Nacional de Administração Pública  

Esec  Estação Ecológica 

Flona  Floresta Nacional 

FNAP  Fórum Nacional de Áreas Protegidas  

Funbio  Fundo Brasileiro para a Biodiversidade 

GEE  Gases de Efeito Estufa 

GEF  Global Environment Facility  

GIZ  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

Ibama  Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

IBGE  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  

ICMBio  Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

IDH  Índice de Desenvolvimento Humano 

IMC  Investimentos Mínimos para a Conservação  

Incra  Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

Inpe  Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

KfW  Entwicklungsbank (Banco de Alemão de Desenvolvimento) 

MCTI  Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

Micosys  Minimus Conservation System 

MMA  Ministério do Meio Ambiente 

Mona  Monumento Natural 

OGU  Orçamento Geral da União 

ONGs  Organizações não Governamentais 

Parna  Parque Nacional 

PAS  Plano Amazônia Sustentável 

Pnap  Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas  

RAPPAM  Rapid Assessment and Prioritization of Protected Areas Management  

RDS  Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

Rebio  Reserva Biológica 

Refau  Reserva de Fauna 

Resex  Reserva Extrativista 

Revis  Refúgio da Vida Silvestre 

RPPN  Reserva Particular do Patrimônio Natural 

SAE/PR  Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República 

Sema/AC  Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Acre 

SFB Sistema Florestal Brasileiro 

Snuc  Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

UC  Unidades de Conservação 

WWF  World Wildlife Fund  

Ipea  Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada  

http://www.giz.de/
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