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RESUMO 

 

As Áreas Protegidas (AP) são a principal estratégia de conservação da biodiversidade. 

Entretanto, as áreas protegidas são diferentes e variam, entre outras coisas, em seu 

objetivo de criação e grau de ocupação humana. O Brasil possuí 12 categorias de unidades 

de conservação. Dentre elas, as Áreas de Proteção Ambiental (APA, categoria V na 

classificação da IUCN) é a categoria com menores restrições ao uso. Essa categoria atrai 

críticos que afirmam que as APAs nem deveriam ser consideradas APs, e defensores, que 

afirmam que as APAs pertencem a um “novo paradigma” em APs, que busca conciliar a 

proteção da biodiversidade com o desenvolvimento humano. As APAs abrangem quase 

um terço das APs brasileiras, sendo mais de 60% da área total protegida de biomas como 

a Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado e Pampa, além de representarem mais de 80% da 

área protegida marinha. Nesse trabalho nós buscamos entender os padrões de criação, 

ocupação, dinâmica da cobertura do solo e gestão dessas áreas. Nós observamos que os 

níveis de antropização dentro das APAs são proporcionalmente menores que nos biomas, 

principalmente quando desconsiderada a área das demais UCs e Terras Indígenas. Mesmo 

assim, nós constatamos que cerca de 7 milhões de pessoas vivem em APAs, e que em 

2016, a Amazônia era o único bioma em que a cobertura de floresta dentro das APAs era 

superior a 50%. De acordo com nossas estimativas, desconsiderar as áreas antropizadas 

no interior das APAs, da área total coberta por Unidades de Conservação no Brasil, faria 

o país passar de um total de 17,6% de área protegida para 12,8%. Além disso, 

encontramos que apenas 18% das APAs possuem Plano de Manejo e 45% possuem 

Conselho Gestor. Por fim, nós recomendamos que seja aberta uma discussão sobre a 

criação de mecanismos de apoio à gestão especificamente para a categoria APA. 

 

 

Palavras-chave: Áreas Protegidas; Área de Proteção Ambiental; Gestão; 

Cobertura do Solo; Categorias de Áreas Protegidas; Unidades de Conservação  
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ABSTRACT 

 

Protected Areas are the main strategy to protected biodiversity. Protected Areas are not 

equal and vary in their management objectives and level of human occupation. Brazil has 

12 protected area's categories. Among those, "Environment Protected Area" (EPA, 

Category V in IUCN Classification), is the one with least restriction to human activity. 

This category has many critics, that argue EPAs should not be account as Protected Areas, 

as has defenders who argue that EPA belong to a “New Paradigm” of Protected Areas, 

aimed to reconcile biodiversity conservation and human development.  EPAs has special 

importance because it covers a third of the protected land, and more than 60% on biomes 

such as Atlantic Forest, Cerrado, Caatinga and Pampa, and more than 80% of all marine 

protected areas in Brazil. Therefore, understand the implementation, land cover and 

management patterns is crucial for Brazilian biodiversity conservation. We find lower 

levels of human activity within EPAs when compared with biome and in areas without 

protection (protected areas and indigenous areas) within biome. Nonetheless, we found 

about 7 million people live inside EPA and that in 2016, Amazon biome was the only 

biome with more than 50% of forest land cover. We find that if we do not account for the 

area with anthropogenic use inside EPA, the total area covered by protected area in Brazil 

would go from 17,6% to 12,8%. We also found that only 18% of EPA had a "management 

plan" and 45% had a "management council". Lastly, we recommend starting a discussion 

about specific management and support mechanism to the EPA category.  

 

 

Keywords: Protected Areas; Environment Protected Area; Management; Land 

Cover; Protected Area Categories; Conservation Units 
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INTRODUÇÃO 

 

O aumento das taxas de extinção no último século, decorrente especialmente da 

perda de habitat, vem pondo em risco a biodiversidade do planeta  (PIMM et al., 2014).  

Nesse cenário, medidas de conservação são necessárias para reverter as tendências 

observadas. Dentre as opções existentes a criação e implementação de áreas protegidas 

(AP) tem sido uma das principais estratégias para proteção da biodiversidade. Nesse 

sentido, metas internacionais como as metas de Aichi, e metas nacionais como a 

Resolução do Conselho Nacional de Biodiversidade, Nº 06/2013 foram estabelecidas 

(CBD, 2013; CONABIO, 2013). Essas metas preveem que até 2020, 17% da superfície 

terrestre e águas interiores estejam conservados em um sistema de áreas protegidas (Meta 

11, CBD, 2013). De forma semelhante, a resolução do CNB, estipula que na Meta 

Nacional nº 11, que 30% da Amazônia e 17% dos demais biomas estejam conservados 

por meio de Unidades de Conservação ou outras áreas oficialmente protegidas 

(CONABIO, 2013).  

Historicamente as Área Protegidas foram criadas com diversos objetivos de gestão 

e finalidades diferentes, como proteção de recursos naturais estratégicos, preservação da 

beleza cênica, manutenção de áreas de caça, entre outros (DUDLEY, 2008a; PHILLIPS, 

2004). Dessa forma, uma grande variedade de definições, categorias e nomenclaturas 

dessas áreas foram sendo criadas através do tempo e nos diversos países. Esforços para 

uniformizar e clarificar a terminologia relacionada a Áreas Protegidas datam desde 1933. 

O primeiro sistema de categoria de áreas protegidas a nível internacional só foi criado em 

1978 (PHILLIPS, 2004). O sistema de 1978, reconhecia 10 categorias distintas de áreas 

protegidas. Logo essa proposta apresentou algumas limitações, como uma definição 

ampla do que seria uma área protegida e distinção entre as categorias nem sempre clara. 

O sistema de 1978 foi substituído em 1994 com a publicação de diretrizes por 

parte da International Union for Conservation of Nature (IUCN). Essas diretrizes 

estabelecem a definição de Áreas Protegidas, que passa a ter como objetivo central a 

proteção e manutenção da biodiversidade. O sistema de categorias de 1994, era 

constituído de seis categorias. A categorização proposta em1994 foi atualizada, com a 

publicação pela IUCN do “Guidelines for Appling Protected Area Management 

Categories” em 2008. Essas novas diretrizes atualizam o conceito de Áreas Protegidas 

que passa a ser   
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A clearly defined geographical space, recognised, dedicated 

and managed, through legal or other effective means, to 
achieve the long-term conservation of nature with associated 
ecosystem services and cultural values.   

 

O atual sistema conta com 6 categorias distintas: Ia - Strict Nature Reserve; Ib – 

Wilderness Area; II – National Park; III – Natural Monuments or Feature; IV – Habitat/ 

Species Management Area; V – Protected Landscape/ Seascape; VI – Protected Area 

with Sustainnable Use of Natural Resourses. De acordo com Dudley (2008a), as 

categorias, são estabelecidas conforme seu objetivo de gestão, e possuem uma gradação 

em termos de intervenção humana, mas não de importância na sua contribuição para a 

conservação. De acordo com o guia da IUCN, as contribuições das categorias variam com 

a situação e um sistema bem balanceado deve buscar utilizar todas as categorias. De 

maneira geral, podemos argumentar que as categorias de Ia – IV, estão alinhadas com o 

que ficou conhecido como o modelo clássico de área protegida (PHILLIPS, 2003). Esse 

modelo surge com a criação do Parque Nacional de Yellowstone, e se caracteriza pela 

gestão da área por uma governo central, destinada à conservação, sendo considerado por 

alguns autores como “Áreas Protegidas Verdadeiras” (LOCKE; DEARDEN, 2005). 

Entretanto, esse modelo foi bastante criticado por gerar reassentamentos involuntários e 

impactos para as populações locais, principalmente aquelas que são mais vulneráveis e 

marginalizadas (PHILLIPS, 2003; REDFORD; AGRAWAL, 2009). 

As categorias V e VI, se alinham com o que ficou conhecido como o “novo 

paradigma”. Esse novo paradigma surge como contraponto ao modelo tradicional, 

principalmente em respostas às críticas aos impactos que as áreas protegidas geram. Tanto 

a categoria V como a categoria VI, representam as categorias menos restritivas, buscando 

a integração entre pessoas e natureza. Apesar das semelhanças, ambas possuem algumas 

diferenças chaves, como a maior ênfase na interação entre a população e a natureza, na 

categoria V, em contraponto a uma maior predominância das condições naturais como 

meio de subsistência das populações na categoria VI. Além desse, outro ponto de 

divergência é a dominância do uso do solo por atividades como agricultura, silvicultura e 

turismo na categoria V e de coleta, caça e pesca na categoria VI (PHILLIPS, 2002).  

A categoria V é baseada no modelo europeu de área protegida, caracterizado pelo 

foco na proteção das paisagens, gestão regional ou local, e permissão de usos. Algumas 

críticas a essa categoria levantadas por Locker e Dearden (2005), é que conforme posto 

nas guidelines publicadas pela IUCN (PHILLIPS, 2002), a posição de relegar a 
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conservação da natureza ao segundo plano, descaracteriza essa categoria como uma área 

protegida por definição. Além disso, Locker e Dearden (2005) defendem que a mudança 

da noção das áreas protegidas proposta no “novo paradigma” coloca em risco o sucesso 

que o movimento conservacionista alcançou em convencer parte da população e dos 

políticos da necessidade de se destinar áreas exclusivamente para a conservação. Por fim, 

eles também argumentam que esse novo paradigma e essas duas categorias, irão reduzir 

a criação de “áreas protegidas de verdade”, se tornando o novo denominador comum e 

vão inflar os números de áreas protegidas criadas, com áreas que não necessariamente 

estão protegendo a biodiversidade (LOCKE; DEARDEN, 2005).  

Mallarach et al. (2008) rebatem as críticas feitas por Locker e Dearden (2005), 

apontando diversas situações e exemplos em que as áreas protegidas de categoria V, são 

a única opção, e/ou a presença humana é necessária para a conservação da biodiversidade. 

Dudley (2008) argumenta que as áreas de proteção de categoria V, possuem um 

importante papel na conservação da paisagem. Elas podem atuar como uma zona de 

amortecimento ao redor de áreas protegidas de proteção integral, servir na conexão de 

habitat entre áreas protegidas, promover uma estrutura de gestão quando o objetivo de 

conservação requerer áreas extensas em paisagens “lotadas” com um padrão diverso uso 

do solo e propriedade. Estudos recentes identificaram que AP de categoria V e VI, 

localizadas na América Latina, Caribe e Ásia,  são tão ou mais efetiva que AP I - IV, 

especialmente em áreas exposta a maior pressão antrópica (NELSON; CHOMITZ, 2011). 

De forma contrária, Ferraro et al. (2013) , encontraram que na Bolívia, Costa Rica, 

Tailândia e Indonésia, APs mais restritivas são mais eficazes, apesar de que as diferenças 

entre as categorias nem sempre são grandes. Entretanto, é importante destacar que a 

maioria dos estudos que comparam a efetividade das diferentes categorias, se utilizam de 

grupos, impossibilitando entender a contribuição individual de cada categoria (DUDLEY 

et al., 2016). 

Apesar do longo histórico de uso dessa categoria, ainda pouco sabemos sobre ela, 

em relação às condições que levam a sua efetividade, seu impacto em outras áreas 

protegidas, o papel do zoneamento, e o processo de implementação.  (DUDLEY et al., 

2010, 2016). Assim como, se essa categoria vem sendo utilizada para inflar os números 

das áreas protegidas, como forma de atingir as metas estabelecidas em acordos 

internacionais, conforme preocupações de Mallarach et al. (2008) e  Locker e Dearden 

(2005).  
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O modelo Brasileiro em sua gênesis foi marcado pela influência tanto do modelo 

americano de criação de Parques Nacionais como Yellowstone como pela tradição 

europeia de criação de áreas protegidas orientada ao uso sustentável dos recursos naturais 

(MEDEIROS; IRVING; GARAY, 2004). O código florestal de 1934 foi o primeiro 

instrumento a estabelecer tipologias de áreas protegidas, que foram as Florestas 

remanescentes, que visam a criação de Parques, as Florestas modelo e de rendimento, que 

correspondiam às Florestas Nacionais e as Florestas Protetoras, que tinham por objetivo 

a proteção das águas, fixação das dunas, entre outros, semelhante a instrumento futuro de 

Área de Preservação Permanente. Ou seja, tanto criando tipologias orientadas 

exclusivamente à proteção, como tipologias orientadas ao uso. 

Essa dualidade continuou nos anos seguintes (MEDEIROS, 2005; RYLANDS; 

BRANDON, 2005). Em 1965 foi criado um novo código florestal, que extinguiu as quatro 

tipologias de Floresta existentes, ao mesmo tempo que cria o Parque Nacional (Categoria 

II) e a Floresta Nacional (Categoria VI). Nas décadas seguintes novas categorias são 

criadas sempre tendendo para um dos dois modelos de áreas protegidas. A lei de proteção 

de animais de 1967 traz a categoria Reserva Biológica Nacional (Categoria Ia), e os 

Parques de Caça Nacional (Sem equivalência, mas com objetivo de uso dos recursos). 

Em 1981 surge a Estação Ecológica (Categoria Ia) e a Área de Proteção Ambiental 

(Categoria V), e em 1984, a Reserva Ecológica (Sem equivalência) e Área de relevante 

interesse ecológico (Categoria IV).  

Durante esse período a legislação de áreas protegidas é desconexa, inclusive na 

gestão, uma vez que duas agências, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Floresta 

(IBDF), criado em 1967, e a Secretaria Especial de Meio Ambiente (SEMA), criada em 

1973, tinham como atribuição a criação de áreas protegidas, sendo que cada uma era 

responsável por um conjunto de categorias. O IBDF era o responsável pela criação dos 

Parques Nacionais, das Florestas Nacionais, das Reservas Biológicas e dos Parques de 

Caça. A SEMA era responsável pela criação das Áreas de Proteção Ambiental, das 

Estações Ecológicas, das Reservas Ecológicas e das Áreas de Relevante Interesse 

Ecológico (MEDEIROS, 2005) . 

Na década de 1990 começam as discussões para a criação de um sistema nacional 

de unidades de conservação. Os debates para a definição dos objetivos do sistema, assim 

como das categorias de uso, são pautados pela contraposição dessas duas visões. As 

primeiras propostas tendiam inicialmente para o “modelo clássico”, entretanto ao chegar 

no congresso nacional o deputado Fábio Feldmann, amparado pelas discussões do “novo 
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paradigma” de áreas protegidas, acrescenta como objetivo do SNUC “valorizar 

econômica e socialmente a diversidade biológica”, “Proteger e encorajar o uso costumeiro 

de recursos biológicos, de acordo com práticas culturais tradicionais compatíveis com as 

exigências de conservação e uso sustentável”, entre outros pontos que ressaltam o papel 

social e econômico das áreas protegidas (MERCADANTE, 2001).  

Como resultado desses debates, no ano 2000 é criado o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC), pela Lei Federal nº 9.985/2000 (BRASIL, 2000). 

Nele são estabelecidas 12 categorias de unidades de conservação, divididas em dois 

grupos, as de proteção integral e as de uso sustentável. As categorias inseridas no grupo 

de proteção integral, têm como objetivo básico preservar a natureza, não sendo permitido 

o uso direto dos recursos naturais nessas unidades. Já as categorias inseridas no grupo de 

usos sustentável, têm como objetivo principal a compatibilização entre a proteção da 

natureza e o uso sustentável de parcela dos recursos ambientais. Nessa divisão fica clara 

a influência tanto do “Modelo Clássico” como do “Novo Paradigma” no sistema de 

proteção brasileiro. Além dessa divisão macro as categorias no Brasil variam quanto ao 

seu objetivo de manejo, posse das terras, usos permitidos e permissão na presença de 

moradores (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Características das 12 categorias de unidades de conservação conforme o sistema nacional de unidades de conservação, 

lei 9.985/2000, incluindo relação com a classificação da IUCN, objetivo de gestão da categoria, posse das terras, usos permitidos e 

se é possível ter moradores dentre da UC. 

CATEGORIAS 
IUCN OBJETIVO 

POSSE DAS 

TERRAS 
USOS PERMITIDOS MORADORES 

Proteção Integral 

Estação Ecológica Ia 
Preservação da 

Natureza e Pesquisa 
Pública Pesquisa e Educação Não 

Reserva Biológica Ia 

Preservação integral da 

biota e atributos 

ambientais 

Pública Pesquisa e Educação Não  

Parque Nacional II 

Preservação de 

ecossistemas naturais 

de grande relevância 

ecológica e belezas 

cênicas 

Pública 
Pesquisa, Educação e 

Visitação 
Não  

Monumento Natural III 

Preservação de sítios 

naturais raros, 

singulares ou de grande 

beleza cênica 

Pública e Privada 

(Desde de que 

compatível com 

objetivos da UC) 

Agropecuária, pesquisa, 

visitação, produção 

florestal e extrativismo 

desde que compatível 

com os objetivos da UC 

Sim 

Refugio da Vida 

Silvestre 
III 

Proteger ambientes 

naturais onde se 

asseguram condições 

de existência ou 

reprodução de espécies 

ou comunidades de 

fauna e flora 

Pública e Privada 

(Desde de que 

compatível com 

objetivos da UC) 

Agropecuária, pesquisa, 

visitação, produção 

florestal e extrativismo 

desde que compatível 

com os objetivos da UC 

Sim 

Uso Sustentável 

Área de Relevante 

Interesse Ecológico 
IV 

Manter os 

ecossistemas naturais 

de importância local ou 

regional 

Pública e Privada 

Urbanização, atividade 

industrial, 

Agropecuária, 

Mineração, pesquisa, 

Sim 
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visitação, produção 

florestal extrativismo 

Área de Proteção 

Ambiental 
V 

Proteger a diversidade 

biológica, disciplinar o 

uso e ocupação e 

assegurar a 

sustentabilidade no uso 

dos recursos naturais 

Pública e Privada 

Urbanização, atividade 

industrial, 

Agropecuária, 

Mineração, pesquisa, 

visitação, produção 

florestal extrativismo 

Sim 

Floresta Nacional VI 

Uso múltiplo dos 

recursos florestais e 

Pesquisa para 

exploração sustentável 

das florestas 

Pública com 

concessão para 

comunidades 

Produção Florestal, 

Pesquisa e visitação 

Sim (populações 

tradicionais) 

Reserva Extrativista VI 

Proteger os meios de 

vida e a cultura das 

populações 

tradicionais 

assegurando o uso 

sustentável dos 

recursos ambientais 

Pública com 

concessão para 

comunidades 

Extrativismo, Pesquisa e 

visitação 

Sim (populações 

tradicionais) 

Reserva de Fauna VI 

Adequada a pesquisa 

voltada ao manejo 

sustentável dos 

recursos faunísticos  

Pública 

Visitação, Pesquisa,  

Manejo Sustentável dos 

recursos faunísticos 

Sim 

Reserva de 

Desenvolvimento 

Sustentável 

VI 

Preservar a natureza e 

assegurar as condições 

e aos meios necessários 

a reprodução e 

melhoria dos modos e 

qualidade de vida e 

exploração dos 

recursos naturais das 

populações 

tradicionais 

Pública e Privada 

(Desde de que 

compatível com 

objetivos da UC) 

Agropecuária, pesquisa, 

visitação, produção 

florestal e extrativismo 

desde que compatível 

com os objetivos da UC 

Sim (populações 

tradicionais) 

Reserva Particular do 

Patrimônio Natural 
IV 

Conservar a 

diversidade biológica  
Privada 

Pesquisa, Educação e 

Visitação 
Sim 

Fontes: Brasil 2000, Rylands and Brandon 2005, Gurgel et al. 2009 

 

 

 As APAs surgiram na década de 1980, inspiradas nos parques regionais 

portugueses (NOGUEIRA-NETO, 2001), e estes por sua vez inspirados nos parques 

regionais franceses e alemães (PINTO; PARTIDARIO, 2011). Essa categoria é a primeira 

categoria a permitir a afetação de terras privadas e a permanência de populações 

residentes (LEITE, 2015). Mesmo no atual sistema nacional, das dozes categorias 

existente, a APA é a única que permite, sem muitas restrições, a existência de terras 

públicas e privadas, além de permitir o desenvolvimento de uma gama extensa de 

atividades e ocupação humana. Mesmo as demais categorias que permitem a existência 

de terras públicas e privadas, ou a ocupação por atividades econômicas, estabelecem em 

lei maiores restrições. Essas características permitem que as APA sejam implementadas 

com menores conflitos com os residentes locais, especialmente em áreas com um grau 

mais avançado de ocupação e de maior valor econômico. As características que tornam a 

APA atrativa para a criação também trazem críticas quanto a sua eficácia, assim como 

tornam mais complexa e custosa sua gestão (BRUNER; GULLISON; BALMFORD, 

2004; MORAES, 2011). Entretanto, devido a sua menor restritividade, essa categoria de 
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área protegida pode oferecer opções de conservação em áreas onde alternativas mais 

restritivas não são viáveis, seja por fatores políticos, sociais, econômicos, etc (DUDLEY, 

2008a). 

De maneira geral para serem bem sucedidas as áreas protegidas precisam de 

planejamento e gestão adequados para enfrentar as diversas pressões a que essas áreas 

estão sujeitas (HOCKINGS et al., 2006; WORBOYS et al., 2015). Em áreas protegidas 

de categoria V, e consequentemente em APAs, a existência de instrumentos de gestão e 

planejamento são críticos e diferenciam essas áreas de outras não instituídas como 

unidades de conservação (MALLARACH et al., 2008; PHILLIPS, 2002). O marco legal 

de criação das unidades de conservação no Brasil, determina que todas as UCs deverão 

possuir conselho gestor e um plano de manejo. O plano de manejo deve ser composto por 

zoneamento, normas de uso e demais atividades de manejo dos recursos naturais, e ser 

elaborado num prazo máximo de 5 anos após a criação da UC. Já o conselho gestor é um 

colegiado com representantes do poder público e da sociedade civil, de forma paritária, 

com o objetivo de contribuir para a gestão da UC e garantir seu caráter participativo 

(BRASIL, 2000). 

Nós pretendemos contribuir com a discussão do papel da Categoria V no sistema 

de áreas protegidas, a partir de uma análise da evolução da representatividade das Áreas 

de Proteção Ambiental, que é a categoria correspondente no Brasil, assim como pela 

análise nos padrões de ocupação e mudanças na cobertura do solo e na adoção dos 

principais instrumentos de gestão. Nessa pesquisa buscamos responder as seguintes 

questões: 

a. Como se deu a evolução na criação das APAs nos diferentes biomas e 

esferas de gestão? 

b. Como a dinâmica do uso do solo nas APAs evoluiu no período de 2000 a 

2016 dentro dos diferentes biomas? 

c. Qual o grau de adoção dos principais mecanismos de gestão das unidades 

de conservação, segundo o SNUC (Plano de Manejo e Conselho Gestor)?  

d. Qual é o efeito do bioma, esfera de gestão e o tempo de criação sobre as 

fases iniciais do processo implementação (plano de manejo e conselho 

gestor) nas APAs? 
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METERIAL E MÉTODOS 

 

Fonte de dados 

 

De acordo com dados do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação 

(MMA/CNUC, 2017) o Brasil possuí 2100 unidades de conservação, sendo 307 Áreas de 

Proteção Ambiental, das quais 298 estão em área continental e 63 em área marinha. As 

informações relativas as APAs, como existência ou não de Plano de Manejo e Conselho 

Gestor foram extraídas do Cadastro Nacional de Unidade de Conservação – MMA/CNUC 

(2017).  Os limites das APAs e das demais unidades de conservação (MMA, 2017), terras 

indígenas (MMA, 2010), e limites dos Biomas (MMA/IBGE, 2004), foram extraídos da 

base de dados do Ministério do Meio Ambiente em formato shapefile.  Os dados com 

nome da UC, Esfera de Gestão, Ano de Criação, e Área foram todos extraídos desse banco 

de dados georreferenciados. Das 2100 UCs e 307 APAs cadastradas no CNUC até julho 

de 2017, 1566 UCs e 272 APAs possuíam dados georreferenciados com os limites 

delimitados (MMA, 2017), sendo essa a amostra utilizada para as nossas. Essa amostra 

corresponde a 74,57% das UCs existentes e 88,6% das APAs existentes em julho de 2017. 

Em termos de área, a amostra corresponde a 96,72% da área total das UCs e 94,6% da 

área total coberta por APAs no período. 

As informações relativas ao a cobertura e uso do solo, para os anos de 2000, 2008 

e 2016 foram extraídos da Projeto MapBiomas (2017), 2ª Coleção, em formato raster com 

resolução espacial de 30m. O mapbioma utiliza um sistema de classificação em que cada 

pixel corresponde a uma classe de uso e ocupação do solo que foi derivado por bioma, 

organizado em 3 níveis hierárquicos. (Material Suplementar – Apêndice 1). 

Os diferentes usos foram agrupados nas seguintes classes:.  

i. Floresta = Floresta aberta, floresta alagada, floresta degradada, floresta densa, 

floresta secundária, floresta naturais e mangue;  

ii. Formações não florestais = Área úmidas naturais não florestadas, Formação 

não florestal, Outras formações não florestais, vegetação campestre;   

iii. Áreas não vegetadas = Áreas não vegetadas, infraestrutura urbana, outras 

áreas não vegetadas, praia e dunas;  

iv. Uso silvo-Agro-Pucuário = Agricultura, Agricultura ou pastagem, cultura 

anual, cultura semiparente, mosaico de cultivos, Outras pastagens, pastagem 

em campos naturais, silvicultura e uso agropecuário. 
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v. Água; 

vi. Não Observado. 

 

 Os dados de população foram derivados a partir dos dados do censo 

populacional de 2010, disponibilizados pelo IBGE no formato de “Grade Estatística” em 

formato shapefile. A Grade Estatística é um arquivo vetorial com células com resolução 

de 1km x 1km nas áreas rurais e 200 m x 200m nas áreas urbanas, abrangendo todo o 

território brasileiro com dados de população provenientes da malha de setores censitários 

(IBGE, 2010a).  

 

Geoprocessamento 

 

 Todos os dados geoespaciais foram projetados para sistemas de 

coordenadas Cônica Equivalente de Alberts adaptada para o território brasileiro, 

conforme parâmetros disponibilizados pelo IBGE (2017), e baixado do site spatial 

reference (referência SR-ORG:78231). Além disso, os arquivos em formato shapefile e 

raster foram convertidos para o formato ArcGIS Geodatabase. Todo os procedimentos de 

geoprocessamento foram realizados no software ArcGIS 10.5 (ESRI, 2016).  

Foram preparados três conjuntos de dados para as análises (Figura 1). O primeiro 

foi composto da união, através da ferramenta “Join”, do ArcGis entre os dados do CNUC 

(MMA/CNUC, 2017)  e os shapefile com os dados com os limites das UCs (MMA, 2017). 

O resultado dessa operação foi uma tabela, em que cada linha correspondia a uma unidade 

de conservação, no total de 1566 UCs, contendo variáveis como: código de identificação 

do MMA, geometria, área, nome, data de criação, categoria, esfera de gestão, bioma, 

existência de plano de manejo, existência de conselho gestor.  

O segundo conjunto de dados, utilizado nas análises de cobertura do solo, foi 

derivado a partir dos arquivos contendo os limites das UCs, os limites das terras indígenas 

e os limites dos biomas. Esses arquivos foram agregados em um único arquivo com a 

ferramenta “Union”. O arquivo gerado dessa operação foi utilizado para extrair os dados 

de cobertura do solo provenientes do mapbiomas (2000, 2008 e 2016), através da 

                                                 

1 URL:http://spatialreference.org/ref/sr-org/albers-conical-equal-area-brazil-sirgas-2000/ 
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ferramenta “Tabulate” (ESRI, 2017a). É importante destacar que as UCs e Terras 

Indigenas não criadas até o ano da análise foram descartadas para o ano em questão.  

O terceiro conjunto de dados, utilizado para as análises da ocupação populacional 

das APAs, foi obtido pelo cruzamento dos dados da grade estatística do IBGE com os 

limites das UCs, através da ferramenta “Spatial Join” (ESRI, 2017b). Foram criadas duas 

versões desse último conjunto de dados, o primeiro foi derivado a parir de um “Spatial 

Join” utilizando o método de agregação “Contain”. Esse método gerou uma estimativa 

da população mais conservadora, pois desconsidera as células que intersectaram os 

limites das APAs, subestimando o número de moradores que vivem nos limites de cada 

UC. A segunda versão foi criada utilizando o método de agregação “Intersect” no “Spatial 

Join” do ArcGIS. Esse método considerou, para fins de cálculo, as células que 

intersectaram os limites das APAs, superestimando a população de moradores que vivem 

próximos aos limites das APAs. Essa superestimação ocorre uma vez que o método 

considera a população que vive nos limites das UCs e acaba contando moradores que 

vivem até uma distância máxima de1km fora das UCs. 

 

 
Figura 1 - Fluxograma do processo de construção dos conjuntos de dados utilizados nas análises.  

Análises dos Dados  
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 Nós avaliamos a evolução na adoção das APAs e sua representatividade 

no sistema brasileiro, entre os biomas e esfera de gestão, assim como a representatividade 

das diversas coberturas do solo através de estatísticas descritivas. Nos utilizamos os testes 

Mann-Whitney U Test e Kruskal-Wallis para comparar o tamanho das populações e da 

densidade populacional entre os biomas e esferas de gestão. A relação entre a densidade 

populacional e o tamanho das APAs entre os diferentes biomas foi testada utilizando 

Regressão Simples. A análise da relação da adoção do plano de manejo e do conselho 

gestor entre os biomas e as esferas de gestão foi feita através do teste de Chi-Quadrado. 

Já a relação entre o tempo de criação das APA e a existência de Plano de Manejo e 

Conselho Gestor foi testada através de uma regressão logística.  Por fim, foram 

elaborados modelos logísticos para testar a relação entre a existência de plano de manejo 

em função do tempo de criação da APA em anos; a existência de conselho gestor em 

função do tempo de criação da APA em anos; a existência de plano de manejo em função 

do tempo de criação para APAs e da existência ou não de conselho gestor; a existência 

de plano de manejo em função do tempo de criação e da esfera de gestão responsável por 

gerir a APA. 

Todas as análises estatísticas foram realizadas no R (R Core Team, 2017) 
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RESULTADOS 

 

A partir dos dados UNEP-WCMC e IUCN (2017) nós analisamos como a 

representatividade da categoria V no Brasil se compara com o resto do mundo.  O Brasil 

é um dos 44 países em que a categoria V predomina no sistema de proteção (Figura 2), 

considerando predominância uma proporção de representatividade dessa categoria em 

relação ao total de áreas protegidas maior que 16,7% (100% dividido por 6 categorias).  

 
Figura 2 – Representatividade das Áreas Protegidas de categoria V (IUCN) em relação à área total protegida por país em 2017, 

conforme dados WDPA (%).  Cada classe da legenda corresponde a um decil. UNEP-WCMC e IUCN (2017) 

 

Quando comparado aos demais continentes o Brasil iniciou tardiamente o uso da 

categoria V, mas ele logo ganhou grande importância no sistema brasileiro (UNEP-

WCMC; IUCN, 2017). Dos sete continentes analisados, apenas a Europa e a Ásia 

possuem uma maior proporção de suas áreas protegidas da categoria V que o Brasil. Em 

ambos esses continentes a categoria V surge antes da década de 1940 e vem ganhando 

representatividade no sistema de proteção (Proporção da área coberta por PA de Categoria 

V em relação a área total protegida em 2017: Europa= 38%, Ásia = 31%). A África, a 

Austrália e a América do Norte, nessa ordem, são os continentes que ao longo de sua 

história menos utilizam dessa categoria em seu sistema de proteção (Figura 4).   
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Figura 3- Representatividade de área cada categoria de área protegida em relação ao total de área protegida, por continente (Classificação da IUCN) mais o Brasil ao longo do tempo. A linha preta corresponde ao ano de 

1981, ano de criação da categoria APA no Brasil. UNEP-WCMC e IUCN (2017) 
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A significância territorial das APAs dentro do sistema de Unidades de 

Conservação brasileiras 

 

Até fevereiro de 2016, as Unidades de Conservação (UCs) cobriam 17,6% do 

território nacional. É importante destacar que do total de UCs brasileiras, algumas 

categorias possuem maior representatividade, em área, que outras. A categoria com maior 

representatividade no sistema são as Áreas de Proteção Ambiental (APAs), que 

correspondem a 27,9% da área total de UCs, seguida pelos Parques 

Nacionais/Estaduais/Municipais com 23% e em terceiro as Florestas 

Nacionais/Estaduais/Municipais com 20%. Juntas essas três categorias equivalem a mais 

de 70% da área total protegida por UCs (MMA, 2016).  

As primeiras APAs brasileiras foram criadas no início da década de 1980, tendo 

atingindo o auge no número de APAs criada por no ano, entre os anos de 1997 e 2002, 

com um total de 73 APA criadas nesse período, e um pico de 18 APA criada em1998 

(Figura 4). A partir de 2002 o número de APAs criadas por ano começa a declinar 

chegando a nenhuma APA criada nos anos de 2014 e 2015, e apenas 2 em 2016. 

 
Figura 4 – Histograma de número de APA por ano de criação 

Evolução territorial das APA e do sistema nacional de Unidades de 

Conservação: Cada bioma com sua trajetória. 

 A representatividade das APAs dentro do sistema de unidades de conservação é 

muito diferente entre os biomas brasileiros. Conforme pode ser observado nas Tabela 2 e 

Figura 5, com exceção da Amazônia e do Pantanal, as APAs correspondem a mais de 

60% da área de unidades de conservação de cada um dos biomas brasileiros. Ao longo 

dos 34 anos, entre a criação da primeira APA em 1982 e 2016, observamos que o número 
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total de APAs na Mata Atlântica foi superior ao dos demais biomas, chegando a 2016 

com mais de 150 APAs criadas, representando 74,72% área das UCs nesse bioma (Tabela 

2 e Figura 5). Entretanto, essa nem sempre foi a realidade, até 1981 parques 

correspondiam a mais de 90% da área unidades de conservação da Mata Atlântica (Figura 

6). As primeiras APAs são implementadas em 1982, com a criação da APA Bacia do 

Paraíba do Sul (área de 2.925,95 km2, esfera federal) e da APA de Petrópolis (área de 

682,23 km2, esfera federal). Já naquele ano, as APAs passam a representar 22,15% da 

área das UCs da Mata Atlântica, seguindo um crescimento constante desde então. Em 

1984 passam a corresponder a mais de 50% da área das UCs do Bioma, se consolidando 

em meados da década de 1990, quando dois picos na criação de APAs, um em 1991 a 

1993 e outro em 1996, fazem as APAs atingirem uma representatividade, em área, de 

mais de 70%, posição que vem se mantendo nos últimos 20 anos (Figura 5). 

 

Tabela 2 – Representatividade das Áreas de Proteção Ambiental (APAs) em relação ao total de 

unidades de conservação por bioma e esfera de gestão. N – Número total de APAs, Área – Área total 

ocupada por APA em km2, e % – proporção, em área, das APA, em relação à área total de unidades de 

conservação em cada bioma. 

Biomas 

Esferas de Gestão 
Total 

Federal Estadual Municipal 

N 

Área 

(km2) % N 

Área 

(km2) % N 

Área 

(km2) % N 

Área 

(km2) % 

Amazônia 4 26.993,44 4,3% 22 119.227,09 24,0% 3 16.923,34 99,2% 29  163.143,9 14,2% 

Caatinga 2 10.019,48 42,1% 21 38.894,30 96,5% 0 0,00 0,0% 23  48.913,78 76,3% 

Cerrado 11 34.497,72 46,4% 36 59.687,11 83,6% 2 755,17 75,6% 49  94.940.00 64,7% 

Marinho 5 6.794,43 39,1% 5 41.216,94 98,6% 3 428,74 98,4% 13  48.440,11 81,3% 

Mata 

Atlântica 
11 25.029,53 66,9% 81 55.557,60 78,4% 64 2.770,29 83,8% 156  83.357,43 74,7% 

Pampa 1 3.167,89 86,5% 0 0,00 0,0% 1 4,71 73,8% 2  3.172,59 83,7% 

Total 34 106.502,5 13,4% 165 314.583,04 43,5% 73 20.882,26 95,8% 272 441.967,8 28,7% 

Fonte: Conjunto de Dados 1 – Metodologia  

 

Na Amazônia, apesar de ser apenas o terceiro em número de APAs, é o bioma em 

que as APAs cobrem a maior extensão territorial. Embora representem menos de 4% do 

bioma Amazônico, ficando em quarta posição quando a área é padronizada pela extensão 

do bioma (Figura 5c). As primeiras APAs criadas nesse bioma datam de 1989, com a 

criação das APA do Igarapé Gelado (área de 232,84 km2, esfera federal) e APA do 

Arquipélago do Marajó (área de 45.247,46 km2, esfera estadual). As APAs foram criadas 

em uma taxa média de 1,71 APAs por ano, com o máximo de três APAs criadas em um 

único ano, nos anos de 1990, 1991, 1995 e 2006. Observa-se que houve dois picos no 

total de área abrangida por APAs nesse bioma, em 1989 com a criação de 45.480,305km2 
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e em 2006 com a criação de 52.344,379km2, correspondente as APA Baixo Rio Branco 

(área de 15.647,19 km2, esfera estadual), APA do Tapajós (área de 19.900,96 km2, esfera 

estadual) e APA Triunfo Do Xingu (área de 16.796,23 km2, esfera estadual). Com a 

criação dessas três APAs em 2006, houve um aumento em área de aproximadamente 

50,47% com relação ao acumulado até o ano de 2005. Em termos de sistema, as APAs 

mantiveram uma representatividade relativamente constante no bioma, em torno de 14% 

do total de UCs, ao longo do tempo (Figura 6). É interessante destacar que enquanto todos 

os demais biomas tiveram as últimas APAs criadas até 2013, na Amazônia foi registrada 

a criação dessa categoria até 2016 (Figura 5). 

 
Figura 5 – Número de Áreas de Proteção Ambiental (A), área total coberta por APA (B), Porcentagem da área coberta (C) por bioma 

acumulado ao longo dos anos de 1982 e 2016. Conjunto de dados 1 (Metodologia). 
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O Cerrado se manteve, desde 1983, como o segundo bioma com o maior número 

de APAs criadas, atrás da Mata Atlântica. Entretanto, esse bioma só passa a ocupar o 

segundo lugar em termos de área abrangida por APAs em 1998, após um aumento no 

número de APAs criadas entre os anos de 1995 e 2002. Após esse período, as APA 

passam a ser a categoria com maior representatividade nesse bioma, posição que mantem 

até os dias atuais (Figura 6). 

A Caatinga corresponde ao quarto bioma em termos de número e área de APAs, 

superando apenas o Pampa. A primeira APA da Caatinga data de 1985, a APA Grutas 

dos Brejões / Veredas do Romão Gramacho (área de 118,69 km2, esfera estadual). Esse 

valor ficou basicamente estável até 1997, quando houve a criação da APA Dunas e 

Veredas do Baixo Médio São Francisco (área de 10.248,50 km2, esfera estadual), APA 

Chapada do Araripe (área de 9.725,87 km2, esfera federal) e da APA Lagoa de Itaparica 

(área de 781,48 km2, esfera estadual), totalizando 20.755,85 km2. Após a criação dessas 

unidades a Caatinga passa por um novo período de estabilidade, até 2006 com a criação 

duas APAs estaduais, APA Lago de Sobradinho (área de 12.355,97 km2, esfera estadual) 

e APA do Rio Preto (área de 11.468,62 km2, esfera estadual) totalizando 23.824,6 km2 de 

APAs criadas nesse ano. Até o primeiro período de expansão das APAs em 1997, as UC 

na Caatinga eram representadas, em termos de área, principalmente por Parques, Estações 

Ecológicas e Florestas, nessa ordem. A partir de 1997, as APAs passam a ser a categoria 

com maior representatividade, e apesar de um pequeno recuo após esse ano, na segunda 

expansão em 2006, as APAs se consolidam como a categoria de maior representatividade 

da Caatinga, se estabilizando em aproximadamente 75% do sistema de unidades de 

conservação desse bioma (Figura 6). 

O Pampa é o bioma com menor número e área em APA. Existem apenas duas 

APA nesse bioma, a APA Ibirapuitã (área de 3167,89 km2, esfera federal), criada em 

1992, e a APA da Lagoa Verde (área de 4,71 km2, esfera municipal), criada em 2005. 

Apesar disso, desde a criação da APA Ibirapuitã em 1992, as APA passam a representar 

84,25% da área das UCs nesse bioma, antes dominado por Parques (70,84%), Estações 

Ecológicas (18,46%) e Reservas Biológicas (7,97%), respectivamente. Essa dominância 

das APAs se manteve praticamente inalterada até 2016. 
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Figura 6 – Representatividade da área de cada categoria em relação ao total da área de unidade de conservação por bioma ao longo do tempo. A linha preta corresponde ao ano de 1981, ano de criação da categoria 

APA.A classe “Outros” corresponde as categorias: Área de Relevante Interesse Ecológico, Monumento Natural, Refúgio de Vida Silvestre e Reserva Particular do Patrimônio Natural N corresponde ao número total de 

UCs em cada bioma. Conjunto de dados 1 (Metodologia)..
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No bioma Marinho, a primeira APA surge em 1986, com a criação da APA 

Fernando de Noronha (área de 9 km2, esfera federal). Entretanto, até o ano de 1990, esse 

bioma era protegido principalmente por Parques (86,01%) e Reservas Biológicas 

(12,38%), em termos de área. Com a criação das APAs do Arquipélago de Santana (área 

de 87.09 km2, esfera municipal), em 1989 e da APA das Reentrâncias Maranhenses (área 

de 26.309,95 km2, esfera estadual), em 1991, as APAs passam a representar 81,67%, das 

áreas protegidas marinhas, seguido em segundo pelos Parques com 10,97%. Nesses 

últimos 25 anos, a proporção de APAs no sistema se manteve praticamente inalterado 

(81,26% em 2016), e os Parques (6,19%) perderam espaço para as Reservas Extrativistas 

(9,87% em 2016), que passam a ser a segunda categoria com maior representatividade no 

bioma. 

 

O uso da APA na composição dos sistemas de UCs nas diferentes esferas de 

gestão 

 

Do ponto de vista da esfera de gestão, as primeiras APAs foram criadas em 1982 

pelo governo federal, a APA Bacia do Paraíba do Sul e a APA de Petrópolis. Apesar do 

governo federal ter sido pioneiro na adoção dessa categoria, os estados não tardam em 

adotar as APA em suas estratégias de conservação. Em 1984 com a criação de oito novas 

APA naquele ano, a esfera estadual passa a ter 12 APAs ultrapassando em números a 

quantidade de APAs criadas a nível federal (oito APAs federais em 1984), superioridade 

que se manteve ao longo das décadas seguintes. Em termos de área a esfera estadual 

ultrapassa a esfera federal em 1988 (figura 7).  

A esfera municipal nunca chega a ultrapassar as esferas estadual e federal em 

termos de área, entretanto, em termos numéricos a partir de 1992, com a criação de seis 

novas APAs, a esfera municipal ultrapassa as 16 APAs existentes a nível nacional se 

tornando a segunda esfera de gestão com o maior número de APAs criadas (19 APA 

municipais em 1992), posição que mantém desde então. A despeito de haver um aumento 

no número de APAs municipais criadas a partir de 1991, a quantidade criada pouco 

impacta a área total coberta (figura 7). 

Em termos de representatividade das APAs no sistema de áreas protegidas, cada 

esfera de gestão vem adotando uma estratégia diferente (Figura 8). Em 1982, com a 

criação das primeiras APAs, essa categoria passa a representar apenas 2,66% da área total 

de UCs federais, que era dominado por Parques (68,19%), Reservas Biológicas (15,35%), 
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Estações Ecológicas (7,09%) e Florestas (6,70%). As APAs atingem seu auge em 1997, 

chegando a representar 19,98%, atrás apenas dos Parques (34,71% em 1997). Nos anos 

seguintes as APAs perdem representatividade, chegando em 2016, ao quarto lugar 

cobrindo 13,44% da área total das UCs federais, atrás das Reservas Extrativistas 

(15,74%), das Florestas Nacionais (21,56%) e dos Parques (33,76%). 

 

 

 
Figura 7 – Evolução do número de Áreas de Proteção Ambiental (gráfico superior) e da área total coberta por APAs (gráfico inferior) 

por esfera de gestão responsável pela criação da APA ente 1982 e 2016. Conjunto de dados 1 (Metodologia)..
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Figura 8 - Representatividade de área cada categoria em relação ao total da área de unidade de conservação por esfera de gestão responsável pela criação da UC ao longo do tempo. A linha preta corresponde ao 

ano de 1981, ano de criação da categoria APA. A classe “Outros” corresponde as categorias: Área de Relevante Interesse Ecológico, Monumento Natural, Refúgio de Vida Silves tre e Reserva Particular do 

Patrimônio Natural. N corresponde ao número total de UCs em cada esfera de gestão. Conjunto de dados 1 (Metodologia). 
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No âmbito estadual, até 1982 não existia nenhuma APA criada por estados. Sendo 

assim, o sistema de unidade de conservação existente naquele ano era dominado por 

Parques (90,68%), Estações Ecológicas (4,78%) e Reservas Biológicas (4,53%). Em 1983 

com a criação das primeiras APAs estaduais, essa categoria passa a ser a segunda com 

maior representatividade (44,75%), atrás apenas dos Parques (49,61%). As APAs 

continuaram a aumentar sua representatividade no sistema estadual chegando a 

representar 84,98% em 1989, apenas seis anos após a criação das primeiras APAs por 

estados. Após esse período as APAs vêm, gradativamente, reduzindo sua participação no 

sistema. Entretanto, até 2016 elas ainda correspondiam à categoria com maior 

representatividade no sistema estadual, abrangendo 43,44% da área total de UCs criadas, 

seguidas pelas Florestas Estaduais (17,92%), as Reservas de Desenvolvimento 

Sustentável (15,32%) e os Parques Estaduais (11,60%).  

Antes da criação das primeiras APAs municipais, em 1985, o sistema de unidade 

de conservação municipal era representado principalmente por Parques (72,50%) e 

Reservas Biológicas (27,49%), de forma semelhante  às esferas de gestão federal e 

estadual. Em 1986, com a criação das primeiras APAs municipais, essa categoria passa a 

ser segunda com maior representatividade no sistema municipal (19,89%), atrás das 

Reservas de Desenvolvimento Sustentável2 (38,65%) e a frente dos Parques municipais 

(19,41%), das Estações Ecológicas (16,21%) e das Reservas Biológicas (5,83%). Em 

1988, dois anos após a criação das primeiras APAs, essa categoria chega a representar 

76,01% da área total de UC municipais, atingindo o auge em 1999, quando passam a 

corresponder a 99,47% da área contida em UCs. Nos anos seguintes as APAs perdem um 

pouco de representatividade, mas se mantem como a principal categoria, abrangendo em 

2016, 95,76% da área total de UCs municipais. 

O efeito da esfera de gestão na criação de unidades de conservação entre os diferentes 

biomas 

É interessante notar que existe uma variação na estratégia adotada pelas diferentes 

esferas de gestão em relação à criação de UCs entre os biomas (Figura 9). Independente 

do bioma, a esfera federal tende a adotar uma estratégia mais diversificada de categorias. 

Entretanto, em todos os biomas as APAs desempenham um papel predominante na 

composição do sistema, com  exceção da Amazônia.  

                                                 

2 A área de Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) corresponde a RDS Municipal Piraque-Açú e Piraque-Mirim, 

criada em 1986 como Reserva Ecológica e transformada em RDS em 2013 com objetivo de se adequar a Lei federal 9.985/2000, que 

estabelece o Sistema Nacional de Unidade de Conservação e cria a Categoria RDS. 
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Figura 9 - Representatividade de área cada categoria de unidade de conservação por esfera de gestão responsável pela criação da UC ao longo do tempo. A linha preta corresponde ao ano de 

1981, ano de criação da categoria APA. A classe “Outros” corresponde as categorias: Área de Relevante Interesse Ecológico, Monumento Natural, Refúgio de Vida Silvestre e Reserva Particular do Patrimônio 

Natural .Conjunto de dados 1 (Metodologia).
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No bioma amazônico as APAs representam uma parcela menor da área total de 

UCs, cobrindo uma área menor que os Parques e Florestas Nacionais, que predominam 

nesse bioma. Além disso, a Amazônia apresenta uma maior diversidade de categorias no 

nível estadual, se comparado aos demais biomas. Apesar de que na esfera estadual as 

APAs representam uma parcela muito maior das áreas protegidas do que na esfera federal. 

O contraponto aparece na esfera municipal, onde a maior parte da área das UCs são APAs. 

De maneira geral, independente do bioma, as APAs compõem a maior parcela da área 

das UCs estaduais a exceção é o Pampa, onde existe apenas uma APA federal e uma 

municipal. 

De maneira parecida com a esfera estadual, na esfera municipal as APAs 

aparecem como a principal categoria de UC adotada. A única exceção sendo a Caatinga 

onde não existem UCs criadas por parte dos municípios, independente da categoria. 

 

Dinâmica do uso de solo nas APA nos últimos 16 anos 

 

As APAs na Amazônia possuem como principal classe de cobertura do solo as 

Florestas, que em quase sua totalidade são representadas por “Florestas Densas”, que 

correspondiam em 2000, a 72,59 % da área total protegida. Para 2016 observamos um 

aumento na cobertura de floresta protegida (cobertura “Floresta”: 2016 = 75,55%) (Figura 

10). Também foi possível observar que a cobertura relacionada ao uso “Silvo-agro-

pecuários”, aumentou nesse período, principalmente entre os anos de 2008 e 2016 

(cobertura “Silvo-agro-pecuários”: 2000= 6,96%; 2008 = 7,16%; 2016 = 10,91%). 

As APA na Caatinga possuíam no ano 2000, 71,43% de sua área coberta por 

florestas, sendo que diferente da Amazônia, as florestas na caatinga são 

predominantemente classificadas como “Floresta Aberta”. No intervalo de 16 anos a 

cobertura florestal reduziu para 51,73%, ao passo que as formações não florestais quase 

triplicaram (cobertura “Não Florestais”: 2000= 4,22%; 2016= 12,28%) e o uso silvo-agro-

pecuário (cobertura “Silvo-agro-pecuário” : 2000 = 23,52%, 2016 = 31,33%) tiveram um 

aumento nesse período (Figura 10). É possível observar um aumento na proporção do uso 

“agropecuário” em detrimentos do uso “outras pastagens” nesses 16 anos. 

As APAs do Cerrado seguem um padrão semelhante com às APAs da Caatinga, 

com a área predominante dominada pela classe de cobertura “Floresta” (cobertura 

“Floresta”: 2000 = 49,90%; 2008 = 43,44%; 2016 = 45,97%), e estas classificadas como 

“Floresta Aberta” e “Floresta Densa”. Entretanto, diferente da Caatinga a “Floresta 
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Densa” possui uma maior representatividade (Figura 10). Além disso, não é observado 

um crescimento tão acentuado no uso “Silvo-Agro-Pecuário” como no bioma Caatinga 

(cobertura “Silvo-Agro-Pecuário”: 2000=28,33%; 2008= 31,02%; 2016= 31,47%). 

Dentro da classe “Silvo-Agro-Pecuário”, houve a predominância do uso “Outras 

Pastagens” seguido por “Agricultura e Pastagem”, tendo o uso “Agropecuário” 

apresentado uma baixa representatividade.  

As APAs na Mata Atlântica, quando comparadas as APAs da Amazônia, Cerrado 

e Caatinga, possuem um maior grau de antropização. Desde do ano 2000 a área de 

“Floresta” (cobertura “Floresta”: 2000= 40,26%; 2008= 41,84%; 2016 = 41,07%) é 

inferior à área de uso “Silvo-Agro-Pecuário” (cobertura “Silvo-Agro-Pecuário”: 2000= 

50,66%, 2008= 50,77%; 2016= 51,39%). A floresta da Mata Atlântica é composta quase 

em sua totalidade por “Floresta Densa”, com uma porcentagem pequena de “Mangue” e 

“Floresta Aberta”.  Enquanto que, o uso “Silvo-Agro-Pecuário” é composto 

principalmente pelo uso “Agricultura ou Pastagem” e “Outras Pastagens”. 

A cobertura do solo nas APA no Pampa apresentaram um comportamento 

peculiar. No ano 2000 existia uma predominância da classe “Formação Não Florestal” 

(Cobertura “Formação Não Florestal”: 2000= 67,62%), correspondente principalmente a 

“Vegetação Campestre” seguida pela classe “Silvo-Agro-Pecuário” (cobertura “Silvo-

Agro-Pecuário”: 2000= 22,29%.), correspondente a “outros cultivos” e a “Pastagem em 

Campos Naturais”. Entretanto, nos anos de 2008 e 2016 esse padrão é completamente 

invertido, o uso “Silvo-Agro-Pecuário” passa a representar o principal uso (Cobertura 

“Silvo-Agro-Pecuário”: 2008= 66,30%; 2016= 70,04%) seguido pelo a classe “Formação 

Não Florestal” (Cobertura “Formação Não Florestal”: 2008= 19,44%; 2016=15,21%). 

Esse aumento é representado principalmente pelo aumento no uso “Pastagem em Campos 

Naturais” (Material Suplementar Apêndice 3). 

Em todos os biomas, com exceção do Pampa, as APAs apresentaram 

consistentemente menor proporção de área antropizada (Soma das Classes “Silvo-Agro-

Pecuário” e “Área Não Vegetada”), se comparado com o “Bioma Total”, e com o “Bioma 

Não Protegido”, para todos os anos analisados (Figura 10). Também observamos que de 

maneira geral as APAs apresentaram desempenho inferior as demais UCs e Terras 

Indígenas, a exceção sendo a Mata Atlântica e a Caatinga, onde as Terras Indígenas 

apresentaram um grau de antropização maior que das APAs.   
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Figura 10 -  Gráfico com a proporção do uso do solo por classe de uso, nas APA por bioma, nos anos de 2000, 2008 e 2016. Grupo: Bioma = Área Total do Bioma, Bioma NP = Área total do bioma excluindo as 

UCs e Terras Indígenas, US = Unidades de Conservação de Uso Sustentável menos as APAs PI = Unidades de Conservação de Proteção Integral, TI = Terras Indígenas. Classes de uso derivados dos dados do 

mapbiomas v2. (APA:  N2000= 182 , N2008 = 246, N2016 = 268; US: N2000= 152 , N2008= 389, N2016= 646; PI: N2000= 293 , N2008= 433, N2016 = 552; TI: N2000= 291 , N2008= 596, N2016 = 718). Conjunto de dados 2 

(Metodologia). 
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Considerando que em todos os biomas as APAs apresentam um certo grau de 

antropização, podemos nos perguntar quanto da área total das APAs é de fato habitat? 

Para responder essa pergunta multiplicamos a área total coberta pelas APAs em 2016, 

conforme dados do CNUC (2016), pela área de habitat remanescentes nas APA (Tabela 

3).  Nossas estimativas apontam para reduções consideráveis na área total protegida dos 

biomas, principalmente naqueles em que as APAs possuem uma alta representatividade 

no sistema e estão em um estágio mais avançado de antropização, como o caso da Mata 

Atlântica e do Pampa. Nesses dois biomas observamos uma redução na área em unidades 

de conservação de mais de 40%. Numa situação intermediária se encontram a Caatinga e 

o Cerrado, em que a redução foi de aproximadamente 20%. O bioma menos impactado 

foi a Amazônia em que o desconta da área antropizada, reduziu a área protegida em 

apenas 2%. Um ponto de destaque é a redução da área coberta por UCs na área continental 

brasileira. Sem o desconto essa área é de 17,6%, com o desconto passa para apenas 12,8%, 

com uma redução de 27%. 

 

 Tabela 3 – Estimativa da área de APAs coberta por habitat e estimativas da proporção da área dos biomas e do Brasil coberta por 

UCs ao considerar apenas a área das APAs cobertas por habitat. Foi considerado habitat as soma das áreas com a cobertura do s olo 

classificada como “Água”, “Floresta” e “Vegetação não Florestal” conforme dados do Mapbiomas. 

 Amazônia Caatinga Cerrado 
Mata 

Atlântica 
Pampa 

Total Área 

Continental 

Número de APAs 34 34 69 194 3 305 

Área Total das APAs (km2) 173.643 52.294 109.108 83.509 4.214 422768 

Total do Bioma em APA (%) 4,1 6,30 5,3 7,5 2,4 5,0 

Total das APAs correspondente 

a habitat (%) 
88,27 68,16 67,4 46,32 29,51   

Total do Bioma correspondente a 

habitat em APA (%) 
3,62 4,29 3,57 3,47 0,71   

Área de Habitat inserida em 

APA (Km2) 
6.285,88 2.243,41 3.895,16 2.897,76 29,92 15.352,13 

Área total do Bioma (km2) 4.198.551 827.934 2.040.167 1.117.571 178.704 8.514.085 

Área Total das UC (km2) 1.146.449 64.031 169.608 104.882 5.037 1.496.900 

Total do Bioma em UC (%) 27,3 7,7 8,3 9,4 2,8 17,6 

Área Total do Bioma em UC 

descontado a área não 

correspondente a habitat das 

APAs (%) 

26,82 5,69 6,57 5,37 1,11 12,80 

Fonte: MMA-CNUC, Atualização 10 julho de 2017 e Conjunto de dados 2 (Metodologia). 

Nota: 1- Porcentagem do bioma coberto por unidades de conservação, descontada as sobreposições. Área de Habitat correspondem a 

soma da área das classes “Floresta”, “Vegetação Não Florestal” e “Água”, Área de Uso corresponde a soma das classes “silvo-agro-

pecuários” e “Áreas não vegetadas” 

 

APA x Gente: Quantos habitantes residem nas APA brasileiras? 

De acordo com nossas estimativas as APAs brasileiras abrigavam em seu interior, 

em  2010, uma população entre 7.308.124 e 9.998.317 habitantes. Sendo que a estimativa 
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mais conservadora equivalente a 3,83% da população brasileira naquele ano. As APAs 

da Mata Atlântica são as que abrigam a maior população, com 4.137.841 pessoas, seguida 

pelo Cerrado (1.658.385 pessoas), Amazônia (1.037.635 pessoas), Caatinga (473.307 

pessoas) e o Pampa (956 pessoas).  A APA com maior população é a APA da Baixada 

Maranhense (esfera estadual), na Amazônia com 539.251 pessoas (Tabela 4).  

Existe diferença na densidade demográfica das APAs entre os biomas (Kruskal-

Wallis = 16,47; GL = 3; P= 0,0009082), sendo que as densidades demográficas das APAs 

da Mata Atlântica são maiores (mediana = 0,255 habitantes/hectare; N= 156) que dos 

outros biomas agrupados (Caatinga, Cerrado e Amazônia; (mediana = 0,053 

habitantes/hectare; N= 101)) (Mann-Whitney U Test = 10224; GL = 1; P= <0,0001) e não 

existe diferença nas densidades demográficas (habitantes/hectares)  entre Amazônia 

(mediana=0,049; N=29), Caatinga (mediana=0,061; N=23) e Cerrado (mediana=0,054; 

N=49) (Kruskal-Wallis = 0,30297; GL = 2; P= 0,8594).  

 

Tabela 4 – Número de pessoas morando dentro das APA conforme dados do censo de 2010, por bioma e esfera de gestão. Todos os 

cálculos foram realizados considerando o número de pessoas de cada APA sem considerar sobreposições. Os valores tabela 3a foram 

obtidos através da operação “Contain” , sendo mais conservadora. A tabela 3b foi criada utilizando a operação “Intersect” 

sobrestimando a população de moradores que vivem nos limites das APAs (Ver metodologia – Conjunto de dados 3).  
População 

Total 

Mediana (Min – Max) 

(Pessoas) 

P25 - P75 

(Pessoas) 

Tabela 3a - (população completamente contida) 

 

Bioma 

  

Pampa 956 478 (67 - 889) 273 - 684 

Caatinga 473.307 993 (0 - 159.463) 73 - 20.974 

Amazônia 1.037.635 2.309 (0 - 539.251) 697 - 14.131  

Cerrado 1.658.385 4.114 (0 - 377.035) 1.008 - 19.361 

Mata Atlântica 4.137.841 4.476 (0 - 393.273) 190 - 33.686 

Esfera de Gestão     

Municipal 518.810 207 (0 - 127.430) 0 - 2108 

Federal 1.839.313 11.719 (0 - 377.035) 3.692 -68.631  

Estadual 4.950.001 6.208 (0 - 539.251)   915 - 37.155  

TOTAL 7.308.124    

 

Tabela 3b - (população considerando todas quadriculas que tocam no limite das APAs) 

 

Bioma   

Pampa 2.053 1.027 (885 -     1.168) 956 -   1097 

Caatinga 579.377 2.098 (54 - 204.483) 854 - 26131 

Amazônia 1.228.738 4.113 (540 - 558.209) 1.893 - 18223 

Cerrado 2.187.129 6.618 (5 - 634.988) 1.770 - 28826 

Mata Atlântica 6.001.020 12.693 (52 - 400.709) 2.084 - 51347 

Esfera de Gestão     

Municipal 1.303.038 2.591 (52 – 184.267) 1.204 –   32.467 

Federal 2.384.985 18.170 (540 – 634.988) 4.516 – 115.111 

Estadual 6.310.294 11.109 (5 – 558.209)   2.050 –   47.691 

TOTAL 9.998.317    

Notas: Valores arredondados para números interiors.  

A área das APAs em todos biomas analisados apresentou efeito negativo sobre a 

densidade demográfica com exceção da Caatinga.  O efeito mais forte ocorreu no Cerrado 

(r2= 0,1907; F= 11,07; P= 0.001707, N=49, coeficiente padronizado = -0.4366861), 

seguido pela Amazônia (r2= 0.1499, F= 4.763, P= 0.03796, N=29, coeficiente 
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padronizado = -0.3872292) e Mata Atlântica (r2= 0,0936; F= 13,63; P= 0,0003246; 

N=156, coeficiente padronizado = -0,3059341). A Mata Atlântica apresentou o menor 

coeficiente de determinação e coeficiente padronizado indicando um efeito menor da área 

sobre o decréscimo da densidade demográfica em função da área da APAs (figura 12). 

Não houve diferença na densidade populacional em relação à esfera de gestão 

(Kruskal-Wallis =1.0517, GL=2, P= 0.5911).  As APAs estaduais abrigam em seu 

conjunto o maior número de pessoas (4.950.001 pessoas), seguida pelas APAs federais 

(1.839.313 pessoas) e pelas APAs municipais (518.810 pessoas).  Apesar das APAs 

estaduais abrigarem, no conjunto, o maior número de pessoas e possuírem a APA mais 

populosa, de maneira geral as APAs federais são mais habitadas com 50% delas tendo até 

11.719 pessoas, contra 6.208 pessoas das APA estaduais e apenas 207 pessoas das APA 

municipais. 

 

Tabela 5 –Densidade populacional (pessoa por km2) de pessoas morando dentro das APA conforme dados do censo de 2010, por 

bioma e esfera de gestão. Os valores foram arredondados para números inteiros. Todos os cálculos foram realizados considerando o 

número de pessoas de cada APA sem considerar Conjunto de dados 3 (Metodologia). 

 

Mediana (Min -  Max) 

(Habitantes/km2) 
Q25 Q75 

Bioma 

Amazônia 4,91   (0 -   981,80) 0,42 20,17 

Cerrado 5,39   (0 – 1251,76) 1,26 22,31 

Caatinga 6,12   (0 -     92,51) 0,71 31,77 

Pampa 7,26   (0,28 – 14,23) 3,77 10,74 

Mata Atlântica 25,52  (0 – 6809,39) 3,79 127,64 

Esfera de Gestão 

Federal 9,52  (0 – 361,01) 2,58 44,31 

Municipal 10,13  (0 – 6809,39) 0,00 167,95 

Estadual 15,83  (0 – 2365,30) 2,99 79,01 

 

Em relação à gestão, as APAs estaduais apresentaram a maior densidade 

populacional (mediana 15,83 pessoas/km2), seguida pelas APA municipais (mediana 

10,13 pessoas/km2) e por fim as APA federais (mediana 9,52 pessoas/km2). A APA com 

maior densidade populacional é a APA do Bairro da Freguesia (6809,39 pessoas/km2, 

esfera municipal), localizada na Mata Atlântica, com uma população de 25.843 pessoas 

em uma área de 3,8km2. 
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Figura 11 - Relação entre a área da APA e a sua densidade demográfica para cada bioma analisado. As escalas dos eixos esta 

expressa em log 10. Conjunto de dados 3 (Metodologia). 

 

Conselho gestor e plano de manejo: Quanto tempo uma APA necessita para 

possuir condições básicas para sua implementação? 

 

Existe uma baixa adoção dos instrumentos de gestão nas APAs analisadas, apenas 

49 APAs de um total de 272 possuem plano de manejo, ou seja 18% do total. As APAs 

da Mata Atlântica são as que possuem proporcionalmente o maior número de planos de 

manejo criados (25%), seguida da Amazônia (13,79%), Cerrado (8,16%), Bioma Marinho 

(7,69%), Caatinga (4,35%) e Pampa (0%). Não houve diferença significativa entre a 

proporção de APAs com plano de manejo entre as esferas de gestão (X2 = 2,3513; GL = 

2; p = 0,309; APAs federais = 17,65%; APAs estaduais = 20,61%; APAs municipais = 

12,33%).  
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Figura 12 – Adoção de instrumentos de gestão nas APA. O Gráfico da esquerda apresenta proporção da existência de plano de manejo 

em APA por esfera de gestão e Bioma. O gráfico da direita apresenta a proporção da existência de conselho gestores nas APA por 

esfera de gestão e Bioma. Conjunto de dados 1 (Metodologia). 

Quase metade das APAs analisadas possuem conselho gestor (45,59%). 

Entretanto, existe uma diferença entre a existência de conselho gestores entre as 

diferentes esferas de gestão (X2 = 15.781; GL = 2; p<0,05). As APAs federais possuem 

70,59% de APAs com conselho gestores, seguido pelas APAs estaduais com 47,27% e 

das municipais com 30,14%. Não existe diferença entre a proporção de APAs com 

conselho gestor entre os biomas (X2 = 2.1946; GL = NA; p =  0.8556). Essa proporção 

variou entre 30% e 53% (APAs com Conselho gestor: Caatinga = 52,17%; Pampa = 50%; 

Amazônia= 48,28%; Mata Atlântica = 46,79%; Cerrado = 40,82%; Marinho = 30,77%). 

  

Tabela 6 -  Modelos logísticos ajustados para explicar a probabilidade de existência de plano de manejo e conselho gestor (CG) em 

função da esfera de gestão (EG) e do tempo de criação da APA em anos. Conjunto de dados 1 (Metodologia). 

Variável Coeficiente Erro Padrão Z P 

Plano de Manejo 

 
    

   Intercepto -2.84878 0.50195 -5.675 <0.001 

   Tempo de Criação (anos) 0.06320 0.02134 2.961 0.003 

Conselho Gestor 

 
    

   Intercepto -0.50640 0.32980 -1.535 0.125 

   Tempo de Criação (anos) 0.01656 0.01536 1.078 0.281 

 

Plano de Manejo em função do  

tempo e existência de CG 

 

    Intercepto -4.20007 0.65194 -6.442 <0.001 

   Tempo de Criação (anos) 0.06836 0.02370 2.884 0.0039 

   Conselho Gestor: Sim 2.01917 0.40099 5.035 <0.001 

 

Plano de Manejo em função do 

tempo e da EG 

 

   Intercepto -2.69594 0.53690 -5.021 <0.001 

   Tempo de Criação (anos) 0.06295 0.02244 2.805 0.0050 

   Esfera de Gestão: Federal -0.41953 0.50809 -0.826 0.4089 

   Esfera de Gestão: Municipal -0.41812 0.41419 -1.009 0.3127 
 



 40 

 

O modelo logístico mostra uma baixa taxa de acréscimo na probabilidade de uma 

APA ter plano de gestão ao longo do tempo. Segundo a previsão do modelo 

aproximadamente 10% das APAs possuíam plano de manejo dez anos após sua criação 

(Tabela 5 e Figura 13a). Entretanto, o modelo logístico não foi significativo para explicar 

a relação entre o tempo de criação e a probabilidade da APA possuir conselho gestor 

(Tabela 5 e Figura 13b), indicando que uma parte maior das APAs contam com conselho 

desde sua criação (~40%). Quando consideramos o tempo de criação das APAs, 

juntamente com a presença ou não de conselho gestor, a previsão é que as APAs com 

conselho gestor, após 30 anos de criação tem uma probabilidade de ~50% de possuírem 

plano de manejo (Tabela 5 e Figura 13c). O modelo considerando o tempo de criação das 

APAs, juntamente com a esfera de gestão não foi significativo para explicar a 

probabilidade das APAs terem ou não Plano de Manejo (Tabela 5 e Figura 13d).   

 

Figura 13 – Regressão logistica entre: (A – Superior Esquerda) Existência de plano de manejo em função do tempo de criação da APA 

em anos ; (B– Superior Direita) Existência de conselho gestor em função do tempo de criação da APA em anos; (C– Inferior 

Esquerada) Existência de plano de manejo em função do tempo de criação para APAs e da existência ou não de conselho gestor; (D 

– Inferior Direita) Existência de plano de manejo em função do tempo de criação e da esfera de gestão responsável por gerir a APA.O 

tempo de criação da APA foi obtido subtraindo 2017 pelo ano de criação da APA. Foi adicionando uma pequena variação na posição 

dos pontos no eixo Y (jitter) para melhor visualização dos pontos que sobrepostos. Conjunto de dados 1 (Metodologia).  
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DISCUSSÃO 

 

A preocupação de Locker e Deaden (2005) e  Mallarach et al. (2008), de que a 

categoria V se tornaria o novo denominador comum dos sistemas de proteção nacional 

encontra certo suporte no caso brasileiro. Nacionalmente as APAs correspondiam em 

2016 a 27,9% da área total de UCs. Essa proporção demonstra o domínio das APAs no 

sistema brasileiro, visto que está  acima da proporção esperada em um sistema em que 

todas as categorias estão igualmente divididas (8,3% da área total protegida  por categoria, 

considerando as 12 categorias do sistema brasileiro, ou  16,7% da área total protegida por 

categoria, considerando as 6 categorias da IUCN).  

Com exceção da Europa, continente onde surge o conceito das paisagens 

protegidas e inspira o modelo brasileiro de APA (NOGUEIRA-NETO, 2001), e da Ásia 

e, todos os demais continentes apresentaram médias de utilização da categoria V menor 

que no Brasil, indicando uma predominância dessa categoria no território brasileiro. A 

nível nacional essa expansão ocorre principalmente a partir da década de 1990, com pico 

na entre os anos de 1997 e 2002, ou seja, após a Eco 1992, e antes do estabelecimento das 

metas de 2010 da Convenção para Diversidade Biológica, em 2004, na conferencia das 

partes (SECRETARIAT OF THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY, 

2006), e das metas Aichi em 2011(CBD, 2013). Dessa forma, é possível afirmar que a 

criação das APAs não aparenta estar relacionado a uma forma “fácil” de se atingir as 

metas internacionais pelo Brasil. Esse é um ponto a ser destacado considerando a 

relevância do Brasil no cenário mundial das áreas protegidas (JENKINS; JOPPA, 2009). 

Entretanto, de acordo com alguns autores a motivação para a criação de diversas APAs 

está relacionada como uma forma de contrapartida juntamente aos órgãos de 

financiamento internacional para a captação de recursos para obras de engenharia 

(DOUROJEANNI, 2007; SANTOS; JERÔNIMO, 2013). Além disso, também achamos 

evidências de que as APAs inflam os números de áreas protegidas brasileiras. Diferente 

das demais categorias as APAs possuem em seu território diferentes coberturas do solo, 

e nem todas são adequadas para o objetivo de proteção da biodiversidade, como é o caso 

dos usos agrícolas e urbanos. Ao estimarmos um valor corrigido de área protegida, 

considerando apenas as áreas de habitat dentro das APAs, a área protegida brasileira passa 

de 17,6% para apenas 12,8%. 

De acordo com Oliveira (2002) existem quatro desafios a serem superados na 

criação e implementação de áreas protegidas: falta de suporte político, falta de recursos, 
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falta de capacidade institucional e falta de cooperação e coordenação a nível local. Nós 

podemos estender essa ideia e presumir que esses fatores também influenciam na escolha 

da categoria da área protegida. Além disso, acreditamos que esses fatores explicam a 

diferença na adoção das APAs entre as diferentes esferas de gestão, que conforme 

observamos segue um gradiente em que as APAs são mais representativas nos sistemas 

municipais, seguido pelo sistema estadual e por fim pelo sistema federal (Municipal> 

Estadual>Federal).  

Primeiramente instituída em 1981 através da lei Federal nº 6.902 de 21 de abril de 

1981, as APAs são as primeiras unidades de conservação a permitir a afetação de terras 

privadas. Mesmo no atual sistema, apenas as APAs permitem a existências de áreas 

públicas e privadas em seus limites sem maiores restrições. As demais categorias que 

podem ser criadas em áreas privadas, preveem em seu regulamento a necessidade de 

desapropriação no caso de incompatibilidade desta com os objetivos da UC, ou quando 

não possuem essa exigência, possuem como indicativo serem criada apenas em áreas com 

baixa ou nenhuma ocupação humana (BRASIL, 2000). Dessa forma, as APAs ficam 

livres de um dos maiores custos econômicos e políticos no momento da criação de uma 

área protegida, que é a desapropriação. O baixo custo de criação, torna as APAs 

especialmente atraentes para os municípios que são dentro os entes federados aqueles 

com menor disponibilidade de recursos.  

Apesar das áreas protegidas (APs) serem um instrumento de conservação da 

biodiversidade, o processo de criação dessas áreas costuma ser direcionado por fatores 

além da conservação. As evidências apontam que a  que globalmente fatores de 

oportuníssimo, como baixa densidade populacional, maior declividade, altitude e 

distância de estradas e cidades, tendem a predominar na seleção de locais para a instalação 

de APs (BALDI et al., 2017; JOPPA; PFAFF, 2009). Isso ocorre porque essas áreas são 

menos interessantes para o desenvolvimento econômico e urbano, fazendo que não ocorra 

competição entre a criação das áreas protegidas e outras atividades humanas, diminuindo 

o custo social e político na criação da área protegida. Ou seja, os governos buscam, 

minimizar o custo político da criação de uma área protegida. As APAs ao não restringirem 

a maioria das atividades econômicas, não competem pelo uso da terra com essas 

atividades, reduzindo um potencial conflito e tornando mais fácil sua criação.  

Uma possibilidade é que a tendência de evitar conflitos pelas esferas de gestão 

mais próximas dos interesses locais tenha um peso maior na escolha da APA como 

categoria de unidade de conservação.  A União pode ter uma maior disposição para arcar 
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com um ônus político local, na busca por um benefício para a biodiversidade a nível 

nacional, se comparada aos municípios e aos estados. Outra possibilidade, é que as APAs 

menores e com uma gestão mais próxima sejam mais fáceis de serem geridas, explicando 

a maior adoção dessa categoria na esfera de gestão municipal. O trabalho de Oliveira 

(2005) suporta esse entendimento, uma vez que, de acordo com ele, as APA que abrangem 

apenas um município tendem a ter um maior envolvimento da comunidade local. Essas 

características tornam a APA especialmente atraente para os entes da federação com 

menor capacidade financeira e institucional como os municípios. O que explicaria o 

padrão encontrado.  

A nível de bioma, Amazônia foi o que apresentou a maior diferença em termos de 

padrão de uso das APAs. A baixa menor representatividade dessa categoria de UC pode 

ser explicada pela evolução das políticas públicas para a região. Durante a ditadura militar 

(1964-1984) as unidades de conservação foram utilizadas como ferramenta de expansão, 

integração e controle do território nacional, especialmente na região da Amazônia 

(MEDEIROS; IRVING; GARAY, 2004). Essa prioridade pode ser observada no II Plano 

Nacional de Desenvolvimento, que aponta como prioridade para a região a criação de 

Parques e Florestas Nacionais (MEDEIROS, 2005). Mais recentemente, programas como 

o Áreas Protegidas da Amazônia (ARPA) também exercem uma influência no padrão das 

unidades de conservação desse bioma, na medida em que o ARPA, que é a principal fonte 

de financiamento na criação e implantação de unidades de conservação na Amazônia, 

financia apenas três categorias de proteção integral (Parques, Reservas Biológicas e 

Estações Ecológicas)  e duas de uso sustentável (Reserva Extrativista e Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável (MMA-ARPA, 2012). Ou seja, apensar das APAs 

continuarem sendo criadas na Amazônia, as outras categorias possuem um suporte 

político e financeiro que estimulam sua criação em detrimento das APAs. Além disso, 

cabe destacar que a menor ocupação da Amazônia, também torna esse bioma mais 

propício para a criação de outras categorias de unidades, uma vez que as APAs são mais 

atrativas justamente nas regiões com maiores densidades demográfica e ocupação do solo 

por atividades antrópicas. 

As categorias, conforme classificação da IUCN, podem ser ordenadas em um 

gradiente de menor para maior grau intervenção humana nas áreas protegidas, em que a 

categoria da APA (Categoria V) se posiciona no extremo da intervenção humana 

(DUDLEY, 2008b). Em seu estudo, Leroux et al (LEROUX et al., 2010) concluíram que 

o atual sistema de áreas protegidas global não segue esse padrão esperado. Ele sugere três 
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explicações para essas observações, que são: as categorias não estão sendo aplicadas de 

acordo com o guia da IUCN, elas são criadas com base na intenção futura, ou não estão 

sendo geridas de acordo com os objetivos que seriam desejados. 

Nós constatamos que as APAs possuem um uso bastante intenso e um grau 

elevado de ocupação, conforme a expectativa. Essa ocupação é representada pela 

existência de mais de sete milhões de pessoas vivendo no interior das APA, ou o 

equivalente a 3,83% da população brasileira. A Mata Atlântica se destaca dos demais ao 

apresentar na mediana uma densidade populacional de 25,52 habitantes/km2, maior que 

a densidade populacional média do país que foi de 22,4 habitantes/ km2 (IBGE, 2010b), 

o que confirma o auto grau de ocupação existente nestas APAs. Entretanto, observamos 

uma variação no padrão da cobertura do solo entre os biomas, que foi do mais natural na 

Amazônia, que possuí mais de 70% da área em APA coberta por florestas densas, uma 

cobertura intermediária na Caatinga e no Cerrado que possuírem cerca de 30% de suas 

áreas ocupadas por atividades “Silvo-Agro-Pecuário”, e os mais antropizadas como no 

caso da Mata Atlântica e do Pampa, com mais de 50% da área coberta por atividades 

antrópicas. Essa variação no grau de antropização entre as APAs também foi observada 

no número de habitantes e na densidade populacional. 

Das três sugestões proposta por Leroux et al (LEROUX et al., 2010) para explicar 

a discrepância entre a categoria APA e suas características da cobertura do solo, 

acreditamos que no caso das APAs a explicação mais coerente seja, que a categoria não 

esteja sendo escolhida conforme as orientações da IUCN. Uma vez que não faria sentido 

criar APAs com base em uma intenção futura de proteger uma área que atualmente não 

sofre pressão, visto que a APA é a categoria mais permissiva. Conforme Viana e Ganem 

(2005), criar APAs em locais desprovidos de recursos bióticos ou paisagísticos ou com 

baixa ocupação humana significa que a UC está em inconformidade com a legislação e 

propósito da categoria, situação observada em algumas APAs nos diversos biomas, 

reforçando o entendimento de que as APAs estão sendo criadas mais por fatores de 

oportunismos, do que como uma a melhor alternativa em um cenário específico de 

conservação. 

A escolha da categoria nem sempre é um processo direto. Interesses conflitantes 

das diferentes partes interessadas, que inclusive não desejam a criação de uma área 

protegida,  influenciam nesse processo (MARGULES; PRESSEY, 2000; NAIDOO et al., 

2006), principalmente no Brasil em que, com algumas exceções, a criação de uma unidade 

de conservação necessita de audiência pública prévia (BRASIL, 2000). Entretanto, a 
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escolha da categoria é um passo chave que parece estar sendo um pouco negligenciada. 

Métodos como o  Planejamento Sistemático para a Conservação colocam essa decisão no 

como um passo no momento da implementação da ações, sendo a decisão feita caso a 

caso (MARGULES; PRESSEY, 2000). A IUCN apresenta algumas orientações para a 

escolha das categorias (DUDLEY, 2008b), mas não chega a se configurar no sistema de 

decisão. Nós acreditamos que um sistema de áreas protegidas bem-sucedido deve buscar 

uma diversidade no uso das diferentes categorias, considerando os objetivos de 

conservação no nível de sistema. Para isso acontecer é crucial a existência de uma 

metodologia que oriente a melhor combinação de categorias, juntamente com sua 

distribuição no espaço de forma a se chegar a um sistema mais eficiente e eficaz.  

 Em relação à adoção dos instrumentos de gestão, apenas 18% das APAs 

analisadas possuem plano de manejo. A adoção dos planos de manejo está relacionada 

aos biomas, mas não a esfera de gestão. A Mata Atlântica foi o bioma que apresentou a 

maior proporção de APAs com planos de manejo (25%).  Também foi identificada uma 

relação entre o tempo de criação das APAs e a existência de plano de manejo. Essa relação 

pode ser explicada pela complexidade dos planos, que demoram para serem concluídos e 

a falta de recursos disponíveis para sua elaboração.  Entretanto, partindo da premissa que 

a esfera de gestão pode ser um proxy da disponibilidade de recursos, outros fatores podem 

estar influenciando a criação dos planos de manejo em APA, uma vez não foi identificada 

uma associação entre a esfera de gestão e a adoção de plano de manejo, 

independentemente do tempo de criação da APA, ou seja, se a limitação fosse apenas 

recursos, poderia se esperar que APAs federais criadas a mais tempo, tivesse um número 

significativo de planos de manejo a mais do que as APAs municipais.  

Um cenário diferente foi observado em relação à existência de conselhos gestores, 

em que 45% das APAs analisadas possuem conselho gestor criado. Os conselhos gestores 

estão associados à esfera de gestão, sendo a esfera federal a que possuí, 

proporcionalmente o maior número de APAs com conselho gestor, chegando a 70,59% 

do total. Não foi identificada uma relação entre a existência de conselho gestor e os 

biomas ou ao tempo de criação da APA. Essas relações, ou falta de relações, indicam que 

a criação dos conselhos gestores em APAs federais é fruto de uma política institucional, 

que independe do bioma e que não está presente nas demais esferas de gestão. 

Considerando que, a formação dos conselhos gestores é menos custosa que a elaboração 

de um plano de manejo, e considerando que a esfera federal tem poucas APAs, essa é 

uma estratégia de fácil adoção, principalmente se compararmos que as esferas estaduais 
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e municipais são compostas por diversas instituições, ao contrário da gestão centralizada 

existente no governo federal. Esse entendimento é suportado pelo fato de que, conforme 

dados do ICMbio (2005), o número de APAs com conselho gestor criado vem crescendo 

desde 2001, um ano após a criação da lei que instituí o Sistema Nacional de Unidade de 

Conservação e torna obrigatória a existência dos conselhos gestores nas unidades de 

conservação. 

Uma constatação interessante se refere ao fato de que encontramos uma relação 

entre a existência de conselho gestor e a probabilidade da APA possuir plano de manejo. 

Essa probabilidade pode chegar a mais de 50% após 30 anos de criação da UC, contra 

pouco mais de 10% nas APAs que não possuem conselho gestor. Isso, juntamente com a 

ideia de que a implementação do conselho gestor depende principalmente de uma política 

institucional do órgão gestor da unidade, pode indicar que uma política de fomento para 

a criação desses colegiados, seja uma estratégia viável para fortalecer a gestão das APAs. 

Essa pode ser uma maneira relativamente simples de fortalecer a gestão das UC 

municipais, que dependem fortemente das APAs e em sua maioria não contam com plano 

de manejo e conselho gestor.   

Alguns autores argumentam que, devido à consideração de que as APAs não são 

áreas protegidas “de fato” elas vem recebendo pouca atenção no fomento a sua gestão 

(MORAES, 2011). Entretanto nós entendemos que esse é uma estratégia equivocada. 

Nossos resultados apontam que as APAs, apesar de possuírem níveis de antropização 

maior que as demais unidades de conservação, apresentam valores menores que a média 

do bioma e da área de bioma não protegido. O mesmo padrão podemos observar 

visualmente com a taxa de conversão entre 2000 e 2016, o que reforça, até o momento, a 

efetividade desta categoria. Autores como Viana & Ganem (2005) e Moraes (2011), 

argumentam que além de estarem localizadas em áreas de maior pressão antrópica, a 

fraqueza no planejamento, fiscalização e recursos disponíveis, ajudam a explicar a baixa 

efetividade dessa categoria de unidades de conservação. Além disso, diferente das outras 

UCs em que sua criação implica na posse da área pelo estado, mesmo que regularização 

dessa posse não aconteça de imediato, a simples criação de uma APA não ocasiona 

mudanças nos padrões de uso e posse existentes. Dessa forma, diferente dos “Parques de 

Papel”, que podem ser efetivos mesmo na ausência de outros mecanismos de gestão 

(BRUNER et al., 2001), não seria justo esperar o mesmo efeito das APAs. Dessa forma, 

a melhor estratégia é dedicar maior atenção à gestão dessas áreas, que são a tipologia mais 

indicada para áreas de relevante interesse para a conservação onde o processo de 
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desapropriação não seja viável ou na conservação de espécies em um ambiente altamente 

fragmentado. Nesse sentido, se considerarmos que legalmente todas as UCs devem 

possuir zoneamento e que é ponto pacífico que zonas mais restritivas podem ser 

consideradas como áreas protegidas de categorias mais restritivas (DUDLEY, 2008b; 

DUDLEY et al., 2010), nossa sugestão seria fomentar a adoção dos planos de manejo e 

zoneamento das APAs como forma de adicionar áreas de proteção integral “virtuais” 

(zonas mais restritas dentro das APAs) aos sistema de proteção. Ao nosso ver essa seria 

uma forma eficaz de melhorar a efetividade desses espaços que já cobrem uma parcela 

significativa do território brasileiro. Uma outra estratégia seria considerar apenas as áreas 

efetivamente zoneadas nas estatísticas de áreas protegidas, ao invés da área total como, é 

feito atualmente, ou mesmo dos remanescentes de habitat como utilizamos nas nossas 

estimativas. Essa mudança teria por objetivo criar um incentivo político para a gestão 

dessas áreas, além de criar um retrato mais real da área protegida nacional.   

Finalmente, em função da enorme representatividade territorial praticamente em 

todos os biomas, recomendamos que seja aberta uma discussão sobre a criação de 

mecanismos de apoio à gestão especificamente para a categoria APA. Acreditamos que 

valorizar as APAs e torná-las territórios comprovadamente eficazes na proteção da 

biodiversidade em consonância com o uso dos recursos e melhoria na qualidade de vida 

das pessoas, seja uma das ações mais importantes para tornar o sistema de Unidades de 

Conservação brasileiro mais eficaz e próximo de cumprir seu papel que é muito maior do 

que simplesmente atingir metas com números que não traduzam fidedignamente o nível 

de proteção da biodiversidade brasileira.  
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Apêndice 1 – Organograma das classes de uso e ocupação do solo conforme versão 2 do MapBiomas.  
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Apêndice 2 – Gráfico da esquerda proporção da categoria V por país por bioma. Gráfico da direita boxplot apenas com os países em 

que a proporção da categoria V é maior que 16,6%. Linha vermelha corresponde a proporção da Categoria V no Brasil 
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Apêndice 3 – Tabela com as diferentes classes de cobertura do solo (%), por bioma, ano e grupo de análise. Ano, “00” = 2000 e “08” 

= 2008. Grupo, bioma corresponde a toda a Área do Bioma, e Bioma NP corresponde a toda a área do bioma excluindo as UCs e 

Terras Indígenas, US = Unidades de Conservação de Uso Sustentável menos as APAs PI = Unidades de Conservação de Proteção 

Integral, TI = Terras Indígenas 

Bioma Ano Grupo Água 
Áreas não 

Vegetadas 
Floresta 

Formação 

não 

Floresta 

Não 

Observado 

Uso 

Silvo-

Agro-

Pecuário 

Amazônia 00 APA 8,77 0,03 73,05 7,88 3,32 6,96 

Amazônia 08 APA 8,45 0,04 78,48 5,91 0,06 7,06 

Amazônia 16 APA 8,26 0,04 75,44 4,47 1,16 10,63 

Amazônia 00 Bioma 3,26 0,05 77,59 2,34 6,96 9,80 

Amazônia 08 Bioma 2,87 0,05 82,66 2,42 0,61 11,38 

Amazônia 16 Bioma 3,06 0,06 79,93 2,39 3,03 11,54 

Amazônia 00 
Bioma 
NP 

3,85 0,07 75,44 2,23 4,96 13,45 

Amazônia 08 
Bioma 

NP 
4,00 0,10 73,58 2,25 0,06 20,01 

Amazônia 16 
Bioma 
NP 

4,32 0,12 70,69 2,61 1,36 20,89 

Amazônia 00 PI 2,61 0,00 86,96 3,44 6,03 0,96 

Amazônia 08 PI 1,23 0,00 93,12 2,52 2,23 0,90 

Amazônia 16 PI 1,46 0,00 89,07 2,92 5,92 0,64 

Amazônia 00 TI 0,52 0,00 82,66 1,88 14,07 0,86 

Amazônia 08 TI 0,64 0,00 93,04 3,39 1,28 1,65 

Amazônia 16 TI 0,84 0,00 89,48 2,29 5,87 1,51 

Amazônia 00 US 0,89 0,00 83,65 0,51 14,57 0,39 

Amazônia 08 US 1,15 0,00 97,18 0,43 0,78 0,45 

Amazônia 16 US 1,43 0,01 94,10 0,61 3,12 0,74 

Cont. 
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Cont. 

Bioma Ano Grupo Água 
Áreas não 

Vegetadas 
Floresta 

Formação 

não Floresta 
Não 

Observado 

Uso Silvo-

Agro-

Pecuário 

Caatinga 00 APA 0,40 0,10 71,43 4,22 0,32 23,52 

Caatinga 08 APA 5,55 0,19 60,11 7,50 0,09 26,55 

Caatinga 16 APA 4,15 0,27 51,73 12,28 0,24 31,33 

Caatinga 00 Bioma 0,40 0,26 60,50 5,81 1,42 31,60 

Caatinga 08 Bioma 0,95 0,32 55,24 8,92 0,24 34,33 

Caatinga 16 Bioma 0,63 0,54 47,11 9,73 0,67 41,32 

Caatinga 00 
Bioma 

NP 
0,41 0,27 59,78 5,82 1,49 32,23 

Caatinga 08 
Bioma 

NP 
0,65 0,33 54,71 8,94 0,25 35,13 

Caatinga 16 
Bioma 

NP 
0,40 0,55 46,57 9,43 0,71 42,34 

Caatinga 00 PI 0,07 0,00 80,81 12,68 0,46 6,00 

Caatinga 08 PI 0,14 0,11 74,21 16,33 0,03 9,18 

Caatinga 16 PI 0,40 0,39 65,81 19,90 0,16 13,35 

Caatinga 00 TI 0,25 0,73 42,15 7,23 0,63 49,02 

Caatinga 08 TI 0,36 0,51 50,10 7,09 0,26 41,69 

Caatinga 16 TI 0,34 0,92 42,95 7,93 1,29 46,57 

Caatinga 00 US 0,08 0,11 85,34 1,13 0,02 13,32 

Caatinga 08 US 2,36 7,18 65,76 10,60 0,03 14,06 

Caatinga 16 US 2,81 9,60 60,75 10,97 0,90 14,98 

Cont. 

 

  



 56 

Cont. 

Bioma Ano Grupo Água 
Áreas não 

Vegetadas 
Floresta 

Formação 

não Floresta 
Não 

Observado 

Uso Silvo-

Agro-

Pecuário 

Cerrado 00 APA 1,37 0,84 49,90 18,85 0,71 28,33 

Cerrado 08 APA 1,31 0,92 43,44 23,11 0,20 31,02 

Cerrado 16 APA 1,29 1,04 45,97 20,14 0,07 31,47 

Cerrado 00 Bioma 0,51 0,39 45,42 14,82 0,54 38,33 

Cerrado 08 Bioma 0,62 0,45 40,62 14,78 0,09 43,45 

Cerrado 16 Bioma 0,59 0,60 41,06 12,61 0,04 45,09 

Cerrado 00 
Bioma 

NP 
0,49 0,36 44,25 14,07 0,52 40,31 

Cerrado 08 
Bioma 

NP 
0,60 0,42 39,38 12,80 0,08 46,72 

Cerrado 16 
Bioma 

NP 
0,57 0,59 39,40 10,68 0,04 48,72 

Cerrado 00 PI 0,77 2,20 62,31 25,86 2,04 6,81 

Cerrado 08 PI 0,59 1,27 43,88 44,72 0,32 9,22 

Cerrado 16 PI 0,54 1,33 49,67 42,31 0,12 6,03 

Cerrado 00 TI 0,09 0,00 67,30 27,91 0,23 4,46 

Cerrado 08 TI 0,20 0,00 62,63 29,87 0,07 7,22 

Cerrado 16 TI 0,23 0,01 65,46 26,80 0,02 7,48 

Cerrado 00 US 0,03 2,89 65,77 8,07 0,38 22,86 

Cerrado 08 US 0,33 1,21 50,06 23,08 0,16 25,17 

Cerrado 16 US 0,27 0,53 54,77 19,44 0,05 24,94 

Cont. 
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Cont. 

Bioma Ano Grupo Água 
Áreas não 

Vegetadas 
Floresta 

Formação 

não Floresta 
Não 

Observado 

Uso Silvo-

Agro-

Pecuário 

Mata Atlântica 00 APA 4,83 1,55 40,26 0,60 2,10 50,66 

Mata Atlântica 08 APA 4,85 1,69 41,84 0,75 0,10 50,77 

Mata Atlântica 16 APA 4,76 1,88 41,07 0,49 0,41 51,39 

Mata Atlântica 00 Bioma 1,58 1,38 26,35 0,38 2,23 68,08 

Mata Atlântica 08 Bioma 1,75 1,97 26,35 0,46 0,07 69,40 

Mata Atlântica 16 Bioma 1,89 2,05 25,69 0,36 0,41 69,61 

Mata Atlântica 00 
Bioma 

NP 
1,42 1,39 24,65 0,37 2,23 69,94 

Mata Atlântica 08 
Bioma 

NP 
1,58 2,02 24,08 0,45 0,06 71,81 

Mata Atlântica 16 
Bioma 

NP 
1,74 2,11 23,22 0,34 0,40 72,21 

Mata Atlântica 00 PI 1,11 0,37 79,68 0,29 2,63 15,92 

Mata Atlântica 08 PI 0,97 0,40 81,26 0,55 0,12 16,70 

Mata Atlântica 16 PI 0,95 0,53 77,58 0,53 0,91 19,50 

Mata Atlântica 00 TI 0,11 0,18 43,04 0,12 1,54 55,01 

Mata Atlântica 08 TI 0,68 1,40 40,54 0,25 0,07 57,06 

Mata Atlântica 16 TI 0,92 1,02 39,58 0,17 0,42 57,88 

Mata Atlântica 00 US 3,07 0,40 70,26 0,60 1,66 24,02 

Mata Atlântica 08 US 4,87 0,73 69,98 0,68 0,19 23,56 

Mata Atlântica 16 US 3,69 0,89 58,90 1,77 0,83 33,91 

Cont. 
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Cont. 

Bioma Ano Grupo Água 
Áreas não 

Vegetadas 
Floresta 

Formação 

não Floresta 
Não 

Observado 

Uso Silvo-

Agro-

Pecuário 

Pampa 00 APA 1,02 0,21 8,84 67,62 0,01 22,29 

Pampa 08 APA 0,79 0,21 13,26 19,44 0,01 66,30 

Pampa 16 APA 0,73 0,30 13,57 15,21 0,15 70,04 

Pampa 00 Bioma 3,07 0,83 15,02 37,16 0,04 43,88 

Pampa 08 Bioma 2,45 0,47 16,48 21,47 0,01 59,12 

Pampa 16 Bioma 2,70 0,58 16,97 9,91 0,03 69,80 

Pampa 00 
Bioma 

NP 
3,08 0,84 15,18 36,37 0,04 44,48 

Pampa 08 
Bioma 

NP 
2,46 0,48 16,52 21,50 0,01 59,02 

Pampa 16 
Bioma 

NP 
2,72 0,58 17,03 9,73 0,03 69,92 

Pampa 00 PI 12,90 2,08 15,96 35,65 0,11 33,30 

Pampa 08 PI 9,33 0,13 23,32 28,34 0,00 38,88 

Pampa 16 PI 11,94 0,22 14,74 25,11 0,08 47,90 

Pampa 00 TI 0,00 0,00 44,68 18,60 0,00 36,73 

Pampa 08 TI 0,72 0,00 37,95 16,55 0,00 44,78 

Pampa 16 TI 1,49 3,76 25,84 8,07 0,07 60,77 

Pampa 00 US 61,31 0,00 5,60 18,59 0,00 14,50 

Pampa 08 US 9,37 0,00 12,39 26,34 0,00 51,90 

Pampa 16 US 13,68 0,00 37,38 7,16 0,00 41,77 

Cont. 
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Cont. 

Bioma Ano Grupo Água 
Áreas não 

Vegetadas 
Floresta 

Formação 

não Floresta 
Não 

Observado 

Uso Silvo-

Agro-

Pecuário 

Pantanal 00 APA NaN NaN NaN NaN NaN NaN 

Pantanal 08 APA NaN NaN NaN NaN NaN NaN 

Pantanal 16 APA NaN NaN NaN NaN NaN NaN 

Pantanal 00 Bioma 5,04 0,08 33,28 52,53 0,07 9,00 

Pantanal 08 Bioma 5,55 0,08 22,77 57,78 0,06 13,75 

Pantanal 16 Bioma 4,85 0,09 34,55 38,44 0,05 22,02 

Pantanal 00 
Bioma 

NP 
4,89 0,08 32,67 53,06 0,06 9,24 

Pantanal 08 
Bioma 

NP 
5,24 0,09 22,43 57,87 0,05 14,32 

Pantanal 16 
Bioma 

NP 
4,50 0,09 34,33 38,01 0,05 23,02 

Pantanal 00 PI 18,32 0,00 35,29 46,18 0,21 0,00 

Pantanal 08 PI 17,74 0,00 24,02 58,10 0,12 0,02 

Pantanal 16 PI 17,84 0,00 30,25 51,72 0,11 0,08 

Pantanal 00 TI 0,82 0,00 71,59 23,72 0,13 3,73 

Pantanal 08 TI 1,89 0,00 38,50 51,83 0,06 7,71 

Pantanal 16 TI 1,86 0,00 49,40 40,23 0,04 8,47 

Pantanal 00 US 2,84 0,00 58,82 38,11 0,04 0,19 

Pantanal 08 US 6,53 0,00 35,47 56,75 0,92 0,32 

Pantanal 16 US 6,54 0,00 54,47 36,99 0,69 1,30 
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Apêndice 4 - -  Gráfico com a proporção do uso do solo por classe de uso, nas APA por bioma, nos anos de 2000, 2008 e 2016.  
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Apêndice 5 
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Apêndice 6 -  
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Apêndice 7 - Mudança no uso do solo de vegetação campestre para pastagem em campos nativos em uma das APA do Pampa. É 

possível observar uma evolução gradual na mudança do uso do solo, com acentuado entre os anos de 2003 e 2004. 
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Apêndice 8 -Localização e detalhe da classe de uso “Floresta Densa” no bioma Pampa, APA Ibiriputã no ano 2000. 

 


