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INTRODUÇÃO

Instrumentos de gestão em UCs na Amazônia Legal: um breve panorama

O fortalecimento da agenda socioambien-
tal, diante das pressões e ameaças globais à so-
ciobiodiversidade, demanda políticas e ações que 
disponham sobre as intervenções predatórias. 
Nesse contexto, no Brasil, como resultado da 
base constitucional do país associada a acordos 
internacionais, o auge da institucionalização de 
áreas protegidas se deu, em âmbito federal, por 
meio da criação do Sistema Nacional de Uni-
dades de Conservação (SNUC), no ano 2000 
(BRASIL, 2000). O sistema foi criado visando 
regulamentar e fornecer diretrizes de implemen-
tação e gestão das Unidades de Conservação 
(UC) brasileiras, dispondo sobre a complemen-
taridade das diversas categorias, inclusive as já 
existentes anteriormente, e dialoga com diversos 
outros dispositivos e arcabouços legais, os quais, 
pressupondo-se uma visão integrada, deveriam 
estabelecer a base de um modelo de desenvolvi-
mento justo e não predatório.

A atuação de movimentos sociais orga-
nizados foi indispensável na construção e de-
fesa de políticas garantidoras dos direitos por 
meio da criação de sistemas descentralizados e 
participativos nas políticas públicas. A Cons-
tituição Federal de 1988 consolidou direitos e 
previu, em diversos dispositivos, a participação 
do cidadão na formulação, implementação e 
controle social das políticas públicas, por meio 
dos Conselhos.  A participação social na po-

lítica e na gestão ambiental está prevista em 
diversos instrumentos, como nas Políticas Na-
cionais de Meio Ambiente, de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos, de Educação Ambiental, 
de Participação Social e na Agenda 21, den-
tre outros. O Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação é mais uma das políticas que 
pressupõe transparência na gestão, engajamen-
to e participação social  como um fator-chave 
de sua implementação.

Dois importantes instrumentos de ges-
tão instituídos pelo SNUC são o Plano de Ma-
nejo – ou de gestão, como é denominado em 
algumas instâncias estaduais – e, no caso das 
UCs de domínio público, o Conselho Gestor. 
O Plano de Manejo (PM) é um documento 
técnico sobre a UC que contém informações, 
análises e descrições de aspectos socioeconô-
micos e institucionais, bióticos e abióticos da 
área a ser conservada, a definição de seu zo-
neamento e o planejamento das ações para a 
conservação e manejo.  Em 2018 (BRASIL, 
2018), foi aprovado o novo roteiro metodo-
lógico que orienta a elaboração e a revisão de 
Planos de Manejo de Unidades de Conserva-
ção públicas federais. A importância de um 
PM adequado relaciona-se diretamente com a 
qualidade das ferramentas de gestão e mane-
jo da UC, e, consequentemente, com a efetiva 
implementação dos objetivos da Unidade.
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Há, ainda, outros documentos que dia-
logam e complementam o Plano de Manejo, 
como o Plano de Utilização ou Acordo de 
Gestão, aplicável nos casos das Reservas Ex-
trativistas e Reservas de Desenvolvimento 
Sustentável de âmbito federal e em áreas uti-
lizadas por populações tradicionais em Flonas, 
ARIEs e APAs. Trata-se de um registro das 
regras internas construídas, definidas e com-
pactuadas pela comunidade quanto às suas ati-
vidades tradicionalmente praticadas, o manejo, 
o uso e a ocupação da área e a conservação, 
que é necessário para que seja firmado o Ter-
mo de Compromisso entre a população tradi-
cional beneficiária que receberá a concessão do 
direito real de uso e o Instituto Chico Mendes 
(BRASIL, 2012). Outro documento relevan-
te é o Plano de Uso Público, que consiste em 
orientar a visitação com finalidade recreativa, 
esportiva, turística, histórico-cultural, peda-
gógica, artística, científica e de interpretação e 
conscientização ambiental de uma UC.

Os Conselhos Gestores, por sua vez, 
são espaços de articulação de interesses pú-
blicos, privados e coletivos, cujos objetivos 
são o controle social na promoção de uma 
gestão participativa, transparente e integrada 
do território, a contribuição na elaboração e 
implantação do Plano de Manejo e a integra-
ção da UC com todos os envolvidos e outras 
Áreas Protegidas situadas nas adjacências. Os 
Conselhos podem ser de natureza consultiva 
ou deliberativa, diferenciando-se em essência 
pelo caráter deliberativo e de emissão de reso-

luções deste último, como no caso de aprovação 
do Plano de Manejo e contratação de Oscips 
para gestão compartilhada. O SNUC dispõe 
sobre a criação de conselhos deliberativos no 
caso das Resex e RDS.

Considerando a complexidade socioeco-
lógica dos ecossistemas, que abarcam intera-
ção e sobreposição de fatores sociais, ambien-
tais e econômico-institucionais, considerar 
os diversos fatores a ele relacionados, como 
bem-estar humano, contexto espaço temporal, 
arranjo institucional, serviços ecossistêmicos 
e funções ecológicas, é essencial para manter 
sua funcionalidade. Eis a importância de ins-
trumentos que visem à ampliação da partici-
pação e à organização dos processos relativos 
às Unidades de Conservação, que buscam, 
como o Plano de Manejo e o Conselho Ges-
tor, a manutenção da diversidade biológica e 
da  sociobiodiversidade brasileira.

Apesar de sua relevância, a implementa-
ção desses instrumentos não é elementar. Tra-
ta-se de um processo desafiador, que perpassa 
interesses políticos. Um dos maiores desafios 
dos Planos de Manejo, por exemplo, é a neces-
sidade de um planejamento em médio prazo 
combinado com uma flexibilidade que permi-
ta a adaptação a circunstâncias que se modi-
ficam continuamente. Para a consolidação de 
Conselhos Gestores há também adversidades, 
também envolvendo conflitos de interesse: em 
alguns casos, a ampla composição do Conse-
lho Gestor acarreta críticas quanto à dificulda-
de de diálogo com setores que, a priori, podem 
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questionar o propósito e até mesmo a existên-
cia destas Unidades. A proposta de existência 
dos Conselhos pressupõe que a diversidade de 
opiniões compartilhadas tende a aumentar o 
diálogo e a confiança entre o órgão gestor, co-
munidade local, órgãos públicos e instituições 
da sociedade civil e a ampliar o conhecimento 
sobre a região e o contexto político-institucio-
nal em que estão inseridas as UCs.

Além desses aspectos específicos, sabe-se 
que, apesar de sua importância e contribuição, 
a co-ocorrência de ambos os instrumentos em 
uma UC não é suficiente para garantir a con-
solidação da Unidade. Os desafios são muitos: 
a sustentabilidade financeira, a provisão de 
condições para garantia e manutenção de uma 
equipe comprometida, capacitada e com con-
dições seguras para atuação em longo prazo, 
infraestrutura adequada, parcerias sólidas e fér-
teis, segurança jurídica e a regularização fun-
diária, dentre outros, são atributos indispensá-
veis para a implementação de uma Unidade de 
Conservação. Em junho de 2018, por exemplo, 
mais de 230 mil km², ou seja, mais de ⅓ da ex-
tensão das UCs federais de domínio público no 

Brasil, estavam em situação de em dominiali-
dade indefinida (ICMBIO, 2018).

Por outro lado, ainda que não plenamete 
implementadas, a contribuição das UCs e outras 
áreas protegidas como Terras Indígenas e Terri-
tórios Quilombolas para a manutenção da biodi-
versidade, de processos ecológicos e de regulação 
climática e garantia dos direitos socioambientais 
segue significativa e indispensável. A simples 
destinação destes territórios já contribui signifi-
cativamente à contenção da retirada de vegetação 
nativa: de acordo com o último dado consolidado 
sobre corte raso na Amazônia, mais de 85% do 
desmatamento ocorreu fora de Terras Indígenas 
e Unidades de Conservação. Excluídas as Áreas 
de Proteção Ambiental (APAs), o percentual é 
ainda maior, passando de 90% (ISA, 2018a).

Com relação ao desmatamento acumulado 
e à integridade da vegetação no interior das UCs 
estaduais e federais, apenas 4,77% da extensão 
das mesmas foi desmatada. Desconsiderando as 
APAs, nas quais se pressupõe a conversão de ve-
getação nativa em maior intensidade do que nas 
demais categorias,  o número é ainda menor, atin-
gindo apenas 1,88% (ISA, 2018a).
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METODOLOGIA
A aprovação dos instrumentos de ges-

tão, como Planos de Manejo ou Gestão, Acor-
dos de Gestão e Uso Público, e a criação dos 
Conselhos Gestores das UCs federais e es-
taduais da Amazônia Legal são monitorados 
diariamente nos Diários Oficiais da União e 
dos Estados da Amazônia Legal há mais de 
25 anos. No caso de alguns estados, como a 
disponibilidade em ambiente virtual foi tar-
dia, como no Amapá, que ocorreu apenas em 
2016, esporadicamente são realizadas solici-
tações diretas aos órgãos gestores responsá-
veis, quase sempre atendidas. Estas e outras 
informações monitoradas são indexadas no 
Sistema de Informações de Áreas Protegidas 
do Programa de Monitoramento de Áreas 
Protegidas do Instituto Socioambiental. Para 
esta análise, foi dada a mesma relevância aos 
Planos de Manejo, Planos de Gestão, Planos 
de Utilização, Acordos de Gestão e Planos 
de Uso Público, considerando-se que, ainda 
que com escopo diferenciado, todos, em al-
guma medida, contribuem positivamente na 
orientação para a gestão da Unidade. Para a 
classificação de UCs a partir dos instrumen-

tos, foram criadas três classes de acordo com 
sua incidência cumulativa em cada Unidade: a 
classe 0 (UCs que não possuem nenhum dos 
instrumentos); a classe 1 (UCs que já possuí-
ram ou possuem Conselho ou Plano de Ma-
nejo) e a classe 3 (UCs que já possuíram ou 
possuem ambos, Conselho e Plano de Ma-
nejo). Não foram consideradas as revisões de 
planos ou alterações de composição de Con-
selhos. Assim, considerou-se a primeira data 
oficial de aprovação do instrumento. Nos ca-
sos em que a UC possuía mais de um plano, 
mantivemos como referência apenas o primei-
ro, respeitando a hierarquia temporal. Para a 
análise do tempo para atingir a classe 2, ava-
liamos o número de anos, da criação de cada 
UC, até a obtenção do segundo instrumento. 
Além disso, todas as florestas estaduais, ainda 
que com denominações distintas, foram agru-
padas sob a terminologia de florestas estaduais. 
Dados atualizados até 31/01/2019.

A floresta estadual Afluente do Com-
plexo do Seringal Jurupari , no Acre, decla-
rada como provisória em 2017, foi incluída 
na análise.
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Figura 1: Porcentagem de 
unidades de conservação 
amazônicas por classe de 
implementação: UCs federais e 
estaduais (A), UCs federais (B) e 
UCs estaduais (C).

RESULTADOS
Apesar de o Conselho Gestor e o Plano 

de Manejo serem obrigatórios – e de a orien-
tação legal, no caso desses últimos, é de serem 
elaborados em até cinco anos a partir da cria-
ção da UC – muitas Unidades de Conservação 
no Brasil ainda não possuem nenhum dos ins-
trumentos de gestão, permanecendo anos sem 
importantes orientações de planejamento pre-
vistas legalmente, embora seja sabido que em 

alguns casos há planos operativos e planos de 
ação específicos.  

Das 339 Unidades de Conservação es-
taduais e federais da Amazônia Legal, 95 en-
contram-se na classe 0; 98 na classe 1, sendo 
que, destas, nove possuem algum dos Planos 
e 89 Conselho Gestor e; finalmente, 146 en-
contram-se na classe 2, apresentando ambos os 
instrumentos (Figuras 1 e 2). Dentre os planos, 
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os mais usuais são os Planos de Manejo ou de 
Gestão, presentes em 144 Unidades, e os me-
nos usuais são os exclusivamente de uso públi-
co, presentes em apenas 1 (Tabela 1). Vê-se, as-
sim, que 43% das UC amazônicas apresentam 
ambos os instrumentos de gestão.

Dentre as categorias de UC, embora a 
Resex seja a que mais apresenta UCs na classe 
0, ou seja, sem nenhum dos instrumentos de 
gestão (24), elas também o são em unidades na 

classe 2. As Figuras 3 e 4 trazem traz em âmbito 
federal e estadual (29), os percentuais por gru-
po e categoria em cada classe. Há que se atentar 
que não há uma normalidade na distribuição do 
número de unidades por categoria nem na ins-
tância federal nem na estadual: nas categorias 
Reserva Ecológica federal (Resec) e em âmbito 
estadual, a Reserva Ecológica  (Resec), Área de 
Relevante Interesse Ecológico (ARIE) e Re-
serva de Fauna (RFAU), por exemplo, contam 

Tabela 01 - Número de UC com conselho e planos, por instância federal e estadual.

Conselho Gestor Plano

Esfera consultivo deliberativo manejo ou 
gestão

utilização ou 
acordo de gestão uso público

Estadual 78 34 70 1
Federal 77 46 74 9 1

155 80 144 10 1

Figura 3: Porcentagem de Ucs federais nas classes 
0, 1 e 2, por categoria.

Figura 4: Porcentagem de Ucs estaduais nas 
classes 0, 1 e 2, por categoria.
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cada uma com apenas uma unidade, ou seja, a 
classificação de toda a categoria representa a si-
tuação de apenas uma unidade.

De qualquer forma, é perceptível que 
em âmbito estadual, dentre as categorias com 
maior número de unidades, APA (42), FES 
(30), RDS (25), RESEX (26), PES (43), são 
as Reservas Extrativistas, seguidas pelas Flo-
restas e Áreas de Proteção Ambiental as que 
mais possuem um maior percentual de unida-
des na classe 0, sendo 69%, 50% e 36%, respec-
tivamente. Já, considerando o número de uni-
dades em classe 2, destacam-se os PES, com 
58% e as RDS com 56%. Em âmbito federal, 
dentre as unidades que apresentam ambos os 
instrumentos, destacam-se as ESECs (67%), 
seguidas pelas Florestas Nacionais e PARNAs 
(ambas com 65%).  

Avaliando as UC amazônicas por grupo 
(Figura 1), vê-se que as Unidades de Prote-
ção Integral (UPI) encontram-se muito bem 
representadas na classe 2: das 120 UPI, 63 
apresentam ambos os instrumentos de gestão; 
enquanto que aproximadamente 33% das 219 
Unidades de Uso Sustentável (UUS) não pos-

suem nenhum dos instrumentos e cerca de 30% 
apresentam apenas um deles.

Em relação ao tipo de instrumento de 
gestão por instância, vê-se que quase dois ter-
ços das UCs federais apresentam tanto Planos 
de Manejo quanto Conselho Gestor (classe 
2); sendo que das que possuem somente um 
dos instrumentos, com exceção de uma, todas 
apresentam Conselho Gestor. Isto se dá dian-
te da importância do Conselho no processo de  
elaboração e aprovação dos Planos. Essa im-
portância repete-se no cenário estadual, onde 
das 57 UC em classe 1, 49 possuem Conselho. 
Nesse caso, a diferença mais evidente entre as 
esferas é o avanço dos órgãos federais na apro-
vação dos instrumentos de gestão legais pre-
vistos, já que na  instância estadual apenas um 
terço das UCs estão na classe 2. Ainda, consi-
derando ambas instâncias, a maioria das UCs 
(cerca de 70%) instituíram primeiramente seu 
Conselho Gestor.

Avaliando a implantação estadual das 
UCs da Amazônia Legal (Figura 5), vê-se que 
o Amazonas é o estado com o maior núme-
ro de UCs em classe 2 – 29 das 42 Unidades 

Figura 5: 
Ranqueamento 
de Ufs a partir 
da quantidade 
e percentual 
relativo de UCs 
estaduais na 
classe 2.
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amazonenses. Rondônia, por outro lado, é o es-
tado com a maior quantidade de Unidades em 
classe 0 – 43 das 50 do estado. Com relação ao 
tempo de implementação (Figura 6), foi cons-
tatado que, até a consolidação total, ou seja, 
implementação de ambos os instrumentos de 
gestão, há uma média de 14 anos entre criação e 
alcance da classe 2; sendo que a UC cuja imple-
mentação total foi feita mais rapidamente – em 
3 anos – foi a RDS Uacari, enquanto as UCs 
cuja obtenção de ambos os instrumentos foi 
mais tardia, levando 52 anos entre sua criação e 
a classe 2, foram Parque Nacional do Araguaia 

e a Floresta Nacional Caxiuanã. Considerando 
todas as UCs com ambos os instrumentos, o 
tempo médio de transição da classe 1 para a 2 é 
de quase cinco anos.

O intervalo entre 2008 e 2010 destaca-se 
por ter sido o período no qual mais se criou 
Conselhos Gestores: cerca de 36% de todos 
os Conselhos foram criados nesses três anos. 
Considerando os anos de publicação dos pla-
nos, quase metade (48,3%) dos mesmos foram 
publicados entre 2010 e 2014, sendo que no 
primeiro ano cabe destaque à aprovação de 27 
dos 155 planos já publicados.
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RECOMENDAÇÕES PARA 
POLÍTICAS PÚBLICAS

As unidades de conservação contri-
buem significativamente como estratégia 
de manejo, na manutenção da integridade 
dos processos físico-químicos, dos proces-
sos ecológicos e evolutivos responsáveis pela 
manutenção da biodiversidade e das cadeias 
produtivas da sociobiodiversidade. Atual-
mente, como apresentado nesta análise, nem 
todas essas áreas detém os dois principais 
instrumentos de gestão legalmente previstos 
e fundamentais na estratégia de conservação, 
e ainda assim, contribuem ao seu propósito e 
são indispensáveis na estratégia da mitigação 
das mudanças climáticas.

Todavia, para impulsionar ainda mais 
a implementação e consolidação destas áreas 
contribuindo para a efetividade do manejo e 
a conservação da sociobiodiversidade e dos 
processos socioecológicos essenciais à vida 
humana, faz-se indispensável a elaboração 
de documentos de qualidade, participativos e 
integrados; que contem com desenvolvimen-
to, monitoramento e readaptação de progra-
mas e projetos propostos, e com solução dos 
conflitos territoriais, dentre outros.  Ainda, é 
importante ressaltar que muitas destas Uni-
dades, principalmente em âmbito estadual, 
encontram intensa resistência por parte de 
setores político-empresariais contrários à im-
plementação das políticas socioambientais, o 
que acarreta uma intensificação de desafios, 
mesmo com a intensa atuação de movimen-

tos da sociedade organizada, associações co-
munitárias e técnicos do governo, por vezes 
chegando até mesmo a tentativa de revogação 
destas (ISA, 2016; 2018b), e a inexistência 
desde instrumentos contribui nesta direção.

Como bem ressaltou o TCU (2015), 
em relatório de auditoria específico sobre 
a efetividade de Unidades de Conservação 
na Amazônia, a criação de áreas protegidas 
sem a efetiva implementação desses territó-
rios leva à existência de ‘parques de papel’, 
conceito cunhado para descrever a situação 
de áreas que foram estabelecidas apenas for-
malmente, sem que tenham sido efetivamen-
te consolidadas de forma a cumprir seus ob-
jetivos de criação e apresentar os resultados 
esperados em termos de conservação da bio-
diversidade e aproveitamento do potencial 
social e econômico.

Nesse sentido, em 2017, o TCU fez re-
comendações com o intuito de dotar as UCs 
de insumos essenciais para que possam exer-
cer suas funções e atingir os resultados espe-
rados (TCU, 2017). O Tribunal reiterou que 
“a expectativa é de que a melhoria na gestão 
das UCs permita a essas áreas oferecer mais 
resultados positivos ao meio ambiente. Isso 
porque as UCs contribuem com a redução 
do desmatamento e, consequentemente, das 
emissões de gás carbônico, o que reduz o 
aquecimento global e mitiga as consequên-
cias das mudanças do clima.”
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Grupos se reunem para tirar conclusões sobre a V Semana do Extrativismo, no último dia do 
encontro, realizado na aldeia Tukayá, na Terra Indígena Xipaya (PA). O evento teve a participação de 
ribeirinhos e indígenas da Terra do Meio, que discutiram com empresários e entidades interessadas 
e ligadas à questão socioambiental, os processos de produção da Rede de Cantinas, cuja atuação 
focada na otimização da atividade extrativista vem ganhando cada vez mais interesse das populações 
tradicionais da floresta e de empresas interessadas em investir em atividades auto sustentáveis.
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