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APRESENTAÇÃO

A condição para que o Instituto Socioambiental (ISA) aceitasse o desafio de propor à socieda-
de brasileira um sistema alternativo de informação sobre UCs da Amazônia foi à de que sua 
elaboração fosse participativa e que as demandas locais fossem valorizadas, de maneira que 
a nova metodologia pudesse fornecer subsídios para atuação de instituições e atores direta-
mente envolvidos na gestão dessas áreas protegidas.

De 2009 a 2011, o Programa Monitoramento de Áreas Protegidas do ISA promoveu trinta even-
tos (nacionais, regionais e locais) e participou como convidado, de outras vinte oportunidades 
de debate, elaboração e análise dessa nova proposta metodológica. Participaram desta inicia-
tiva, diretamente ou indiretamente, mais de 600 pessoas e 80 instituições (governamentais, da 
sociedade civil, acadêmicas e do movimento social) oriundas dos nove estados da Amazônia 
Legal e do DF.

O Sistema de Indicadores Socioambientais para Unidades de Conservação (SISUC) – objeto 
da presente publicação – é resultado da sinergia desse movimento e esforço conjunto, e 
se constitui em uma metodologia de avaliação e monitoramento estratégico, destinada a 
apoiar o trabalho do Conselho Gestor de Unidades de Conservação (UCs), ampliar o contro-
le social e fortalecer a gestão participativa dessas áreas protegidas na Amazônia. 

Baseado em princípios de gestão de conhecimento (geração, organização, disseminação e 
apropriação), o SISUC apresenta-se como método alternativo às ferramentas sistemáticas 
de informação atualmente utilizadas para subsidiar a gestão de UCs no Brasil. Além de so-
cialmente inclusiva e de valorizar processos coletivos de gestão diante das necessidades 
locais, a principal vantagem comparativa desta metodologia está no fato ter sido conce-
bida para que tenha “vida própria” e seja apropriável, para que não fique necessariamente 
circunscrita ao domínio de uma única instituição e que não dependa de especialistas para 
sua utilização. 

A aplicação do SISUC começa com uma oficina participativa realizada junto ao Conselho Ges-
tor, com dois dias de duração, e é seguida de atividades incorporadas à rotina de cada reunião 
do Conselho, com duas horas de duração cada. A oficina é executada em sete passos, que se 
constituem de atividades consecutivas, as quais requerem recursos humanos e um conjunto 
de materiais para que a metodologia seja adequadamente conduzida.    

Com objetivo de apoiar os diferentes segmentos da sociedade e instituições interessadas na 
utilização do SISUC, a presente publicação sistematiza o roteiro (passo a passo) de aplicação da 
metodologia e disponibiliza, além de um aplicativo (em CD-ROM para computador) para utili-
zação durante as atividades em oficina, conteúdo complementar, impresso e em meio digital, 
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que permite contextualizar o SISUC para seus usuários e demais interessados. 

A publicação é apresentada da seguinte maneira:

- Fique POR DENTRO: dois artigos de autoria dos integrantes do Grupo de Acompanhamento 
e Avaliação da Elaboração do SISUC nos quais, de maneira geral, discute-se a demanda por 
um método estratégico de avaliação e monitoramento socioambiental de UCs na Amazônia, 
e apresentam-se conceitos e medidas práticas adotados como referência na elaboração da 
metodologia;

- Do CONTEXTO à INTERVENÇÃO: apresenta uma síntese geral sobre o SISUC, o processo par-
ticipativo de elaboração e validação do método, o conjunto de indicadores utilizado para a 
avaliação socioambiental de UCs, uma breve descrição sobre o fluxo de processos envolvidos e 
dos papéis e compromissos dos diferentes setores da sociedade na aplicação da metodologia, 
e os resultados esperados a curto, médio e longo prazo;

- PROTOCOLO de Aplicação: traz detalhes dos procedimentos adotados durante a aplicação 
da metodologia, das atividades preparatórias para a condução da oficina do SISUC e de como 
continuar a usá-lo como instrumento de apoio durante as reuniões do Conselho Gestor, ilus-
trados com exemplos práticos de resultados esperados em cada etapa da utilização da ferra-
menta.

- Tutorial APLICATIVO: conteúdo ilustrado com orientações práticas do passo a passo de uti-
lização do aplicativo para computador (conjunto de planilhas e formulários) do SISUC, como 
instrumento de apoio para o registro de dados, sistematização de informação, e geração de 
relatórios e sínteses durante as atividades de aplicação da metodologia; 

- FÓRUNS Participativos: apresenta o relatório-síntese dos fóruns nacionais (seminário de 2009 
e workshop de 2010) e das oficinas regionais (realizadas em 2010), para consulta e conheci-
mento do processo de debates e elaboração do SISUC.

O CD-ROM que compõe a publicação contém ainda dois arquivos com apresentação de slides, 
que podem ser usados como material de apoio durante a oficina de aplicação do SISUC. 

O autor

Esta publicação também está disponível na íntegra, em conteúdo digital, no site de UCs do ISA e pode 
ser acessada no endereço eletrônico http://uc.socioambiental.org/



SiStema de indicadoreS SocioambientaiS para unidadeS de conServação  
da amazônia braSileira   Fique por Dentro

de Olho  nas

Unidades de 1 
Conservação

3

AGRADECIMENTOS

Agradecemos às mais de 80 instituições e 600 pessoas (gestores, técnicos, pesquisadores e comunitá-
rios) que, entre 2009 e 2011, se envolveram nos debates e aplicação-piloto do SISUC, sem os quais esta 
metodologia não teria sido construída em caráter participativo. 

Agradecemos especialmente: 

- aos membros do Grupo de Trabalho de Acompanhamento e Avaliação da Elaboração do SISUC: 
Adriana Ramos, Henyo T. Barretto Filho, Muriel Saragoussi, Nurit Bensusan, Paulo Bretas Salles e 
Petra Ascher;

- às organizações não-governamentais (Fundação Vitória Amazônica - FVA e Instituto de Pesquisas 
Ecológicas - IPÊ) e órgãos públicos de gestão (Centro Estadual de Unidades de Conservação do 
Amazonas - CEUC e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio), parceiros 
desta iniciativa;

- aos mais de 120 membros dos conselhos gestores das UCs Estaduais (RDS do Rio Negro, Parest do 
Rio Negro - Setor Norte e Parest do Rio Negro - Setor Sul) e Federais (Resex do Rio Unini, Parna de 
Anavilhanas e Parna do Jaú) do Mosaico de Áreas Protegidas do Baixo Rio Negro, que participaram 
da aplicação-piloto do SISUC;

- ao corpo de revisores técnicos desta publicação: Paula Felício Drummond de Castro, Paulo Bretas 
Salles, Rômulo Fernandes Batista e Rosely Alvim Sanches; e

- à Fundação MOORE, que apoiou a execução da iniciativa aqui descrita. 





5

Antecedentes e Demandas: de Itatiaia nos 
anos 30 a Amazônia nos dias de hoje 

Alvo de quase dez anos de discussões, o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) 
sucedeu um longo período em que as áreas pro-
tegidas foram reguladas por um conjunto de leis 
dispersas, sem que a sociedade tivesse partici-
pação em seu processo de gestão. Desde a cria-
ção do primeiro Parque Nacional brasileiro (PN 
Itatiaia) em 1937, até a aprovação do SNUC, em 
2000, eram poucos os instrumentos que promo-
viam o envolvimento da sociedade na gestão das 
Unidades de Conservação (UCs).

A lei do SNUC (2000) transformou esse cená-
rio, reconhecendo a participação da sociedade 
como um dos pilares fundamentais da gestão 
dessas áreas, principalmente, por meio de con-
sultas públicas para criação de UCs e da insti-
tuição de Conselhos Gestores. A implantação 
dessa lei, contudo, não tem sido suficiente para 
garantir que a participação seja adequada e que 
a gestão de UCs se dê efetivamente de modo 
coletivo.

É importante reconhecer que, criar mecanis-
mos eficientes de participação da sociedade 
na gestão pública não é tarefa fácil. No caso de 
UCs, além da diversidade de interesses entre os 
atores envolvidos e afetados por sua gestão, os 
mecanismos disponíveis para garantir a gestão 
participativa não levam em conta as relações 
de poder, os conflitos locais, a pluralidade de 
conhecimentos, e a natureza multiescalar dos 
processos decisórios (v. Plummer, 2009). Por-

INClUSÃO SOCIAl E CONhECIMENTO INTERDISCIPlINAR:  
BASES PARA GESTÃO PARTICIPATIvA DE UCs NA  
AMAzôNIA BRASIlEIRA

Carlos Eduardo Marinelli, Adriana Ramos, Nurit Bensusan e Muriel Saragoussi 

tanto, mecanismos eficientes de participação 
não dependem da simples aposta na constru-
ção de consensos que na prática podem se re-
velar impossíveis. 

A gestão participativa de UCs depende, entre 
outros, de condições objetivas para que a parti-
cipação da sociedade tenha um contorno legíti-
mo e qualificado. Isso acontece com momentos 
de debate, nos quais oportunidades e opções 
de manejo são consideradas diante de deman-
das reais e por meio de estratégias integradas, 
que valorizem o planejamento, implantação e 
acompanhamento de ações pautadas em com-
promissos institucionais e setoriais de médio e 
longo prazo. 

Parte das dificuldades para gestão participativa 
decorre de os instrumentos utilizados no apoio à 
gestão de UCs ainda não incorporarem, de fato, a 
premissa da inclusão social nos diversos momen-
tos e questões que a envolvem, uma vez que os 
modelos adotados consideram a gestão como 
responsabilidade única e exclusiva dos órgãos 
públicos.

Ainda que sistemas de informação voltados para 
avaliação ou monitoramento de UCs sejam ins-

Carlos Eduardo MarinElli é pesquisador sênior do Instituto Socioambiental, colaborador 
do Mestrado em Gestão em Áreas Protegidas do Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia e doutorando em Ecologia pela Universidade de Brasília.
adriana raMos é secretária executiva-adjunta do Instituto Socioambiental.
nurit BEnsusan é consultora nas áreas de conservação da biodiversidade, educação e meio 
ambiente.
MuriEl saragoussi é coordenadora de campanha e advocavy da Oxfam International.
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trumentos importantes para gerar subsídios a 
debates e tomada de decisão sobre a gestão des-
sas áreas, nem por isso constituem-se em uma 
exceção a esse cenário de exclusão.

Subsídios à Gestão de UCs: sob a visão do 
Estado

Gerar informação qualificada sobre as UCs, vi-
sando avaliar em que medida elas estão cum-
prindo seus objetivos centrais, é essencial para 
melhorar sua efetividade. Por essa razão, esta é 
uma das principais ações estratégicas adotadas 
para áreas protegidas em todo o mundo, exis-
tindo hoje, mais de 50 ferramentas de apoio a 
avaliação e monitoramento de sua gestão (Leve-
rington et al., 2010). Ainda assim, fatores como a 
restrição de atores da sociedade, tanto na elabo-
ração como na utilização dessas ferramentas, im-
pedem a contribuição de muitos desses métodos 
para gestão participativa.

Nas UCs da Amazônia brasileira, as ferramentas 
mais difundidas e atualmente aplicadas também 
seguem essa tendência. Os métodos RAPPAM 
(Rapid Assessment Priorization Protected Area - 
Ervin, 2003) e FAUC1 (Ferramenta de Avaliação 
de Unidade de Conservação – uma adaptação 
do Management Effectiveness Tracking Tool – 
Stolton et al., 2007) são voltados para as deman-
das e a visão dos órgãos gestores, com ênfase 
na avaliação do papel do Estado no controle do 
sistema de UCs. Logo, não remetem a debates 
que promovam a construção de propostas de 
manejo participativas, contextualizadas às ne-
cessidades e realidade local das UCs (cf. Stoll-
Kleemann, 2010).

A experiência dessas ferramentas demonstra que 
elas não dão um retrato fiel dos efeitos dos pro-
cessos de criação, implementação e gestão sobre 
os objetivos mais amplos estabelecidos para as 
UCs. Também não mostram em que medida a so-
ciedade está sendo diretamente atingida ou be-
neficiada por isso. Outra premissa do SNUC, que 
também escapa a esses modelos e sistemas de 
informação em curso, é a interação entre a con-
servação da biodiversidade e as comunidades 
tradicionais, em especial na Amazônia.  

Ainda que forneçam dados com certo grau de 
detalhamento, RAPPAM e FAUC não consideram 
as relações entre as populações tradicionais lo-
cais, a biodiversidade e o uso sustentável como 
parte dos processos que regem a dinâmica das 
UCs, ou seja, nas equações socioambientais de 
sustentabilidade desses sistemas. 

Tal enfoque leva, por exemplo, a conclusões pre-
cipitadas sobre os conflitos com os objetivos das 
UCs. Para citar, se o método RAPPAM for aplicado 
a UCs de Uso Sustentável da Amazônia Legal, as 
quais totalizam 54% da área e 64% do número de 
UCs da região (Veríssimo et al., 2011), as respostas 
nos induzirão a concluir que a presença humana 
origina um conflito contra os objetivos das UCs 
deste grupo de manejo. Isso ilustra o quanto as 
UCs não são reconhecidas em sua realidade so-
cioambiental na Amazônia brasileira: sistemas de 
informação geram conflitos de interpretação que 
vão desde as categorias de manejo do SNUC até 
aquelas do sistema de classificação da União In-
ternacional de Conservação da Natureza (IUCN) 
– como na categoria VI – que reconhece Reservas 
Extrativistas como áreas com presença de popu-
lações humanas (Dudley, 2009).   

Quebrando paradigmas: as UCs da  
Amazônia na visão da sociedade

UCs devem conciliar proteção e uso sustentá-
vel da biodiversidade com os modos de vida 
das populações tradicionais (SNUC, 2000). Para 
isso, é fundamental que as práticas de manejo 
tradicionais contribuam para manutenção da 
biodiversidade, assim como o aproveitamento 
dos recursos naturais deve reverter em oportu-
nidades sociais e econômicas. Entretanto, aferir 
essas questões não é tarefa simples, pois envolve 
um conjunto complexo de informações a serem 
compreendidas, incluindo auto-organização, 
agentes e sistemas que se influenciam mutua-
mente (Bossel, 2001) originando processos que 
caracterizam as UCs como sistemas dinâmicos, 
com estrutura e funcionamento particulares a 
cada uma delas.

Abordagens disciplinares não são suficientes 
para tratar questões socioambientais como as 
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que envolvem a complexa dinâmica das UCs da 
Amazônia. Por isso, sistemas de informação que 
subsidiam debates e decisões de manejo devem 
adotar abordagem sistêmica, multidimensional 
e interdisciplinar, inscrita na perspectiva da sus-
tentabilidade das relações entre os componen-
tes que constituem suas dimensões: econômi-
ca, sociocultural, ambiental e de gestão (figura 
1 abaixo). 

A interdisciplinaridade materializa-se no encon-
tro e cooperação entre saberes diferentes, como 

Figura 1. Desenho esquemático representando parte da estrutura e algumas interações entre 
as dimensões envolvidas nos processos que regem a dinâmica socioambiental de UCs em diferentes escalas. 

SOCIOCULTURAL SOCIOECONÔMICA

GESTÃO

AMBIENTAL

UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO

CENÁRIO LOCAL: UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

CONTEXTO POLÍTICO INSTITUCIONAL

MARCO LEGAL

Dimensão

aqueles originários do conhecimento tradicional, 
e dos meios técnico e científi co, sem que cada 
um perca a essência de si próprio.

No Brasil, a Política Nacional da Biodiversidade 
(PNB)2 também reforça a importância de que 
diferentes atores que compõem as políticas 
ambientais possam acessar, gerar e fomentar 
informações sobre as UCs brasileiras. Pragmati-
camente, o Conselho Gestor de UCs é o espaço 
mais prático e factível para construção legítima 
de conhecimento coletivo não apenas para com-
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partilhar visões e entendimento, mas também 
gerar decisões mais qualificadas e adequadas às 
necessidades locais.

Diante do que foi exposto, o Sistema de Indi-
cadores Socioambientais para Unidades de 
Conservação (SISUC) – objeto da presente pu-
blicação – surge como um sistema de apoio à 
gestão, alternativo àqueles atualmente em uso, 
para avaliação e monitoramento dessas áreas 
protegidas do Brasil: estratégico, contextuali-
zado e socialmente inclusivo. Nele, um conjun-
to de indicadores baseados na percepção dos 
conselheiros das UCs resultam em uma ava-
liação socioambiental que, posteriormente, é 
utilizada como referência para elaboração de 
ações interventivas de manejo. O conjunto de 
ações estabelecidas remete a definição de me-
tas para a melhora dos indicadores em situação 
indesejada, os quais passam a ser continuada-
mente acompanhados sob bases adaptativas 
– tudo executado pelos diferentes atores que 
compõem os Conselhos Gestores de UCs. 

Esta metodologia permite colocar em prática 
princípios de participação e inclusão social expli-
citados pela Convenção sobre a Diversidade Bio-
lógica (CDB),3 pelo Plano Estratégico Nacional de 
Áreas Protegidas (PNAP)4 e pelo Programa Áreas 
Protegidas da Amazônia (ARPA).5

O SISUC surge, portanto, para as populações lo-
cais, movimentos sociais, entidades não-gover-
namentais e governos (nos diversos níveis), como 
opção de instrumento para geração de informa-
ção a partir das demandas e visões dos diferentes 
atores locais. Se de um modo geral, os sistemas 
de informação em curso retratam o ponto de 
vista dos gestores, o SISUC propõem a aplicação 
de conhecimento voltado à resolução de proble-
mas e a tomada de decisão sob o ponto de vista 
dos diversos setores da sociedade, incluindo as 
populações locais representadas nos Conselhos 
Gestores das UCs.
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de agosto de 2002), em conformidade com os compromis-
sos assumidos com a CDB, com o artigo 225 da Constituição 
Federal e com a PNMA, diz em seu art.1º: “Ficam instituídos, 
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1. Avaliação e Monitoramento de Unidades de Conservação na Amazônia: contexto

O sucesso no cumprimento dos objetivos de gestão das Unidades de Conservação (UCs) no Brasil 
depende, entre outras coisas, de que as decisões sobre ações de manejo sejam condizentes com 
as particularidades e o contexto de cada UC, e que essas intervenções sejam pautadas em uma 
forte participação social. Porém, este processo de inclusão tem alguns pressupostos essenciais re-
lacionados ao envolvimento da sociedade, como: acesso a informações sobre o estado atual da UC; 
possibilidade de debater as diferentes opções de manejo local e; naturalmente, oportunidade de 
participar do planejamento, implantação e monitoramento das ações estabelecidas. A questão que 
se coloca é: são essas, realmente, as condições em que as intervenções de manejo vêm sendo conduzi-
das nas UCs da Amazônia brasileira? 

Os métodos sistemáticos de informação atualmente adotados para subsidiar decisões sobre o manejo 
de UCs da Amazônia brasileira, concebidos ou não para essa finalidade, ainda são específicos em sua 
abordagem: voltados à biodiversidade (SIMBIO/ICMBio - MMA, 2009) e recursos naturais (ProBUC/SDS-
AM - Marinelli et al., 2007) ou para avaliação e monitoramento da efetividade de gestão dessas áreas 
protegidas com ênfase em seu controle pelo Estado (RAPPAM - Ervin, 2003; Tracking Tools - Stolton et 
al., 2007; SDS - Marinelli et al., 2008; e FAUC/ARPA-MMA, 2009). 

Chape et al. (2008) afirmam que a principal finalidade das metodologias de avaliação e monitoramento 
da efetividade de gestão é a definição de prioridades e comparações quanto à governança exercida 
pelo Estado em seu papel como principal executor da gestão dessas áreas protegidas. No entanto, ana-
lisando algumas das ferramentas mais utilizadas no mundo para tal finalidade, Stoll-Kleemann (2010) 
identificou fragilidades nos sistemas RAPPAM (Rapid Assessment Priorization Protected Area – Ervin, 
2003) e METT (Management Effectiveness Tracking Tool – Stolton et al., 2007) – este último adaptado no 
Brasil dando origem ao FAUC1 – os dois métodos mais aplicados em UCs da Amazônia brasileira (ARPA, 
2010). 

Para Stoll-Kleemann (2010), as ferramentas RAPPAM e METT geram resultados contraditórios quanto à 
efetividade, os fatores de sucesso e de falhas na gestão de áreas protegidas. Segundo a autora, isso se 
deve, principalmente, a problemas na abordagem desses métodos (número e tipo de indicadores ado-
tados), e por eles não considerarem o contexto local (p.e. fase ou ciclo de gestão, região e categoria de 
manejo da área protegida). Além disso, são sistemas restritivos quanto ao envolvimento da sociedade 
(na concepção, aplicação e uso dos resultados obtidos) e pouco atentos ao acompanhamento sistemá-
tico de aspectos socioeconômicos e socioculturais. 

2. Avaliação e Monitoramento Estratégico de UCs na Amazônia: uma proposta

UCs devem conciliar a proteção e o uso sustentável da biodiversidade aos modos de vida das popu-
lações tradicionais (SNUC, 2000). No entanto, para onde as UCs da Amazônia estão caminhando com 
relação ao cumprimento de seus objetivos? Quais os prós e contras a serem considerados para que aná-
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SiStema de indicadoreS SocioambientaiS para unidadeS de conServação  
da amazônia braSileira   Do Contexto à Intervenção

de Olho  nas

Unidades de 1 
Conservação

Fórum/Local Público-alvo: participantes Produtos
Reuniões: DF e nove estados da 

Amazônia (2009)
Gestores, técnicos, pesquisadores e coorde-

nadores: 148 pessoas de 72 instituições
Apresentação da iniciativa e consulta sobre visões, 

demandas e expectativas (setoriais e regionais)
Seminário Nacional: Brasília (2009) Especialistas em desenvolvimento susten-

tável e UCs da Amazônia: 44 pessoas de 22 
instituições

Qualificação da abordagem, apresentação de 
modelos e debates prático-conceituais

Oficinas Regionais: Amazônia Orien-
tal e Ocidental (2010)

Lideranças sociais, gestores, técnicos e 
especialistas dos diferentes setores da 

sociedade: 45 pessoas de 24 instituições

Aprimoramento de modelos, debate de demandas 
regionais, identificação de processos-chave e de 

fontes de informação
Reuniões Regionais: Amazônia 

Oriental e Ocidental (2010)
Secretários executivos e coordenadores 

institucionais: 20 pessoas de 14 instituições
Priorização de alvos de processos-chave e discus-

são do funcionamento do sistema

lises criteriosas remetam à priorização de ações de manejo condizentes com as necessidades locais? 
Como atingir resultados que possibilitem avanços e possam gerar mudanças na realidade atual dessas 
áreas protegidas? É diante deste contexto e dos novos desafios que surgem a cada dia para melhora 
da gestão de UCs na Amazônia que surge o Sistema de Indicadores Socioambientais de Unidades 
de Conservação (SISUC). 

O SISUC é uma metodologia de avaliação e monitoramento estratégico de UCs, que adota conceitos 
práticos de ciência, tecnologia e sociedade – CT&S (cf. Hoffmann, 2011), com fins de legitimar debates, 
valorizar necessidades locais e contribuir na qualificação de processos decisórios de gestão partici-
pativa no âmbito dos Conselhos Gestores dessas áreas protegidas.

Sob abordagem socioambiental local, a metodologia lança-se no desafio de incorporar conceitos so-
bre sustentabilidade de sistemas complexos (cf. Bossel, 2001) e interdisciplinaridade para considerar 
relações entre dimensões e fatores envolvidos na dinâmica de UCs da Amazônia brasileira. Para isso, o 
SISUC está pautado em princípios como multiplicidade, integrabilidade, complementaridade, co-
municabilidade, transparência e continuidade.

Como produto de reflexões coletivas, em grupo e individuais, o SISUC é uma metodologia inovadora, 
pois: adota indicadores de processos socioambientais; valoriza a interculturalidade e distintas formas 
de conhecimento; respeita motivações e perspectivas distintas; baseia-se na percepção dos diversos 
atores envolvidos na gestão de UCs; é adaptável a contextos específicos; promove a captação de in-
formação local não acessível por outros meios; permite o acesso imediato aos resultados e produtos 
de aplicação da metodologia; confronta o modelo de gestão de UCs (direitos e deveres) com a reali-
dade local (o que acontece de fato); e incorpora princípios de responsabilidade socioambiental. 

3. A Intervenção da Sociedade Amazônica: reflexões em torno de um interesse comum    

A elaboração do SISUC constou de um conjunto de atividades, envolvendo pesquisa de literatura, fó-
runs participativos, construção de modelos, indicadores, protocolos e etapas de validação da metodo-
logia, onde os avanços obtidos em cada atividade serviam como elemento provocativo e subsídio para 
atividades subsequentes.

FórunS participativoS

Em um período de três anos, seis fóruns participativos diferentes foram instituidos para apoiar o debate 
continuado e construção do SISUC, reunindo mais de 500 participantes e 80 instituições, entre orga-
nizações da sociedade civil, movimento social, instituições de ensino superior e de pesquisa, e órgaõs 
públicos de gestão dos nove estados da Amazônia brasileira e do DF (veja tabela abaixo).
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Conservação

Fórum/Local Público-alvo: participantes Produtos
Workshop Nacional: Brasília (2010) Especialistas em monitoramento, indica-

dores e UCs da Amazônia: 37 pessoas de 18 
instituições

Construção de um conjunto de indicadores para 
avaliação e monitoramento de alvos

Aplicação piloto da metodologia: UCs 
do Baixo Rio Negro, AM (2010-11)

Conselheiros e lideranças: 120 pessoas 
de seis UCs (federais e estaduais) de Uso 

Sustentável e de Proteção Integral

Teste e avaliação da metodologia, e apropriação e 
aplicação local de resultados

Seis fóruns: nacionais, regionais 
e locais

Mais de 500 pessoas e 80 instituições 
dos nove estados da Amazônia e DF 

envolvidas

Metodologia coletivamente construída e  
protocolo de aplicação validado

Os fóruns participativos para elaboração do SISUC propiciaram a valorização de experiências regionais, 
e possibilitaram intercâmbio de visões e a integração de conhecimentos pulverizados pelas instituições 
e territórios da Amazônia brasileira (v. lista de instituições participantes na tabela abaixo). Esse movimento de 
sinergia, representativo e legítimo, em torno do tema UCs da Amazônia, promoveu a identificação e 
assimilação de demandas comuns diante de realidades regionais e perspectivas setoriais distintas, ins-
tituindo um marco inédito de reflexões sobre essas áreas protegidas sob abordagem socioambiental (v. 
detalhes em “Fóruns participativos” no cd-rom integrante desta publicação). 

Instituição* - UF/regional envolvida Sigla
Agência de Desenvolvimento Turístico de Tocantins ADT
Associação de Catadores de Palmas - TO ASCAMPA
Associação de Defesa Etno-Ambiental Kanindé - RO KANINDÉ
Associação Maranhense para a Conservação da Natureza AMAVIDA
Associação Pró-Ilha de Algodoal-Maiandeua - PA SUATÁ
Centro de Estudos da Cultura e do Meio Ambiente da Amazônia - RO RIO TERRA
Centro dos Trabalhadores da Amazônia - AC CTA
Companhia Paraense de Turismo PARATUR
Conselho Nacional das Populações Extrativistas CNS
Conservação Internacional – Brasil – PA e DF CI
Cooperação Técnica Alemã – AM, AC e DF GIZ
Embaixada Francesa -
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – DF e Jaguariuna/SP EMBRAPA
Fundação de Apoio a Vida nos Trópicos - MT ECOTROPICA
Fundação Estadual do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia de Roraima FEMACT
Fundação Universidade do Tocantins FUT
Fundação Vitória Amazônica - AM FVA
Fundo Brasileiro para Biodiversidade - RJ FUNBIO
GFA Consulting Group - DF GFA
Grupo de Trabalho Amazônico - AM GTA
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - RJ IBGE
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA
Instituto Centro de Vida - MT ICV
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Instituição* - UF/regional envolvida Sigla
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade ICMBio
Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas IDESAM
Instituto de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos e Meio Ambiente do Tocantins -
Instituto de Estudos Sócio-Ambientais - AP IESA
Instituto de Pesquisa e Formação em Educação Indígena - AP IEPE
Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá IEPA
Instituto de Pesquisas Ecológicas - AM IPE
Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia - PA IMAZON
Instituto Estadual de Florestas do Amapá IEF
Instituto Floresta Tropical - PA IFT
Instituto Internacional de Educação do Brasil - DF IEB
Instituto Madeira Vivo - RO IMV
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - AM INPA
Instituto Natureza do Tocantins NATURATINS
Instituto Piagaçu - AM IPI
Instituto Socioambiental ISA
Ministério do Meio Ambiente MMA
Movimento Hiphop da Floresta - RO MHF
Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu - MA MIQCB
Museu da Amazônia - AM MUSA
Museu Paraense Emílio Goeldi MPEG
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente UNEP
Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Rondônia SEMA-RO
Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Maranhão SEMA-MA
Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Pará SEMA-PA
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental do Amapá SEDAM
Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso SEMA-MT
Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Acre SEMA-AC
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas SDS-AM
Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente do Tocantins SRHM-MA
Secretaria Estadual de Florestas do Acre SEF
Serviço Florestal Brasileiro SFB
SOS Amazônia - AC -
The Nature Conservancy - Brasil TNC
União Internacional para a Conservação da Natureza UICN
Universidade de Brasília UnB
Universidade de São Paulo USP
Universidade Estadual de Mato Grosso UNEMAT
Universidade Estadual do Maranhão UEMA
Universidade Federal de Minas Gerais UFMG
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Instituição* - UF/regional envolvida Sigla
Universidade Federal de Roraima UFRR
Universidade Federal do Amazonas UFAM
Universidade Federal do Maranhão UFMA
Universidade Federal do Mato Grosso UFMT
Universidade Federal do Pará UFPA
Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ
Universidade Federal do Tocantins UFT
Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR
World Wild Life Found – Brasil WWF

validação da metodologia

O processo de validação da metodologia de aplicação do SISUC constituiu-se de seis etapas: qualificação 
de indicadores construídos no workshop, construção de protocolo de aplicação da metodologia, aplica-
ção-piloto do protocolo, avaliação da metodologia, análise de resultados e definição de protocolo. 

Além do trabalho de bancada, e dos fóruns participativos (já citados) para o debate e elaboração da 
metodologia, deve ser destacada a aplicação-piloto do SISUC em UCs de Uso Sustentável e de Proteção 
Integral do Mosaico de Áreas Protegidas do Baixo Rio Negro, no Estado do Amazonas, sendo elas: Resex 
do Rio Unini, Parna do Jaú, Parna de Anavilhanas, RDS do Rio Negro, Parest do Rio Negro - Setor Norte 
e Parest do Rio Negro - Setor Sul (v. o mapa abaixo). 

* Considerando as instituições com participação não-presencial que receberam os relatórios com os 
resultados dos fóruns participativos, o número de instituições envolvidas na iniciativa chega aproxima-
damente a 150. 
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O cenário de composição das UCs do Mosaico do Baixo Rio Negro permitiu que a aplicação-piloto da 
metodologia fosse testada em UCs federais e estaduais, de Uso Sustentável e de Proteção Integral, 
de diferentes tamanhos e período de tempo decorrido desde sua criação, UCs sem, e com Conselho 
Gestor e Plano de Manejo (em diferentes estágios de implementação), e UCs sem e com presença de 
populações humanas residentes. Além de análises sobre a metodologia em um universo diversificado 
de situações, sob o mesmo contexto regional, essas diferenças possibilitaram um controle para que 
comparações entre os resultados e potenciais implicações também pudessem ser realizadas.   

Seis especialistas, com experiência de atuação nos diferentes setores da sociedade (autores dos artigos 
da seção “Fique por dentro”, parte integrante desta publicação), constituíram um Grupo de Trabalho de Acom-
panhamento e Avaliação da Elaboração do SISUC, que a cada etapa desse processo, reunia-se para de-
bater os resultados obtidos e analisar avanços. Finalmente, a validação do método também aconteceu 
a partir de debates e considerações durante cerca de trinta apresentações sobre o SISUC realizadas 
durante a elaboração da metodologia, junto a instituições públicas, da sociedade civil e movimento so-
cial, parceiras e colaboradoras desta iniciativa, e durante a proferência de palestras e cursos em eventos 
técnicos e científicos regionais e nacionais junto a comunidade acadêmica.  

4. Breve Descrição da Metodologia e Indicadores Socioambientais do SISUC 

A aplicação do SISUC em cada UC inicia-se com uma oficina que tem duração de dois dias, quando são 
executadas sete atividades participativas desenvolvidas junto aos membros do Conselho Gestor. Os 
conselheiros são os aplicadores do sistema, e orientados por um facilitador, são os responsáveis pela 
geração de dados, análise e definição de encaminhamentos para os resultados obtidos. Não havendo 
Conselho Gestor instituído, o SISUC pode ser aplicado por outros atores e entidades locais interes-
sados e envolvidos na gestão da UC (v. detalhes na seção “protocolo de aplicação”, nesta publicação).

A oficina tem início com a avaliação de um conjunto de indicadores, baseado na percepção e opinião 
individual de cada aplicador, considerando o intervalo dos últimos três anos. No total são 29 indicado-
res de amplo escopo, que não tem a pretensão de expressar a realidade exata do aspecto avaliado, mas 
que durante a interpretação coletiva dos motivos para situação de cada indicador, ganham especifici-
dade no contexto da UC.

Os indicadores do SISUC foram construídos com objetivo de representar alguns vetores resultantes 
de interações entre variáveis socioambientais, visando entender situações, relacioná-las e detectar 
tensões entre as mesmas. Os indicadores (apresentados a seguir) representam parte dos processos socio-
ambientais envolvidos na dinâmica de UCs da Amazônia, estando hierarquicamente organizados em 
temas, indicadores e alvos, conforme segue abaixo:

 Tema Economia. Cinco indicadores para os alvos: produção agroextrativista e consumo local;

 Tema Sociocultural. Oito indicadores para os alvos: vida em sociedade e bem estar humano;

 Tema Meio Ambiente. Sete indicadores para os alvos: conservação da natureza e serviços ambien-
tais;

 Tema Gestão. Nove indicadores para os alvos: gestão participativa, ações de gestão e políticas públi-
cas.

Tendo o primeiro indicador do SISUC (COMERCIALIZAÇÃO da produção agroextrativista) como exemplo, o en-
tendimento da organização de cada indicador é dado da seguinte maneira: o tema Economia tem um 
indicador sobre COMERCIALIZAÇÃO da produção agroextrativista. Este indicador tem como alvo a PRO-
DUÇÃO AGROEXTRATIVISTA e, como finalidade, subsidiar o planejamento da produção e a organização 
do comércio de produtos da UC originários desta atividade.
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INDICADORES ECONÔMICOS 

INDICADOR 1 

COMERCIALIZAÇÃO da produção 
agroextrativista

Alvo: PRODUÇÃO  
AGROEXTRATIVISTA

Objetivo: planejamento da produção 
e organização da comercialização

INDICADOR 2 

DEMANDA de autorização/licença 
para produção agroextrativista

Alvo: PRODUÇÃO 

AGROEXTRATIVISTA 
Objetivo: diversificação de cadeias 

produtivas

INDICADOR 3 

OFERTA de produtos do  
agroextrativismo

ALVO: PRODUÇÃO  
AGROEXTRATIVISTA

Objetivo: planejamento da  
produção e redução de excedentes

INDICADOR 4 

BENEFÍCIOS socioeconômicos da 
transferência de renda para  

participação na conservação

Alvo: CONSUMO LOCAL

Objetivo: direcionar ações e  
investimento complementar

INDICADOR 5 

CONSUMO de mercadorias externas 
pelos moradores da UC

Alvo: CONSUMO LOCAL 

Objetivo: promover o consumo 
consciente

INDICADORES SOCIOCULTURAIS

INDICADOR 6 

ACORDOS E PRÁTICAS comunitárias 
de manejo de recursos naturais

Alvo: VIDA EM SOCIEDADE 

Objetivo: aperfeiçoar benefícios do 
conhecimento tradicional

INDICADOR 7 

SEGURANÇA alimentar

Alvo: BEM ESTAR HUMANO

Objetivo: autonomia na produção 
de alimentos e geração de alertas 

para ações interventivas

INDICADOR 8 

SATISFAÇÃO sobre a vida na UC*

Alvo: BEM ESTAR HUMANO 

Objetivo: geração de oportunidades 
e incentivos individuais e coletivos

INDICADOR 9 

SAÚDE da população residente  
na UC

Alvo: BEM ESTAR HUMANO

Objetivo: promoção de saúde públi-
ca individual, familiar e coletiva

INDICADOR 10  
SEGURANÇA dos moradores sobre 
seus modos de vida tradicionais*

Alvo: BEM ESTAR HUMANO

Objetivo: adequação de condições 
para usufruto de direitos individuais 

e coletivos



INDICADOR 11

FLUTUAÇÕES da população  
humana residente na UC

Alvo: VIDA EM SOCIEDADE

Objetivo: ordenamento da ocupa-
ção, uso de áreas e territórios

INDICADOR 12

ENVOLVIMENTO de jovens na 
organização de eventos e festas 

tradicionais

Alvo: VIDA EM SOCIEDADE 

Objetivo: manutenção de manifes-
tações culturais e de oportunidades 

de encontros e interações sociais

INDICADOR 13 

MOBILIZAÇÃO de organizações 
sociais 

Alvo: VIDA EM SOCIEDADE 

Objetivo: fortalecimento de ações 
coletivas e iniciativas em parceria

INDICADORES AMBIENTAIS

INDICADOR 14 

MONITORAMENTO comunitário do 
uso de recursos naturais

Alvo: CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

Objetivo: inclusão social e manejo 
participativo de recursos naturais

INDICADOR 15 

PRÁTICAS (tradicionais ou  
tecnológicas) de manejo de  

recursos naturais

Alvo: SERVIÇOS AMBIENTAIS

 Objetivo: controle de atividades e 
ordenamento do manejo

INDICADOR 16 

IMPACTOS das mudanças climáticas 
sobre o meio ambiente

Alvo: SERVIÇOS AMBIENTAIS

Objetivo: prevenção, minimização e 
atenuação de impactos nos modos 

de vida tradicionais

INDICADOR 17 

SITUAÇÃO dos estoques dos  
recursos naturais explorados

Alvo: CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

Objetivo: manejo de recursos  
naturais

INDICADOR 18 

SITUAÇÃO da biodiversidade

Alvo: CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

Objetivo: proteção e manejo da 
biodiversidade

INDICADOR 19 

ESFORÇOS para exploração/

obtenção de recursos naturais

Alvo: SERVIÇOS AMBIENTAIS 

Objetivo: controle de atividades  
e ordenamento de processos  

produtivos

INDICADOR 20 

INICIATIVAS de recuperação  
ambiental

Alvo: SERVIÇOS AMBIENTAIS 

Objetivo: recuperação de espécies e 
reabilitação de ecossistemas

8
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* Indicadores 8 e 10: aplicados somente por 

conselheiros moradores da UC.
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INDICADORES DE GESTÃO

INDICADOR 21 

INICIATIVAS não-governamentais de 
apoio a gestão  

Alvo: GESTÃO PARTICIPATIVA

Objetivo: realinhamento de esforços 
e promoção de ações  

complementares

INDICADOR 22 

DISTRIBUIÇÃO de esforços entre 
temas ou programas de manejo

Alvo: AÇÕES DE GESTÃO

Objetivo: diversificação de ações e 
promoção de avanços globais

INDICADOR 23 

DIVULGAÇÃO de informação sobre 
a UC aos afetados pela gestão

Alvo: GESTÃO PARTICIPATIVA

Objetivo: envolvimento dos  
diferentes atores e esferas na gestão 

da UC

INDICADOR 24 

ALINHAMENTO entre as ações de 
gestão e as prioridades da UC

Alvo: AÇÕES DE GESTÃO

Objetivo: fortalecer as ações  
voltadas às demandas locais e atual 

contexto de gestão

INDICADOR 25 

DECISÕES do Conselho Gestor

Alvo: GESTÃO PARTICIPATIVA

Objetivo: potencializar a  
legitimidade, e ampliar o controle e 
governança da UC pela sociedade

INDICADOR 26 

CONFLITOS entre usuários  
e a gestão da UC

Alvo: AÇÕES DE GESTÃO

Objetivo: resolução, atenuação e 
minimização de conflitos

INDICADOR 27 

FORMALIZAÇÃO de organizações 
locais

Alvo: GESTÃO PARTICIPATIVA

Objetivo: incentivar o envolvimento 
e fortalecer iniciativas de apoio a 
gestão em regime de parcerias

INDICADOR 28 

INICIATIVAS integradas de gestão e 
de gestão territorial 

Alvo: POLÍTICAS PÚBLICAS

Objetivo:  fortalecer a gestão local 
com base em ações integradas  
pautadas no contexto regional

INDICADOR 29 

EFEITO das políticas externas sobre 
os objetivos da UC 

Alvo: POLÍTICAS PÚBLICAS

Objetivo: adoção de princípios para 
incorporação e critérios para implan-

tação de políticas públicas na UC  

Como pode-se notar, os indicadores do SISUC não abordam todos os aspectos envolvidos na complexa 
dinâmica das UCs da Amazônia, de maneira que nem tudo que é importante para o manejo dessas 
áreas protegidas será encontrado nos resultados de aplicações desta metodologia. 

Muitos dos alvos identificados ao longo dos fóruns participativos, e parte daqueles contemplados pe-
los indicadores propostos para compor o SISUC, foram excluídos durante o processo de validação da 
metodologia por mostrarem-se inadequados aos critérios de qualificação adotados, como demanda, 
vínculo, relevância, adequabilidade e viabilidade, entre outros. Para citar alguns exemplos: (i) dados de 
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desmatamento são gerados por várias instituições, como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE); (ii) o planejamento da gestão de UCs já é verificado por outros sistemas de informação, como o 
RAPPAM (ARPA, 2010); (iii) a sobreposição entre UCs e Terras Indígenas, não é uma informação a ser ne-
cessariamente obtida junto ao Conselho Gestor; e (iv) a regularização fundiária é uma política pública 
necessária para o Brasil, ou seja, um tema que extrapola os polígonos de UCs.

Cada um dos 29 indicadores do SISUC são compostos por quatro categorias (qualitativas) que repre-
sentam possibilidades de situação para o indicador avaliado ao longo de um gradiente de desenvolvi-
mento do processo socioambiental abordado pelo mesmo (v. lista completa, disponível também para impres-
são, no cd-rom aplicativo do sisuc - parte integrante desta publicação). 

Após todos os indicadores serem avaliados individualmente, os resultados são validados de ma-
neira integrada pelo Conselho Gestor. Um conjunto de indicadores, entre aqueles em pior situação, 
é priorizado para interpretação de suas causas, proposição de ações, e identificação de oportuni-
dades em andamento para futura melhora na condição dos mesmos. Prós e contras de cada ação 
proposta são analisados e servem para estabelecer metas a serem atingidas para mudar a realidade 
local em um prazo de três anos.

 Ao final da oficina, o próprio sistema aplicativo do SISUC (para computador) gera um relatório síntese 
e um pôster com as principais informações e resultados das atividades (v. detalhes na seção “tutorial apli-
cativo” nesta publicação). O relatório deve ser impresso e cópias distribuídas a todos participantes da ofi-
cina. Pôsteres podem ser confeccionados posteriormente e distribuídos a membros do conselho para 
divulgação dos resultados nas comunidades da UC, escolas rurais e associações locais, por exemplo. 
Cópias em arquivo digital, do relatório e do pôster, devem ser disponibilizadas e estarem acessíveis a 
todos os participantes. 

Três anos após a primeira oficina do SISUC torna-se necessário reavaliar o andamento de processos 
socioambientais locais para revisar, alterar ou manter as metas que foram estabelecidas, motivo 
pelo qual uma nova oficina deverá ser realizada, seguindo-se assim por diante a cada três anos. É 
nesse intervalo entre as oficinas do SISUC que é desenvolvida a parte mais importante da meto-
dologia. Nesse período, os membros do Conselho Gestor devem acompanhar o desempenho das 
ações de manejo estabelecidas visando o controle sistemático de resultados e, se necessário, o re-
alinhamento de atividades e ações que potencializem o alcance das metas socioambientais da UC 
(v. Figura ao lado). Para isso, a última atividade da oficina é a formação de grupos de monitoramento, 
quando os conselheiros elaboram planos para o acompanhamento das ações de manejo propostas e 
recebem treinamento para apresentação do desempenho dessas ações, as quais deverão ocorrer em 
todas as reuniões do Conselho Gestor.

Para que a apresentação do desempenho das ações de manejo torne-se uma rotina dos conselhei-
ros, esta atividade deve ganhar espaço permanente na pauta de reunião do Conselho Gestor, como 
a leitura da ata da reunião anterior, por exemplo. Nessa fase, o comprometimento dos analistas 
ambientais da UC é fundamental para continuidade das atividades do SISUC, e os atores e entida-
des que viram nessa metodologia um mecanismo para o fortalecimento da gestão participativa, 
por sua vez, devem assumir o papel de animadores desse processo e incentivadores constantes do 
envolvimento dos conselheiros. Para garantir que esses envolvimentos tornem-se compromissos, 
os mesmos devem se materializar em objetos de uma parceria a ser firmada entre o órgão gestor 
da UC e a(s) entidade(s) civil de atuação local, com prazo de duração previsto para três anos – até a 
próxima oficina de aplicação do SISUC. 

Para além dos aspectos de participação e inclusão social, o desenvolvimento desse processo resulta 
em uma agenda de responsabilidades que incorpora os diferentes setores da sociedade, promove 
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Novos avanços e 
resultados (Metas)

Para onde a UC está 
caminhando? (Indicadores)

Proposição de Ações

Quais as difi culdades e pontos 
positivos que devem ser 

priorizados? (Diagnóstico de 
Ações)

ACOMPANHAMENTO 
E CONTROLE DOS 

RESULTADOS DAS AÇÕES

REALINHAMENTO DE
AÇÕES VOLTADAS

A METAS

Figura 1. Diagrama de � uxos de resultados e subsídios gerados ao longo das etapas de desenvolvimento da aplicação do SISUC. 

a integração do Conselho Gestor em torno de objetivos comuns, e torna os conselheiros agentes 
ativos dos debates e decisões para gestão participativa.  

5. Resultados Esperados

O método de trabalho adotado pelo SISUC apresenta um conjunto de características que contribui 
para resolução de parte das questões não tratadas pelas ferramentas de apoio a gestão atualmente 
utilizadas em UCs da Amazônia. Ao mesmo tempo, essa metodologia não foi elaborada com a pre-
tensão de que substitua as iniciativas em curso, pelo contrário, deve ser observada como instrumento 
complementar as mesmas, com fi ns de apoio ao trabalho do Conselho Gestor e ampliação do controle 
social sobre essas áreas protegidas. 

Pode-se afi rmar que, de imediato, a própria ofi cina de aplicação da metodologia contribui para: 
capacitar o Conselho Gestor da UC; planejar ações prioritárias de intervenção no manejo; organizar 
um sistema de monitoramento de ações de manejo e metas de desenvolvimento local; promover o 
comprometimento dos conselheiros com o debate sobre desempenho da gestão; e subsidiar insti-
tuições públicas, da sociedade civil e representações sociais, com informação aplicada à realidade 
particular de cada UC.

Os resultados obtidos e referências estabelecidas a partir da primeira ofi cina do SISUC sugerem 
que, durante o intervalo de três anos (até a próxima ofi cina), a metodologia pode vir a contribuir 
para: priorização de uma pauta estratégica do Conselho Gestor; ampliação do conhecimento da 
sociedade sobre a situação socioambiental da UC; subsidiar a elaboração de acordos (p.e. Termo 
de Compromisso e Plano de Uso) e de planos de manejo pautados no desenvolvimento socioam-
biental local; fornecer alertas preditivos para priorização e ajuste de ações, projetos e programas; 
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comparar resultados entre UCs inseridas em um mesmo contexto regional; e para fomentar ações 
estratégicas no âmbito de conjuntos de UCs e mosaicos de áreas protegidas. 

Em longo prazo (seis anos), diante da continuidade das atividades do SISUC, de uma gestão pública 
local comprometida, e de entidades e atores locais realmente envolvidos, espera-se que os debates 
e decisões estejam mais legitimados e a gestão participativa tenha se fortalecido. Dessa forma, 
gradativamente, o Conselho Gestor passará de uma atuação remediadora para uma atuação cada 
vez mais estratégica, debatendo ações de manejo socioambiental que, baseadas em avaliações 
contextualizadas e monitoramentos contínuos, permitirão entender se, e porque, a UC está ou não 
cumprindo seus objetivos de criação. 
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servação da diversidade biológica, a utilização sustentável 
de seus componentes e a repartição justa e equitativa dos 
benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos.

4. O Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (Decre-
to n° 5.758, de 13 de abril de 2006) determina, em seu art. 
2º, que sua implementação “contará com a participação e a 
colaboração de representantes dos governos federal, distri-
tal, estaduais e municipais, de povos indígenas, de comuni-
dades quilombolas e de comunidades extrativistas, do setor 
empresarial e da sociedade civil”.

5. São declarados como objetivos do Programa Áreas Pro-
tegidas da Amazônia (Decreto n° 4.326, de 08 de agosto de 
2002) em seu art. 2º): assegurar a conservação da biodiver-
sidade e contribuir para o desenvolvimento sustentável de 
forma descentralizada e participativa.
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lições Aprendidas e Novos Desafios

As ferramentas sistemáticas que subsidiam a 
gestão de Unidades de Conservação (UCs) mais 
difundidas pela Amazônia brasileira – RAPPAM1 
e FAUC2 – são excludentes quanto à participação 
da sociedade, focam a avaliação do controle des-
sas áreas pelo Estado, e não consideram a com-
plexa dinâmica dessas áreas protegidas. Isso im-
pede que os resultados obtidos com a aplicação 
dessas metodologias se desdobrem em ações de 
manejo mais estratégicas e que atendam neces-
sidades específicas do contexto de cada UC (v. 
maiores detalhes no primeiro artigo desta seção).

Parte disso resulta, do pouco tempo transcorri-
do desde a criação do SNUC (2000), é claro. No 
entanto, parte também tem origem no insucesso 
de esforços nacionais que, ao longo da última dé-
cada, apesar de alguns testes em caráter piloto, 
não se mostraram viáveis, demandando a impor-
tação (e adaptação) de metodologias elaboradas 
para atender contextos diferentes daquele das 
UCs no Brasil.

Diante da magnitude territorial e das distintas 
realidades das UCs na Amazônia, a elaboração 

CIêNCIA, TECNOlOGIA E SOCIEDADE: SINERGIA E INOvAÇÃO 
PARA CONSTRUÇÃO DE CONhECIMENTO COlETIvO SOBRE UCs 
DA AMAzôNIA BRASIlEIRA

Carlos Eduardo Marinelli, Paulo Bretas Salles, Petra Ascher e Henyo T. Barretto Filho
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de metodologias para fins de avaliação ou mo-
nitoramento dessas áreas, demanda estratégias 
coerentes e direcionadas para que os objetivos 
que se propõem alcançar sejam atingidos. 

Os problemas mais recorrentes referem-se à 
adoção de sistemas indicadores cuja utilização 
mostra-se inviável na prática, devido à elevada 
quantidade de dados requeridos e dificuldades 
operacionais, ou a bases conceituais frágeis que 
dificultam a definição clara de seus desdobra-
mentos e implicações. Para Amazônia brasileira, 
os dois casos podem ser ilustrados, respectiva-
mente, nas experiências do SIMBIO (Sistema de 
Monitoramento da Biodiversidade) e do SIMBIO 
socioambiental, iniciativas aplicadas no âmbi-
to do Programa Áreas Protegidas da Amazônia 
(ARPA) em UCs da região (MMA, 2009).  

A elaboração de um sistema de avaliação e mo-
nitoramento de UCs, que contribua para resolu-
ção de parte dos problemas aqui apresentados, 
deve fazer uso de lições aprendidas a partir do 
histórico de concepção, aplicação e implica-
ções das metodologias já testadas e daquelas 
em uso. No entanto, deve também ter proposta 
inovadora e propiciar a obtenção de resultados 
inéditos, incorporando caráter complementar, 
sem que resulte em sobreposição de esforços 
ou na duplicidade de produtos em relação às 
metodologias internacionais (RAPPAM e FAUC) 
adaptadas e aplicadas em UCs do Brasil.  

Enfrentar o desafio de elaborar uma ferramen-
ta alternativa àquelas existentes significa, antes 
de tudo, a partir da definição de sua finalidade 
e público usuário, a consolidação de referências 
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concretas sobre a abordagem que será adotada 
e a base conceitual que irá sustentá-la, para que 
possam servir como um guia durante reflexões, 
exercícios e debates para sua construção.

Ao propor um sistema que forneça informações 
sobre os caminhos que estão tomando as UCs 
da Amazônia, torna-se essencial, não só a va-
lorização das experiências institucionais sobre 
o tema, como também a apropriação de suas 
visões e demandas, diante da diversidade de 
contextos socioambientais nos quais essas áre-
as protegidas encontram-se inseridas.

A partir de uma série de debates nos nove esta-
dos da Amazônia Legal e DF, reunindo 72 enti-
dades (governamentais e não-governamentais) 
durante o ano de 2009, conclui-se que, uma das 
principais necessidades para melhora da efetivi-
dade das UCs na Amazônia, é que as ações em-
pregadas sejam mais preventivas e menos reme-
diadoras. Para isso, torna-se necessário conhecer 
melhor a dinâmica socioambiental dessas áreas 
protegidas, ainda que haja discordâncias no en-
tendimento de conceitos práticos envolvidos 
nesse debate. (v. detalhes na próxima seção “do Con-
texto À intervenção”; e informação detalhada em mari-
nelli & maltez (2010) na seção “fóruns partiCipativos”, 
Conteúdo integrante desta publiCação).

UCs ocupam 24% do território da Amazônia Le-
gal, aproximadamente 1,2 milhão de km2, nos 
quais, de acordo com o SNUC (2000), a proteção 
e o uso sustentável da biodiversidade devem ser 
conciliados aos modos de vida das populações 
tradicionais. Diante da complexidade que envol-
ve esses objetivos, deve-se destacar que sistemas 
como as UCs da Amazônia têm sua dinâmica de-
terminada por processos de retroalimentação e 
dependência hierárquica, eventos de auto-or-
ganização, e tramas de ligação e interação entre 
seus subsistemas, e destes, com o sistema geral 
como um todo (Bossel, 2001). 

Obviamente, a aplicação desses conceitos, dian-
te da diversidade de cenários locais e contextos 
regionais nos quais as UCs da Amazônia estão 
envolvidas, não é tarefa simples (v. maiores deta-
lhes e desenho esquemátiCo no artigo 1 desta seção). 
Soma-se a isso, a incompletude de dados e a 

incipiência de conhecimentos que ainda não es-
tão formalmente representados, além do fato de 
nem todas as variáveis envolvidas nos processos 
socioambientais desses sistemas serem passíveis 
de mensuração exata, como o bem estar familiar, 
por exemplo.

Diante do que é exposto, colocam-se as seguin-
tes questões. Como reunir conhecimentos pulve-
rizados pela região amazônica, ou que estejam 
circunscritos, em seu controle e uso, a poucas ins-
tituições? Como mapear os fatores e dimensões 
envolvidos na dinâmica socioambiental de UCs 
da Amazônia e priorizar seus agentes e proces-
sos? Como representar conhecimentos prático-
conceituais para que sirvam como instrumento 
de debate, aprendizado e referência para avanços 
na elaboração de um novo sistema de avaliação e 
monitoramento para UCs da Amazônia?

Questões como essas, certamente, não serão 
solucionadas por meio de debates pontuais e 
de curto prazo. Por outro lado, também não se 
pode esperar pela organização e sistematiza-
ção desse urgente conhecimento nos padrões 
temporais de produção acadêmica. Referên-
cias precisam ser urgentemente elaboradas 
para que novos avanços sejam conquistados 
diante de desafios que emergem todos os dias 
para melhora da gestão de UCs na Amazônia 
brasileira. 

Modelos Conceituais: instrumento de 
apoio ao debate, aprendizado e geração 
de conhecimento coletivo

Lidar com o desafio de propor um novo sistema 
de informação que gere subsídios à gestão de 
UCs, demanda que instituições e atores amazô-
nicos, não só tenham interesse na utilização de 
tal metodologia, como estejam envolvidos nos 
debates para construção da mesma. 

Na Amazônia já existem experiências sobre me-
todologias, como o ProBUC3 (Marinelli et al., 
2007), e de ferramentas, como os Indicadores 
de Implementação de UCs (Marinelli et al., 2008), 
que foram elaborados de maneira participativa e 
são voltados para uso e aplicação de resultados 
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por atores de diferentes setores da sociedade in-
teressados e envolvidos na gestão de UCs. 

Partindo dessas experiências e do movimento 
de sinergia resultante dos debates na Amazô-
nia, realizados em 2009, adotou-se uma estra-
tégia baseada na integração de ações de ciên-
cia, tecnologia e sociedade (CT&S) (hoffmann, 
2011) para fomentar a elaboração de um novo 
sistema de informação para subsidiar a gestão 
de UCs. A continuidade dos exercícios coletivos 
de reflexão sobre a dinâmica socioambiental 
dessas áreas protegidas passou a ser somada 
a aplicação de métodos de Raciocínio Qualita-
tivo4 (RQ) e de modelagem ao longo de cinco 
fóruns participativos, realizados em 2010 (v. mais 
informações sobre os fóruns na próxima seção “do Con-
texto À intervenção”; e informação detalhada na seção 
“fóruns partiCipativos”, Conteúdo integrante desta publi-
Cação).

A linha do RQ baseia-se na teoria qualitativa de 
processos (Forbus, 1984), que tem como pressu-
posto que processos são as causas primárias de 
mudanças em um sistema e mostram relações de 
causalidade explicitas. Modelos, por sua vez, são 
representações formais, abstratas e manipuláveis 
de sistemas que, entre outros, podem servir para 
aumentar a compreensão sobre sua estrutura e 
funcionamento, caso este em que são chamados 
modelos conceituais.

Modelos conceituais podem ser úteis em diver-
sas situações: (a) oferecem um quadro referencial 
conceitual para trabalhos que reúnem pessoas 
com formação ou conhecimento diversificado; 
(b) sacrificam detalhes, em prol de representa-
ções mais genéricas, simplificando os conceitos 
a serem compartilhados; e (c) podem ajudar na 
proposição e teste de hipóteses.

De acordo com Jørgensen e Bendoricchio (2001), 
modelos conceituais possibilitam também a ado-
ção de expressões verbais, desenhos, matrizes e 
diagramas de influência para representar conhe-
cimentos incompletos, vagos ou incertos, para a 
descrição de sistemas. Desse modo, contribuem 
para organizar idéias ou para comunicar concei-
tos e propostas em construção (Haefner, 2005), 

sendo por isso, particularmente interessantes 
para resolução de conflitos e construção de con-
senso, como foi o caso dos fóruns acima citados.

Adotando a abordagem de RQ, idéias sobre um 
sistema constituído por um conjunto de variáveis 
foram organizadas em um modelo conceitual que 
representasse parte das dimensões e componen-
tes das relações causais envolvidas na dinâmica 
socioambiental de UCs da Amazônia. O modelo 
passou a ser aplicado durante os fóruns que se 
sucederam para está finalidade, com dois obje-
tivos (operacionais): (a) servir como referência 
para aprendizagem e difusão sobre as relações 
causais representadas; e (b) permitir a avaliação 
e a absorção das visões regionais e experiências 
dos diferentes setores da sociedade. 

Para que pudesse ser apresentado e fosse apro-
priado pelos participantes dos fóruns, o modelo 
construído foi bastante simplificado, resultando 
em um diagrama de influências, o qual foi sendo 
aprimorado a cada rodada de debates (figura 1).  

Partindo da incompletude que envolve qualquer 
tipo de modelo diante do que é, de fato, reali-
dade, o sistema representado neste diagrama é 
formado por variáveis que, organizadas em suas 
respectivas dimensões, ou subsistemas (eco-
nômico, sociocultural, ambiental e de gestão), 
desencadeiam processos e geram influências. 
Variáveis simples, como etnoconhecimento e 
igualdade social, por exemplo, são influenciadas 
e geram influências sobre outras variáveis, na 
mesma dimensão ou em outra; variáveis orienta-
doras, como extrativismo tradicional e exploração 
sustentável, por sua vez, desencadeiam processos 
geradores de uma sequência de influências.

As relações entre as variáveis podem ser inter-
pretadas da seguinte forma, por exemplo, para 
dimensão social: oportunidades de inclusão de-
sencadeiam um processo que influencia (positi-
vamente) o acesso à informação; esta variável, por 
sua vez, gera uma influência (positiva) sobre cons-
ciência social; esta gera uma influência (positiva) 
sobre prudência ecológica; e assim por diante.

Durante oficinas regionais realizadas em Manaus 
e Belém, que reuniram 45 pessoas de 24 institui-
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Figura 1. Diagrama de infl uências sobre a dinâmica socioambiental de UCs na Amazônia, aprimorado após o seminário para debate de 
conceitos-práticos sobre o tema (v. Marinelli & Mendes, 2010)
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Figura 2. Diagrama de infl uências (adaptado de Bossel, 2001) para representar parte das relações causais (entre variáveis, entre dimensões, e de 
ambas entre si) envolvidas na dinâmica socioambiental de UCs na Amazônia.  

comunidade 3
comunidade 2

comunida
de

 1

ext
rativismo

famílias

agr
icultura

meio a
mbie

nt
e

dimens
õe

s

rio

econ
ômica

� oresta

soci
oculturalroçado

gestão

UNIDADE DE
CONSERVAÇÃO CONTEXTO 

REGIONAL

sede municipal

ções, esse diagrama de infl uências foi debatido 
em maior profundidade e, adotada uma abor-
dagem prática, mediante algumas premissas de 
modelagem, ele foi manipulado por pesquisa-
dores, técnicos e gestores dos nove estados da 
Amazônia Legal, quanto a sua composição, estru-
tura, relações causais e terminologia. 

Além de cumprir com seus objetivos operacio-
nais, a adoção da modelagem conceitual durante 
esse processo permitiu: (a) aprimorar o conhe-
cimento prático-conceitual coletivo, e melhorar 
a representação formal e entendimento sobre 
parte das relações causais envolvidas na dinâmi-
ca de UCs da Amazônia; (b) identifi car variáveis, 
agentes e processos relevantes nessas relações 

(integridade ambiental, práticas tradicionais, 
oportunidades de inclusão, manejo participativo, 
cadeias produtivas e efi ciência econômica); e (c), 
apoiar a organização de uma lista de potenciais 
alvos de informação que, posteriormente, viriam 
a ser priorizados e traduzidos em um conjunto de 
indicadores (v. lista de indiCadores na próxima seção 
“do Contexto À intervenção” desta publiCação).

De Modelos a Alvos de Monitoramento, de 
Alvos a Indicadores Socioambientais

A apropriação do debate para construção de 
um sistema alternativo de informação sobre 
UCs da Amazônia, adotando abordagem socio-
ambiental, remete a o que Bossel (2001) des-

Dimensão

Indicador 2

Indicador 3

Indicador 1
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creveu como: “sistemas dinâmicos complexos, 
formados por um conjunto de dimensões e va-
riáveis que se correlacionam entre si e que po-
dem ser compreendidas pela interpretação dos 
vetores resultantes de suas interações, ou seja, 
pela sustentabilidade desses sistemas”.

Diante do que fora exposto até aqui, e dos argu-
mentos de Bossel (2001), apresentados acima, 
é possível assumir que os vetores resultantes 
das interações envolvidas na dinâmica de UCs 
da Amazônia são passíveis de tradução em um 
conjunto de indicadores de processos socioam-
bientais desses sistemas.

Indicadores são “pedaços de informação ide-
alizada” que servem para responder questões 
específicas a partir do “empacotamento” de 
grandes quantidades de dados, desde que não 
percam seu significado diante da finalidade da 
análise pretendida (Bakkes et al., 1994). Existem 
indicadores de diferentes tipos, os quais podem 
ser adotados para avaliação de condições em 
relação a objetivos e metas, para indicação de 
estado ou de processos, e para geração de avi-
sos antecipados e outros.

A partir das considerações de Winsemius (ECE, 
2001) sobre a utilização de indicadores, e consi-
derando a questão sobre a dinâmica de UCs da 
Amazônia, pode-se afirmar que, indicadores po-
dem servir para avaliar as condições de proces-
sos socioambientais locais, desde que conside-
rados os objetivos de manejo, situação quanto 
à presença de populações residentes, instru-
mentos e fase particular de gestão, caso a caso. 
Indicadores podem ser usados para proposição 
de ações – visando à melhora na condição dos 
mesmos – e, automaticamente, ter um processo 
que caracterize avanços em sua condição atu-
al, utilizado como referência para estabelecer 
metas para sua melhora em um prazo pré-de-
terminado. Posteriormente, esses indicadores 
podem ser reavaliados e servir para verificação 
do desempenho na execução das ações plane-
jadas, provendo alertas e possibilitando ajustes 
em bases adaptativas, evitando que ameaças 
tornem-se fatores de pressão ao cumprimento 
de ações e metas.

A utilização de modelos conceituais e os de-
bates acerca da dinâmica de UCs da Amazônia 
possibilitaram identificar mais de 100 alvos so-
cioambientais de informação sobre essas áreas 
protegidas. Deste total, 25 deles foram priori-
zados por um conjunto de treze organizações 
não-governamentais atuantes em UCs dos dife-
rentes estados da Amazônia Legal e, posterior-
mente, levados para um workshop que reuniu 
37 especialistas de 18 instituições e diferentes 
setores da sociedade de vários estados brasilei-
ros, para tradução em um conjunto de indica-
dores (v. mais informações sobre os fóruns na próxima 
seção “do Contexto À intervenção”; e informação de-
talhada sobre seus objetivos, resultados e produtos em 
marinelli & mendes (2010a, b) e marinelli & maltez 
(2010) na seção “fóruns partiCipativos”, Conteúdo in-
tegrante desta publiCação). 

Para construção dos indicadores foram adota-
dos como pressupostos: não propor indicado-
res e variáveis já obtidos por outros sistemas/
ferramentas; evitar problemas conceituais e/
ou na operacionalização do indicador; des-
considerar informações marginais, ou apenas 
indiretamente relacionadas ao seu alvo; e des-
considerar dados essencialmente de origem 
científica, aqueles muito refinados, ou que 
remetessem a qualquer tipo de índice. Como 
premissa, esses indicadores deveriam: ser re-
levantes e realistas; refletir o que acontece 
em campo; serem sucintos e compreensíveis; 
aplicáveis e confiáveis; automáticos e baratos; 
e generalizáveis.

Foram propostos 43 indicadores qualitativos, 
mensuráveis por meio de 79 variáveis, que en-
tão passaram por um longo e minucioso proces-
so de validação, composto por três fases princi-
pais: qualificação (a priori), aplicação-piloto (em 
UCs da Amazônia) e análises (a posteriori). 

Ao final desse processo, a primeira versão do 
conjunto de indicadores que compõem o pro-
tocolo de aplicação do Sistema de Indicadores 
Socioambientais para Unidades de Conservação 
(SISUC) – objeto desta publicação – é formado 
por 29 indicadores socioambientais para avalia-
ção e monitoramento de processos econômicos, 
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socioculturais, ambientais e de gestão dessas 
áreas protegidas (v. lista de indiCadores Completa na 
seção “do Contexto À intervenção” desta publiCação). 
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APLICAÇÃO DO SISTEMA DE INDICADORES SOCIOAMBIENTAIS PARA  
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA AMAZÔNIA (SISUC)
A aplicação do SISUC é dividida em sete passos consecutivos executados durante oficina participativa 
que tem dois dias de duração. As atividades de cada passo são sempre necessárias para que o passo 
seguinte possa ser dado. Os passos de 1 – 5 são dados no primeiro dia de atividades e os passos 6 e 7 no 
segundo dia. O passo oito consta de atividades a serem continuadamente executadas a cada reunião 
do Conselho Gestor, após o término da oficina. Cada etapa consta das seguintes atividades principais: 

paSSo 1 - apreSentação da Ferramenta. Contextualização geral e orientações prévias para o início das ati-
vidades da oficina; 

paSSo 2 - aplicação de QueStionárioS. Quatro questionários com perguntas indicadoras sobre aspectos 
econômicos, socioculturais, ambientais e de gestão;

paSSo 3 - validação de reSultadoS. Apresentação e validação geral de resultados obtidos a partir dos 
questionários e indicadores;

paSSo 4 - propoSição de açõeS. Priorização e interpretação de seis indicadores para proposição de ações e 
identificação de oportunidades para melhora da realidade atual;

paSSo 5 - diagnóStico de açõeS. Análise dos prós e contras das ações propostas para melhorar os indica-
dores priorizados;

paSSo 6 - eStabelecimento de metaS. Organização de grupos de monitoramento e estabelecimento de me-
tas para melhora dos indicadores priorizados;

paSSo 7 - acompanhamento de deSempenho. Organização de sistema de acompanhamento de desempenho 
e treinamento de monitores para controle de resultados; 

paSSo 8 - realinhamento de açõeS e atividadeS. Atividades permanentes das reuniões do Conselho Gestor,  
durante o intervalo de três anos, entre oficinas de aplicação do SISUC.

1. Atividades Prévias à Aplicação do SISUC 

O conhecimento dos participantes da oficina do SISUC sobre a situação e condições dos processos so-
cioambientais da UC, e sobre as principais questões que envolvem a gestão da área, são fundamentais 
para o funcionamento da metodologia. Por isso, algumas atividades devem ser previstas e previamente 
executadas com vistas à apropriação da ferramenta pelos participantes, envolvimento e qualificação 
dos debates. 

Para contribuir nesse processo sugerimos as seguintes atividades prévias a serem executadas pelos 
atores e/ou entidades interessados na aplicação do SISUC:

1. Sinalização ao grupo de atores envolvidos na gestão e nas questões de interesse da Unidade de 
Conservação (UC) com respeito à existência do SISUC, visando inserir na pauta do próximo encon-
tro do grupo uma apresentação sobre as finalidades, funcionamento e implicações do uso dessa 
ferramenta. O grupo de atores mais adequado para sinalização vai depender se a UC tem Conselho 
Gestor instituído ou não. (Para diferentes situações quanto ao Conselho Gestor, veja exemPlos aPresentados no 
Passo 2 - abaixo);
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2. No segundo encontro, o próprio conjunto de slides disponibilizado para Apresentação durante 
oficina do SISUC (item 1 - abaixo) e esta publicação de apoio para aplicação da ferramenta podem ser 
utilizados. A finalidade dessa atividade é que, uma vez que o grupo tenha melhor conhecimento 
sobre o SISUC, possa debater os pontos positivos e negativos da aplicação da ferramenta de acordo 
com as características e momento de gestão da UC;  

3. Decidida a aplicação do SISUC, recomenda-se a preparação de mate-
rial sobre a UC com vistas à qualificação dos debates e encaminhamen-
tos durante a oficina. Sugere-se que, em tempo hábil, sejam disponibi-
lizados para todos os que irão participar da oficina, material impresso 
com uma síntese (em tópicos sucintos) dos principais assuntos que 
fizeram parte dos debates sobre a UC nos últimos três anos , seus 
respectivos encaminhamentos e/ou desdobramentos finais, e novos 
desafios - se for o caso. Recomenda-se que arquivos eletrônicos para 
computador contendo documentos e instrumentos referentes aos di-
ferentes aspectos sobre a UC e sua gestão também sejam disponibili-
zados, tais como: cartilhas, plano de manejo, plano de uso, termo de 
compromisso, decreto de criação e outros;

4. Havendo Conselho Gestor instituído na UC, ou prestes a isso, a lista 
de conselheiros, como nome completo, instituição/representação, e informação sobre o tempo de 
participação de cada membro no colegiado também devem ser disponibilizados antecipadamente; 

5. A oficina de aplicação do SISUC demanda alguns materiais – comuns em atividades em sistema de 
oficina – e três pessoas na organização e execução das atividades:

a) Material

i. Aplicativo: Plataforma eletrônica para computador formada por um conjunto de planilhas e for-
mulários que é utilizada como instrumento de apoio durante as atividades de aplicação do SISUC. 
Pode ser instalado em qualquer computador que tenha o programa Microsoft Excel 2007 ou 2010 
utilizando CD-ROM que integra esta publicação (veja detalhes sobre sua utilização na seção “tutorial aPli-
Cativo” desta PubliCação); 

ii. Computadores (dois) com o programa Microsoft Excel 2007 ou 2010 instalado para utilização do 
Aplicativo;

iii. Data-show e tela (um de cada) para projeção de conteúdo para orientação de debates e do grupo 
de trabalho;

iv. Kit de moderação: material composto por dois painéis (150x150cm), tarjetas de cartolina (10x20cm) 
de diferentes cores, e marcador permanente para papel. Os painéis podem ser móveis, armados em 
papelão, onde são usados percevejos para afixação das tarjetas, ou ser utilizado papel madeira, afi-
xado na parede com fita adesiva utilizando cola-spray para afixação das tarjetas.

b) Pessoal:

i. Aplicadores: conjunto de atores que irão participar da aplicação da ferramenta; 

ii. Um facilitador: técnico ou analista que irá coordenar, orientar e acompanhar as atividades. Pode 
ser de umas das organizações envolvidas na oficina, ou consultor contratado, com experiência na 
condução de atividades participativas e conhecimento sobre gestão de UCs; 

iii. Equipe de apoio: duas pessoas, técnico ou analista, que não são aplicadores, e serão previamente 
orientadas pelo facilitador para colaborar na execução das atividades da oficina;   



2. Detalhamento das Etapas

paSSo 1 - apreSentação da Ferramenta (duração: aproximadamente 30 minutos)

No Passo 1, o objetivo é que o grupo de aplicadores da ferramenta seja 
inserido no contexto da oficina a partir de uma breve apresentação sobre 
o SISUC (objetivos, origem, público envolvido, finalidade, funcionamen-
to, aplicações e implicações), seguido de orientações básicas para o início 
das atividades. Para isso, um conjunto de slides segue disponível no CD-
ROM que integra o material desta publicação. 

paSSo 2 - aplicação de QueStionárioS (duração: 3 - 4 horas) 

O formato padrão do questionário do SISUC reúne 29 perguntas: cin-
co sobre o tema economia, oito sobre o tema sociocultural, sete sobre 
meio ambiente e nove perguntas sobre a gestão da UC. No entanto, o número de perguntas que 
formam o questionário específico a ser aplicado em uma UC pode variar de acordo com caracterís-
ticas de cada uma. 

Se o Conselho Gestor da UC estiver instituído, o conjunto de aplicadores participantes da oficina do 
SISUC deve estar restrito, exclusivamente, ao seu corpo de conselheiros, independente de serem de 
uma mesma instituição ou de instituições diferentes que ocupam uma mesma cadeira do Conselho – 
desde que sejam titulares e/ou suplentes. 

Se o Conselho da UC não estiver instituído ou estiver em treinamento para que o seja, representantes 
institucionais, líderes comunitários e do movimento social envolvidos na gestão da UC e identificados 
como potenciais convidados a compor o futuro Conselho poderão aplicar o SISUC. No caso de UCs 
recém-criadas e daquelas nas quais os atores envolvidos e interessados em sua gestão ainda não foram 
identificados, sugere-se que o SISUC seja aplicado por membros de associações e cooperativas locais, 
como de produtores rurais, pescadores e artesãos, e principalmente, de moradores da UC (se houver). 
Em última instância, e não havendo moradores dentro da UC, não há impeditivos para que o sistema 
seja aplicado junto a esses mesmos atores de organizações sociais, da área de entorno, desde que leva-
do em consideração as fragilidades e potencialidades de cada um desses casos.

 Como o Conselho Gestor é o colegiado legalmente reconhecido pelo Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação como espaço inclusivo da sociedade para debate sobre a gestão da UC, portanto, de-
vendo ser instituído em todas essas áreas protegidas, na presente seção ele é adotado como caso para 
exemplificação de aspectos sobre o grupo de aplicadores participantes da oficina do SISUC.       

O conjunto de perguntas selecionadas para constituir os questionários é organizado pelo próprio apli-
cativo do SISUC, a partir do preenchimento de informações básicas sobre grupo de manejo, situação 
do Plano de Gestão e Conselho Gestor, e presença de populações humanas residentes dentro da UC. 
Caso conheça a realidade local sobre esses assuntos, o próprio operador do sistema ou o facilitador da ofi-
cina pode responder sobre essas questões no aplicativo, ou contar com o auxílio de um analista da UC. Em 
seguida, automaticamente, o sistema processará os dados e disponibilizará 
as perguntas selecionadas em questionários organizados por tema, que pos-
teriormente são impressos e copiados para distribuição aos aplicadores.

Um de cada vez, questionários sobre cada tema devem ser entregues pela 
equipe, assim como suas perguntas, que também devem ser respondidas 
uma a uma por todo o grupo, simultaneamente. As respostas e preen-
chimento do questionário são individuais, conforme a opinião de cada 
aplicador participante da oficina. 

3

RECOMENDAÇÃO  3
O facilitador deve se pre-
parar para oficina por meio 
da leitura completa desta 
publicação, e só depois 
deve utilizar os slides como 
roteiro para Apresentação 
do SISUC aos aplicadores da 
ferramenta.

RECOMENDAÇÃO  4
A conversa entre os apli-
cadores e o debate é livre. 
Deve-se estar atento apenas 
para que não haja conversas 
que influenciem na opinião 
e respostas de cada um dos 
outros.
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A opção “não sei a resposta” só é válida quando o aplicador realmente não tiver conhecimento sobre 
a situação do processo em avaliação. Não cabe para casos em que o aplicador tem difi culdade para 
entender a pergunta, caso em que deverá receber orientação do facilitador. A opção “não se aplica” é 
usada quando nenhuma das opções de resposta, na opinião geral dos aplicadores, atende à situação 

da UC para o processo em avaliação, ou como no 
caso do indicador sobre “bem estar humano”, por 
exemplo, apto a ser respondido apenas por mora-
dores da UC. Um campo para observações  livres 
também está disponível após cada pergunta. 

4
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Distribuído o primeiro questionário (economia), cada pergunta 
deve ser mostrada na tela para projeção ou na parede e expli-
cada pelo facilitador, utilizando exemplos reais da UC . Cada 
pergunta tem seis opções de resposta que devem ser lidas em 
série, no mínimo duas vezes. Estas consistem de quatro opções 
que trazem uma gradação sobre a situação do processo em 
avaliação, e duas opções alternativas: “não se aplica” e “não sei 
a resposta”. 

Distribuído o primeiro questionário (economia), cada pergunta 
deve ser mostrada na tela para projeção ou na parede e expli-

. Cada 
pergunta tem seis opções de resposta que devem ser lidas em 
série, no mínimo duas vezes. Estas consistem de quatro opções 
que trazem uma gradação sobre a situação do processo em 

“não sei 

FIQ

UE   ATENTO

O facilitador deve ter conhecimento sobre a UC. 
Caso não tenha, um analista da UC ou membro 
da equipe de apoio pode ajudar nessa tarefa.

FIQ

UE   ATENTO

O campo Observações é obrigatório de ser 
preenchido quando a resposta for “não se aplica” 

Figura 1. Formulário com exemplo de pergunta e 
opções de resposta sobre monitoramento comunitário de 
uso de recursos naturais – indicador sobre o tema meio 
ambiente. 
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A resposta deve ser dada marcando-se um “X” ao lado da opção que 
melhor represente a opinião do aplicador, baseado em sua percep-
ção, considerando a UC ou a área e setor da UC de seu conhecimento, 
não apenas a comunidade específi ca em que ele reside ou aquela de 
atuação da instituição que representa no Conselho. Nenhuma resposta 
deve fi car em branco.

O facilitador deve acompanhar o pre-
enchimento pelo grupo e, somente após 
todos os aplicadores terem respondido à 
primeira pergunta, ele deve passar para 
próxima, seguindo sempre a mesma ordem em que elas constam no 
questionário. Ao término do preenchimento do primeiro questionário 
por todo o grupo, o mesmo deve ser recolhido por um dos membros 
da equipe de apoio, enquanto 
o próximo questionário (so-
ciocultural) é distribuído pelo 
outro membro da equipe de 
apoio.

A partir daí, enquanto o segundo questionário é respon-
dido, simultaneamente, os dados do questionário anterior 
(já recolhido) devem ser inseridos pela equipe de apoio no 
aplicativo do SISUC: um membro dita enquanto o outro 
digitaliza no formulário de dados. Terminada essa etapa, 
aplica-se o questionário sobre meio ambiente e depois, o 
questionário sobre a gestão da UC, até que todas as per-
guntas sejam fi nalizadas.

paSSo 3 - validação doS reSultadoS (duração de até 1 hora)

Enquanto as respostas dos questionários foram digitalizadas, um conjunto de gráfi cos com os resulta-
dos é gerado automaticamente pelo aplicativo. No paSSo 3, a ideia é que o grupo de aplicadores tome 
conhecimento dos resultados dos questionários. Desse modo, os conselheiros verifi cam a existên-
cia de incoerências ou de situações muito diferentes do esperado pelo grupo, procedendo assim à 
validação dos indicadores.   

Primeiramente, os gráfi cos sobre o perfi l dos aplicadores da avaliação (setores/esferas de atuação de 
titulares e suplentes e tempo de participação no Conselho) são apresentados e interpretados pelo fa-
cilitador sob enfoque comparativo, sendo a apresentação aberta para complementação pelo grupo. 
Depois, os gráfi cos com os resultados obtidos em cada pergunta indicadora são apresentados para vi-
sualização geral e debate sobre as primeiras impressões, tal que o grupo tenha conhecimento do perfi l 
dos respondentes que participaram da atividade.   

Quatro cores diferentes são utilizadas para representar a situação do indicador, implícita nas opções de 
resposta dos questionários, a partir da opinião da maioria dos aplicadores (moda) para cada pergunta: 
verde, para indicadores de sucesso; azul, para indicadores que estão em situação satisfatória (podem 
ser melhorados); laranja, para aqueles que estão em situação insatisfatória (precisam ser melhorados); 
e vermelho, para indicadores que estão em situação alarmante (precisam ser melhorados urgentemen-
te). Veja exemplo no gráfi co de resultados da Figura 2.

5

RECOMENDAÇÃO  5
Diante de situação de 
dúvida entre as opções de 
resposta, o facilitador pode 
auxiliar com exemplos que 
facilitem o exercício da abs-
tração, já que nem sempre 
elas refl etem a opinião exata 
do aplicador – não há essa 
pretensão.

FIQ

UE   ATENTO

Como o SISUC adota indicadores de processo 
(considerando o fator tempo), na primeira 
ofi cina de aplicação (e somente nesta oportuni-
dade) as opiniões e respostas devem considerar 
os processos ocorridos no período dos últimos 
três anos, e não apenas a situação atual.

RECOMENDAÇÃO  6
Membros do Conselho Ges-
tor com mais experiência na 
aplicação de questionários 
podem ser distribuídos pelo 
espaço para que possam 
contribuir com explicações 
àqueles que tiverem maior 
difi culdade em entender a 
pergunta ou as opções de 
resposta.  
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INDICADORES “PARA DEBATE”

ECONOMIA SOCIOCULTURAL MEIO AMBIENTE gESTãO
 INCIDÊNCIA de doenças nas 

populações humanas.

MOBILIZAÇÃO das organiza-
ções sociais locais.

SINTONIA entre as ações de 
gestão  e as prioridades da UC.

Figura 3. Exemplo de painel de moderação com indicadores selecionados “Para Debate”.
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Figura 2. Exemplo de gráfico para frequência de indicadores em diferentes situações em uma UC.

Nesse momento, o facilitador deve apresentar os resultados dando ênfase à freqüência de indicado-
res em cada cor, de maneira que mostre a situação geral dos indicadores, enfatizando a distribuição 
das diferentes classes de situação (cores) dos processos avaliados. A partir daí, o questionamento a 
ser feito ao grupo de aplicadores é: a situação dos indicadores é coerente com a percepção geral do 
grupo sobre a situação dos processos avaliados? 

No caso de indicadores sobre os quais o grupo discorde dos resultados apresentados, estes devem ser 
registrados com tarjetas. Em seguida, esses indicadores devem ser agrupados dentro de cada tema aos 
quais fazem parte e o resultado afixado em um dos painéis de moderação, em uma coluna com o título 
“Para Debate”. Veja exemplo da organização desse painel na figura 3 (abaixo). 

Essa situação não é muito comum, mas pode acontecer. Discordância sobre indicadores pode ocorrer 
devido a erros na entrada das respostas dos questionários no aplicativo. Por isso, a primeira tarefa deve 
ser verificar se os dados inseridos no sistema estão de acordo com aqueles que constam nos questio-
nários. A discordância pode também decorrer do fato do aplicativo acusar conflito de respostas pelo 
fato de mais de uma delas ter sido muito escolhida pelos aplicadores, gerando um empate exato (se o 
indicador recebe números iguais de respostas) ou “técnico” (se a diferença entre as respostas for menor 
ou igual a 10% do total de respostas assinaladas em maior número). Por exemplo: de 20 respostas, nove 
foram para situação “a”, oito foram para situação “b” e, três para situação “c”.  Neste caso, o painel com 
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Figura 4. Exemplos de gráficos de teia para análise das condições de equilíbrio na situação de indicadores.
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indicadores em discordância será utilizado nos debates durante o Passo 4, durante a interpretação dos 
indicadores.

Para visualização do comportamento dos indicadores por tema, os resultados são apresentados em 
gráficos de teia de aranha. As teias possibilitam analisar o “equilíbrio” na situação entre os indicadores 
para interpretação dos processos reunidos pelo tema como um todo. Quanto maior e mais regular 
o formato da área interna (colorida) da teia, melhor a situação do tema para aquela UC. Na Figura 4 
(abaixo), fazendo-se uma comparação entre duas teias, percebe-se que a gestão da UC parece estar em 
melhor situação que a do meio ambiente local. 

paSSo 4. propoSição de açõeS (duração de até 2 horas)

Validados os indicadores, no paSSo 4 busca-se identificar as possíveis causas que levaram alguns 
indicadores a apresentar os piores resultados, com objetivo de propor possíveis ações e identificar 
oportunidades já existentes para melhora desses indica-
dores, dentro de um intervalo de três anos.

Para o início da atividade, o segundo painel de moderação 
– que irá receber a lista dos indicadores priorizados (coluna 
um) – deve estar organizado com outras três colunas dis-
postas lateralmente (v. foto). Essas colunas trazem em seus 
títulos perguntas orientadoras, distribuídas da seguinte 
maneira: Coluna 2 - Por que essa situação (causas do resul-
tado ruim)? Coluna 3 - Como mudar essa realidade (ações 
para que isso ocorra)? Coluna 4 - Quais as oportunidades 
para isso (viáveis, no momento presente)?

Nessa etapa, ocorre a priorização de indicadores, com ob-
jetivo de selecionar, entre os indicadores validados, um 
conjunto de cinco indicadores. Esse conjunto de indicado-
res priorizados deverá, primeiramente, reunir todos os que 
apontam situações alarmantes, que, assim como aqueles 
em que houve “discordância”, deverão ser organizados por 
tema, só que no outro painel de moderação e listados em 
uma só coluna. 



Caso sejam selecionados até três os indicadores em situação alarmante, outros três indicadores, em 
situação insatisfatória, deverão ser associados a eles. Caso os indicadores em situação alarmante tota-
lizem sete ou mais indicadores, um ou alguns terão de ser excluídos, para que se chegue ao número 
máximo de seis indicadores priorizados. Em ambos os casos, deve ser aberto um debate no grupo para 
que seja feita a priorização.

Nessa etapa, a visão dos conselheiros sobre os indicadores prioritários deve ser atendida, mas deve-se 
cuidar para que a composição fi nal inclua pelo menos um indicador de cada tema, excetuando-se o 
caso de algum tema não ter indicador em situação insatisfatória ou alarmante. Caso o facilitador encon-
tre difi culdades para que grupo chegue ao consenso, a priorização deve ser feita por votação (aberta e 
por maioria simples), com restrição de quais indicadores podem ser priorizados em cada tema. O mes-
mo sistema pode ser adotado para a exclusão, caso os indicadores em situação alarmante totalizem 
mais do que seis. 

Nessa atividade o trabalho do facilitador inclui, além de conduzir o debate 
de maneira organizada, fazer o registro das considerações dos conse-
lheiros nas tarjetas (reComendação 7) para preenchimento das colunas (2, 
3 e 4) do painel, linha por linha, para cada indicador priorizado (fique 
atento). O principal desafi o nessa etapa (reComendação 8) é adotar uma 

terminologia que possibilite 
ao grupo reconhecer sua con-
sideração num registro que 
seja objetivo e abrangente. 
Por exemplo: 

8

RECOMENDAÇÃO  8
Facilitadores menos expe-
rientes podem contar com a 
colaboração de um membro 
da equipe de apoio neste 
momento para o registro da 
informação nas tarjetas. 

INDICADOR CAUSA AÇãO OPORTUNIDADE
MEIO AMBIENTE
Não existe monitoramento 
comunitário do uso de recursos 
naturais

Desinteresse dos moradores da 
UC 

Maior presença do órgão 
gestor na UC

Sensibilização durante reuniões 
de revisão do Plano de Manejo

Figura 5. Exemplo de painel de moderação para interpretação de indicadores. e proposição de ações.
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FIQ

UE   ATENTO

Por vezes, as considerações podem perpassar 
outros indicadores além daqueles em análise, 
situação para qual o facilitador deve estar 
atento para registrar em tarjeta uma infor-
mação que talvez não volte a ser considerada 
posteriormente, quando o debate estiver 
voltado a outro indicador. 

RECOMENDAÇÃO  7
O conteúdo dos registros 
pode ser iniciado com um 
verbo, seguido do objeto ou 
agente envolvido (explici-
tando uma causa), seguido 
(se necessário) por mais um 
verbo, terminando com uma 
consequência sobre um 
objeto ou agente envolvido. 
Veja exemplos na Figura 5.

Enquanto seguem os debates e o preenchimento do painel de interpretação dos indicadores, os mem-
bros da equipe de apoio devem ir copiando as informações das tarjetas para o aplicativo: um na plani-
lha com a mesma estrutura das colunas que seguem no painel (veja detalhes na seção “tutorial aPliCativo” 
desta PubliCação).
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Figura 6. Formulário com exemplo sobre a situação do indicador de “monitoramento comunitário do uso de recursos naturais” e informações do 
diagnóstico de prós e contras para sua melhora.
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paSSo 5. diagnóStico de açõeS (duração de até 1 hora)

Uma vez interpretados os fatores determinantes das condições da UC apontadas pelos indicadores 
prioritários e identificadas ações e oportunidades para a tomada de medidas de ajuste ou alteração, 
essas informações são reorganizadas, visando melhorar o entendimento do grupo sobre os desafios 
envolvidos na melhora dos indicadores. Assim, o paSSo 5 tem como objetivo realizar um diagnóstico 
das ações a serem tomadas e um levantamento de prós e contras relativos à melhora do indicador 
diante do conjunto de ações propostas a cada um, de forma a excluir aquelas ações que não pude-
rem ser executadas nos três anos seguintes.    

O instrumento base para essa atividade é a visualização de uma matriz orientada ao diagnóstico de 
Dificuldades e Ameaças (questões negativas: internas e externas a UC), Fortalezas e Oportunidades 
(questões positivas: internas e externas a UC) – DAFO – muito utilizada na realização de diagnósticos 
rurais participativos. 

A planilha com a matriz DAFO deve ser organizada por um dos membros da equipe de apoio a partir 
dos resultados da atividade anterior, e depois ser projetada para que o grupo possa visualizá-la (v. na 
fiGura 6 exemPlo da Projeção Para um indiCador). O fato de o indicador estar associado a fatores favoráveis e 
contrários à sua melhora torna-se elemento de provocação para o grupo. Isso possibilita a qualificação do 
debate, remetendo à complementação da matriz e, principalmente, à exclusão das ações consideradas 
inviáveis com base na opinião do grupo, no histórico, momento e condições atuais de gestão da UC.  

O QUE ATRAPALHA? O QUE AJUDA?

INDICADOR 
Fator Interno:
DIFICULDADE

Fator Externo: 
AMEAÇA

Fator Interno:
FORTALEZA

Fator Externo: 
OPORTUNIDADE

Não existe monitoramen-
to comunitário do uso de 
recursos naturais.

Desinteresse dos 
moradores da UC. - - 

- Sensibilização durante 
reuniões de revisão do 
Plano de Manejo.
- Maior presença do 
órgão gestor na UC.



Além da matriz DAFO projetada na parede, o painel que antes estava ocupado pelos indicadores em 
discordância também será utilizado. Nele, serão afixadas tarjetas com os complementos e ajustes resul-
tantes dos debates sobre a matriz DAFO. Para o início dessa atividade, o painel deverá trazer a primeira 
linha da matriz DAFO completa, com os títulos das colunas, e também a primeira coluna completa, com 
a listagem dos indicadores priorizados.    

Nessa etapa, enquanto o facilitador organiza os debates a partir da 
projeção e segue com o grupo na complementação e pequenos ajus-
tes – que ele próprio vai registrando no painel de moderação  – um 
membro da equipe de apoio vai registrando os ajustes das tarjetas no 
aplicativo. Esta etapa finaliza o primeiro dia de atividades da oficina. 
Ao final, será gerado automaticamente um conjunto de fichas (Como 
da fiGura 7) que serão usadas no próximo passo, já no dia seguinte, 
no qual serão estabelecidas metas para melhora da situação mostrada 
pelos indicadores.

paSSo 6. eStabelecimento de metaS (duração de até 3 horas)

O primeiro dia de oficina possibilitou chegar até o diagnóstico dos fatores favoráveis e contrários à 
melhora dos indicadores. O segundo e último dia de oficina, tem início com o Passo 6 tendo como 
objetivo o estabelecimento de metas para que os resultados desejados sejam alcançados dentro de 
um prazo determinado. Nesse caso, os resultados se referem a cada indicador que foi priorizado por 
estar em uma situação que, na opinião dos conselheiros, precisa ser melhorado. 

O horizonte temporal é de três anos, quando o SISUC deverá ser novamente aplicado, visando uma 
reavaliação dos indicadores de processos socioambientais da UC. Partindo desses dois pontos, os re-
sultados desejados (situação de futuro do indicador) servirão como referência para o estabelecimento 
das metas de futuro, que passarão a ser acompanhadas por grupos de conselheiros (veja detalhes nos 
Passos 6 e 7).

Para o início dessa atividade, serão necessários os dois painéis, que de-
verão ter mantidas a primeira coluna com a listagem dos indicadores 
agrupados por tema e receber outras duas colunas: uma ao lado dos 
“Indicadores”, com o conjunto de ações validadas a partir da finalização 
da matriz DAFO; e uma terceira coluna, que servirá para que o conse-
lheiro inscreva-se na ação para a qual acredite acumular conhecimen-
tos e vivências, e/ou tenha maior interesse em contribuir ou se envolver 
nos debates e decisões do conselho.

Preparados os painéis, a primeira atividade consta de uma leitura completa de cada painel que, feita 
pelo facilitador, deve servir como uma checagem geral e revisão pelo grupo sobre a lista de indicadores 
priorizados para cada tema e do conjunto de ações específicas necessárias para melhora da situação 
descrita pelos indicadores.

O próximo passo é a organização de grupos de conselheiros para o estabelecimento de metas rela-
tivas a cada indicador, que serão apresentadas posteriormente em plenária para validação. Para a 
organização dos grupos, cada aplicador deve receber uma tarjeta circular: cada setor da sociedade com 
uma cor diferente (gestores públicos, sociedade civil, movimento social/comunitários e academia). 

A atuação e orientação do facilitador são fundamentais nesse momento. Ele deve sinalizar ao grupo 
que, na medida do possível: (1) todas as ações tenham pelo menos um conselheiro inscrito; e (2) os 
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RECOMENDAÇÃO  10
Os indicadores e suas res-
pectivas ações podem estar 
divididos em duas listas 
separadas, metade em cada 
painel..
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RECOMENDAÇÃO  9
Facilitadores menos expe-
rientes podem contar com a 
colaboração de um membro 
da equipe de apoio para 
esta tarefa.



diferentes indicadores tenham pelo menos um representante de cada setor da sociedade, de maneira 
que reúna atores interessados, executores e “auditores” das ações propostas para esses indicadores.

Após escolher a ação, cada aplicador deve anotar em sua tarjeta o mesmo número que foi adotado 
na identifi cação de seus questionários e lista de presença da ofi cina, e depois afi xá-la ao lado da ação 
escolhida (na mesma linha).

Após a afi xação de todas as tarjetas, é comum ocorrer que algumas linhas fi quem vazias e outras mui-
to cheias (veja fotos abaixo). O trabalho do facilitador é reorganizá-las, esforçando-se para respeitar as 
vontades que pautaram a escolha da ação preferencial pelos aplicadores. O facilitador deve negociar e 
acordar, com cada conselheiro, o remanejamento dos mesmos entre as ações. Ações mais complexas 
podem receber mais de um conselheiro e, aqueles que tiverem interesse e condições, podem se inscre-
ver em até duas ações. Normalmente o número de conselheiros fi ca próximo ou um pouco maior que 
o número de ações estabelecidas.   

Para o início deste exercício, o conjunto de conselheiros 
e suas respectivas ações devem ser reunidos em grupos 
de trabalho por indicador. Fichas de apoio (geradas por 
meio do aplicativo) para o debate e estabelecimento de 
propostas de meta para melhora de cada indicador po-
dem então ser distribuídas pelos grupos. A equipe de 
apoio deve distribuir a cada conselheiro somente a fi cha referente às ações do indicador que reúne o 

grupo de trabalho. 

Cada fi cha é constituída pela matriz DAFO com o diagnóstico dos 
fatores favoráveis e contrários à melhora dos indicadores, e pelo pró-
prio formulário do questionário (com o indicador de situação do pro-
cesso avaliado) e suas opções de resposta. Nesse exercício, os cam-
pos de resposta do formulário servirão para sinalização da meta a ser 
atingida na opinião do grupo (veja a seGuir exemPlo da Primeira PÁGina da 
fiCha Com a meta jÁ estabeleCida). Uma última parte da fi cha é formada 
por campos para considerações sobre o que realmente contribui, e o 
que pode vir a atrapalhar o alcance das metas estabelecidas.  

11

grupo de trabalho. 

Cada fi cha é constituída pela matriz DAFO com o diagnóstico dos 
fatores favoráveis e contrários à melhora dos indicadores, e pelo pró-
prio formulário do questionário (com o indicador de situação do pro-
cesso avaliado) e suas opções de resposta. Nesse exercício, os cam-
pos de resposta do formulário servirão para sinalização da 
atingida na opinião do grupo
fiCha Com a meta jÁ estabeleCida)
por campos para considerações sobre o que realmente contribui, e o 
que pode vir a atrapalhar o alcance das metas estabelecidas.  

 A meta a ser estabelecida, bem como 
as ações para melhora da situação dos 
indicadores priorizados é para a UC, não para 
os aplicadores da ferramenta, ainda que os 
aplicadores possam exercer papel impor-
tante ou mesmo participarem ativamente da 
execução das mesmas. 

ATENÇÃO

fot
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Figura 7. Ficha de monitoramento de ações para o estabelecimento de metas e melhora de indicadores.

TEMA: MEIO AMBIENTE
INDICADOR 14: SOBRE O MONITORAMENTO COMUNITÁRIO DE USO DOS RECURSOS NATURAIS

Situação: Não existe monitoramento comunitário de uso de recursos naturais
Meta: O monitoramento comunitário de uso de recursos naturais existe e alguns resultados já são conhecidos.

 Ajuda: Apoio das comunidades no monitoramento

 Atrapalha: Falta apoio do governo para mobilizações e treinamentos
Ações: Monitor: Setor:
1. Sensibilização dos moradores da UC João Comunitário
2. Diagnóstico dos principais recursos explorados José Gestor público

SISUC – SISTEMA DE INDICADORES SOCIOAMBIENTAIS PARA UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

FASE FINAL (ETAPA 6)

Implantação de Rede de Monitoramento Participativo de Conselheiros

________________________________________________

META ESTABELECIDA PELO CONSELHO A SER A SER ALCANÇADA NO PERÍODO DE TRÊS ANOS

O QUE ATRAPALHA? O QUE AJUDA?

INDICADOR 
Fator Interno:
DIFICULDADE

Fator Externo: 
AMEAÇA

Fator Interno:
FORTALEZA

Fator Externo: 
OPORTUNIDADE

Não existe monitoramen-
to comunitário do uso de 
recursos naturais.

Desinteresse dos 
moradores da UC. - - 

- Sensibilização durante 
reuniões de revisão do 
Plano de Manejo.
- Maior presença do 
órgão gestor na UC.

DIAgNÓSTICO DE CONDIÇÕES PARA MUDANÇA DA SITUAÇãO DO INDICADOR

QUADRO SÍNTESE: INDICADOR, META, AÇÕES E MONITORES



Consultando o conteúdo disponibilizado nas fi chas que foram distribuídas a cada conselheiro, os gru-
pos devem construir um debate com o objetivo de responder três questões: (1) Sendo as ações listadas, 
parte daquelas importantes e de maior viabilidade em sua execução – na opinião do conselho – se isso 
realmente acontecesse, em um período de três anos, poderia melhorar a situação do indicador? (2) Se 
a resposta for sim, passado esse intervalo de tempo, qual seria a nova situação desse indicador? E (3) 
quais os fatores que favorecem ou retraem este indicador na atualidade?

Enquanto os grupos debatem e propõem metas a serem atingidas em um intervalo de três anos, para 
seus respectivos indicadores, a equipe de apoio vai inserindo no aplicativo o nome dos conselheiros 
associados a cada ação, por indicador. O conteúdo em tarjetas, distribuídas pelos dois painéis, deve ser 
organizado em um só painel, buscando facilitar a visualização dos indicadores, ações e seus respecti-
vos conselheiros (Como mostra a foto anterior). O outro painel deve ser preparado com quatro colunas. A 
primeira, com os “Indicadores”, e da segunda em diante, com as informações que serão apresentadas 
pelos componentes de cada grupo para validação pela plenária, sendo elas: “Meta” (coluna dois), “O 
que ajuda hoje?” (coluna três) e “O que pode vir a atrapalhar” (coluna quatro).   

Nesse momento, as próprias fi chas de apoio podem ser projetadas na parede para que todos tenham 
conhecimento sobre o indicador em questão e sobre a base de informação utilizada pelo grupo para 
projeção das metas de cada um deles.

O facilitador deve promover o debate fazendo uma leitura da 
pergunta indicadora e do indicador de situação presente, para 
que, em seguida, o grupo apresente a meta projetada para a 
melhora do indicador, os fatores que podem vir a ajudar ou a 
atrapalhar a realização da meta. Caso a plenária discorde de al-
gum ponto, ocorre à apresentação de novos fatores (que ajudam 
ou que podem atrapalhar) a serem considerados como critérios 
para que a meta seja ajustada, ou validada da maneira que foi 
proposta pelo grupo. 

Validados em plenária os encaminhamentos para o primeiro in-
dicador, segue-se para o segundo e assim por diante, até que to-
dos sejam debatidos. Simultaneamente, a equipe de apoio deve 
ir copiando no aplicativo os registros em tarjeta validados para 
cada indicador.

paSSo 7. acompanhamento de deSempenho (duração de até 3 horas)

Uma vez organizados os grupos de conselheiros, no paSSo 7, é elaborado um plano de acompanha-
mento das ações estabelecidas e realizado um treinamento para avaliação do desempenho das ações 
e do próprio processo de acompanhamento das mesmas a ser executado pelos conselheiros.

O primeiro exercício desta atividade é a explicação pelo facilitador sobre no que consiste uma atividade 
de planejamento. Deve fi car claro que, a fi nalidade principal é a defi nição de etapas a serem cumpri-
das para que um determinado resultado seja alcançado. Nesse momento, o facilitador pode utilizar a 
própria ofi cina de aplicação do SISUC como um exemplo de planejamento que está sendo colocado 
em prática naquele exato momento: baseado não só na defi nição de etapas (passos), mas também de 
quando (sequência de passos) e de como os passos devem ser dados para que um passo leve ao outro 
e, assim, à próxima etapa, até que a meta seja fi nalmente alcançada.  

Em seguida, os conselheiros devem ser novamente reunidos em grupos de acompanhamento por in-
dicador e a equipe de apoio deve fazer a distribuição das fi chas individuais de planejamento para cada 
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O facilitador deve promover o debate fazendo uma leitura da 
pergunta indicadora e do indicador de situação presente, para 
que, em seguida, o grupo apresente a meta projetada para a 
melhora do indicador, os fatores que podem vir a ajudar ou a 
atrapalhar a realização da meta. Caso a plenária discorde de al-
gum ponto, ocorre à apresentação de novos fatores (que ajudam 

 critérios 
 da maneira que foi 

Validados em plenária os encaminhamentos para o primeiro in-
dicador, segue-se para o segundo e assim por diante, até que to-
dos sejam debatidos. Simultaneamente, a equipe de apoio deve 
ir copiando no aplicativo os registros em tarjeta validados para 

FIQ

UE   ATENTO

Neste momento, pode ser constatado que 
fatores diferentes de uma mesma ação ou 
que mesmo ações diferentes, têm tempos de 
resposta distintos para melhoria do indicador 
que as envolve. No primeiro caso, deve-se optar 
na projeção da meta viável de ser alcançada 
no período de até três anos. Já para o segundo, 
a ação deve ser excluída, pois só deveriam ter 
sido validadas na matriz DAFO aquelas passíveis 
de execução em até três anos.  
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conselheiro. O facilitador deve então utilizar um exemplo que 
seja didático, para explicar cada passo do exercício, enquanto 
os conselheiros vão preenchendo sua própria fi cha. A fi cha 
tem uma estrutura simples, que pode ser fotocopiada antes 
mesmo da ofi cina, e consta de seis perguntas a serem respon-
didas. Abaixo segue exemplo para uma ação resultante do indi-
cador sobre o uso de recursos naturais para sua terceira etapa 
de acompanhamento.

INDICADOR: MONITORAMENTO comunitário do uso de recursos naturais.

Ação: Diagnóstico do uso de recursos naturais
Questão 1. Existem etapas para que a ação que você irá acompanhar seja executada? Em caso 
a� rmativo, quais são essas etapas (três, no máximo quatro, se necessário)? 

Resposta. Etapa 1. Defi nição das áreas de amostragem 
  Etapa 2. Realização do diagnóstico 
   Etapa 3. Divulgação dos resultados

Questão
Etapa 2. O que você vai 

precisar para saber 
sobre o andamento da 
ação: de um contato, 

um documento, de 
uma posição?

3. Onde e/ou com 
quem você irá conse-
guir essa informação/ 

posição?

4. Quando, ou 
quantas vezes você 

irá veri� car ou repetir 
isso?

5. Como você irá fazer: 
vai até o local, fará 

uma ligação, pedirá os 
documentos?

Etapa 3. 
Divulgação dos 
resultados 

Documento/relatório 
de diagnóstico da UC

Órgão gestor ou orga-
nização da sociedade 
civil que apóia gestão 

da UC

Uma vez por mês Em visitas à sede 
municipal

Após todos os conselheiros terem preenchido suas fi chas, têm-se o exercício de simulação sobre como 
seguirão as atividades do SISUC nas próximas reuniões do conselho. O objetivo é que cada conselheiro 
demonstre como apresentará os resultados de seu trabalho de acompanhamento da ação sob sua 
responsabilidade. Isso servirá para duas coisas: para que o conselho mantenha-se nivelado sobre o de-
sempenho das ações estabelecidas, e para que o conselheiro seja avaliado quanto ao seu desempenho 
no acompanhamento da ação pela qual é responsável. 

Dessa forma, para as ações que compõem cada indicador, as apresentações devem ser feitas em 
sequência. O conselheiro deve fazer a leitura de sua ação e responder as cinco respostas que com-
põem sua proposta de plano para o acompanhamento da mesma. Nesse momento, é essencial que o 
facilitador contribua fazendo sugestões de ajustes, visando a viabilizar o plano de acompanhamento 
apresentado. 
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FIQ

UE   ATENTO

Neste momento é essencial que os membros da 
equipe de apoio, bem como o facilitador, pas-
sem pelos grupos para esclarecer dúvidas.

RECOMENDAÇÃO  11
Podem ser considerados 
sub-resultados a serem 
alcançados ao longo da ação 
(começo, meio e fi m), ou 
sub-resultados não neces-
sariamente consecutivos no 
tempo, mas que juntos são 
pré-condicionantes do resul-
tado fi nal. Em ambos os ca-
sos devem ser considerados 
sub-resultados não só para 
que a ação seja iniciada, 
como também executada e 
fi nalizada.

Figura 8. Exemplo de plano para acompanhamento do desempenho de ação para melhora do indicador “monitoramento comunitário de 
recursos naturais”.



Estando a plenária de acordo com o plano de acompanhamento propos-
to, tarjetas são utilizadas para responder duas questões, cujas opções de 
resposta estão previamente definidas: (1). Há posição sobre a ação mo-
nitorada? Opções de resposta: sim ou não. Se sim, segue para pergunta 
(2). A ação teve evolução desde a última reunião do conselho? Opções de 
resposta: sim, mesma situação ou retrocedeu  (veja exemPlo na foto abaixo). 
Por exemplo, um diagnóstico que não oferece as informações que deveria, 
terá que ser refeito, complementado, ou ter seus resultados analisados no-
vamente, para que possa ser útil aos usos que se propõem, sendo por isso 
classificado como “retrocedeu”. 

Apresentados e ajustados os planos de acom-
panhamento de ações de todos os conselhei-
ros, deve ser feita a eleição dos que serão os 
gestores de cada grupo de monitores conse-
lheiros por indicador. Além de responsável 
pelo acompanhamento de uma ação, em cada 
reunião do Conselho, após as apresentações 
de desempenho, o gestor do grupo acumula 
outras três funções: análise do desempenho 
do grupo, orientação geral, e auxílio aos mo-
nitores diante da necessidade de ajustes em 
suas atividades.  

Com a simulação de apresentação de resulta-
dos sobre o desempenho das ações acompa-
nhadas pelos conselheiros, tem-se a finaliza-
ção da aplicação da oficina do SISUC em todos 
seus sete passos. Relatórios completos com 
os principais resultados da oficina e um pai-
nel síntese são automaticamente organizados 
pelo aplicativo e podem ser impressos para 
divulgação dos resultados junto a atores e ins-
tituições dos diferentes setores da sociedade 
interessados. 

paSSo 8. realinhamento de açõeS e atividadeS (duração de até 2 horas)

Três anos depois da primeira aplicação, a oficina do SISUC deve ser repetida visando reavaliar os in-
dicadores de processos socioambientais e a adaptação das metas estabelecidas. Nesse intervalo as 
atividades do SISUC passam a ser voltadas para o acompanhamento e controle dos resultados sobre o 
desempenho das ações e do trabalho dos monitores, com vistas ao realinhamento de ambos em bases 
adaptativas. 

Durante este intervalo de três anos, o acompanhamento de deSempenho deve ser item constante da pauta 
de cada reunião do Conselho Gestor, constituindo-se de atividade dividida em duas tarefas. A primeira 
tarefa visa o nivelamento do Conselho sobre os resultados de desempenho das ações estabelecidas e 
das atividades do monitor responsável por seu acompanhamento, tendo duração de uma hora. Deba-
tes ganham direcionamento específico, caso a caso, de acordo com a inserção do assunto na pauta de 
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RECOMENDAÇÃO  12
Para ambas as perguntas, 
cores diferentes de tarjetas 
podem servir para represen-
tar as opções de resposta: 
verde para sim, vermelha 
para não/retrocedeu e, bran-
ca para mesma situação. 
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outras atividades da reunião. Assuntos já contemplados na pauta, por exemplo, são discutidos poste-
riomente em momento específico. Ao final das apresentações, sob orientação dos gestores de cada 
grupo de trabalho, o conjunto de conselheiros reunidos nos grupos de ações de cada indicador debate 
formas de ajuste e realinhamento de atividades, tarefa com duração máxima de 30 minutos. 



Para aplicação do SISUC, é necessário um computador no qual deve estar instalado um conjunto de planilhas  e 
formulários previamente preparados, um pacote eletrônico denominado aplicativo. O aplicativo serve para or-
ganizar os dados que entram no sistema, a partir dos quais, 
automaticamente, são geradas análises e preparados mate-
riais utilizados para diversas funções, desde a projeção de 
imagens para explicação do roteiro (passo a passo) e pre-
paração de fichas de apoio a atividades, até a disseminação 
de resultados e a divulgação de produtos como relatórios e 
painéis-síntese.

Este manual serve para orientar o operador do sistema na 
utilização de planilhas e formulários ao longo das seis eta-
pas de sistematização dos registros resultantes das oficinas 
de aplicação do SISUC, e aborda desde o preenchimento dos dados básicos sobre a UC necessários para a prepa-
ração de questionários, até a organização de fichas de monitoramento de ações de manejo.

O aplicativo do SISUC é estruturado em planilhas e necessita da versão 2007 ou 2010 do Microsoft Excel, motivo 
pelo qual é recomendado que o operador do sistema seja familiarizado com a manipulação deste programa.

As planilhas do aplicativo possuem comandos que permitem gerar informações e carregar os elementos necessári-
os ao passar de uma etapa de trabalho para a seguinte, visando gerar resultados automaticamente a partir de 
análises cumulativas. Para tornar essa função ativa, em todos os arquivos que forem abertos, clique em “Opções” 
e selecione “Habilitar todas as macros”, conforme a Figura 1 (abaixo). 

Tutorial Aplicativo 1/12
SiStema de indicadoreS SocioambientaiS  para unidadeS de conServação da amazônia braSileira

1

Planilha: tabelas para realização de cálculos ou apresentação de dados, 
formada por uma grade composta de linhas e colunas. 

Formulários: documentos pré-impressos onde são preenchidos os dados 
e informações, que permite a formalização das comunicações, o registro 
e o controle das atividades.

oPerador do sistema: pessoa que controla a utilização do aplicativo do 
SISUC. 

Figura 1. Ambiente de visualização do sistema para “Habilitar todas as macros”. 

Cássio Couto Coelho e Carlos Eduardo Marinelli

Cássio Couto Coelho, bacharel em Ciência da Computação pela Universidade de Brasília.
Carlos eduardo Marinelli, pesquisador sênior do Instituto Socioambiental, colaborador do Mestrado em Gestão de Áreas Protegidas do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e 
doutorando em Ecologia pela Universidade de Brasília.
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SiStema de indicadoreS SocioambientaiS para unidadeS de conServação  
da amazônia braSileira   TuTorial aplicaTivo

Figura 2. Ilustração dos processos  desenvolvidos ao longo da Etapa de Configuração

Figura 3. Formulário para preenchimento de dados básicos.

O aplicativo do SISUC possui seis etapas de trabalho, ilustradas ao longo desta seção com o objetivo de ajudar o 
operador a manipular corretamente o sistema.

1. Etapa de Configuração: prepara o sistema para gerar questionários. 

de Olho  nas

Unidades de 1 
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O arquivo Excel necessário para implantar essa etapa chama-se “configuracao.xlsx”. O procedimento 
inclui quatro formulários: Apresentação, Dados Básicos, Perguntas Indicadoras e Geração de Ques-
tionários.

Ao abrir o arquivo “configuracao.xlsx”, o formulário Apresentação é mostrado pelo sistema, trazendo 
informações gerais sobre o SISUC e sobre o aplicativo. No formulário à direita, “Dados Básicos” (Figura 
3), o operador do sistema deve iniciar o preenchimento dos campos disponíveis no formulário. 

Primeiro, preencha as informações sobre a UC, a aplicação do SISUC e os envolvidos na organização 
da oficina (células A4 – D9). Na quantidade de aplicadores insira o número máximo possível de conse-
lheiros, incluindo os que podem chegar atrasados. Esses dados serão mostrados na folha de rosto dos 
questionários e nos relatórios da oficina. 
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Figura 4. Formulário e ambiente de 
visualização para seleção de logomarcas 
de instituições  envolvidas na organização 
da ofi cina do SISUC.

SiStema de indicadoreS SocioambientaiS para unidadeS de conServação 
da amazônia braSileira   TuTorial aplicaTivo
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A seguir, são solicitadas imagens das logomarcas das instituições en-
volvidas na organização da ofi cina (células K3 – N10). Para que as fi -
guras sejam transferidas automaticamente para a folha de rosto dos 
questionários, pressione o botão “Imagem” e selecione a logomar-
ca de acordo com o tipo de participação da instituição na ofi cina do 
SISUC: órgão gestor, instituição aplicadora ou instituição de apoio/co-
laboradora (Figura 4). O caminho para chegar ao arquivo das fi guras 
nas pastas de trabalho aparecerá na coluna L da planilha. 

É necessário que as logomarcas já estejam 
carregadas no computador. Se a instituição 
envolvida na ofi cina não tiver logomarca, 
ou se nenhuma logomarca for selecionada, 
este espaço da folha de rosto dos produtos 
impressos fi cará em branco. 

ATENÇÃO

Para fi nalizar, aperte o botão “Próximo” (célula F10). O sistema 
avaliará o trabalho feito até este ponto e, se aprovar, mostrará 
uma nova tabela (células A14 – G14), para registro de informações 
sobre cada aplicador do SISUC participante da ofi cina: nome, insti-
tuição/representação, cargo no Conselho Gestor, escopo de atuação, 
setor da sociedade e tempo no Conselho (em meses). Esses dados 
servirão para gerar gráfi cos sobre o perfi l do público aplicador do 
SISUC. Assim, se encerra o trabalho de preenchimento de “Dados 
Básicos”.

Seguindo nessa etapa, na barra que aparece na parte inferior da 
tela, clique na aba “Perguntas Indicadoras” (Figura 5) para visualizar o conjunto completo de perguntas 
do SISUC e as opções de resposta a cada uma delas. 

FIQ

UE   ATENTO

Se não houver Conselho Gestor instituído, ou se 
o Conselho tiver até três meses de existên-
cia, digite “X”em toda a coluna G. O mesmo 
procedimento deverá ser utilizado quando se 
tratar de um aplicador conselheiro há menos de 
três meses. 

Figura 5. Barra de planilhas do Excel.
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Figura 6. Formulário para seleção de perguntas a serem incluídas nos questionários.

Figura 7. Ambiente de visualização da planilha 
após a seleção de perguntas para compor os 
questionários.

Figura 8. Barra de planilhas do Excel.

FIQ

UE   ATENTO

Devido a limitações na manipulação automática 
de imagens pelo Excel, pequenas correções 
podem ser necessárias nas fi guras ilustrativas 
das perguntas, como diminuição ou aumento 
do tamanho e/ou alinhamento dentro da área 
específi ca do formulário para inserção da fi gura.

SiStema de indicadoreS SocioambientaiS para unidadeS de conServação 
da amazônia braSileira   TuTorial aplicaTivo

de Olho  nas

Unidades de 1Conservação

Para organização de questionários, clique nas opções mostradas abaixo (Figura 6), que especifi cam as 
características e momento de gestão da UC (células D2, G2, J2 e M2). A seguir, pressione o botão “Sele-
cionar Perguntas” (célula L4), para que o sistema organize os questionários que serão aplicados. 

Ao ativar este comando, as células das perguntas selecionadas pelo 
sistema para a UC em questão estarão pintadas em amarelo na tela do 
computador, e as perguntas não habilitadas estarão pintadas em cinza 
(Figura 7). Assim, se encerra a etapa de “Seleção de Perguntas”.

Cada pergunta do protocolo obedece 
a um conjunto de pressupostos. Não 
é possível a inclusão de perguntas 
não habilitadas pelo sistema, ou 
de novas perguntas que não fazem 
parte do protocolo do SISUC.

ATENÇÃO

Seguindo nessa etapa, clique na aba “Geração de Questionários”, localizada na barra que aparece na 
parte inferior da tela (Figura 8). 

A primeira etapa é fi nalizada quando as perguntas selecionadas 
são enviadas para preparação dos questionários, clicando no bo-
tão “Clique aqui para gerar o questionário” que estará no alto da 
tela (Figura 9). As perguntas selecionadas aparecerão na própria 
planilha e as ilustrações de cada uma delas podem ser editadas 
para melhora da qualidade do acabamento dos questionários 
antes de serem impressos. 
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Figura 9. Botão para disparar a geração de questionários.

Figura 10. Ilustração dos processos desenvolvidos ao longo da Etapa de Aplicação.

Figura 11. Ilustração dos processos desenvolvidos ao longo da Etapa de Processamento.

FIQ

UE   ATENTO

Daqui em diante, em cada nova etapa, todos os 
arquivos do sistema (anteriormente utiliza-
dos) devem ser mantidos abertos. O sistema 
precisará consultar dados de planilhas das 
etapas anteriores para realizar suas tarefas 
adequadamente.Esse comando pode levar alguns 

segundos até que o sistema fi nalize 
a tarefa. 

ATENÇÃO

SiStema de indicadoreS SocioambientaiS para unidadeS de conServação 
da amazônia braSileira   TuTorial aplicaTivo

de Olho  nas

Unidades de 1Conservação

2. Etapa de Aplicação: aplica os questionários e recolhe os dados. Essa etapa não necessita o uso das 
planilhas e formulários do sistema.

3. Etapa de Processamento: prepara a planilha para receber as respostas obtidas nos questionários e 
as organiza para que sejam, posteriormente, utilizadas para gerar gráfi cos.   

Esta etapa é constituída por três planilhas, a saber: Registro de 
Dados, Resumo e Validação. Com o arquivo “confi guracao.xlsx” 
aberto , abra também o arquivo “dados.xlsx”. Na planilha “Registro 

de Dados”, pressione o botão “Gerar 
Planilhas” para visualizar o formulário 
no qual serão colocadas as respostas 
dos questionários (célula F2). Nesse for-
mulário, as linhas representam os apli-
cadores dos questionários e as colunas 
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Figura 12. Formulário para preenchimento de respostas dos aplicadores aos questionários.

Figura 13. Formulário para preenchimento de observações dos aplicadores.

Figura 14. Barra de planilhas do Excel.

SiStema de indicadoreS SocioambientaiS para unidadeS de conServação  
da amazônia braSileira   TuTorial aplicaTivo

de Olho  nas

Unidades de 1 
Conservação

suas respectivas respostas (Figura 12). Clicando na célula correspondente a cada aplicador, utilize as op-
ções de resposta disponibilizadas pelo sistema para cada pergunta do questionário (de zero a três, ou 
“não se aplica”, “não sei a resposta” ou “sem resposta”). Depois de registrar todas as respostas à primeira 
pergunta, passe para segunda pergunta, depois para terceira, e assim por diante. 

Para registrar possíveis observações dos aplicadores, clique na célula correspondente ao aplicador e 
pergunta (à direita). Por exemplo, as observações relacionadas à Pergunta 1 feitas pelos Avaliadores 1, 
2 e 3, respectivamente, aparecem na Figura12 como os links: obs_1_1; obs_2_1; obs_3_1.  Automatica-
mente, o sistema irá abrir a planilha “Observações” (Figura 13) para o registro de informações. Assim, se 
encerra o trabalho de “Registro de Dados”.

Seguindo nessa etapa, clique na aba “Resumo” (Figura 14) na barra que aparece na parte inferior da 
tela. Em seguida, pressione o botão “Gerar Resumo” (célula E2), para que o sistema organize todos os 
registros feitos até este formulário e o operador do sistema possa consultar os dados e informações que 
serão carregadas para as próximas etapas. 

O comando utilizado pelo sistema para definir a situação de um indicador baseia-se na identificação 
da opção de resposta assinalada o maior número de vezes, no conjunto de questionários com respos-
tas válidas para pergunta em questão. Caso haja empate entre situações diferentes para um mesmo 
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Figura 15. Exemplo de aviso do sistema sobre ocorrência de conflito de respostas. 

Figura 16.  Ilustração dos processos desenvolvidos ao longo da Etapa de Geração de Gráficos.

SiStema de indicadoreS SocioambientaiS para unidadeS de conServação  
da amazônia braSileira   TuTorial aplicaTivo

de Olho  nas

Unidades de 1 
Conservação

indicador, o sistema emitirá um aviso de conflito ao operador (Figura 15). O sistema identifica dois tipos 
de empate: empate exato, se o indicador recebe números iguais de respostas, ou empate técnico, se a 
diferença entre as respostas for menor ou igual a 10% do total de respostas assinaladas em maior nú-
mero. 

A resposta definitiva deverá ser escolhida entre os indicadores em situação de empate a partir de deba-
tes entre os aplicadores dos questionários (veja detalhes sobre essa etapa da metodologia na seção “protocolo 
de aplicação” desta publicação) e ser digitada pelo operador do sistema na própria célula que acusou o 
conflito. Assim, encerra-se a etapa de Processamento.

4. Etapa de Gráficos: gera gráficos sobre o perfil do corpo de aplicadores participantes da oficina e 
sobre os resultados das perguntas dos questionários. Esta etapa é constituída apenas da planilha “Ge-
ração de gráficos”.

Com os arquivos “configuracao.xlsx” e “dados.xlsx” abertos, abra também o arquivo “graficos.xlsx”. Con-
sulte a lista de gráficos disponíveis (colunas de B a E) e gere cada um pressionando o botão correspon-
dente (à direita), como mostra o exemplo a seguir (Figura 17).
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Figura 18. Ilustração dos processos desenvolvidos ao longo da Etapa de Interpretação.

SiStema de indicadoreS SocioambientaiS para unidadeS de conServação  
da amazônia braSileira   TuTorial aplicaTivo

de Olho  nas

Unidades de 1 
Conservação

Figura 17. Exemplo de geração de gráfico de teia sobre o tema Gestão, para o que foi selecionada a opção “Gerar 5”.

Caso haja algum erro nos registros dos formulários, o sistema dará um aviso ao operador e o gráfico não 
poderá ser gerado enquanto o problema não for resolvido.

5. Etapa de Interpretação: gera matrizes para registro e carregamento de informações que serão uti-
lizadas em etapas posteriores. Esta etapa é constituída de duas planilhas, sendo elas: “Geração de ma-
trizes de dados” e “Geração de matriz diagnóstica”. Para dúvidas sobre essa etapa da metodologia 
consulte a seção “protocolo de aplicação” desta publicação. 

Com os arquivos “configuracao.xlsx”, “dados.xlsx” e “graficos.xlsx” abertos, abra também o arquivo “ma-
trizes.xlsx”. Na planilha “Interpretação” (Figura 19), pressione o botão “Gerar Matriz” para abrir o formu-
lário com os indicadores priorizados: em situação alarmante e insatisfatória. 
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Figura 19. Ambiente de visualização do formulário para preenchimento da matriz de indicadores.

Figura 20. Barra de planilhas do Excel.

Este comando automático serve para facilitar 
o trabalho de transferência do conteúdo 
entre planilhas. No entanto, o conteúdo 
transferido deverá ser adequado à coluna 
correta: de Difi culdades (coluna B) se for 
um problema da própria UC, ou de Ameaças 
(coluna C) se for um problema de origem 
externa a UC.

ATENÇÃO

SiStema de indicadoreS SocioambientaiS para unidadeS de conServação 
da amazônia braSileira   TuTorial aplicaTivo

de Olho  nas

Unidades de 1Conservação

A seguir, para cada indicador, preencha o campo “Qual o motivo dessa situação?”, “Como mudar essa si-
tuação indesejada?” e “Quais as oportunidades atuais para isso?” (colunas C3 – F3). Para fazê-lo, transcreva 
na própria célula do formulário o conteúdo das tarjetas afi xadas nos painéis de moderação da ofi cina. 

Para adicionar linhas para entrada de novos conteúdos (nas colunas C, D e E), pressione o botão adicio-
nar (coluna G) na linha correspondente ao indicador em questão. Assim, se encerra o preenchimento 
da planilha “Geração de matrizes de dados”.

Seguindo nessa etapa, na barra que aparece na parte inferior da tela, clique na aba “Matriz diagnósti-
ca” (Figura 20). 

Clique no botão “Gerar matriz diagnóstica” para que os indica-
dores e as “Oportunidades para sua melhora” sejam transferidos, 
automaticamente, para esta planilha (Figura 21). Os “Motivos para 
situação do indicador” serão transferidos como Difi culdades e 
Ameaças (colunas B e C). O campo Fortaleza não transfere conteú-
dos da planilha anterior. Por isso, o conteúdo das tarjetas afi xadas 
nos painéis de moderação da ofi cina deverá ser transcrito na colu-
na D, na célula correspondente ao indicador em questão. 

Figura 21. Ambiente de visualização do formulário para preenchimento da matriz diagnóstica.
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Figura 22. Ilustração dos processos desenvolvidos ao longo da Etapa de Desdobramentos. 

Figura 23. Ambiente de visualização do formulário para preenchimento da matriz de acompanhamento.

SiStema de indicadoreS SocioambientaiS para unidadeS de conServação  
da amazônia braSileira   TuTorial aplicaTivo

de Olho  nas

Unidades de 1 
Conservação

Mais uma vez, para adicionar linhas para entrada de novos conteúdos (nas colunas B, C, D ou E), pres-
sione o botão adicionar (coluna F) na linha correspondente ao indicador em questão. Assim, se encerra 
a Etapa de Interpretação.

6. Etapa de Desdobramentos: organiza os resultados finais e sistematiza os encaminhamentos. Esta 
etapa é constituída de três planilhas, “Geração de Acompanhamento”, “Geração de Metas” e “Gera-
ção de Produtos” (Figura 22). 

Com todos os arquivos anteriores abertos, “configuracao.xlsx”, “dados.xlsx”, “graficos.xlsx” e “matrizes.
xlsx”, abra também o arquivo “desdobramentos.xlsx”. Pressione o botão “Gerar Matriz” (célula F1) para 
que a planilha “Geração de Acompanhamento” seja aberta para visualização. Os indicadores e suas 
respectivas ações (advindas da coluna “Como mudar a situação?” - Etapa de Interpretação) serão auto-
maticamente transferidos para esse formulário (Figura 23). 

Para identificar o aplicador responsável pelo acompanhamento de cada ação, mais uma vez, será usado 
o conteúdo das tarjetas afixadas nos painéis de moderação da oficina (veja detalhes sobre essa etapa da me-
todologia na seção “protocolo de aplicação” desta publicação). O conteúdo das tarjetas deverá ser transcrito 
para o formulário, nas células da coluna E correspondentes a cada ação, o número (afixado no painel) 
adotado para cada aplicador para esta atividade. Sendo este o mesmo número utilizado para o registro 
de dados sobre o perfil de cada aplicador (Etapa de Configuração – planilha “Dados Básicos”), deve ser 
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Figura 24.  Barra de planilhas do Excel.

Figura 25. Ambiente de visualização do formulário que traz a ficha completa do indicador monitorado. 

SiStema de indicadoreS SocioambientaiS para unidadeS de conServação  
da amazônia braSileira   TuTorial aplicaTivo

de Olho  nas
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utilizado, pelo operador do sistema, como referência para identificação e registro do nome do aplica-
dor, agora também responsável pelo monitoramento das ações de manejo determinadas.

Caso seja necessário adicionar mais ações aos indicadores, pressione o botão “Adicionar” (coluna F) na 
linha correspondente ao indicador em questão. Assim, se encerra o trabalho na planilha “Geração de 
Acompanhamento”.

Seguindo nessa etapa, na barra que aparece na parte inferior da tela (veja abaixo na Figura 24), clique na 
aba “Matriz diagnóstica”. 

A seguir, na planilha “Geração de Metas”, pressione o botão “Gerar Metas” para organizar automati-
camente as fichas de monitoramento dos indicadores (Figura 25). Com esse comando, o indicador, sua 
situação atual e as metas possíveis, além das ações e dos monitores responsáveis por acompanhá-las, 
são sistematizadas em um formulário único.

 A meta proposta pelo grupo de monitoramento de cada indicador será apresentada a todo o grupo de 
monitores para validação (veja detalhes sobre essa etapa da metodologia na seção “protocolo de aplicação” desta 
publicação). Desse modo, todas as demais metas, não validadas (disponibilizadas no arquivo “configura-
cao.xlsx” – planilha “Perguntas Indicativas”) deverão ser excluídas do formulário.

Seguindo na Etapa de Desdobramentos, na barra que aparece na parte inferior da tela (Figura 26), cli-
que na aba “Geração de Produtos”. 

Figura 26. Barra de planilhas do Excel.
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Figura 27. Ambiente de visualização dos botões para geração 
de produtos resultantes da ofi cina.

FIQ

UE   ATENTO

Devido a limitações na manipulação automática 
de imagens pelo Excel, pequenas correções 
podem ser necessárias nas fi guras ilustrativas 
das perguntas, como diminuição ou aumento 
do tamanho e/ou alinhamento dentro da área 
específi ca do formulário para inserção da fi gura.

SiStema de indicadoreS SocioambientaiS para unidadeS de conServação 
da amazônia braSileira   TuTorial aplicaTivo

de Olho  nas

Unidades de 1Conservação

Por fi m, o relatório com os resultados gerais e o painel sínte-
se da ofi cina de aplicação do SISUC pode ser gerado pressio-
nando os botões correspondentes a esses comandos: “Clique 
aqui para gerar relatório” e “Clique aqui para gerar pôster” 
(Figura 27). 

Essa ação fi naliza a etapa de desdobramentos e a utilização do aplicativo do SISUC.



apoio

A mais importante floresta tropical do mundo. O maior volume de água doce disponível em  

uma única bacia hidrográfica do planeta. Megadiversidade. Cerca de 1,2 milhão de km2 destinados à  

proteção da biodiversidade, uso sustentável de recursos naturais e manutenção dos modos de vida  

de populações tradicionais. Nenhum sistema estratégico de monitoramento socioambiental  

que forneça suporte para uma gestão contextualizada e participativa do inestimável patrimônio  

incorporado nas Unidades de Conservação da Amazônia brasileira.

Para onde caminham as Unidades de Conservação da Amazônia brasileira? 

O que falta para que elas cumpram com seus objetivos? 

Como a sociedade pode contribuir nesse processo?




