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APRESENTAÇÃO 

 

A Tese tem como título “EFETIVIDADE DE GESTÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS 

NA DEPRESSÃO SERTANEJA SETENTRIONAL E SEUS EFEITOS SOBRE A 

CONSERVAÇÃO DA CAATINGA” e, conforme padronização aprovada pelo colegiado do 

DDMA local, se encontra composta por uma Introdução geral (embasamento teórico e 

revisão bibliográfica do conjunto da temática abordada, incluindo a identificação do 

problema da Tese), uma Caracterização geral da área de estudo, Metodologia geral 

empregada para o conjunto da obra e por três capítulos que correspondem a artigos 

científicos, tendo um dos artigos sido aceito para publicação. Os artigos, aceitos e 

submetidos, estão no formato dos periódicos aos quais foram aceitos/submetidos; os 

endereços dos sites onde constam as normas dos periódicos estão destacados em cada 

capítulo. Capítulo 01 intitulado “Análise de componente principal do RAPPAM em 

Unidades de Conservação de Caatinga na Depressão Sertaneja Setentrional, Brasil”, 

Capítulo 02 intitulado “Pressões e ameaças nas Unidades de Conservação federais da 

Depressão Sertaneja Setentrional, Nordeste do Brasil” e Capítulo 03 intitulado “Avaliação 

rápida e priorização da gestão de áreas protegidas de Caatinga na Depressão Sertaneja 

Setentrional, Brasil” que correspondem a artigos aceito (Capítulo 01), submetido (Capítulo 

02) ou que está em processo de submissão (Capítulos 03).  
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RESUMO 

 

Efetividade de Gestão de Áreas Protegidas na Depressão Sertaneja Setentrional e seus 

Efeitos sobre a Conservação da Caatinga 

 

As Unidades de Conservação (UC) são ferramentas importantes para a manutenção da 

biodiversidade em nível mundial. Para isso é necessário que essas UCs compreendam 

territórios representativos dos biomas do país, bem como tenham uma boa qualidade de 

gestão. Um bioma que necessita de atenção com relação ao estudo de suas áreas protegidas é 

a Caatinga, por ser exclusivamente brasileira, por ainda ser pouco conhecida e valorizada e 

por possuir uma pequena porcentagem de território protegido. Para compreender melhor a 

situação de efetividade de conservação das UC desse bioma é necessário avaliar sua gestão. 

Dessa forma, a referida tese teve como objetivo analisar a efetividade de gestão de UCs 

federais, Estação Ecológica (ESEC) de Aiuaba (CE), ESEC do Seridó (RN), Floresta 

Nacional (FLONA) de Sobral (CE) e FLONA de Açu (RN) da Ecorregião da Depressão 

Sertaneja Setentrional. Para avaliar essa efetividade de gestão, foi aplicada a metodologia 

Rapid Assessment and Prioritization of Protected Area Management (RAPPAM). Essa 

análise foi realizada com base em 3 objetivos, cada um correspondendo a um artigo que 

compõe esta tese. O Capítulo 1 objetivou identificar os indicadores do método RAPPAM 

mais relacionados com a efetividade de gestão das quatro UCs analisadas. Para isso foram 

coletados dados da aplicação da metodologia nos ciclos de 2005/2006; 2010 (dados obtidos 

a partir dos relatórios do ICMBio e WWF-BRASIL (2012)) e 2019/2020 (a pesquisadora 

aplicou a metodologia nesse período) sendo feita uma Análise de Componente Principal a 

partir desses dados. O Capítulo 2 objetivou avaliar as pressões e ameaças que permeiam 

quatro UCs federais da Depressão Sertaneja Setentrional. Dessa forma, foram utilizados os 

dados coletados a partir do RAPPAM 2019/2020, fazendo-se uma avaliação sobre as 

pressões e ameaças existentes nas UCs, elencando aspectos de criticidade de pressão e 

criticidade de ameaça, tendência de pressão e probabilidade de ameaça. O Capítulo 3 

objetivou investigar o índice de efetividade de gestão das quatro UCs federais supracitadas, 

por meio da metodologia RAPPAM, no ciclo de 2019/2020. Os dados obtidos levaram a 

análise de efetividade a partir do levantamento das pressões e das ameaças, do contexto em 

que as UCs se encontram inseridas (Importância Biológica, Importância Socioeconômica e 

Vulnerabilidade), além da determinação do Índice Geral de efetividade de Gestão obtido a 

partir da análise dos elementos: Planejamento, Insumos, Processos e Resultados. De forma 

geral as duas ESECs, UCs de Proteção Integral (PI), apresentaram efetividade alta, enquanto 

as duas FLONAs, UCs de Uso Sustentável (US), apresentaram efetividade média. Os 

principais indicadores (módulos) que contribuíram para esse resultado foram: Planejamento 

de Gestão, Pesquisa, Avaliação e Monitoramento; Desenho e Planejamento da Área, além do 

Processo de Tomada de Decisão. As principais pressões e ameaças identificadas foram: 

caça, espécies exóticas e invasoras, processos seminaturais e pastagem. Finalmente, pode-se 

considerar que os principais problemas encontrados nas UCs estão relacionados ao elemento 

Insumos, que compreende os Recursos Humanos e Financeiros, Comunicação e Informação, 

além de Infraestrutura. Neste sentido, melhorar as condições dos Insumos, impacta 

diretamente nas atividades de planejamento, avaliação, monitoramento e tomada de decisão, 

que por sua vez contribuem com a efetividade de gestão dessas áreas. De posse desses 

resultados pode-se traçar estratégias prioritárias para garantir a capacidade de conservação 

das UCs de Caatinga da região da Depressão Sertaneja Setentrional analisadas nesta 

pesquisa. 

PALAVRAS-CHAVE: Análise de efetividade. Gerenciamento de áreas protegidas. 

Semiárido brasileiro.  
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ABSTRACT 

 

Management Effectiveness of Protected Areas in Northern Country Depression and its 

Effects on Caatinga Conservation  

  

Protected Areas (PA) are important tools for maintaining biodiversity worldwide. For that, it 

is necessary that these PA understand the representative territories of the country's biomes, 

as well as have good management quality. A biome that needs attention regarding the study 

of its protected areas is the Caatinga, due to being exclusively Brazilian and still not greatly 

known and valued, and because it has a small percentage of protected territory. To better 

understand the conservation effectiveness status of PA in this biome, it is necessary to 

evaluate its management. Thus, the aforementioned thesis analyzes the management 

effectiveness of federal PA, ESEC de Aiuaba (CE), ESEC do Seridó (RN), FLONA de 

Sobral (CE) and FLONA de Açu (RN) of the Northern Country Depression Ecoregion. To 

assess this management effectiveness, the Rapid Assessment and Prioritization of Protected 

Area Management (RAPPAM) methodology was applied. This analysis was conducted 

based on 3 objectives, each corresponding to an article that composes this thesis. Chapter 1 

identified the indicators of the RAPPAM method mostly related to the management 

effectiveness of the four PA analyzed. For that, data were collected from applying the 

methodology in the 2005/2006 cycle; the 2010 cycle (data obtained from the reports of 

ICMBio and WWF-BRASIL (2012)) and the 2019/2020 cycle (the researcher applied the 

methodology in this period), and a Principal Component Analysis was conducted from these 

data. Chapter 2 assessed the pressures and threats that permeate four federal PA of the 

Northern Country Depression. For this, the data collected from RAPPAM 2019/2020 were 

used, assessing the pressures and threats existing in the PA, listing aspects of pressure 

criticality and threat criticality, pressure trend and threat probability. Chapter 3 investigated 

the management effectiveness index of the abovementioned four federal PA, using the 

RAPPAM methodology, in the 2019/2020 cycle. The data obtained led to the analysis of 

effectiveness based on a survey of pressures and threats, the context in which the PA are 

inserted (Biological Importance, Socioeconomic Importance and Vulnerability), in addition 

to determining the General Management Effectiveness Index obtained from analysis of the 

elements: Planning, Inputs, Processes and Results. In a general manner, both Ecological 

Stations (ESECs), PA of Integral Protection (IP), showed high effectiveness, while 

the National Forests (FLONAs), PA of Sustainable Use (SU), showed average effectiveness. 

The main indicators (modules) that contributed to this result were Management, Research, 

Evaluation and Monitoring Planning, Design and Planning of the Area, in addition to the 

Decision-Making Process. The main pressures and threats identified were hunting, exotic 

and invasive species, semi-natural processes and grazing. Finally, we can consider the main 

problems found in PA to be related to the element Inputs, which comprise Human and 

Financial Resources, Communication and Information, in addition to Infrastructure. In this 

sense, improving the conditions of the Inputs directly impacts the planning, evaluation, 

monitoring and decision-making activities, which in turn contribute to the effective 

management of these areas. With these results in mind, priority strategies can be outlined to 

ensure the conservation capacity of the Caatinga PA in the Northern Country Depression 

region analyzed in this research.  

  

KEYWORDS: Effectiveness analysis. Management of protected areas. Brazilian semiarid. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

A conservação da biodiversidade se faz fundamental pela sua relevância 

biológica em si, mas também pela permanência dos recursos necessários a manutenção da 

vida. Nesse contexto, a intensificação das transformações ambientais, principalmente as 

causadas pelas ações antrópicas, requerem mecanismos de avaliação, fiscalização e controle 

para a garantia da preservação dos bens naturais. Considerando que, as Unidades de 

Conservação (UC) são uma ferramenta necessária e imprescindível para tal, já que, segundo 

Butchart et al. (2014), Manetta et al. (2015), Chiaravalloti et al. (2015) o estabelecimento de 

UC é uma das formas de promover a efetiva proteção da biodiversidade e dos recursos 

naturais, já que minimizam a ação humana (ALMEIDA et al., 2016; AZOFEIFA-SOLANO, 

2018). 

Essa garantia de proteção é estabelecida pela UC, já que, segundo o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), engloba “[...] recursos ambientais [...] com 

características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos 

de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam 

garantias adequadas de proteção” (BRASIL, 2000, p.1). 

Por conseguinte, entendendo que as UCs têm papel fundamental na preservação 

dos ecossistemas e que é improvável uma expansão extensa e rápida dessas áreas para 

melhorar as condições de conservação dos recursos naturais (BUTCHART et al., 2014) 

muitos estudos vêm sendo realizados com o intuito de analisar essa efetividade 

potencialmente gerada pela criação desses espaços.  

Isto porque percebe-se a necessidade de uma avaliação continuada mesmo após 

seu estabelecimento, já que contribuem com um “processo de planejamento e gestão 

estratégica, sistêmico, holístico e participativo, associado à infraestrutura de recursos 

humanos e financeiros para dar suporte às demandas exigidas para alcançar a 

sustentabilidade” (SOARES, SILVA, OLIVEIRA; 2019, p. 195) nesses ambientes. 

Para isso, nos últimos vinte anos foram criados métodos de avaliação do nível de 

efetividade das UCs, objetivando identificar a capacidade de planejamento, gestão e 

implementação de políticas públicas nessas áreas. No Brasil, os mais utilizados pelas 

instituições governamentais e de pesquisa são: Sistema de Certificação de Áreas Protegidas, 

Rapid Assessment Priorization Protected Area (RAPPAM), Management Effectiveness 

Tracking Tool (METT), Grau de Implementação e Vulnerabilidade de Unidades de 
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Conservação, Sistema de Indicadores Socioambientais de Unidades de Conservação 

(SISUC) e Sistema de Análise e Monitoramento de Gestão (SAMGe) (MASULLO; 

GURGEL; LAQUES, 2019). 

Entre os mecanismos de avaliação da efetividade das UC, o RAPPAM é um dos 

mais utilizados no Brasil e no mundo, fato que facilita uma análise comparativa entre UC em 

âmbito nacional e internacional. Este também apresenta como vantagens: rapidez e redução 

dos custos na aplicação do método, capacidade de adaptação aos diversos tipos de UC e 

facilidade na obtenção das porcentagens que correspondem ao nível de efetividade. Porém, 

além das vantagens descritas, há desvantagem em sua aplicação, como o fato de basear-se na 

percepção subjetiva dos respondentes (PRESTES; PERELLO; GRUBER, 2018).  

Porém, isso pode ser mitigado com o uso de metodologias associadas, como 

trabalho investigativo de campo, visando preencher os vazios deixados pela aplicação do 

método (ARAÚJO; BERNARD, 2016; PRESTES; PERELLO; GRUBER, 2018). Devido às 

vantagens apresentadas, para realização da referida pesquisa, foi escolhida a metodologia 

RAPPAM como forma de analisar a efetividade de gestão de quatro UC da Depressão 

Sertaneja Setentrional.  

Em avaliação de efetividade, Coelho Júnior et al. (2020), analisando UC de 

Mata Atlântica, obtiveram como resultado um valor moderadamente satisfatório, apontando 

como principais fragilidades aspectos ligados ao amparo legal, vulnerabilidade, desenho e 

planejamento da área, bem como recursos financeiros.  

Araújo e Bernard (2016) revelam eficiência de gestão em uma área protegida 

marinha do nordeste brasileiro, sendo que esta vem melhorando ao longo dos últimos 15 

anos. Este estudo também destaca que a melhoria na disponibilidade de recursos financeiros 

foi um dos principais responsáveis por esses resultados. De maneira geral, outros estudos 

também revelam a melhoria na efetividade de gestão das UCs (BRANDÃO; MALTA; 

SCHIAVETTI, 2017). 

Giglio et al. (2019) encontram uma efetividade de gestão média nas reservas 

marinhas, porém, essa percepção dos gestores considera níveis de eficácia superiores aos 

identificados pelos conselheiros. Almeida et al. (2016) revelam piora da efetividade de 

gestão de área protegida de manguezal localizada próxima a um centro urbano, sendo as 

pressões e ameaças antrópicas as principais causas do decréscimo desse valor. 

Santos e Schiavetti (2014) apontam resultados insatisfatórios de efetividade nas 

UCs analisadas, destacando as causas econômicas como as que mais contribuem para esse 

resultado. Chiaravalloti et al. (2015) apontam como principais problemas nas UCs 
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insuficiente quantidade de funcionários, recursos financeiros e desenvolvimento das 

comunidades locais. 

Failler et al. (2020) em pesquisa realizada em 32 áreas protegidas na África 

Ocidental, revelam que as ações de gestão não têm sido suficientes. Isso deve-se 

principalmente aos baixos recursos financeiros, técnicos e humanos. Maestro, Chica-Ruiz e 

Pérez-Cayeiro (2020) revelam outra fragilidade que pode ser encontrada nas áreas 

protegidas, quando afirmam que mesmo um sistema de gestão sólido, pode apresentar 

problemas de planejamento e participação social, o que gera impactos sobre os fatores 

biofísicos e socioeconômicos, como o que foi observado em uma área marinha protegida em 

Açores, Portugal. 

Lee e Abdullah (2019) descrevem o inadequado desenho e cobertura das áreas 

protegidas, a carência de informações ligadas a biodiversidade e como isto complica a 

gestão das pressões e das ameaças nessas áreas. Ainda confirmam a necessidade de avaliar a 

eficiência das áreas protegidas para manter a conservação da biodiversidade a longo prazo. 

Marino et al. (2015) apresentam a importância da avaliação de efetividade de gestão por 

meio da análise de aspectos ambientais, sociais e econômicos das unidades e de sua 

governança para o sistema de áreas protegidas da Itália. 

Wu et al. (2017) em estudo em Área protegida em Qingdao, na China, revelam 

ainda insuficiente seu estado de operação e gestão. Em adição, a gestão da Reserva Nacional 

do Rio Amarelo na China foi considerada como boa, porém ainda assim, a análise de 

efetividade direcionou ações prioritárias para resolver problemas: aumentar a visibilidade da 

área, melhorar a situação econômica e social, coordenar o equilíbrio entre a proteção e a 

exploração para impedir a extinção de espécies ameaçadas, melhorar a qualidade de vida dos 

residentes locais, bem como promover a sensibilização das comunidades sobre a proteção, e 

estabelecer uma sólida base para o desenvolvimento estável a longo prazo da área protegida 

(STOLL-KLEEMANN, 2010). 

De maneira geral, a eficiência e integridade das UCs estão sendo desafiadas e 

questionadas em todo o mundo e isto também acontece no Brasil. Todavia, isso configura-se 

como um grande problema, já que quando mal gerenciadas, elas são mais vulneráveis à 

perda de habitats e a ameaças decorrentes da ação antrópica. Além disso, é preocupante o 

fato de que apenas uma fração das áreas protegidas atualmente estudadas possuem uma 

eficiente gestão (ARAÚJO; BERNARD, 2016). 

Supracitadamente pôde-se compreender a importância da conservação dos 

recursos naturais por meio da criação e estabelecimento das UCs, bem como perceber a 

relevância da sua efetividade de gestão. Dando continuidade à proposta de trabalho da 
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presente pesquisa, é necessário entender seus objetos de estudo. Para isso, é imprescindível 

caracterizar a Caatinga, endêmica do nordeste brasileiro, tão importante para a sobrevivência 

dos seres vivos e equilíbrio da biosfera. 

Pode-se descrever a Caatinga como, região de clima semiárido quente, com 

chuvas mal distribuídas durante o ano (CHAVES, 2015), vegetação de dossel aberto, 

caracterizada pela presença de espinhos, com abundância de cactos (SILVA; LACHER 

JÚNIOR, 2019). Nesta pode-se estabelecer basicamente dois tipos de substratos, “solos 

provenientes do embasamento cristalino pré-cambriano e sobre a cobertura arenosa das 

bacias sedimentares” (COSTA et al., 2015, p. 685). 

Dentre os núcleos de Florestas e Arbustais Tropicais Sazonalmente Secas 

(FATSS), a Caatinga apresenta a maior riqueza de espécies, sendo 23% do total das espécies 

conhecidas, endêmicas. Esta vasta heterogeneidade florística deve-se às adaptações a 

condições locais de clima e de solo (QUEIROZ et al., 2017; SILVA et al., 2017). 

Embora as regiões de Caatinga sejam limitadas pela seca, esta é uma área 

bastante populosa, já que conta com aproximadamente 56 milhões de habitantes, que 

investem em estratégias para lidar com os recursos escassos, como: plantio em tempo 

determinado (dependendo da pluviosidade), criação de animais resistentes (caprinos) e 

coleta de recursos vegetais (ALBUQUERQUE; MELO, 2018).  

Ainda que haja adaptações nas necessidades de uso, os recursos ecossistêmicos 

nem sempre são explorados de forma sustentável. Silva et al. (2018) evidenciam que o 

desmatamento e a degradação ambiental dessa região estão relacionados com a 

agropecuária, a agricultura, a indústria e o crescimento da população que tem gerado a 

redução da diversidade biológica, a degradação do solo, a erosão, o escoamento superficial e 

a diminuição do volume de água para recargas dos aquíferos, gerando a sobre-exploração da 

região. 

Com tantos processos de degradação, nota-se que ainda que seja rica 

socioambientalmente, a Caatinga não é valorizada como deveria. A falta de “valorização” e 

políticas públicas na região reflete-se em uma história marcada por “secas severas, miséria 

humana, banditismo rural, subserviência e arbitrariedade política (i.e. coronelismo)” 

(TABARELLI et al., 2018, p.25), fatores que acabaram gerando um estereótipo negativo 

desse ambiente, sendo esta uma das regiões menos conhecidas do país (MAIA et al., 2017), 

percebendo-se a imensa necessidade de compreender suas dinâmicas ambientais, sociais e 

econômicas, para melhor conservá-la. 

Por ser bastante diversa quanto a aspectos naturais (relevo e vegetação) (MAIA 

et al., 2017), sociais, políticos e econômicos, para melhor estudá-la, ela foi dividida em oito 
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(8) zonas chamadas e ecorregiões: Planalto da Borborema, Complexo de Campo Maior, 

Depressão Sertaneja Meridional, Depressão Sertaneja Setentrional, Dunas do São Francisco, 

Complexo Ibiapaba – Araripe, Complexo da Chapada Diamantina e Raso da Catarina. 

Dessas ecorregiões, a Depressão Sertaneja Setentrional foi escolhida para a 

realização da presente pesquisa, pois é a área que mais sofre com processos de degradação, 

apresentando altas taxas de desertificação (HAUFF, 2010). Para essa ecorregião, 

recomenda-se priorização na criação de UC, principalmente de Proteção Integral, já que se 

encontra entre as que possuem menor índice de áreas protegidas.  

Considerando as UC um instrumento fundamental para a conservação dessas 

ecorregiões e que a Caatinga deve ser priorizada em relação a necessidade de proteção 

desses espaços, é relevante a existência de esforços principalmente para a preservação da 

Depressão Sertaneja Setentrional, uma das mais degradadas.  

Dessa forma, tomando por base a ideia de que deve ser prioridade do Estado a 

promoção da conservação da Caatinga, que as UCs são instrumentos indispensáveis para 

isso e que a Depressão Sertaneja Setentrional é uma das regiões que mais sofre com a 

degradação ambiental, o presente trabalho busca responder os seguintes questionamentos: 

As áreas protegidas ESEC do Seridó, ESEC de Aiuaba, FLONA de Sobral e FLONA de 

Açu, UCs existentes na ecorregião da Depressão Sertaneja Setentrional, são efetivas no seu 

papel de promoção da conservação da Caatinga? Quais os indicadores do método RAPPAM 

que estão mais relacionados com a efetividade de gestão dessas UC? Quais as pressões e 

ameaças que permeiam essas quatro UCs? Quais os índices de efetividade de gestão dessas 

quatro UCs no ciclo de 2019/2020?  

Dessa forma, a presente pesquisa tem como objetivo geral analisar a efetividade 

de gestão das UC federais, ESEC de Aiuaba (CE), ESEC do Seridó (RN), FLONA de Sobral 

(CE) e FLONA de Açu (RN) da Ecorregião da Depressão Sertaneja Setentrional. 

Para isso propõe-se os seguintes objetivos específicos: 

• Identificar os indicadores do método RAPPAM mais relacionados com a 

efetividade de gestão de UCs federais da Depressão Sertaneja Setentrional; 

• Avaliar as pressões e ameaças que permeiam quatro UCs federais da 

Depressão Sertaneja Setentrional; 

• Investigar o índice de efetividade de gestão de quatro UCs federais da 

Depressão Sertaneja Setentrional por meio do método RAPPAM no ciclo de 2019/2020. 

Visando direcionar os estudos para atingir os resultados propostos pelos 

objetivos dessa pesquisa, propõe-se a seguinte hipótese: As UCs federais de Caatinga 

analisadas na Depressão Sertaneja Setentrional enfrentam problemas de efetividade de 
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gestão relacionados principalmente aos impactos gerados pelas ações antrópicas nesses 

ambientes, sendo estas intensificadas pelas dificuldades relacionadas ao planejamento, 

manejo, monitoramento, fiscalização e insuficiência de recursos humanos e financeiros. 

Neste sentido, a avaliação de efetividade de gestão das UCs é imprescindível para direcionar 

ações que mitiguem os impactos gerados sobre as áreas protegidas. 

Para tanto, a referida tese é composta inicialmente pela fundamentação teórica, 

na qual se aborda a caracterização geral e função ambiental da Caatinga, com foco em sua 

preservação; em complemento, apresentou-se a UC como ferramenta para proteção da 

biodiversidade, considerando a relevância da efetividade dessas unidades para a conservação 

do ambiente, apontando-se algumas das metodologias mais utilizadas mundialmente para a 

avaliação dessa efetividade, em destaque o RAPPAM, metodologia aplicada para o 

desenvolvimento do presente estudo.  

Em seguida, foi realizada caracterização geral da área de estudo desta tese, 

destacando-se aspectos referentes à localização, objetivo de criação da UC, clima, 

composição florística e faunística, geomorfologia, solo e hidrografia das quatro UCs 

estudadas (ESEC de Aiuaba, FLONA de Sobral, FLONA de Açu e ESEC do Seridó). 

Também foi descrita detalhadamente a metodologia RAPPAM aplicada em cada umas 

dessas UCs, visando a análise da sua efetividade de conservação. 

Os resultados da tese foram apresentados em três capítulos: Capítulo 01 

intitulado “Análise de componente principal do RAPPAM em Unidades de Conservação de 

Caatinga na Depressão Sertaneja Setentrional, Brasil”, que objetivou identificar os 

indicadores da metodologia RAPPAM mais relacionados com os resultados de efetividade 

de gestão da UCs federais estudadas; Capítulo 02 intitulado “Pressões e ameaças nas 

Unidades de Conservação federais da Depressão Sertaneja Setentrional, Nordeste do 

Brasil”, que objetivou avaliar as principais pressões e ameaças existentes nas quatro UC 

federais analisadas; e Capítulo 03 intitulado “Avaliação rápida e priorização da gestão de 

áreas protegidas de Caatinga na Depressão Sertaneja Setentrional, Brasil”, que objetivou 

avaliar a efetividade de gestão das quatro UCs federais em questão. Por fim, foram 

apresentadas as considerações finais que buscaram integrar as conclusões a partir dos 

resultados obtidos e descritos nos três capítulos citados acima. 
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1.2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.2.1 Caatinga: um bem que precisa ser preservado 

 

Caatinga é uma palavra de origem Tupi e significa “mata branca”. Essa 

denominação é utilizada para se referir a vegetação característica do semiárido brasileiro, 

mais precisamente localizado na região Nordeste, também ocorrendo em faixas da região 

Sudeste, ao norte do estado de Minas Gerais (MAIA et al., 2017). 

Caracterizada pela irregularidade pluviométrica, as espécies que aí habitam estão 

adaptadas ao déficit hídrico, com folhas reduzidas ou modificadas, representadas por 

arbustos com espinhos espalhados em espaços abertos, solos rasos com abundância de 

cactos e plantas herbáceas. Inicialmente acreditava-se que essa região apresentava baixos 

níveis de endemismo, ideia que vai se tornando ultrapassada devido às novas e relevantes 

descobertas científicas a respeito da biodiversidade deste domínio (SILVA et al., 2017), que 

abriga as maiores e mais contínuas extensões de Florestas e Arbustais Tropicais 

Sazonalmente Secos (FATSS) do Novo Mundo (Queiroz et al., 2017). 

As características naturais da Caatinga determinaram o seu estabelecimento 

particular no conjunto das FATSS, representadas no Arco Pleistocênico que sugere a 

existência de uma diagonal seca que vai da Caatinga, no nordeste do Brasil, passando pelo 

noroeste da Argentina até chegar ao noroeste da América do Sul, Colômbia e Venezuela, 

chegando ao México (LIMA et al., 2018).  

Estudos vem revelando que essas áreas apresentam uma biodiversidade bem 

maior do que a conhecida, registrando heterogeneidade de espécies, com adaptações a 

particularidades microambientais, destacando, assim, a sua importância para a conservação 

da diversidade biológica (MENINO et al., 2015). Maia et al. (2017) e Silva e Lacher Júnior 

(2019), afirmam que embora não se tenha inventários completos sobre as espécies que 

ocorrem na Caatinga, há estudos que confirmam um alto endemismo na região. 

Carmignotto e Astúa (2017, p. 211) registraram que sua fauna de mamíferos é 

composta por 183 espécies, entre 11 endêmicas, representados principalmente por roedores e 

morcegos. Leal et al. (2017, p. 65) contabilizaram 276 espécies de formigas em 37 

localidades da Caatinga. Lima et al. (2017, p.97) enumeraram 386 espécies de peixes, sendo 

que destas, 371 são espécies nativas de água doce.   

Quanto aos anfíbios, Garda et al. (2017, p.133) levantaram 98 espécies 

pertencentes a 12 famílias, sendo 20 espécies endêmicas. Mesquita et al. (2017, p. 151) 

encontraram 79 espécies de lagartos pertencentes a 13 famílias. Entre eles, 49 são típicos da 
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Caatinga, e Araújo e Silva (2017, p. 181) afirmam que este domínio possui 548 espécies de 

aves identificadas.  

Queiroz et al. (2017) consideram-no como o mais rico em diversidade floral, 

entre as FATSS do Novo Mundo, registrando 3.150 espécies, distribuídas em 930 gêneros e 

152 famílias de plantas. Destas, aproximadamente 23% das espécies e 31 gêneros são 

endêmicos da Caatinga. 

Mesquita et al. (2017) reforça que antes da intensificação das pesquisas nas 

últimas duas décadas, a fauna da Caatinga era considerada empobrecida e com poucas 

espécies endêmicas. Com relação a flora, ainda que hoje se saiba que este é um domínio 

bastante biodiverso, pode-se afirmar que é um dos menos conhecidos botanicamente, além 

de ser um dos mais desvalorizados. Isso deve-se erroneamente à condição seca e aparência 

de uma paisagem morta durante maior parte do ano, dadas a adaptação ao déficit hídrico 

(MAIA et al., 2017). 

Neste sentido, a Caatinga deve ser uma das principais prioridades globais de 

conservação, já que é a maior e mais biodiversa região entre as que compõem as FATSS. 

Além disso, surge entre os principais ecossistemas com maior vulnerabilidade intrínseca à 

variabilidade climática, que é, em grande parte, explicado por seu balanço hídrico crítico 

(MELO et al., 2017). 

Em adição, Queiroz et al. (2017) confirmam que a composição florística da 

Caatinga apresenta heterogeneidade singular, contendo diversos fragmentos correspondentes 

a savanas, a florestas tropicais úmidas ou semidecíduas, sendo essa ocorrência relacionada 

com as variações locais referentes ao clima e ao solo. 

Apesar de toda essa variabilidade, é possível determinar que a Caatinga possui 

um padrão típico para propagação de suas espécies. Como exemplo, apesar das restrições 

climáticas, pode-se afirmar que a polinização de plantas na Caatinga é muito especializada, 

envolvendo uma alta porcentagem de vertebrados. A dispersão abiótica de sementes 

prevalece, mas a Caatinga é um hotspot global para dispersão por formigas, com mais de 

100 espécies lenhosas dependentes; além da dispersão por répteis, que ocorre de forma 

bastante particular nessa região (LEAL et al., 2017). 

Nesse sentido, essa região depende de uma ampla variedade de serviços de 

suporte, provimento e regulação dos ecossistemas, encontrando-se ameaçada pela 

agricultura, mesmo que de pequena escala e pela exploração dos recursos naturais, ainda que 

muitas vezes ocorra em baixa intensidade (BRAGAGNOLO et al., 2017). 

Estes ambientes são marcados por práticas precárias de uso da terra, facilitada 

pela existência de uma paisagem aberta com espécies esparsas, e expansão do 
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desenvolvimento em larga escala, resultando em taxas crescentes de desmatamento. Isso se 

intensifica em períodos de seca, reforçando problemas ambientais e resultando em valores 

muito baixos para o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). A preocupação recai sobre 

a maximização dos usos que geram insustentabilidade, principalmente ambiental (SILVA et 

al., 2018; SILVA; LACHER JÚNIOR, 2019).  

Há indícios de intervenção humana na Caatinga desde o final do Pleistoceno e 

início do Holoceno associada a atividade de caça e coleta (BUENOS; DIAS, 2015). No 

período de colonização os impactos possivelmente foram restritos a regiões úmidas. Aos 

poucos a pecuária e a agricultura de subsistência foram se estabelecendo, levando a conflitos 

com os nativos, excluídos de seus campos de caça e de pesca, sendo deslocados para as 

zonas mais severas da região (SILVA; LACHER JÚNIOR, 2019). Hoje, Silva e Barbosa 

(2017) afirmam que 63,3% da Caatinga é formada por ecossistemas antropogênicos, sendo 

que o impacto humano é maior nas regiões úmidas, as que geram maior produtividade, como 

ocorre nos brejos, por exemplo.  

A grande densidade de caprinos, bem como a criação de gado extensivo 

ultrapassam a capacidade de saturação dos ecossistemas. Outro fator relevante é a extração 

de produtos vegetais e agricultura realizada com técnicas precárias que modificam 

intensamente a Caatinga, causando a desertificação de algumas áreas (TABARELLI et al., 

2017). Maia et al. (2017) afirma que a exploração dos recursos naturais quando realizada de 

forma inadequada leva a perda de diversidade biológica, a degradação dos ecossistemas, 

intensificação da desertificação e consequente insustentabilidade econômica e social. 

Tabarelli et al. (2017) apresenta um modelo de resposta de um ecossistema 

exposto a perturbações antrópicas. Nele a exploração de recursos naturais geraria 

degradação, que por sua vez ocasionaria menor produtividade e menor renda, culminando 

com mais exploração. Todo esse processo faria aumentar a vulnerabilidade, e por sua vez, a 

pobreza, o que intensificaria ainda mais a exploração (Figura 1).  

As necessidades e demandas de subsistência e crescimento econômico 

convertem recursos naturais em sistemas socioecológicos. A coleta de produtos florestais e a 

caça na Caatinga interferem na disponibilidade do recurso, bem como na dinâmica de 

sobrevivência das espécies em curto e longo prazo (ALBUQUERQUE et al., 2017).  

Lima, Barbosa e Chaves (2018) apontam alguns animais alvos de caça em região 

de Caatinga: teju (Salvator merianae), tatu bola (Tolypeutes tricinctus), tamanduá 

(Myrmecophaga tridactyla), gato do mato (Leopardus sp.), mocó (Kerodon rupestris), preá 

(Galea spixii), tatu peba (Euphractus sexcinctus) e tatu verdadeiro (Dasypus novemcinctus). 
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Figura 1 - Modelo hipotético de resposta do ecossistema exposto a distúrbios humanos 

ambientais durante longos períodos 

 

Fonte: Adaptado de Tabarelli et al. (2017). 

 

Por conseguinte, os desequilíbrios ecológicos acabam interferindo na dinâmica 

de sobrevivência de muitas espécies. Nesse sentido, a sustentabilidade das práticas humanas 

beneficia a dinâmica de todo o sistema socioecológico (LEAL et al., 2017).  Para Tabarelli 

et al. (2017), o déficit nas condições socioeconômicas e ambientais do semiárido, a 

degradação, a pobreza e as mudanças climáticas deixam a Caatinga vulnerável, fato que se 

comprova em um menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), quando comparado às 

demais regiões brasileiras (SILVA; LACHER JÚNIOR, 2019).  

Por outro lado, Bragagnolo et al. (2020) apresentam a Caatinga como um 

ambiente biocultural, criado e mantido pelas interações dinâmicas entre o ser humano e a 

paisagem.  Silva e Barbosa (2017) apontam como principais formas de intervenção na 

paisagem natural do semiárido: urbanização, agricultura e pastagem. Em complemento, 

Silva e Lacher Júnior (2019) afirmam que a ação antrópica pode ser percebida na pastagem, 

agricultura, campos, estradas, incêndios, reservatórios, cidades e outras infraestruturas 

humanas que se acumularam ao longo do tempo. 

Dessa forma, pode-se observar duas situações paralelas na Caatinga: o homem 

que convive com o semiárido, devido aos conhecimentos tradicionais que oferece 

possibilidades de lidar com a aridez, o manejo de caprinos e a ciência de toda a flora local 

com suas inúmeras funções (MAIA et al., 2017) e o homem que realiza práticas inadequadas 

de uso dos recursos. Neste sentido, a Caatinga caracterizada como floresta seca mais 
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populosa do mundo, registra a dependência de seu habitantes, em grande parte, da 

exploração dos sistemas naturais para diversos fins, como extração de lenha e a criação de 

gado, o que gera impactos a longo prazo, levando a perda de habitats e a degradação da 

saúde dos ecossistemas (MELO, 2017).  

Como exemplo, pesquisas recentes comprovam que distúrbios humanos podem 

reduzir a diversidade de sistemas de polinização e serviços de dispersão de formigas. 

Acredita-se que uma proporção substancial das interações planta-animal provavelmente será 

interrompida ou até mesmo extinta, com impactos imprevistos sobre persistência e 

sustentabilidade da biodiversidade nesta região que é biologicamente única (LEAL et al., 

2017). 

Maia et al. (2017) cita como espécies vegetais de interesse comercial a oiticica 

(Licania rigida Benth), a faveleira (Cnidoscolus quercifolius Pohl) e a carnaúba (Copernicia 

prunifera (Mill.) H.E.Moore ). Nesse caso o homem, tentando superar as condições 

adversas, buscando baixo custo operacional e a facilidade de manuseio, realiza práticas 

equivocadas como a queima da vegetação local para criação de gado. Porém, essa forma 

desordenada de pastagem acaba gerando benefícios apenas de curto prazo, além de reduzir a 

biodiversidade, afetando a dinâmica dos ecossistemas, prejudicando a qualidade do ar, do 

solo e do pastejo (SILVA et al., 2018).  

Para Dias, Massara e Bocchiglieri (2019) a expansão do gado na Caatinga 

ocorreu em meio ao desmatamento e queima da vegetação nativa, o que intensificou a 

degradação dos ecossistemas. Esses autores ainda acrescentam que o uso destes espaços de 

forma indiscriminada gera compactação do solo, redução da qualidade da água, dificuldade 

do estabelecimento de vegetação secundária, impedindo a recuperação da área e o 

estabelecimento de espécies da fauna nativa. 

Maia et al. (2017), ainda acrescenta como impactos da ação humana na 

Caatinga, a perda da diversidade microbiológica e faunística, desequilíbrios nas cadeias 

alimentares, malefícios aos processos de polinização, reduzindo a produtividade da flora 

local.  

Além da agropecuária, Silva et al. (2018), ainda confirma a relação direta da 

degradação ambiental na região com a produção agrícola, produção industrial e crescimento 

populacional. Melo (2017) aponta ainda três fontes principais de impacto: a extração da 

lenha, a criação de cabras e a invasão biológica. Ainda pode-se acrescentar que, as principais 

consequências são a perda da biodiversidade, degradação do solo, intensificação da erosão e 

escoamento superficial, diminuição da água para recargas dos aquíferos, dentre outras 

(SILVA et al., 2018). 
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Outro fator que tem intensificado as ações humanas na Caatinga é o aumento da 

frequência e severidade das secas nessa região, diretamente relacionadas ao fenômeno das 

mudanças climáticas e aquecimento global (ALBUQUERQUE et al., 2017). Há predição de 

redução nas taxas de precipitação, além da imprevisibilidade das precipitações 

(TABARELLI et al., 2017). “A pressão antrópica quando associada às condições climáticas 

semiáridas acabam piorando ainda mais essa degradação sem perspectivas concretas para o 

desenvolvimento sustentável” (SILVA et al., 2018, p. 188) 

Torres, Lapola e Gamarra (2017) afirmam que, no Brasil, a região amazônica e a 

região nordeste estão entre as mais atingidas pelas mudanças climáticas, prevendo-se a 

savanização da Amazônia e a desertificação da Caatinga, gerando impacto sobre a 

biodiversidade e a disponibilidade hídrica, dificultando o fornecimento de serviços 

ecossistêmicos. 

Mesmo que as mudanças climáticas sejam um fato preocupante nessa discussão, 

pode representar uma oportunidade de voltar o olhar do poder público e demais instâncias 

sobre a Caatinga, já que esta precisa receber suporte da sociedade e das instituições 

governamentais competentes para convivência sustentável com o semiárido (TORRES; 

LAPOLA; GAMARRA, 2017; TABARELLI et al., 2017). 

Silva et al. (2018) reitera a necessidade de políticas públicas que visem mitigar 

ou mesmo sanar essas problemáticas, gerando ações de fiscalização, punição e controle de 

atividades impactantes ao meio ambiente. Também é relevante trabalhar a educação e 

sensibilização da sociedade, despertando interesse pela conservação dos ecossistemas.  

Maia et al. (2017) também afirma que as políticas públicas são importantes para 

a sensibilização e melhoria de manejo do extrativismo na Caatinga, objetivando a sua 

preservação. Muito ainda precisa ser feito para conservar a Caatinga, já que, dentre outros 

motivos, apenas 1,7% abrange UC de Proteção Integral e 7,0% representam UC de Uso 

Sustentável (CNUC, 2019). Tabarelli et al. (2017) afirma ainda que são necessárias ações 

imediatas para o convívio equilibrado entre as pessoas e a Caatinga. Isso geraria preservação 

da diversidade biológica, prosperidade econômica, inclusão e justiça social, além de boa 

governança.  

Uma saída para restaurar áreas que sofrem com esses inúmeros problemas é 

recuperar esses ambientes. Para isso, várias pesquisas tem sido feitas, tanto para diagnosticar 

a situação de degradação, quanto com a finalidade de propor alternativas para recuperação 

de ambientes degradados. Embora pesquisas nessa temática venham se intensificando, ainda 

é necessário melhorar a aplicação e execução do que vem sendo descrito na literatura 
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(LUCENA, 2019). Outro caminho é a exploração sustentável do bioma, fazendo o uso 

racional de bioprodutos (MAIA, et al., 2017). 

Para isso é necessário considerar a sustentabilidade ambiental e socioeconômica 

das comunidades locais. Assim, o conhecimento científico e o tradicional precisam caminhar 

juntos. Ao passo que é relevante proteger áreas em que não há presença humana, é mister 

considerar formas de garantir a segurança hídrica, alimentar e energética, à medida que se 

restaura áreas degradadas. Essa é uma forma de conservar a diversidade biológica, social e 

cultural da Caatinga (ALBUQUERQUE et al., 2017; BRAGAGNOLO et al., 2017; MELO, 

2017). 

Nesse contexto, Tabarelli et al. (2017) propõe soluções potenciais sobre como as 

comunidades locais podem conciliar conservação ambiental e prosperidade socioeconômica.  

Entre essas soluções pode-se citar: ampliar a rede de áreas protegidas; conectar as áreas 

protegidas; evitar perda de habitats e extinção de espécies; promover a capacitação 

profissional, a tecnologia e a regularização fundiária; melhorar as condições de saúde e 

educação; monitorar o uso do solo; fortalecer serviços e mercadorias de menor risco 

socioecológico; reduzir o consumo de lenha e de carvão; promover e melhorar programas 

ligados a sustentabilidade. 

Observa-se que as UCs têm papel relevante na conservação da Caatinga. 

Cavalcante et al. (2018) afirma que elas possuem a função de proteger os recursos naturais, 

sendo fornecedoras de serviços ecossistêmicos, protegendo a fauna e a flora endêmica da 

região. Dessa forma, é de extrema relevância a existências de áreas protegidas que 

mantenham a biodiversidade local em sua integralidade. 

Nesse contexto o subtópico seguinte irá apresentar o conceito de biodiversidade, 

importância da prática de conservação e a UC como uma dessas práticas. Buscar-se-á 

compreender definição de UC, sua importância, legislação relacionada e principais 

dificuldades enfrentadas pela gestão dessas unidades. 

 

1.2.2 Conservação da biodiversidade 

 

O termo biodiversidade vem sendo cada vez mais disseminado para além da 

academia. É um dos termos mais conhecidos pela comunidade em geral, porém com 

significado complexo, sendo difícil uma definição exata da palavra (ALMEIDA; VAGAS, 

2017).  

A Convenção da Diversidade Biológica define a biodiversidade como 

“variabilidade entre organismos vivos [...] compreendendo, [...] os ecossistemas terrestres, 
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marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; 

[...] a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas” (PRATES; IRVING, 

2015). 

Segundo Ribeiro, Carvalho e Silva (2017), a biodiversidade corresponde à 

variedade de espécies, à variabilidade genética de indivíduos da mesma espécie e à 

diversidade de comunidades e suas relações entre si e com os fatores abióticos dentro de um 

ecossistema. Desde que esse termo foi utilizado pela primeira vez, está associada à 

conservação e à sustentabilidade (NODARI; NODARI; FRANCO, 2016).  

Por conseguinte, a necessidade de evitar a destruição da biodiversidade e a 

consequente extinção global das espécies gerou o fortalecimento da biologia da conservação 

(FRANCO, 2013). Debates sobre as questões ambientais são cada vez mais recorrentes, 

tendo em vista o descaso com o meio ambiente motivado pelas ações da sociedade. 

Atividades como a supressão da vegetação, a ocupação desordenada e a extração de recursos 

naturais de forma inadequada causam uma grande pressão sobre a biodiversidade (SANTOS 

et al., 2017). 

Por outro lado, “o número de espécies conhecidas pode ser considerado pequeno 

perto do número de espécies vivas no planeta” (ALMEIDA; VAGAS, 2017, p. 10) e “pode-

se supor, com grande grau de certeza, que muitas espécies são extintas por atividades 

humanas antes mesmo de serem descritas pela ciência (ALMEIDA; VAGAS, 2017, p. 11). 

Assim, a preocupação volta-se não somente para a manutenção do modelo de 

produção e consumo, mas para a proteção dos recursos naturais, o bem-estar humano, a 

justiça socioambiental e a promoção da equidade social. Nesse contexto, a criação do 

Sistema Nacional de Unidades e Conservação (SNUC) foi essencial na orientação e 

legalização da criação de áreas protegidas, com o intuito de conservar os recursos naturais 

(SILVA, 2015). 

A partir do exposto será feita descrição das UC, explicitando como se deu seu 

surgimento, como podem ser definidas, a relevância que elas têm na conservação da 

biodiversidade, processo de criação e estabelecimento, bem como discussões sobre sua 

efetividade.  

  

1.2.2.1 Unidades de Conservação 

 

Não se sabe ao certo quando foi estabelecida a primeira área protegida no 

mundo, mas muitos trabalhos citam a criação do Parque Nacional de Yellowstone nos 

Estados Unidos da América (EUA), em 1872, como um marco histórico das ações modernas 
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para delimitação de áreas protegidas, tendo sido este modelo replicado em vários outros 

países (FRANCO; SCHITTINI; BRAZ, 2015). 

Neste sentido, no final do século XIX, aos poucos se fortalece a necessidade de 

estabelecer áreas para proteção dos recursos naturais para melhorar a qualidade de vida da 

sociedade. O Parque Nacional de Itatiaia no Rio de Janeiro é apresentado como primeira UC 

brasileira. Na época da República, documentos como a Constituição Republicana do Brasil e 

a promulgação do Primeiro Código Florestal, Decreto nº 23.793/1934 (BRASIL, 1934), 

propuseram bases legais para a criação das primeiras UCs. Mas foi em 2000 que o país 

passou a ter sistema legal específico com critérios e normas para criação, implantação e 

gestão de UC, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC, instituído pela Lei 

nº 9.985/2000 (BRASIL, 2000) e que completa o quadro normativo federal voltado aos 

territórios protegidos (MEIRA; NASCIMENTO; SILVA, 2018). 

O SNUC estabelece categorias de proteção subdivididas em dois grupos: UC de 

Proteção Integral e UCs de Uso Sustentável. Além disso, visa potencializar a função das UC, 

de forma que sejam planejadas e administradas de forma integrada. Em auxílio à criação, 

estabelecimento, planejamento e gestão das áreas protegidas foi instituído o Plano 

Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (PNAP), formado pelo Decreto de lei nº 

5.758/2016 (BRASIL, 2006; BRANDÃO; SCHIAVETTI, 2017; MEIRA; NASCIMENTO; 

SILVA, 2018). 

Allen et al. (2018), reiteram que as UCs são as ferramentas políticas mais 

amplamente utilizadas para a conservação da biodiversidade, incluindo proteção de habitat e 

vida selvagem. Godoy e Leuzinger (2015), consideram o estabelecimento de espaços 

protegidos como uma das melhores formas de conservação da biodiversidade in situ, já que 

a ação antrópica gera grandes pressões sobre o ambiente, sendo as UCs fundamentais na luta 

pela preservação da biodiversidade. 

Para assegurar a proteção dos recursos ambientais são instituídas essas áreas de 

proteção, conhecidas como Unidades de Conservação (UC). O SNUC define as Unidades de 

Conservação como: 

 

[...] espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, 

com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, 

com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 

administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção (BRASIL, 

2000). 
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Araújo Júnior e Agra Filho (2015, p.233) ainda apresentam o seguinte conceito: 

são “espaços territoriais que apresentam dinâmicas de produção específicas (ocupação e uso, 

principalmente) e gozam de estatuto legal e regime de administração diferenciado.” 

Pode-se observar, neste sentido, que as UC são importantes, já que têm papel 

fundamental no equilíbrio da relação entre o homem e a natureza, restringem o acesso 

humano e o uso direto dos recursos naturais, geram equilíbrio ecológico, propiciam o 

contato das pessoas com a natureza por meio da promoção da Educação Ambiental, assim 

tem papel fundamental na valorização e conservação do Ambiente (SANTANA, 2016).  

Meire, Nascimento e Silva (2018) destacam que as UCs se configuram como 

estratégias para a conservação dos recursos naturais em meio à crise ambiental, sendo uma 

das ferramentas de conservação com melhor relação custo-benefício (BRANDÃO; 

SCHIAVETTI, 2017).  

Assim, são instrumentos imprescindíveis na conservação in situ tanto de 

componentes ambientais ligados aos ecossistemas como também de comunidades humanas e 

seus aspectos culturais. Para isso, precisam obedecer a um regime de gestão específico 

(CAVALCANTE et al., 2018). 

Isto deve-se, principalmente às contradições nas diferentes concepções de áreas 

protegidas, que por um lado consideram-na como um ambiente de preservação (intocável) e 

por outro, como estratégia para promoção do desenvolvimento, por meio do uso racional dos 

recursos e para garantia dos serviços ecossistêmicos para as gerações futuras. Assim são 

instituídas as diversas categorias de UCs (SILVA, 2017).   

Por conseguinte, as UCs geram benefícios para o ambiente e também para a 

economia, pois, quando efetivas, garantem a proteção dos recursos ecossistêmicos, da 

produtividade do solo, da oferta de recursos hídricos e manutenção do clima, assegurando 

recursos naturais para as gerações futuras (FRANCO; SCHITTINI; BRAZ, 2015). 

Outra vantagem das UC, apontadas por Fontoura, Medeiros e Adams (2015), é a 

possibilidade de motivar a sensibilização ambiental nos turistas, visitantes e comunidade 

local. Além disso, pode auxiliar na promoção de um turismo que não agride o ambiente, 

agregando-se ao desenvolvimento sustentável (CAVALCANTE et al., 2018). 

Meire, Nascimento e Silva (2018) afirmam que os objetivos das UCs 

ultrapassam a conservação in situ, já que auxiliam na promoção da sensibilização ambiental 

ao passo que propõe atividades educativas, incentivam o contato com ambientes naturais e 

culturas protegidas, trazendo uma visão holística de conservação. Assim, as UCs permitem 

um diálogo entre a conservação da diversidade biológica, considerando-a no contexto social, 

cultural e econômico no qual estão inseridas (BRANDÃO; SCHIAVETTI, 2017). 
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Em contrapartida, para que as UCs desempenhem seu papel de conservação, 

bem como as funções supracitadas, é necessário que elas disponham de Planos de Manejo. 

Este deve direcionar as atividades que podem ou não ser realizadas na UCs e zonas de 

amortecimento. Esse instrumento é de suma importância para a preservação, pois impõe 

limites a atividade humana. Porém, nem todas as UC gozam de tal instrumento, fato que 

dificulta o processo de tomada de decisão e, por conseguinte, de conservação. Também é 

relevante a existência de mosaicos, redes de UC e existência dos Conselhos Consultivos 

com o objetivo de promover a gestão integrada e participativa junto a sociedade 

(CAVALCANTE et al., 2018).  

Dessa forma, as UC são criadas com o objetivo de limitar o avanço da ação 

antrópica sobre os espaços naturais, sendo importante estratégia de conservação da natureza 

a nível global, também garantindo às comunidades locais a realização de atividades 

econômicas sustentáveis obedecendo às normas legais para a proteção dos ecossistemas 

(SOUSA et al., 2016). Segundo a Convenção da Diversidade Biológicas (CDB, 2017) 17% 

dos territórios continentais e 10% dos marinhos precisam estar conservados em áreas 

protegidas de UC até 2020. 

Para tanto, a criação de uma UC é motivada pela vontade política e/ou social, 

necessitando de estudos antes e depois de sua criação e estabelecimento, sendo essencial 

também a divulgação de sua importância na manutenção da biocenose e da qualidade da 

paisagem que abrange (BRASIL, 2000; MEIRA; NASCIMENTO; SILVA, 2018).  

As UC permitem a conservação de recursos naturais, fornecendo serviços 

ambientais como proteção da biodiversidade. Também permite proteger recursos 

estratégicos para a economia do país. Porém é necessário que haja efetiva gestão e 

planejamento na implementação dessas áreas. Nesse contexto, um ponto relevante é a 

sensibilização das comunidades locais sobre a importância das UC na manutenção dos 

serviços e benefícios ambientais, sociais e econômicos (CAVALCANTE et al., 2018). 

Em suma, quando bem geridas, as UCs são ferramentas imprescindíveis para 

garantir a função dos ecossistemas (PACHECO; NEVES; FERNANDES, 2018). As maiores 

dificuldades enfrentadas pela gestão das UC estão relacionadas aos escassos recursos 

humanos, financeiros e para pesquisa; falta a aplicação dos princípios da sustentabilidade e o 

pouco interesse social e político em manter o sistema de áreas protegidas conectado 

(TEIXEIRA; VENTICINQUE, 2014; BRANDÃO; SCHIAVETTI, 2017). 

Medidas que visam melhorar a efetividade das UC estão relacionadas 

principalmente a elaboração do plano de manejo, realização de parcerias para pesquisas, 

periodização da avaliação de efetividade, desenvolvimento de programas de fiscalização, 
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aumento da quantidade de funcionários, captação de recursos financeiros externos, 

permissão de acesso direto dos gestores aos recursos financeiros, planejamento e 

implementação da gestão integrada das UC, divulgação e criação de mecanismos que gerem, 

nas comunidades locais, responsabilidade social sobre as UCs (TEIXEIRA; 

VENTICINQUE, 2014). 

Destarte, é de extrema relevância a análise dos fatores que mais interferem na 

efetividade de gestão. Para isso, é necessário compreender as dificuldades enfrentadas pela 

gestão das UC, os métodos utilizados para realizar essa avaliação, bem como a sugestão de 

propostas que venham a mitigar, ou mesmo resolver os problemas que geram baixa 

efetividade nessas áreas protegidas. 

 

1.2.2.2 Efetividade da gestão das Unidades de Conservação 

 

Como foi possível observar por meio das informações apresentadas no tópico 

anterior, as UCs são instrumentos legais imprescindíveis para a preservação da diversidade 

biológica, social e cultural de uma região, porém é relevante salientar que elas precisam ser 

efetivas no papel de realizar a conservação, já que sua simples extensão e quantidade, não se 

mostra suficiente para a promoção da preservação (BRANDÃO; SCHIAVETTI, 2017). Para 

isso, em cada unidade precisa haver um gerente, ator que administra a UC e direciona 

atividades de planejamento, monitoramento e fiscalização, visando atender os objetivos 

propostos pela área protegida (ARAÚJO JÚNIOR; AGRA FILHO, 2015). 

Apesar da necessidade e relevância do manejo dessas áreas, os gerentes 

encontram desafios para colocá-lo em prática, fato que contribui com o declínio da 

biodiversidade, levando a um aumento expressivo de espécies em perigo de extinção 

(BARRETO; DRUMMOND, 2017).  

Algumas análises indicaram que mais de 40% dos recursos naturais em áreas 

protegidas são mal gerenciados. Para melhorar a eficácia da gestão, a inclusão de diversas 

informações das partes interessadas a articulação de estratégias de gestão precisa ser 

fortemente encorajada (ALLEN et al., 2018), já que planejamentos bem-sucedidos podem 

melhorar a sustentabilidade dessas áreas, garantindo sua recuperação e expansão 

(BARRETO; DRUMMOND, 2017). 

A análise de efetividade de gestão das áreas protegidas é imprescindível para 

diagnosticar os principais desafios enfrentados pelos gerentes e assim, melhor direcionar as 

ações para mitigação dos problemas enfrentados. Sulfiantono, Hermawan e Maluyi (2013) 

afirmam que as metodologias RAPPAM e METT podem ser usados simultaneamente para 
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capturar a eficácia da gestão da área protegida, bem como para determinar as atividades 

prioritárias que precisam ser realizadas.  

Em adição, Masulo, Gurgel e Laques (2019) apontam que essa avaliação é 

relevante também para implementar políticas públicas de proteção ambiental, gerar inclusão 

social, ordenamento territorial, por meio da mediação de conflitos, além de auxiliar na 

garantia do desenvolvimento econômico local. 

Aurich et al. (2019) entendem que a realização de avaliações de efetividade é 

mister para compreender a dinâmica das UCs, diagnosticar as principais incoerências e 

consequentemente melhorar os esforços para a conservação. Barreto e Drummond (2017), 

reiteram que as avaliações de efetividade funcionam como estratégias que propõem um 

adequado planejamento e gestão de áreas protegidas, já que podem proporcionar maior 

independência financeira e administrativa, o que lhes permitiria, até mesmo, ser 

organizações economicamente sustentáveis. 

  Com base na conservação dessas unidades, é importante compreender 

diferenças entre conceitos que por vezes são confundidos: eficácia, eficiência e efetividade. 

O primeiro termo refere-se à capacidade de alcançar os objetivos estabelecidos desde a 

criação das UC. A eficiência refere-se a alcançar uma meta utilizando a menor quantidade 

de recursos possível. Por último, a efetividade relaciona-se com o grau de alcance dos 

objetivos estabelecidos (LIMA; ABRÚCIO; SILVA, 2014). Assim, pode-se considerar uma 

UC protegida quando ela consegue cumprir os objetivos para os quais foi criada 

(HOCKINGS; LEVERINGTON; COOK, 2015) 

Considerando os objetivos estabelecidos para cada área protegida, problemas 

que interferem na efetividade são: pressões que degradam a biodiversidade, gerando perda 

de espécies, pequena quantidade de recursos financeiros e humanos disponíveis, de forma a 

não acompanhar as demandas da gestão e pressões antrópicas no entorno das áreas 

protegidas (urbanização), que acabam reduzindo a efetividades das UCs (HOCKINGS et al., 

2006).  

Brandão e Schiavetti (2017) acrescentam como aspectos que contribuem para 

redução dessa efetividade: problemas com a fiscalização das atividades ilegais, questões 

fundiárias mal resolvidas, reduzidos recursos humanos e financeiros e precariedade 

infraestrutural e de comunicação.  

Schiavetti, Magro e Santos (2012, p. 611) ao analisarem trinta UCs na Bahia 

constataram que os principais problemas enfrentados são: falta de regularização fundiária; 

deficiência em infraestrutura, recursos humanos e financeiros. “50% das UCs analisadas 

encontravam-se razoavelmente implementadas, 40% insuficientemente implementadas, 
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6,7% apresentam-se como “parques de papel” e apenas 3,3% puderam ser classificadas 

como satisfatoriamente implementadas. 

Jepson et al. (2017) destacam que o fato de as UCs não serem fonte de renda, 

mas de despesa para muitos países, além de serem consideradas como instrumento que 

atrapalha o desenvolvimento humano, acaba ocasionando o recuo de muitos governantes nos 

compromissos internacionais, ignorando políticas e legislações, demonstrando pouca 

preocupação com a manutenção dessas áreas, o que acaba acarretando os problemas de 

gestão descritos acima.  

Nesta perspectiva, a avaliação da efetividade de gestão ganhou reconhecimento 

mundial como mecanismo importante para promover a melhoria contínua dos esforços de 

conservação em áreas protegidas. Ainda que se reconheça essa importância, estudos sobre 

esse tema são escassos em países em desenvolvimento (Maestro, Chica-Ruiz e Pérez-

Cayeiro, 2020; ALMEIDA et al., 2016). 

Esses estudos são relevantes, pois investigam quais são os pontos mais fracos e 

que precisam ser melhorados para aumentar a efetividade (BRANDÃO; SCHIAVETTI, 

2017). Laurance et al. (2012) afirmam que a melhoria das condições de gerenciamento das 

áreas protegidas acarreta maior integridade da saúde dessas áreas. Nesse sentido, o aumento 

da porcentagem de áreas protegidas no planeta deve ser acompanhado pela sua efetividade 

de gestão (JONES et al., 2018). Compreendendo a relevância dessa avaliação, é necessário 

conhecer algumas propostas de metodologias que fazem essa análise. 

Entre as mais utilizadas estão: Sistema de Certificação de Áreas Protegidas, 

Rapid Assessment Priorization Protected Area (RAPPAM), Management Effectiveness 

Tracking Tool (METT), Grau de Implementação e Vulnerabilidade de Unidades de 

Conservação, Sistema de Indicadores Socioambientais de Unidades de Conservação 

(SISUC) e Sistema de Análise e Monitoramento de Gestão (SAMGe) (CIFUENTES A.; 

IZURIETA V.; FARIA, 2000; MASULLO; GURGEL; LAQUES, 2019).  

A metodologia Enhancing our Heritage (EoH) é menos utilizada por ser mais 

complexa, já que exige capacitação dos aplicadores e bastante detalhamento das informações 

relacionadas ao contexto, planejamento, insumos, processos de gestão, produtos de gestão e 

resultados (HOCKINGS et al., 2008; STOLL-KLEEMANN, 2010). 

Porém, a grande quantidade de métodos existentes para inferir o grau de 

efetividade das UC (mais de quarenta) dificultam a padronização da avaliação e consequente 

obtenção dos resultados (LEVERINGTON et al., 2008). Jia et al. (2010) defendem que os 

vários métodos são importantes pois podem investigar aspectos diferentes, ainda que muitas 
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vezes isso dificulte a comparação entre os resultados, além da divergência encontrada na 

aplicação de métodos diferentes para a mesma área protegida em um mesmo período.  

Portanto, é relevante a existência de diversos métodos, já que estes investigam 

questões diferenciadas relacionadas a gestão das UCs, considerando-as individualmente ou 

considerando os sistemas de UCs, além do cumprimento das metas da gestão em nível de 

manutenção dos recursos naturais, do bem-estar social, econômico e cultural das populações 

(HOCKINGS et al., 2006). 

De forma geral, os métodos de avaliação utilizam questionários, determinando a 

efetividade por meio da pontuação gerada por indicadores. As respostas são obtidas por 

julgamentos subjetivos, nesse contexto são realizadas discussões em grupo com gestores, 

investidores e sociedade civil, visando reduzir as tendências das respostas (ARAÚJO 

JÚNIOR; AGRA FILHO, 2015). 

Todos eles apresentam vantagens e desvantagens. Com relação às desvantagens 

do método METT, por exemplo, refere-se ao fato de ele não ser indicado para comparar UC 

de categorias diferentes. Além disso, baseia-se na subjetividade das respostas dos gestores, 

além da identificação de distorções no cálculo de significância dos dados (ARAÚJO 

JÚNIOR; AGRA FILHO, 2015; AURICH, 2019; MASULO; GURGEL; LAQUES, 2019). 

O método Sistema de Indicadores Socioambientais de Unidades de Conservação 

(SISUC), apesar de fazer uma abordagem socioambiental, adotando princípios essenciais 

como multiplicidade, integrabilidade, complementaridade, comunicabilidade, transparência 

e continuidade, apresenta desvantagens como custo elevado de coleta, ineficiência na 

participação do conselho gestor e da própria população devido a aplicação ocorrer em 

formato de oficina (SILVA; SAMPAIO, 2016; MASULO; GURGEL; LAQUES, 2019). 

Já o método que investiga o Grau de implementação e vulnerabilidade de UC, 

permite a elaboração de uma matriz de risco, avaliando o nível de implementação e 

condições de vulnerabilidade das áreas investigadas, além de poder ser aplicado em âmbito 

federal, estadual e municipal, considerando diversas categorias de UCs. Como desvantagem, 

pode-se citar a subjetividade das respostas (WWF BRASIL, 2000). 

Allen et al. (2018) afirma ser essencial também que os métodos considerem a 

sua aplicação em todos os níveis da equipe, pois auxilia na obtenção de informações mais 

precisas para formular um plano de melhoria da gestão adaptativa que especificamente 

identificaram áreas de necessidade ao nível do grupo, proporcionando a elaboração de 

planos de melhoria de gestão para aumentar o desempenho de forma geral.   

Outra desvantagem do SISUC é que também trata-se de um método quantitativo, 

apresenta limitações no formulário quanto a aspectos de biodiversidade, divergências entre a 
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resposta do chefe e das informações do ICMBio de Brasília, além das respostas defensivas 

geradas pelos chefes ao compreenderem de forma equivocada que o método faz análise da 

sua gestão em particular  (MASULO; GURGEL; LAQUES, 2019). 

O Sistema de Certificação de Áreas Protegidas, mesmo tendo a vantagem de ser 

de simples aplicação, permitindo regularidade da mesma e a comparação entre cenários e 

evolução dos processos, inferindo os pontos fortes e os pontos fracos do modelo de gestão, 

apresenta como desvantagens um sistema de pontuação que limita-se às necessidades das 

áreas protegidas da América Latina (MASULO; GURGEL; LAQUES, 2019). 

Com relação ao Sistema de Análise e Monitoramento de Gestão – SAMGe, 

associado ao método RAPPAM é um dos mais utilizados no Brasil pelo ICMBio e visa a 

integração da sociedade com a gestão por meio do incentivo a participação ativa nos 

conselhos e divulgação de resultados, porém tem como desvantagens a reduzida participação 

dos gestores, possivelmente gerada por falta de comunicação, interesse e crença na 

relevância da aplicação do método, além da deficiência nas orientações em sua aplicação 

(WWF-BRASIL, 2017). 

A seguir pode-se observar um quadro resumo com as vantagens e as 

desvantagens das metodologias supracitadas (Quadro 01): 

Quadro 1 – Vantagens e desvantagens das metodologias de avaliação de efetividade de 

gestão ambiental em Unidades de Conservação. 

Metodologia Vantagens Desvantagens 

Management Effectiveness 

Tracking Tool - METT 

- Permite maior eficiência 

na prestação de contas. 

- Não pode ser utilizado 

para UCs de categorias 

diferentes; 

- Baseia-se na 

subjetividade das respostas 

dos gestores; 

- Apresentou distorções no 

cálculo de significância 

dos dados. 

Sistema de Indicadores 

Socioambientais de 

Unidades de Conservação 

- SISUC 

- Faz uma abordagem 

socioambiental. 

- Custo elevado de coleta 

de dados; 

- Ineficiência na 

participação do conselho 

gestor e da própria 

população; 

- Subjetividade das 

respostas; 

- É um método 

quantitativo; 

- Apresenta limitações 

quanto a biodiversidade; 

- Pode apresentar 
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divergências nas respostas; 

- Pode gerar respostas 

defensivas por partes dos 

gestores. 

Grau de implementação e 

vulnerabilidade de UC 

- Investigar se as UC estão 

plenamente 

implementadas; 

- Faz um paralelo entre 

recursos financeiros 

disponíveis e efetividade 

de conservação; 

- Analisa conjuntamente 

da implementação e da 

vulnerabilidade da UC; 

- Aplicada em âmbito 

federal, estadual e 

municipal. 

- Subjetividade das 

respostas; 

Sistema de certificação de 

áreas protegidas 

- Aplicação simples; 

- Permite comparação 

entre cenários e evolução 

dos processos; 

- Infere os pontos fortes e 

os pontos fracos do 

modelo de gestão; 

- O sistema de pontuação 

limita-se às necessidades 

das áreas protegidas da 

América Latina. 

Sistema de Análise e 

Monitoramento de Gestão 

– SAMGe 

- Promove a integração da 

sociedade com a gestão 

por meio do incentivo a 

participação ativa nos 

conselhos e divulgação de 

resultados. 

- Reduzida participação 

dos gestores; 

- Deficiência nas 

orientações de aplicação 

do mesmo. 

Rapid Assessment 

Priorization Protected 

Area - RAPPAM  

- Visa priorização a 

alocação de recursos; 

- Possui fácil e rápida 

aplicação; 

- É utilizado 

mundialmente com 

adaptações; 

- Identifica ameaças e 

questões gerenciais das 

áreas protegidas 

individualmente; 

- Coleta informações sobre 

a situação do sistema de 

áreas protegidas; 

- Permite identificar áreas 

protegidas que necessitam 

de análises mais profundas 

individualmente. 

- Não avalia a gestão de 

forma aprofundada; 

- Não gera orientações 

específicas para cada 

gestor, mas para o sistema 

de UC; 

- Subjetividade das 

respostas; 

- Gera resultados 

quantitativos. 

Fonte: Adaptado de WWF Brasil (2000), Hockings et al. (2006), Hockings et al. (2006), 

Araújo Júnior e Agra Filho (2015); Aurich, (2019); Masulo, Gurgel e Laques (2019). 
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Ainda que os métodos apresentem desvantagens, é de suma importância 

incentivar a sua aplicação junto as UC, já que contribuiriam com um planejamento bem-

sucedido, melhorando a sustentabilidade das áreas protegidas, além de garantir sua 

recuperação e expansão, quando possível e necessário. A incorporação continuada de um 

desses métodos também propõe maior confiabilidade nas análises de efetividade das UC 

buscando melhorar esses resultados, além de contribuir fortemente para solucionar 

incongruências na sua estrutura e aplicação de forma a trazer mais eficiência para esse 

processo (BARRETO; DRUMMOND, 2017).  

Lu, Kao e Chao (2012), ainda afirmam que o uso dos métodos é relevante, pois 

além do supracitado, há possibilidade de adaptação dos mesmos, fato que indica que, 

embora o sistema de avaliação ainda tenha restrições, a qualidade da informação recolhida 

pode ser melhorada e pode responder mais diretamente às demandas específicas das 

respectivas áreas. 

Isto posto, a escolha do método está relacionada, principalmente, com a 

finalidade e disponibilidade de recursos. O RAPPAM, por exemplo, visa a priorização e 

alocação de recursos, o METT permite maior eficiência na prestação de contas. A principal 

diferença entre eles é a atribuição de pesos. O primeiro utiliza pesos diferentes para cada 

questionamento, enquanto no segundo, as questões apresentam o mesmo peso. Assim, 

enquanto a RAPPAM tenta equilibrar os indicadores pelo peso que cada um possui, o METT 

destaca Contexto, Planejamento, Insumos e Processos de Gestão (ARAÚJO JÚNIOR; 

AGRA FILHO, 2015). 

O RAPPAM, método de estudo escolhido para este trabalho apresenta como 

pontos fortes: fácil e rápida aplicação, é utilizado mundialmente com adaptações, identifica 

ameaças e questões gerenciais das áreas protegidas individualmente, além de coletar 

informações sobre a situação do sistema de áreas protegidas, permitindo identificar as que 

necessitem de análises mais profundas individualmente, apontando projetos e programas que 

melhorem o sistema de UCs de forma mais geral (AURICH, 2019).  

Aplicado em mais de 150 países e com o objetivo de avaliar o nível de 

efetividade da gestão das áreas protegidas, a metodologia RAPPAM foi criada pela WWF 

como método rápido e de fácil aplicação (ERVIN, 2003). Araújo Júnior e Agra Filho (2015, 

p. 236), na citação a seguir, definem suas principais características: 

 
[...] foi desenvolvida para amplas comparações entre múltiplas áreas protegidas 

que, juntas, fornecem aos gestores e políticos uma maneira relativamente rápida e 

fácil para identificar tendências e aspectos que precisam ser abordados no sentido 

de melhorar a gestão do sistema. Tal método pode identificar fortalezas, restrições 

e fraquezas da gestão; analisar o escopo, severidade, prevalência e distribuição das 

ameaças e pressões; identificar áreas de alta importância e vulnerabilidade 
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ecológica e social; indicar a urgência e prioridade de conservação para cada área 

protegida; e ajudar a desenvolver e priorizar uma política de intervenções 

apropriadas, além de estratégias para aumentar a efetividade da gestão do sistema 

de áreas protegidas. 

 

Masulo, Gurgel e Laques (2019), reiteram essa afirmação ao defenderem que o 

RAPPAM identifica áreas que precisam de mais atenção, já que detalha seus pontos fracos 

com relação ao manejo, analisa a existência e abrangência de pressões e de ameaças, destaca 

áreas com elevada relevância socioeconômica e vulnerabilidade, aponta prioridades na 

gestão das UCs e nas intervenções políticas, além de contribuir para elaboração de 

indicadores específicos. 

No Brasil, o método foi aplicado pela primeira vez em 2005, inicialmente junto a 

UCs da Amazônia, posteriormente estendendo-se as demais UCs do Brasil, sendo realizados 

ciclos de atualização das informações a cada cinco anos, por meio de formulário eletrônico 

respondido pelo chefe das UC (WWF-BRASIL, 2017). O questionário consiste em 16 

módulos que estão subdivididos em cinco elementos: Contexto, Planejamento, Insumos, 

Processos e Resultados. Dessa maneira, realiza uma abordagem sistêmica considerando a 

realidade da UC, aspectos biológicos, socioeconômicos, pressões e ameaças que trazem 

vulnerabilidade às condições de permanência das áreas analisadas (ERVIN, 2003). 

Entre as fragilidades do RAPPAM pode-se destacar que ele não avalia a gestão 

de forma aprofundada, já que sua principal função é estabelecer prioridades para o sistema, 

sendo interessante que o método não seja aplicado a áreas protegidas de forma isolada, 

embora isso possa ser feito (ERVIN, 2003). Deste modo, não gera orientações específicas 

para cada gestor, mas para o sistema de UC. Outra questão que pode ser apontada é a 

subjetividade das respostas direcionadas pelo chefe da UC, além de ser um método 

quantitativo, pouco permitindo reflexões mais profundas sobre os resultados (ARAÚJO 

JÚNIOR; AGRA FILHO, 2015; MASULO; GURGEL; LAQUES, 2019).  

É necessário destacar que mais importante do que a aplicação das metodologias 

é a utilização dos resultados para propor ações prioritárias de mitigação dos problemas de 

gestão, de forma a proporcionar às áreas protegidas maior efetividade e melhor condução do 

seu gerenciamento (ARAÚJO JÚNIOR; AGRA FILHO, 2015; AURICH, 2019). 
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2 CARACTERIZAÇÃO GERAL DAS ÁREAS DE ESTUDO 

 

As quatro UC federais analisadas neste trabalho estão localizadas na Ecorregião 

da Depressão Sertaneja Setentrional, área de Caatinga. Segundo Velloso et al. (2002), a 

Depressão Sertaneja Setentrional é composta por 18 UC entre unidades de Proteção Integral 

(03), de Uso Sustentável (13) e duas (02) de categorias não instituídas oficialmente e não 

enquadradas no SNUC, um (01) Parque Ecológico e um (01) Parque Botânico, ambos 

estaduais.  

Dentre elas, sete (07) são federais: Estação Ecológica (ESEC) do Seridó (RN); 

ESEC de Aiuaba (CE); ESEC do Castanhão (CE); Floresta Nacional (FLONA) de Açu 

(RN); FLONA de Sobral (CE); Área de Proteção Ambiental (APA) do Delta do Parnaíba 

(PI, CE, MA); APA da Serra da Ibiapaba (PI e CE). As duas APA não foram incorporadas a 

pesquisa pelo fato de maior parte de seus polígonos estarem fora da Ecorregião analisada. A 

ESEC do Castanhão também não foi avaliada, pois não apresenta equipe gestora instituída, 

impossibilitando a aplicação do método RAPPAM. 

No mapa abaixo (Figura 2) pode-se observar a representação das oito (08) 

Ecorregiões de Caatinga, em destaque a Depressão Sertaneja Setentrional, com suas sete 

(07) UC federais, incluindo áreas da APA do Delta do Parnaíba e da APA da Ibiapaba. 

Dando continuidade a descrição da área, a seguir será caracterizada a Depressão 

Sertaneja Setentrional, quanto a seus aspectos naturais, econômicos e sociais, bem como as 

quatro (04) UCs federais, objetos de estudo do presente trabalho. 

 

2.1 DEPRESSÃO SERTANEJA SETENTRIONAL 

 

 A Depressão Sertaneja Setentrional é uma das oito Ecorregiões localizadas na 

Caatinga. Com uma área de 206.700 km2, localiza-se ao norte da região Nordeste e engloba 

os Estados da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará e do Piauí, situada entre o litoral e 

as ecorregiões do Complexo de Campo Maior e Complexo Ibiapaba-Araripe. Limita-se ao 

norte com os Tabuleiros Costeiros, a leste com parte do Planalto da Borborema e com 

Tabuleiros Costeiros, ao sul e oeste com a Chapada do Araripe e Serra dos Cariris Velhos, 

fazendo fronteira com o Complexo Ibiapaba – Araripe (VELLOSO et al., 2002). 
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Figura 2 – Mapa de localização das UC federais da ecorregião da Depressão Sertaneja Setentrional. 
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Essa região pode ser caracterizada como de clima Bsh, quente e semiárido, 

segundo a classificação climática de Köppen, com médias térmicas superiores a 26°C, 

elevada taxa de evaporação e evapotranspiração, atingindo 0,7mm/h de insolação e médias 

de 50% de umidade relativa do ar (OLIVEIRA, 2006; CHAVES et al., 2015).  As chuvas 

ocorrem geralmente nos meses de Março, Abril e Maio, com variação pluviométrica de 350 

a 800 mm/ano. Como estas são concentradas em 3 meses do ano, há períodos longos de seca 

(RAO et al., 2015; VELLOSO et al., 2002). 

Assim, um problema característico da região é o déficit hídrico gerado pela 

irregularidade e incerteza das chuvas, desafios para planejamento de atividades agrícolas. 

Essa situação agrava-se pela utilização de técnicas rudimentares e um regime de chuvas que 

não acompanha o ciclo vegetativo das culturas de subsistência com o cultivo de arroz, milho, 

feijão e mandioca (OLIVEIRA, 2006). 

A biota dessa região caracteriza-se pela “Caatinga do Cristalino”, associada a 

solos com fertilidade moderada ou elevada. A flora assemelha-se ao dos demais ambientes 

de FATSS pela presença de espécies comuns como o angico (Anadenanthera colubrina), a 

umburana-de-cheiro (Amburana cearensis), a aroeira (Myracrodruon urundeuva), a jurema 

preta (Mimosa hostilis Benth), o marmeleiro (Croton sonderianus Muell), o pinhão 

(Jatropha molíssima (Pohl) Baill), o xique-xique (Pilosocereus gounellei Weber) e o 

facheiro (Cereus squamosus Guerke), porém a vegetação em sua maioria é composta por 

vegetais não-lenhosos, apresentando um aspecto tipicamente sertanejo (OLIVEIRA, 2006; 

MORO et al., 2014; FERNANDES; QUEIROZ, 2018). 

Sua geologia caracteriza-se por rochas do embasamento cristalino de litologia 

datada do pré-cambriano. O relevo é caracterizado por ser suave e ondulado, por possuir 

planícies baixas, mas com elevações residuais como os incelbergs, como os presentes nas 

cidades de Quixadá e Irauçuba. Na área de depressão as elevações variam de 20 a 500m, já 

nas demais áreas, pode variar de 500 a 800m. Essa região não possui rios permanentes, mas 

há rios e lagoas temporários (VELLOSO et al., 2002; OLIVEIRA, 2006). 

De maneira geral os solos são rasos e formados a partir de rochas cristalinas, 

com frequentes afloramentos rochosos, apresentando erosões causadas principalmente pela 

ação antrópica (VELLOSO et al., 2002; OLIVEIRA, 2006), tendo áreas alteradas pela 

agricultura, criação de animais, extração de madeira e caça predatória (QUEIROS et al. 

2017; MAIA et al., 2017).  

A pecuária é desenvolvida de forma extensiva, gerando uma intensa pressão 

sobre a vegetação nativa devido ao consumo dos vegetais e pisoteio (compactação) do solo. 
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Nesse contexto, há uma vulnerabilidade econômica regional diretamente relacionada com 

grande extensão territorial, concentração populacional e fragilidade de seus ecossistemas.  

A agricultura na região contribui com apenas 11% da atividade econômica, 

principalmente devido à baixa produtividade local. Neste caso a produção agrícola da região 

é voltada para a subsistência (SILVA et al., 2017). Porém, quando é praticada a agricultura 

acaba causando desmatamento total, queimadas, cultivo com duração de até dois anos e 

“descanso” de curta duração que impossibilita o restabelecimento da vegetação nativa e da 

fertilidade natural do solo. A agricultura itinerante vem causando perdas na biodiversidade 

faunística e florística, erosão do solo e sedimentação dos reservatórios e rios, gerando déficit 

na economia e redução da qualidade de vida (OLIVEIRA, 2006). 

Dessarte, as atividades antrópicas intensificam as condições de seca, acelerando 

o processo de desertificação, afetando negativamente os meios de subsistência locais. Uma 

economia cada vez menos dependente dos recursos naturais (devido à escassez) está levando 

ao abandono de terras, alterando ainda mais a aparência da paisagem (Bragagnolo et al., 

2017). Devido aos processos de degradação, os remanescentes naturais estão se tornando 

escassos, pequenos e isolados, com mais de 40% de suas áreas afetadas, observando-se 

necessidade urgente de proteger essa região (SILVA; LACHER JÚNIOR, 2019).  

Além de caracterizar de forma geral a Depressão Sertaneja Setentrional, quanto a 

aspectos ambientais e socioeconômicos, é relevante apresentar cada uma das quatro (04) 

unidades que serão estudas nesta tese. 

 

2.2.1 Estação Ecológica de Aiuaba 

 

Criada pelo decreto s/n de 06 de fevereiro de 2001 com objetivo de “proteger e 

preservar amostras do ecossistema de Caatinga, bem como propiciar o desenvolvimento de 

pesquisa científica e programas de educação ambiental” (BRASIL, 2001, p. 1), a ESEC de 

Aiuaba, UC de Proteção Integral, localiza-se integralmente e no sudoeste do município de 

Aiuaba, pertencente a microrregião do Sertão dos Inhamuns, no estado do Ceará,  entre as 

latitudes 06°35’ e 06°40’S e as longitudes 40°07’ e 40°20’W com 11.525,34ha e 

aproximadamente 72,77km de perímetro (BRASIL, 2001a; ALENCAR et al., 2006) (Figura 

3). 

A UC faz parte da sub-bacia hidrográfica do Alto Jaguaribe, no início do sistema 

hidrográfico do rio Jaguaribe (ALENCAR, 2006) e apresenta seis (06) lagoas e dois (02) 

açudes, sendo estas: Lagoa do Rosilho, Lagoa do Meio, Lagoa da Ponta, Lagoa Seca, Lagoa 

dos Defuntos, Lagoa Olho d’Água, Açude da Boa Água e Açude da Gameleira 
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(MEDEIROS, 2004). 

Caracteriza-se em sua geomorfologia por apresentar relevo acidentado ou 

suavemente plano em determinados trechos, atingindo de 400 a 700 m de altitude (BRASIL, 

2019). Está localizada sobre o embasamento cristalino, predominantemente marcado pela 

presença de rochas metamórficas e terrenos sedimentares em suas porções mais elevadas 

(LEMOS; MEGURO, 2010), além de possuir predominantemente solos bruno não cálcico, 

latossolo vermelho-amarelo distrófico e planassolo solódico (BRASIL, 2019a). 

Seu clima, segundo a classificação de Köppen é caracterizado como Bsh, quente 

e semiárido (LEMOS; MEGURO, 2015), com temperatura média mensal variando entre 24 

e 28°C, precipitação média anual de 582 mm e déficit hídrico de 975 mm, com chuvas 

concentradas entre os meses de dezembro a junho. Geralmente a maior média pluviométrica 

ocorre no mês de março (165 mm) (LEMOS; MEGURO, 2010; BRASIL, 2019a).  

A área da ESEC foi caracterizada como de importância biológica muito alta, 

sendo maior parte da vegetação típica da Caatinga com cinco fitofisionomias principais: 

Carrasco, Caatinga Arbórea Densa, Caatinga Arbórea Densa Encarrascada, Caatinga 

Arbórea Densa em superfície conservada e Complexo Caatinga Arbustivo-Arbórea em 

superfície conservada (MEDEIROS, 2004; ALENCAR, 2006). 

A flora na ESEC é representada por 183 espécies conhecidas, entre elas as 

pertencentes a famílias Fabaceae, Euphorbiaceae, Malvaceae, Bignoniaceae, 

Convolvulaceae, Cactaceae e Bromeliaceae, sendo as espécies mais representativas: 

marmeleiro prateado (Croton argyrophylloides), anjico de bezerro (Pityrocarpa 

moniliformis), rompe-gibão (Erythroxylum caatingae) e mororó (Bauhinia cheilantha). 

Pode-se destacar também a ocorrência de espécies ameaçadas de extinção como: aroeira-do-

sertão (Astronium urundeuva) e a baraúna (Schinopsis brasiliensis) (ALENCAR, 2006; 

LEMOS; MEGURO, 2010; LEMOS; MEGURO, 2015; CORDEIRO; LOIOLA, 2018). 

A fauna também abriga espécies importantes ameaçadas de extinção, como as 

aves: zabelê (Crypturellus noctivagus), pintassilgo-do-nordeste (Carduelis yarrelli) e bico-

virado-da-caatinga (Megaxenops parnaguae); e espécies de mamíferos: jaguatirica (Felis 

pardalis), gato-do-mato-maracajá (Felis wiedii) e onça parda (Puma concolor) (ALENCAR, 

2006; BRASIL, 2019a). Há registros também de 26 espécies de morcegos, entre elas, as 

mais comuns são: Artibeus planirostris, Carollia perspicillata, Micronycteris sanborni, 

Glossophaga soricina, Myotis lavali e Trachops cirrhosus (FEIJÓ; ROCHA, 2017). 
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Figura 3 – Mapa de localização e representação da poligonal da ESEC de Aiuaba. 
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2.2.2 Floresta Nacional de Sobral 

 

Criada inicialmente como uma Estação Florestal de Experimentação em 1947, 

chamada de Horto Florestal, passa a ser Floresta Nacional de Sobral a partir da publicação 

da Portaria nº 358, de 27 de setembro de 2001. Desde então possui o objetivo de “promover 

o manejo adequado dos recursos naturais, garantir a proteção dos recursos hídricos e das 

belezas cênicas, fomentar o desenvolvimento da pesquisa científica básica e aplicada, da 

educação ambiental e das atividades de recreação, lazer e turismo.” (BRASIL, 2001b). 

Localiza-se no município de Sobral, no estado do Ceará e possui área de 661 ha, 

com um perímetro aproximado de 12,954 Km (Figura 4). Encontra-se na região hidrográfica 

atlântico nordeste oriental, pertencendo a bacia do rio Acaraú (BRASIL, 2001b). 

Sobral localiza-se a noroeste do estado do Ceará, entre as latitudes 3º 41' 10" 

S/40º 20' 59" O, a aproximadamente 250 km da capital, Fortaleza, com altitude média de 

70m. Caracteriza-se por estar inserida no clima Tropical Quente Semiárido e Tropical 

Quente Semiárido Brando, com apenas duas estações bem definidas (verão e inverno), típico 

do interior do Nordeste brasileiro (IPECE, 2017).  

A temperatura média anual registrada é 28ºC e a precipitação anual é inferior a 

750 mm e concentra-se entre os meses de janeiro e maio, distribuídas irregularmente no 

tempo e no espaço (MUNIZ; CARACRISTI, 2015; BRASILEIRO et al., 2016). 

Geomorfologicamente caracteriza-se por um “substrato rochoso cristalino e predomínio do 

intemperismo físico, devido às altas temperaturas” (MUNIZ; CARACRISTI, 2015, p.11). O 

relevo é de Planície Fluvial, Depressão Sertaneja e Maciços Residuais; solos Aluviais, Bruno 

não Cálcico, Litólicos, Planossolo Solódico, Podzólico Vermelho-Amarelo e Regossolo 

(IPECE, 2017). “Os processos erosivos aliados ao desmatamento da Caatinga têm causado 

graves problemas à dinâmica hidroclimática intrarregional, aumentando a fragilidade 

ambiental” (MUNIZ; CARACRISTI, 2015, p.11).  

A vegetação da região é aberta e constituída por caatingas arbustivas (Caatinga 

Arbustiva Aberta - estrato arbóreo já foi bastante desmatado), havendo ocorrência de 

carnaúba (Floresta Mista Dicotilo-Palmácea), floresta caducifólia com espécies espinhosas 

(Floresta Caducifólia Espinhosa) e, em altitudes mais elevadas, semideciduais floresta 

(Floresta Subcaducifolia Tropical Pluvial). O sistema hidrográfico engloba três bacias 

(Acaraú, Aracatiaçu e Jaibaras) que, ao longo da Serra da Meruoca influenciam o clima local 

(BRASILEIRO et al., 2016; IPECE, 2017a).  
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Figura 4 – Mapa de localização e representação da poligonal da FLONA de Sobral. 
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A situação do domínio de Caatinga na região ambientalmente se agrava quanto a 

sua conservação, pois a comunidade local e o poder público mostram-se imprudentes na 

preservação dos recursos naturais da região. “Historicamente, o desmatamento é marcado 

pela derrubada da mata para transformação em carvão vegetal, estacas, cercas e, 

principalmente e mais agravante, como fonte de energia para as olarias e padarias, que 

exigem grandes quantidades de lenha” (MUNIZ; CARACRISTI, 2015, p.12). 

 

2.2.3 Floresta Nacional de Açu 

 

Localizada no estado do Rio Grande do Norte, a sudoeste do município de Assu, 

entre as latitudes de 05º34’20”S e 36º54’33”W a referida UC possui 215,25 ha (aguardando 

aprovação de ampliação da área para 217,27 ha) (PINHEIRO, 2016; ICMBio, 2020) (Figura 

5). Criada por meio da portaria nº 247 de 18 de julho de 2001, possui o objetivo de 

“promover o manejo adequado dos recursos naturais, garantir a proteção dos recursos 

hídricos e das belezas cênicas, fomentar o desenvolvimento da pesquisa científica básica e 

aplicada, da educação ambiental e das atividades de recreação, lazer e turismo.” (BRASIL, 

2001c; AMORIM et al., 2016). 

Apresenta relevo plano e levemente ondulado com altitude média de 100 m, solo 

litólico e pedregoso em determinadas áreas, podendo ter também solos argilosos. Nas partes 

mais baixas pode ocorrer um terceiro tipo de solo, arenoso e bastante drenado (MIRANDA 

et al., 2007; COSTA et al., 2010; Brasil, 2019b). Em vários locais pode-se notar a presença 

e cascalhos e a ausência de grandes afloramentos rochosos. (DELFIM; FREIRE, 2007). O 

clima da região segundo a classificação de Köppen é Bswh, seco e quente, com temperatura 

média de 29ºC. As precipitações concentram-se nos meses de março a abril. Entre os meses 

mais secos e os mais chuvosos a pluviosidade média pode variar de 1 a 704 mm (COSTA et 

al., 2007; MIRANDA et al., 2007). 

Fortemente marcado pela presença de águas subterrâneas, pertence à bacia 

hidrográfica do rio Açu e apresenta somente um (01) corpo d’água localizado na porção 

distal da Unidade, o Lago do Piató, com aproximadamente 18 km de comprimento e 10 m 

de profundidade. Seu abastecimento se dá por meio das cheias do rio Piranhas-Açu 

(BRASIL, 2019b).  
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Figura 5 – Mapa de localização e representação da poligonal da FLONA de Açu. 
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A FLONA caracteriza-se pelo ecossistema de Caatinga hiperxerófila, com 

fitofisionomia de Caatinga arbórea-arbustiva densa, já que há áreas em que a vegetação tem 

maior porte de densidade, enquanto há outras em que a vegetação tem menor porte, 

considerando-se, assim, sua heterogeneidade florística (LIRA et al., 2007; COSTA et al., 

2010). 

Espécies arbóreas que predominam na região são: catingueira (Caesalpinia 

pyramidalis), catanduva (Piptadenia moniliformis), pau-branco (Auxemma oncocalix), sabiá 

(Mimosa caesalpinifolia), angico (Anadenanthera macrocarpa), imburana (Bursera 

leptophloes), facheiro (Pilosocereus piauhiensis) e mandacaru (Cereus jamacaru). As 

espécies arbustivas são representadas por: jurema-branca (Piptadenia stipulaceae), 

mofumbo (Combretum leprosum), marmeleiro (Croton sonderianus), feijão-bravo (Capparis 

cynophallophora) e ameixa (Ximenia americana) (COSTA et al., 2010). 

 

2.2.4 Estação Ecológica do Seridó 

 

Criada por meio do decreto nº 87.222, de 31 de maio de 1982 a ESEC do Seridó 

localiza-se no sudoeste do Rio Grande do Norte (6°35’S, 37°20’W), no município de Serra 

Negra do Norte, em uma das regiões mais secas do semiárido do nordeste brasileiro, a 

ecorregião do Seridó, ocupando área de 1.166,38 ha (Figura 6) (SANTANA et al., 2016). A 

referida UC tem como objetivo “preservar a natureza e realizar pesquisas científicas.” 

(BRASIL, 1982; BRASIL, 2019c). 

O clima é semiárido, do tipo BsW’h’, segundo a classificação de Köppen, 

caracterizando-se pelo déficit hídrico, com precipitações médias anuais iguais ou inferiores a 

800mm, evaporação de 2.000 mm por ano e umidade relativa do ar média em torno de 50%. 

A média máxima da temperatura é 35,2º C, enquanto a mínima é 20,3º C. Registra-se 

também médias anuais de 2.800 horas de insolação (BRASIL, 2004a; MELO; ZANELLA, 

2012, LUCENA; SILVA; ALVES, 2016). A média da velocidade dos ventos registrada é de 

3,8 m/s. A média pluviométrica é de 45,4 mm/mês com a maior ocorrência de chuvas entre 

fevereiro a abril. Nos meses de estiagem, de setembro a dezembro, os índices pluviométricos 

chegam a 0 mm/mês (BRASIL, 2004a).  

A ESEC caracteriza-se por um relevo suave e ondulado, com inselbergs 

distribuídos isoladamente e formados a partir de processos erosivos. As altitudes médias são 

de 200 m. Ao norte alcança uma máxima de 386m, a Serra Verde, com elevações alongadas 

e alinhadas nos sentidos oeste-leste e sudoeste-nordeste, destacando-se em meio às zonas 

planas. “Contiguamente à área da ESEC, a Serra do Arapuá destaca-se na paisagem da 
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região com altitudes que excedem os 500 metros.” (BRASIL, 2004a, p.6). 

Quanto aos solos, na ESEC ocorrem luvissolos, com material mineral e caráter 

hidromórfico, com horizonte B textural ou B nítico. Na região da Serra Negra observam-se 

neossolos, e no fundo dos vales e ao longo das regiões de baixas Vertentes ocorrem 

organossolos (BRASIL, 2004a). 

Quanto a hidrografia, pertence a Bacia Hidrográfica do rio Piranhas-Açu. Os 

principais rios são os da Serra, do Logradouro, da Umburana e Bento Correa. Devido à 

escassez hídrica, os cursos d'água são pequenos e se encontram secos a maior parte do ano. 

Somente um açude, próximo à sede da UC, e outros dois em propriedades vizinhas, mantêm 

água armazenada durante todo o ano (MELO; ZANELLA, 2012). Ainda pode-se observar a 

ocorrência de duas lagoas naturais (Lagoa do Junco e Lagoa da Várzea) que servem para 

dessedentação de animais silvestres que habitam a região (BRASIL, 2004a). 

A vegetação da UC desenvolve-se sobre solo raso e pedregoso, apresentando 

fitofisionomias distintas de acordo com a proximidade e permanência dos cursos d’água 

presentes. Depende também do relevo, tipo de solo e atividades humanas que alteram a 

cobertura vegetal (BRASIL, 2004b). A vegetação é hiperxerófila, arbórea-arbustiva com 

espécies espaçadas, zonas de vegetação aberta com solos sem cobertura, presença de 

cactáceas e espécies herbáceas transitórias, apresentam grande resistência a escassez hídrica, 

principalmente devido a adaptações morfo-fisiológicas (CAMACHO; BAPTISTA, 2005; 

COSTA et al., 2009). 

Ocorrem na região espécies como: catingueira (Poincianella pyramidalis), 

marmeleiro (Croton blanchetianus), velame (Croton moritibensis), pereiro (Aspidosperma 

pyrifolium), angico (Anadenanthera macrocarpa), jurema preta (Mimosa tenuiflora), 

mofumbo (Combretum leprosum), dentre outras (SANTANA et al., 2016). Também pode 

ser observada a algaroba (Prosopis juliflora), espécie exótica originada do deserto do 

Atacama, Chile, introduzida no Brasil há mais de 40 anos visando alimentar o gado 

domesticado no semiárido nordestino (BRASIL 2004b). 

Com relação à fauna, há registros de várias espécies, entre elas, espécies 

endêmicas da região. Já foram registrados animais como: ararinha-azul (Cyanopsitta spixii), 

arara azul pequena (Anodorhynchus leari), veados e porcos do mato (Tayassu 

tajacu), a jaguatirica (Leopardus pardalis), o cangambá (Conepatus semistriatus), o 

tatu-bola (Tolypeutes tricinctus), o tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) e a 

onça parda (Felis concolor), além do gato-do-mato (Leopardus tigrinus) espécie em perigo 

de extinção. Há também registro de mais de treze espécies de anfíbios e quatorze espécies de 

lagartos (BRASIL 2004b). 
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Figura 6 – Mapa de localização e representação da poligonal da ESEC do Seridó. 
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3 METODOLOGIA GERAL 

 

O presente trabalho utilizou a metodologia RAPPAM como base para atingir 

seus objetivos. Neste sentido inicialmente foi realizada sua descrição de acordo com Ervin 

(2003). Após este tópico, serão apresentados os artigos que possuem as metodologias 

utilizadas para atingir cada objetivo específico e que geraram os resultados descritos em 

cada capítulo desta tese. 

 

3.1 RAPID ASSESSMENT PRIORIZATION PROTECTED AREA - RAPPAM 

 

O RAPPAM é uma metodologia de avaliação de efetividade de gestão de UC 

que objetiva fornecer subsídios para “o desenvolvimento de políticas adequadas à proteção 

de florestas e à formação de uma rede viável de unidades de conservação” (ERVIN, 2003, p. 

17). 

Desse modo, suas principais contribuições estão relacionadas a percepção dos 

pontos fortes e fracos no manejo; caracterização quanto às ameaças e pressões sobre as UC; 

identificação de áreas com alta relevância ecológica e social, além da compreensão dos 

processos de vulnerabilidade; indicação das urgências e prioridades na gestão. Assim, como 

auxílio no desenvolvimento e na priorização de intervenções políticas, contribuindo para a 

efetividade de manejo delas (SIMÕES; OLIVEIRA, 2009). 

Essa metodologia foi desenvolvida pela WWF baseando-se na avaliação da 

efetividade de manejo das UC e foi aplicado nas quatro UC objetos de estudo desta pesquisa. 

Para aplicação, foi necessária a colaboração dos gerentes, analistas ambientais, 

administrativos e técnicos de cada UC, por meio de questionário (ANEXO A), organizado 

em 16 módulos: 1. Perfil; 2. Pressões e ameaças; 3. Importância biológica; 4. Importância 

socioeconômica; 5. Vulnerabilidade; 6. Objetivos; 7. Amparo legal; 8. Desenho e 

planejamento da área; 9. Recursos humanos; 10. Comunicação e informação; 11. 

Infraestrutura; 12. Recursos financeiros; 13. Planejamento; 14. Processo de tomada de 

decisão; 15. Pesquisa, avaliação e monitoramento; 16. Resultados, que por sua vez, estão 

organizados conforme o quadro abaixo (Quadro 2): 

 

Quadro 2 – Estrutura do questionário RAPPAM. 

Módulo Sigla Número de 

questões 

Pontuação 

máxima 

1 Perfil P 15 - 
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2 Pressões e ameaças PA Variável1 642 

Contexto  29 145 

3 Importância biológica IB 10 50 

4 Importância 

socioeconômica 

ISE 10 50 

5 Vulnerabilidade VU 9 45 

Planejamento  16 80 

6 Objetivos OB 5 25 

7 Amparo legal AL 5 25 

8 Desenho e 

planejamento da área 

DP 6 30 

Insumos  22 110 

9 Recursos humanos RH 5 25 

10 Comunicação e 

informação 

CI 6 30 

11 Infraestrutura INF 5 25 

12 Recursos financeiros RF 6 30 

Processos  17 85 

13 Planejamento PG 5 25 

14 Processo de tomada 

de decisão 

PTD 6 30 

15 Pesquisa, avaliação e 

monitoramento 

PAM 6 30 

16 Resultados RS 12 60 

Fonte: WWF-BRASIL (2017). 

 

O módulo 1. Perfil, permite coletar algumas informações que se referem à 

caracterização da UC: identificação, criação, área, tempo de atuação do responsável, 

execução financeira no último ano, objetivos, prioridades e recursos humanos. O módulo 2. 

Pressões e Ameaças, permite investigar atividades antrópicas que tenham impactado nos 

últimos cinco anos (pressões) ou que venham a impactar nos próximos cinco anos (ERVIN, 

2003; WWF-BRASIL, 2017). 

Dessa forma, permite identificar as pressões e ameaças as UC, entendendo as 

relações sociais, econômicas e ambientais existentes entre as comunidades locais e as UC 

investigadas, além de propor recomendações que aumentem a efetividade da gestão de 

manejo de cada sistema analisado. 

O Manual de Orientações para aplicação da metodologia RAPPAM (WWF-

Brasil, ICMBIO; 2015) apresenta 16 atividades que podem ser pressões e potenciais 

ameaças as UC avaliadas:  

 
1 Neste item são analisadas 16 atividades impactantes, sendo que a ocorrência varia em cada unidade de 

conservação. 

 
2 Pontuação máxima para cada pressão e cada ameaça. Considerando a criticidade total da atividade impactante 

(pressão + ameaça), a pontuação é 128. 
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Quadro 3 – Descrição das pressões e/ou ameaças que podem ser encontradas nas UC 

estudadas. 

Atividades Descrição 

1. Extração de Madeira Refere-se à extração legal e ilegal de madeira, de qualquer 

porte, inclusive para uso como lenha, que ocorre dentro da 

área. 

2. Agricultura e 

Silvicultura 

Conversão do uso do solo nas unidades de conservação em 

áreas de agricultura e reflorestamento. O uso do fogo para a 

conversão será tratado separadamente. 

3. Pastagem Conversão do uso do solo para o estabelecimento de 

pastagem, pastoreio de espécie nativa e coleta de forragem 

dentro da UC. 

4. Ocupação Humana Transformação de áreas da UC em moradia, assentamentos, 

urbanização ou chacreamento. 

5. Extração mineral Escavação e exploração de recursos minerais licenciados ou 

não, que ocorrem na UC. Deve-se também considerar o 

impacto dos resíduos produzidos por tais atividades. 

6. Construção e Operação 

de Infraestrutura 

Barragens, estradas, linhas de transmissão e distribuição, 

portos, gasodutos, hidrelétricas, hidrovias, etc. no interior da 

UC. 

7. Caça Práticas de caça de subsistência que podem ameaçar os 

recursos da UC, onde essa prática é permitida, e caça e coleta 

ilegais realizadas dentro da UC. 

8. Pesca Práticas de pesca de subsistência, amadora, esportiva e 

comercial, legais ou ilegais que impactam negativamente os 

recursos da UC. 

9. Coleta de Produtos não 

Madeireiros  

Coleta de produtos não madeireiros no interior da UC para 

comercialização ou subsistência, tais como frutos, plantas 

medicinais, resinas, orquídeas, bromélias, cipós, musgos, 

sementes e flores. 

10. Turismo e Recreação Referem-se ao impacto causado pela visitação em trilhas, 

acampamentos, passeios a cavalo, passeios de barco e uso de 

outros veículos motorizados e outros tipos de recreação, 

autorizadas ou não. Não inclui os impactos causados pela 

construção de infraestruturas e disposição de resíduos 

gerados pela visitação que são avaliados em outros itens. 

11. Disposição de resíduos 

(poluição) 

Abrange qualquer forma inadequada de disposição de 

resíduos e efluentes, sólidos ou líquidos (ex: lixo, efluentes 

domésticos e industriais e materiais tóxicos). 

12. Processos seminaturais São processos naturais que foram intensificados pela 

intervenção antrópica. 

13. Espécies exóticas 

invasoras 

Abrangem as plantas e os animais exóticos introduzidos 

intencional ou inadvertidamente por humanos, e que 

passaram a ter comportamento invasor. 

14. Uso dos recursos por 

populações residentes 

Abrange as pressões de populações humanas residentes no 

interior da UC sobre os recursos naturais e culturais da UC, 

como o uso de recursos em áreas e categorias de manejo nas 

quais os usos não são permitidos, ou o uso inadequado ou 

excessivo de recursos naturais em UC de uso sustentável. 
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Incorpora impactos do aumento demográfico das populações 

residentes, alterações no padrão de consumo e formas de 

utilização dos recursos. 

15. Influências externas Considera os impactos, na UC, decorrentes das atividades 

realizadas nas áreas do entorno, imediato ou não. Exemplos: 

poluição, aumento ou diminuição do escoamento de águas, 

resíduos, perda de conectividade, mudanças climáticas 

globais. 

16. Incêndios de origem 

antrópica 

São incêndios intencionais ou acidentais originados dentro da 

UC ou que invadem seus limites. Os impactos negativos de 

incêndios provenientes de causas naturais devem ser tratados 

em “processos seminaturais”. 
Fonte: Adaptado de WWF-Brasil e ICMBio (2015). 

 

Para cada uma dessas atividades os gestores teriam que responder se eram 

pressão e/ou ameaça. Caso fosse pressão o respondente teria que escolher um dos itens 

representados no quadro abaixo (quadro 4) para Tendência, Abrangência, Impacto e 

Permanência. Caso fosse ameaça, os participantes teriam que escolher a resposta conforme o 

quadro abaixo (quadro 4) para Probabilidade, Abrangência, Impacto e Permanência.  

Nesse caso cada uma das 16 atividades podem ser pressões e/ou ameaças, ou 

nenhuma das duas. Este módulo 2 está melhor representado no questionário do RAPPAM 

em anexo nesta tese (ANEXO A). 

 

Quadro 4 – Atribuição de valores para a análise das pressões e ameaças sobre cada UC. 

Tendência/Probabilidade Abrangência Impacto Permanência 

Aumentou drasticamente/ 

Muito Alta = 2 

Total (4) Severo(4) Permanente (4) 

Aumentou ligeiramente/ Alta 

= 1 

Generalizado 

(3) 

Alto (3) A longo prazo (3) 

Permaneceu constante/ 

Média = 0 

Espalhado (2) Moderado (2) A médio prazo (2) 

Diminuiu ligeiramente/Baixa 

= -1 

Localizado (1) Suave (1) A curto prazo (1) 

Diminuiu drasticamente/ 

Muito baixa = -2 

- - - 

FONTE: Adaptado de Ervin (2003). 

 

Baseando-se no quadro 4 acima, é importante esclarecer que todas as atividades 

foram avaliadas com base em sua tendência/probabilidade e criticidade (ERVIN, 2003; 

WWF-BRASIL, 2017).  A tendência e a probabilidade são analisadas separadamente 

(tendência para pressões e probabilidade para ameaças). Os resultados para tendência foram 

apresentados de forma descritiva, pontuando se a atividade aumentou drasticamente, 
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aumentou ligeiramente, permaneceu constante, diminuiu ligeiramente ou diminuiu 

drasticamente. Quanto a ameaça, foi descrita sua probabilidade de acontecer, podendo ela 

ser muito alta, alta, média, baixa ou muito baixa. 

A criticidade, por sua vez, é mensurada, conforme expressão abaixo, por meio da 

multiplicação dos fatores: abrangência (Ab), impacto (Im) e permanência (Pe) do dano 

(quadro 4) no ambiente. Esse cálculo da criticidade foi realizado para cada pressão 

(Criticidade de Pressão - CP) e para cada ameaça (Criticidade de Ameaça - CA). 

 

 
 

Para avaliar a porcentagem de cada pressão/ameaça foi realizada a divisão entre 

o resultado da CP/CA por 64 (máximo valor de criticidade por pressão/ameaça). 

 

 
 

Os dados de tendência e probabilidade, bem como os valores referentes às 

criticidades das pressões e das ameaças foram tabulados em planilha utilizando-se o 

software Microsoft Office Excel® versão 2010. Este programa também foi utilizado para 

gerar gráficos que auxiliaram na interpretação dos resultados de criticidade das quatro UC 

analisadas no ano de 2019/2020. 

Para análise dos demais módulos (3 a 16), considerando os módulos agrupados 

em Contexto, Planejamento, Insumos, Processos e Resultados, conforme o quadro 2 acima, 

foram consideradas as opções de resposta conforme o quadro abaixo (quadro 5). Cada um 

desses módulos possui a quantidade de questões especificadas no quadro 2. Para cada 

pergunta os gestores tiveram que atribuir valores, conforme o quadro abaixo, caso a resposta 

fosse: Sim; Predominantemente sim; Predominantemente não; ou Não. 

 

Quadro 5 – Pontuação de cada opção de resposta para cada questão dos módulos 3 a 16. 

Opção de resposta Valor 

Sim 5 

Predominantemente sim 3 

Predominantemente não  1 

Não 0 

Fonte: Adaptado de Ervin (2003). 

 

Foi calculado o índice de cada módulo (I), sendo atribuídos valores em 



59 
 

porcentagem. Estes foram calculados a partir da divisão entre a soma dos valores obtidos em 

cada questão, e a multiplicação do valor máximo de pontuação (5) pela quantidade de 

questões por módulo (n) (quadro 2). 

 

 
 

O valor da efetividade de gestão (Ig) foi mensurado a partir das médias das 

porcentagens obtidas para os módulos dos elementos Planejamento, Insumos e Processos, 

totalizando assim onze (11) módulos (6 ao 16) (quadro 1).  

 

 

 

Quando o valor de Ig obtido para cada UC foi acima de 60%, esta apresentou alta 

efetividade de gestão; quando o resultado foi igual ou entre 40 e 60%, a efetividade foi 

considerada média; e quando o resultado apresentou valores abaixo de 40%, a efetividade da 

gestão foi considerada baixa. 

Para a análise de efetividade de gestão de cada UC, ao cálculo de efetividade é 

acrescida a descrição dos módulos: 1. Perfil, 2. Pressões e ameaças; 3. Importância 

biológica, 4. Importância socioeconômica; e 5. Vulnerabilidade, com a finalidade de 

explicar melhor os resultados quantitativos (valor de Ig). 

 

3.2 VISITAS ÀS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

Para realização da avaliação de efetividade de gestão por meio do método 

RAPPAM descrito por Ervin (2003), não há obrigatoriedade da realização de atividades de 

campo, porém, para essa pesquisa em questão foram realizadas uma a três visitas a cada uma 

das quatro UC analisadas, a fim de complementar as informações obtidas com os 

questionários e melhor compreender aspectos relacionados a caracterização e gestão da área. 

Para cada unidade foram realizadas as seguintes atividades: percurso do 

perímetro da UC (quando o acesso foi possível), acompanhamento dos usos do entorno, 

verificação de conectividade com outras áreas protegidas, verificação da infraestrutura de 

transporte, equipamento de campo e instalações para funcionários, pesquisadores e 

visitantes; acompanhamento de atividades de monitoramento, projetos e pesquisas (quando 
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existentes); e identificação in situ das pressões, quando possível, na área protegida. Os 

gerentes, analistas e/ou técnicos acompanharam a pesquisadora nessas atividades. 

 

3.3 DIRECIONAMENTO PARA A METODOLOGIA POR CAPÍTULOS 

 

Para atingir o objetivo geral deste trabalho, foram elaborados três artigos que 

estão descritos nos capítulo 1, 2 e 3 desta tese. O primeiro capítulo objetivou identificar os 

indicadores do método RAPPAM (Rapid Assessment and Prioritization of Protected Area 

Management) mais relacionados com a efetividade de gestão das UC federais da Depressão 

Sertaneja Setentrional; o segundo capítulo objetivou avaliar as pressões e ameaças que 

permeiam as quatro UCs federais objetos de estudo desta pesquisa; e o terceiro capítulo 

objetivou investigar o índice de efetividade de gestão das quatro UCs federais da Depressão 

Sertaneja Setentrional por meio do método RAPPAM. A metodologia RAPPAM foi 

explicada de forma detalhada no item 3.1 deste tópico e serviu como base para atingir os 

objetivos de cada um dos capítulos que seguem. 
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Capítulo 1 
Este artigo foi aceito pelo periódico Brazilian Journal of Development e está formatado de acordo com as 

normas para submissão https://www.brazilianjournals.com/index.php/BRJD). A carta de aceite encontra-se em 

anexo (ANEXO C). 

https://www.brazilianjournals.com/index.php/BRJD


62 
 

 

Análise de componente principal do RAPPAM em Unidades de 

Conservação de Caatinga na Depressão Sertaneja Setentrional, Brasil 

 

Principal component analysis of RAPPAM in Caatinga Protected Areas in 

the Setentrional Sertaneja Depression, Brazil 

 

Fátima Aurilane de Aguiar Lima Araripe 

Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente 

Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Endereço: Avenida Senador Salgado Filho, S/N - Lagoa Nova, Natal - RN 

E-mail: fatima_aurilane@hotmail.com 

 

Ramiro Gustavo Valera Camacho 

Pós-doutorado em Educação Ambiental 

Instituição: Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

Endereço: Av. Alberto Campos s/n Dep. De Ciências Biológicas DECB, 

Campus Central 

E-mail: ramirogustavovc@gmail.com 

 

Diógenes Félix da Silva Costa 

Pós-doutorado em Geografia 

Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Endereço: Rua Joaquim Gregório, SN. Campus UFRN. Bairro Penedo, Caicó-

RN. CEP. 59.300-000 

E-mail: diogenes.costa@pq.cnpq.br 

 

Ilton Araújo Soares 

Doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente 

Instituição: Universidade Federal do Rio grande do Norte  

Endereço: Rua do Pastoril, 1045. Bairro: Lagoa Azul. Cidade: Natal/RN. Cep. 

59138-680. 

E-mail: iltonet@yahoo.com.br 

 

Oriel Herrera Bonilla 

Pós-doutorado em Engenharia Agrícola 

Instituição: Universidade Estadual do Ceará 

Endereço: Av. Dr. Silas Munguba, 1700 - Itaperi, Fortaleza - CE  

E-mail: oriel.herrera@uece.br 

 

Magdi Ahmed Ibrahim Aloufa 

Doutorado em Biologia e Fisiologia Vegetal 



63 
 

Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Endereço: Avenida Senador Salgado Filho, S/N - Lagoa Nova, Natal - RN 

E-mail: magdialoufal@gmail.com 

 

RESUMO 

As Unidades de Conservação (UCs) são ferramentas importantes para a manutenção da 

biodiversidade em nível mundial. Para isso, é necessário que elas compreendam territórios 

representativos dos biomas do país, bem como tenham uma boa qualidade de gestão. A 

Caatinga é exclusivamente brasileira e marcada pelo seu pouco conhecimento e valorização, 

além de apresentar pequena representatividade em áreas protegidas. Assim, este trabalho 

objetivou identificar os indicadores do método RAPPAM (Rapid Assessment and 

Prioritization of Protected Area Management) mais relacionados com a efetividade de 

gestão das UC federais da Depressão Sertaneja Setentrional. Para esta análise o método 

RAPPAM foi aplicado em 2019/2020 para comparação com os dados dos ciclos 2005/2006 

e 2010. As UCs analisadas foram: ESEC de Aiuaba, ESEC do Seridó, FLONA de Sobral e 

FLONA de Açu. Para análise e compreensão dos indicadores que mais explicaram o Índice 

Geral (IG) de efetividade de cada ano, foi realizada uma análise de PCA (Principal 

Component Analysis). Pode-se observar que os indicadores de maior peso para explicar o 

índice de efetividade das UC foram: Comunicação e Informação (CI); Planejamento da 

Gestão (PG); Recursos Financeiros (RF); Processo de Tomada de Decisão (PTD); Pesquisa, 

Avaliação e Monitoramento (PAM); Desenho e Planejamento da Área (DP); e Resultados 

(RS). Esse resultado é importante para direcionar as ações dos gerentes destas UC de forma 

a melhor contribuir para sua eficácia na conservação da Caatinga. 

Palavras-Chave: Áreas protegidas; Conservação; Efetividade de gestão; Caatinga.  

 

ABSTRACT 

Protected Areas (PA) are important tools for maintaining biodiversity worldwide. Therefore, 

it is necessary that they understand territories representative of the country's biomes, as well 

as have a good quality of management. The Caatinga is exclusively Brazilian and marked by 

its little knowledge and appreciation, in addition to having little representation in PA. Thus, 

this study aimed to identify the indicators of the RAPPAM method (Rapid Assessment and 

Prioritization of Protected Area Management) most related to the management effectiveness 

of the federal PA of the Setentrional Sertaneja Depression. For this analysis the RAPPAM 

method was applied in 2019/2020 for comparison with to the 2005/2006 and 2010 cycles. 

The PA analyzed were: ESEC de Aiuaba, ESEC do Seridó, FLONA de Sobral and FLONA 

de Açu. For To analysis and understanding of the indicators that most explained the General 

Index (GI) of effectiveness for each year, a PCA (Principal Component Analysis) analysis 

was carried out. It can be seen that the most important indicators to explain the UC 

effectiveness index were: Communication and Information (CI); Management Planning 

(PG); Financial Resources (RF); Decision-Making Process (PTD); Research, Evaluation and 

Monitoring (PAM); Area Design and Planning (DP); and Results (RS). This result is 

important to direct the actions of the managers of these PA to better contribute to the 

effectiveness of these PA in the conservation of the Caatinga. 

Keywords: Protected areas; Conservation; Management effectiveness; Caatinga. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

mailto:magdialoufal@gmail.com
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A Caatinga é um dos domínios exclusivamente brasileiros que sofre com a 

degradação de seus ecossistemas. Estudos nesta área são relevantes devido à necessidade de 

conservação, já que este ambiente se caracteriza por seu alto grau de endemismo e riqueza 

de espécies, com animais e vegetais adaptados ao déficit hídrico (LOURENÇO; RAMOS; 

COSTA, 2017). Além disso, pode-se dizer que a Caatinga é fortemente marcada pela ação 

antrópica e que apresenta um nível de conservação ainda insuficiente, somando somente 

8,87% do seu território total (828.000 Km2) protegido em Unidades de Conservação (UC) 

(PRESTES; PERELLO; GRUBER, 2018). 

As UCs são instrumentos legais de proteção imprescindíveis para a preservação 

ambiental, já que contribuem para reduzir a perda de áreas florestais, minimizando a 

degradação dos ecossistemas. Porém, essa função exercida pelas UCs não depende somente 

da porcentagem de área protegida, mas da sua eficácia (GUZMÁN; SIBAJA, 2015; 

LEBERGER et al., 2020).  

Destarte, existem inúmeros métodos de avaliação de efetividade de gestão dessas 

unidades, entre eles, o RAPPAM (Rapid Assessment and Prioritization of Protected Area 

Management), criado pelo WWF (World Wildlife Fund), descrito por Ervin (2003) e que é 

um dos mais utilizados nacionalmente e internacionalmente.  

Dessa forma, a aplicação do RAPPAM permite compreender e identificar os 

problemas enfrentados, possibilitando corrigir e melhorar a eficiência da gestão. Além disso, 

é um método facilmente adaptável aos vários tipos de UC e que demanda pouco tempo de 

aplicação quando comparado aos demais. Trabalhos que já utilizaram este método e 

comprovam esta afirmação podem ser citados: Lu, Kao e Chao (2012); Almeida et al. 

(2016); Barreto e Drummond (2017); Brandão e Schiavetti (2017); Prestes et al. (2018), 

dentre outros. 

Visando melhor direcionar o trabalho dos gerentes das áreas protegidas, descrever a 

situação de conservação da Caatinga, além de fornecer subsídios para pesquisas 

subsequentes, o presente trabalho objetivou identificar os indicadores da metodologia 

RAPPAM mais relacionados com os resultados de efetividade de gestão de UCs federais da 

Depressão Sertaneja Setentrional, uma das ecorregiões de Caatinga que mais sofre com os 

processos de degradação ambiental. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A Depressão Sertaneja Setentrional possui 206.700 km2 e caracteriza-se pelo clima 

quente e semiárido, com chuvas irregulares e uma média anual de precipitação de 500 a 800 
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mm; fitofisionomia de Caatinga arbustiva a arbórea, ainda com remanescentes ciliares, como 

os carnaubais do Ceará; relevo de planície baixa, suavemente ondulado e com elevações 

residuais; solos rasos, pedregosos e de origem cristalina, com fertilidade média a alta, 

sofrendo facilmente com processos erosivos; áreas de depressão com 20 a 500 m, enquanto 

as elevações ocorrem de 500 a 800 m (VELLOSO et al., 2002; RAO et al. , 2015; SANTOS; 

AQUINO, 2016).  

Essa pesquisa foi realizada nas quatro UC federais de Caatinga integralmente 

localizadas nessa Ecorregião, sendo elas: Estação Ecológica (ESEC) do Seridó e Floresta 

Nacional (FLONA) de Açu (Rio Grande do Norte - RN) e ESEC de Aiuaba e FLONA de 

Sobral (Ceará - CE) (Figura 1). 

 

Figura 1 – Mapa de localização das UC federais da Ecorregião Depressão Sertaneja Setentrional. 

 

 

Para obtenção dos dados foi aplicado método RAPPAM (ERVIN, 2003) em 

2019/2020 junto aos gerentes e analistas ambientais das quatro UCs pesquisadas (pesquisa 

autorizada pelo ICMBio/MMA/SISBIO nº 68055-2). Para a análise, além desses dados, 

foram utilizados os dados do RAPPAM de 2005/2006 e 2010 (ICMBio; WWF-BRASIL, 

2012) para cada uma das UCs estudadas. 

Para esta análise foram considerados: o elemento Planejamento, cujos indicadores 

são: Objetivo (OB); Amparo Legal (AL); e Desenho e Planejamento da Área (DP); o 

elemento Insumos, cujos indicadores são Recursos Humanos (RH); Comunicação e 
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Informação (CI); Infraestrutura (INF) e Recursos Financeiros (RF); o elemento Processos, 

cujos indicadores são Planejamento da Gestão (PG); Processo de Tomada de Decisão (PTD); 

e Pesquisa, Avaliação e Monitoramento (PAM); e o elemento Resultados (RS), todos 

considerados na análise de efetividade de gestão das UC. A efetividade de gestão é alta, se a 

pontuação máxima obtida em cada UC foi acima de 60%; média, igual ou entre 40 e 60%; e 

baixa, abaixo de 40% (ERVIN, 2003).  

Para verificar quais dos elementos mais interferem no Índice Geral (IG) de 

efetividade da conservação, realizou-se Análise de Componente Principal (PCA), utilizando-

se o programa estatístico R e os pacotes estatísticos: "Factoextra", "FactoMineR" e 

"Corrplot". Este gerou gráficos Biplot para cada ciclo que serão apresentados e discutidos na 

sessão seguinte.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Comparando os valores de IG para as UC analisadas, observa-se que no ciclo de 

2005/2006 foi registrada alta efetividade de gestão na ESEC do Seridó, média efetividade na 

FLONA de Açu e na ESEC de Aiuaba, enquanto a FLONA de Sobral apresentou efetividade 

baixa (Figura 2). 

Para o ano de 2010, as duas UC do Rio Grande do Norte apresentaram alta 

efetividade, registrando aumento do valor do IG quando comparado com o IG de 2005/2006. 

A ESEC de Aiuaba e a FLONA de Sobral continuaram respectivamente com efetividade 

média e baixa, porém tiveram o valor do IG reduzido quando comparado com o de 

2005/2006 (Figura 2). 

Em 2019/2020 a ESEC do Seridó manteve o seu IG, permanecendo alta a sua 

efetividade de gestão. A FLONA de Açu volta a apresentar efetividade média, enquanto a 

ESEC de Aiuaba e a FLONA de Sobral passam a ter respectivamente, efetividade alta e 

média devido ao aumento do valor do seu IG, quando comparados aos valores de 2019/2020 

(Figura 2). 

 

Figura 2 - Efetividade de gestão por UC – Ciclo 2005/2006, 2010 e 2019/2020. 
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De maneira geral, pode-se dizer que as efetividades de gestão melhoraram de 

2005/2006 para 2019/2020. Contudo, a FLONA de Açu apresentou redução do IG em 2019, 

passando de efetividade alta para média. Segundo o Relatório de Avaliação da Gestão das 

Unidades de Conservação (WWF-BRASIL, 2017) a maioria das UCs federais apresentaram 

efetividade de gestão alta ou média, independentemente de serem de Proteção Integral (PI) 

ou de Uso Sustentável (US). Além disso, de 2005/2006 para 2010 houve aumento das 

efetividades de gestão nas UCs federais de 7,1%, ainda que nos dois ciclos a média geral dos 

IGs tenha permanecido com média efetividade (ICMBio; WWF-Brasil, 2012). 

Com relação aos indicadores que melhor explicam o índice geral de efetividade de 

gestão, entre as UC estudadas, observa-se, analisando os autovetores gerados na análise de 

PCA para o ciclo de 2005/2006 (Figura 3), que os indicadores CI; RS; PG, INF e AL, 

explicam 87,9% do valor do IG, já que os indicadores CI; RS e PG explicam 65%, enquanto 

INF e AL, explicam 22,9% do IG  das UCs estudadas.  

 

Figura 3 – Análise de PCA por indicador do RAPPAM nas Unidade de Conservação Federal da Depressão 

Sertaneja Setentrional, Brasil – Ciclo de 2005/2006. 

 

 

Pode-se observar que a FLONA de Sobral foi a UC, entre as analisadas, que 

possuiu menor efetividade e a ESEC de Seridó possuiu maior efetividade (Figura 2 e Figura 

3). No caso de Sobral, o AL apresentou valor alto divergindo do seu baixo IG. Já para a 

ESEC do Seridó, a INF apresentou baixo valor, divergindo do seu alto IG. 

A FLONA de Açu e a ESEC de Aiuaba apresentaram IG médio, porém as 

características referentes ao AL e a INF foram bastante divergentes da média. Isso explica o 
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fato de o AL e a INF somente explicarem o IG em porcentagem de 22,9%. Dessa forma, 

pode-se afirmar que as condições de CI, RS e PG explicam melhor a efetividade das UC 

neste ciclo.  

Isso significa que esses três indicadores tendem a apresentar valor baixo em UC de 

efetividade baixa, valor médio em UC de efetividade média e valor alto em UC de 

efetividade alta. Dessa forma, a baixa efetividade no ciclo de 2005/2006 na FLONA de 

Sobral deveu-se, principalmente, aos baixos valores de CI, RS e PG. Interpretação 

semelhante pode ser feita a partir dos resultados obtidos com a análise de PCA para os ciclos 

de 2010 e 2019/2020. 

Neste sentido, a FLONA de Sobral acompanha a baixa média geral dos valores de 

CI, RS e PG, porém ainda apresentando valores bem abaixo dos obtidos na análise do 

RAPPAM no ciclo de 2005/2006, com 19,7; 21,2 e 22,6 pontos percentuais a menos do que 

os valores apresentados no relatório dos ciclos de 2005/2006 e 2010 (ICMBio; WWF-Brasil, 

2012). 

A seguir serão apresentadas a relevância desses indicadores para a manutenção da 

eficácia das UCs. Segundo Silva (2015), uma comunicação deficiente pode ocorrer pelo fato 

de que parte das UC são criadas por meio de uma necessidade governamental que muitas 

vezes mantem um tom autoritário na criação e regularização das áreas protegidas, 

dificultando o diálogo com as populações tradicionais. Isso acaba gerando a falta de 

aplicação dos princípios da sustentabilidade na utilização dos recursos e o pouco 

comprometimento social e político em manter um sistema de áreas protegidas conectadas 

(TEIXEIRA; VENTICINQUE, 2014). 

Almeida et al. (2016) apresentam como forma de melhorar a comunicação, 

considerar a necessidade da existência e efetivação dos conselhos consultivos, comitês, 

associações e/ou cooperativas locais, pois estas tem o papel de atrair, focar e direcionar a 

participação e o apoio das comunidades locais, de forma que se sintam parte do sistema e 

trabalhem conjuntamente para sua preservação. Esse é um instrumento de garantia de 

comunicação que precisa ser fortalecido nas UC analisadas. 

Meira, Nascimento e Silva (2018) também revelam a carência de pesquisas em 

muitas UCs, fato que gera deficiência nas informações ligadas a diversidade biológica, 

aspectos socioeconômicos e culturais. Esse fato tem como consequência dificuldades no 

planejamento, monitoramento e fiscalização das áreas protegidas. Neste sentido, Pesquisa, 

Avaliação e Monitoramento, em complemento ao Planejamento da Gestão, também aparece 

como indicador que necessita de atenção. 
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Segundo Guzmán e Sibaja (2015); Azofeifa-Solano et al. (2018) o monitoramento e 

a fiscalização são ações imprescindíveis para aumentar a efetividade de conservação das 

áreas protegidas, pois tornam mais eficiente o seu manejo, observando-se o 

reestabelecimento e manutenção de espécies nativas. Báez-Vargas et al. (2017) notaram em 

sua pesquisa que o pouco manejo altera a composição, estrutura e diversidade das espécies 

vegetais, interferindo na situação de conservação das áreas. Isto recai sobre o Planejamento 

da Gestão.  

Este, por sua vez, está diretamente relacionado com a existência e efetivação do 

Plano de Manejo (PM) da UC, uma vez que, necessita de inventário dos recursos para 

melhor planejar as atividades de gestão, realizar a contenção das pressões e ameaças, bem 

como para colocar em prática os objetivos de cada UC (WWF-BRASIL, 2017). 

O PM é um documento técnico que apresenta informações importantes, como 

presença de espécies endêmicas, ameaçadas de extinção, espécies-chave e indicadores de 

importância biológica (TEIXEIRA; VENTICINQUE, 2014). Segundo Brasil (2000), o PM 

deve ser elaborado até cinco anos a partir da data da criação da UC, devendo ser 

fundamentado nos objetivos gerais da unidade. 

Das UCs analisadas somente a ESEC do Seridó e a FLONA de Açu possuem PM, 

porém na FLONA este instrumento foi aprovado há menos de um ano, ainda encontrando-se 

em fase de consolidação. A ESEC do Seridó que possui PM desde 2004, apresentou maior 

efetividade de gestão em todos os anos analisados. No ciclo de 2005/2006 somente 21,3% 

das UCs federais de Caatinga apresentavam PM abrangente e atual como forma de subsidiar 

o Planejamento da Gestão. No ciclo de 2010 essa porcentagem subiu para 41,1%, em geral, 

acompanhando a melhoria da efetividade de gestão (ICMBio; WWF-Brasil, 2012). 

Barreto e Drummond (2017) afirmam que somente 12% das UC do Brasil têm PM 

e, mesmo que se possa afirmar, que o simples fato de existirem, não torna as UC mais 

efetivas, o PM pode ser considerado como um instrumento essencial para orientar as ações 

de gerenciamento. Isso deve-se ao fato de que, a fim de aumentar as potencialidades das UC, 

o PM agrega planos, programas e projetos que promovem parcerias privadas e públicas para 

melhoria das condições de infraestrutura nas UCs (PEREIRA; FERREIRA; GUIMARÃES, 

2018).  

Com relação ao elemento Resultados, este refere-se às ações coerentes com a 

detecção e prevenção de pressões e ameaças, objetivos e plano anual dos últimos dois anos 

nas UCs (ERVIN, 2003), nesse sentido, envolvendo-se diretamente com ações de 

comunicação e de planejamento da gestão. A referida discussão corrobora a ideia de que os 
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indicadores CI, RS e PG estão diretamente relacionados quando se considera a promoção da 

efetividade de gestão, contribuindo de forma conjunta para aumentar a eficácia das UCs. 

Analisando os autovetores para o ciclo de 2010 (Figura 4), pode-se observar que os 

indicadores RS; PTD; RF; CI; DP e INF explicam juntos 94,8% do IG das UCs analisadas, 

já que os indicadores RS; PTD; RF e CI apresentam maior peso (74,2%) para explicar a 

variação do IG, e os indicadores DP e INF somente explicam a variação do IG em (20,6%). 

Neste sentido, investir em RS; PTD; RF e CI contribuiria de forma mais direta para 

aumentar a efetividade de gestão das UCs analisadas neste período.  

 

Figura 4 - Análise de PCA por indicador do RAPPAM nas Unidade de Conservação Federal da Depressão 

Sertaneja Setentrional, Brasil – Ciclo de 2010. 

 

 

DP e INF não apresentam alto peso na explicação dos IGs das UCs, já que os 

valores obtidos para esses indicadores são bastante divergentes quando comparados com os 

IGs das respectivas UCs. Para ESEC de Aiuaba e para a FLONA de Sobral, os valores do 

indicador INF (baixos) divergiram do valor do IG dessas UCs (médio e alto, 

respectivamente). Já a ESEC do Seridó e a FLONA de Sobral apresentaram valor de DP 

(médios) divergentes de seus valores de IG (alto e baixo, respectivamente). Isso justifica o 

fato de esses indicadores pouco explicarem os valores de IG para essas UCs. 

Na análise do ciclo de 2010, a FLONA de Sobral, foi, entre as UCs analisadas, a 

que apresentou menor efetividade de gestão (Figura 1), sendo que os indicadores RS; PTD; 
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RF e CI foram os que mais contribuíram para o baixo valor de efetividade, já que 

apresentaram pontuação zero (0) na análise.  

Esses resultados se distanciam bastante daqueles obtidos na análise geral das UCs 

federais do Brasil no ciclo de 2010 (RS 42,2%; PTD 29,6%; RF 62,2% e CI 41,6%), já que a 

baixa efetividade registrada na FLONA de Sobral também se distancia da maioria dos 

resultados nacionais (média e alta efetividade) (ICMBio; WWF-BRASIL, 2012). 

Com relação aos indicadores apresentados acima, Hummel et al. (2019) destacam 

que para conferir maior efetividade, a comunicação e a informação precisam ser 

interpretadas de forma holística. Destarte, corroboram Barreto e Drummond (2016), que 

consideram a integração entre as áreas protegidas em seus aspectos físicos e de habitat, além 

do envolvimento das partes (comunidades, gerentes, governantes) na formulação de 

estratégias. Assim, consideram que a eficácia de uma UC é influenciada por algumas 

variáveis de comunicação, entre elas: capacidade de proteger as conexões e manutenção de 

uma rede de parceiros. 

Godoy e Leuzinger (2015, p. 224) discorrem sobre os principais fatores que 

contribuem para redução da efetividade de gestão das unidades:  

[...] escassez de recursos financeiros, gastos desnecessários, falta de pessoal, 

ausência de planos de manejo, falta de utilização de critérios científicos para a 

escolha da categoria de manejo, formato e dimensão das unidades de conservação, 

existência de populações tradicionais residentes em unidades de proteção integral, 

baixa aceitação pelas populações do entorno, falta de regularização fundiária, 

ausência de proteção equânime entre os biomas. 

 

Dau, Chien e Chih (2012) também apontam escassez de recursos financeiros, 

provenientes de limitações de política orçamentária, como problema comum nas UCs. O 

déficit nos recursos financeiros reduz a efetividade de conservação, pois dificulta a 

contratação de recursos humanos, ações de manejo, monitoramento e manutenção da 

infraestrutura da UC. 

Rodrigues, Moreira e Freire (2018), também afirmam que questões relativas a 

recursos financeiros e humanos; falta de regularização fundiária; a dificuldade de 

comunicação e a inércia, em alguns momentos, dos órgãos públicos responsáveis; a 

fiscalização insuficiente; e a necessidade de engajamento da população, interferem na 

efetividade. Estas questões originam-se de problemas estruturais e organizacionais da 

Administração Pública e do Judiciário, além da falta de priorização na vontade política. 

Nesse contexto, destaca-se a necessidade da efetivação da implantação das UC com 

“ampliação em número e área e o estabelecimento de políticas que garantam uma melhor 

articulação institucional que tenha em conta as dimensões econômica, social e ecológica” 

(ANDRADE; IADANZA, 2016, p. 83). 
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Dando continuidade à avaliação dos ciclos, analisando os autovetores do ciclo de 

2019/2020 (Figura 5), pode-se observar que juntos, os indicadores PG; PAM; DP; PTD; INF 

e RF explicam 90,5% do IG das UCs estudadas.  PG; PAM; DP e PTD apresentam maior 

peso (65,4%), enquanto INF e RF explicam 25,1% do IG. 

 

Figura 5 - Análise de PCA por indicador do RAPPAM nas Unidade de Conservação Federal da Depressão 

Sertaneja Setentrional, Brasil – Ciclo de 2019/2020. 

 

Observa-se, neste caso, que embora a FLONA de Sobral e a de Açu apresentem 

ambas um IG médio (Figura 2), estas apresentam condições infraestruturais e de recursos 

financeiros bastante diferentes (Figura 5). Enquanto, a ESEC de Aiuaba e a FLONA de 

Sobral apresentam valores para infraestrutura e de recursos financeiros semelhantes, ainda 

que a ESEC de Aiuaba tenha apresentado alta efetividade e a FLONA de Sobral média 

efetividade. Esse fato explica o motivo de, nesse ciclo, esses dois indicadores não terem alto 

peso para explicar os IG das UC analisadas.  

Para as UCs federais da Amazônia foram obtidos valores médios de 47% para PG e 

39,5% para PAM que contribuem com uma efetividade média; e 75,5% para PTD e 63% 

para DP que contribuem com uma alta efetividade, corroborando a média e alta efetividade 

registradas para a maioria destas UCs (WWF-BRASIL, 2017). 

Brandão e Schiavetti (2017) utilizando a PCA para avaliar temporalmente a 

efetividade de gestão do Parque Nacional Serra da Capivara (Piauí) concluíram que a baixa 

efetividade da UC no ano de 2005 deveu-se principalmente a falta de RH. Os indicadores 
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que melhor explicaram os resultados de 2010 foram RH e DP. Já os indicadores PG, PTD e 

RS melhor explicaram o seu IG no ano de 2016.  

Nesse contexto, pode-se observar que os indicadores que coincidiram com os desta 

análise foram os do último ciclo de aplicação do RAPPAM (2019/2020), PG e PTD. Os 

demais resultados foram divergentes, isto possivelmente deve-se às realidades particulares 

de cada unidade estudada.  

O indicador Desenho e Planejamento da Área destaca a necessidade da localização 

da UC e da existência de zoneamento coerentes com seus objetivos, adequado desenho e 

conexão com outras áreas que favoreçam a conservação, uso correto do entorno, bem como 

a participação da comunidade na determinação da UC (WWF-BRASIL, 2017). Guzmán e 

Sibaja (2015) e Almeida et al. (2016) concordam que a proximidade da área protegida de 

regiões de ocupação humana, além da falta de conexão com outros ecossistemas, reduz a 

efetividade de gestão das UC.  

A fragmentação da paisagem é tida como uma das principais formas de perda da 

biodiversidade. Dessa forma, é importante, se possível, que haja comunicação da área 

conservada com outras áreas também preservadas, visando permitir o fluxo gênico, aumento 

da variabilidade genética e consequente manutenção da diversidade biológica 

(CAVALCANTE et al., 2018). 

No quesito integração da administração das UC e entre UC, França (2019) 

considera que a governança ainda é pouco discutida no país, sendo necessária aplicação de 

metodologias e políticas que minimizem os conflitos e gerem práticas mais participativas. 

Assim, a proteção e ordenamento do território é um desafio gerado muitas vezes pela falta 

de suporte político, financeiro, estrutural e humano que intensificam a fragilidade da gestão, 

dificultando sua atuação e por sua vez o processo de tomada de decisão. 

O processo de tomada de decisão exige uma organização interna nítida da UC, além 

de ser realizada de forma transparente e em conjunto com todos os seus funcionários, 

parceiros, organizações em geral, comunidades locais por meio da existência de um 

Conselho Consultivo implementado e efetivo (WWF-BRASIL, 2017).  

Das UC analisadas somente as UCs do Rio Grande do Norte apresentam conselhos 

consultivos efetivos e com reuniões regulares, sendo estas as que tiveram melhores índices 

de efetividade de gestão nos últimos anos (Figura 2). Binkowski e Souza (2017) afirmam 

que o Conselho Consultivo é um importante instrumento de gestão, pois configura-se como 

um canal de representação e participação, levando a população a acessar a tomada de 

decisão referente à gestão da UC e seu entorno. 
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Gamarra et al. (2019) afirmam que juntamente com o Conselho, um bom 

planejamento e zoneamento são instrumentos essenciais na tomada de decisão para 

manutenção da eficácia das áreas protegidas. Observa-se nesse contexto que muitos dos 

indicadores aqui tratados estão relacionados entre si, pois, por exemplo, o fato de ter 

Conselho Consultivo efetivo, está diretamente relacionado com o Processo de Tomada de 

Decisão, porém também influencia o indicador Comunicação e Informação, ao proporcionar 

maior diálogo e participação das comunidades locais na dinâmica das UC. 

Dando continuidade aos indicadores que interferem na efetividade e a relação entre 

estes, embora INF e DP não sejam os indicadores que mais explicaram os resultados de 

efetividade de gestão para esta pesquisa, Godoy e Leuzinger (2015), defendem que 

problemas envolvendo questões infraestruturais e de desenho e planejamento da área estão 

entre os mais sérios da UC e que contribuem para uma baixíssima efetividade independente 

da categoria de manejo a qual ela pertence.  

Ainda que a INF não seja considerada como fator que mais explicou o IG em 

nenhum dos três ciclos analisados, o fato de os autores supracitados considerarem que as 

questões de infraestrutura estão relacionadas principalmente aos recursos financeiros, e que 

estes derivam de questões políticas ligadas à implementação de UC no país, justifica a 

ligação com os resultados obtidos, já que RF apareceu como indicador que ajudou a explicar 

o IG no ciclo de 2010 (Figura 4), além de ter apresentado valores bem abaixo de 40% (20% 

e 0%) na FLONA de Sobral, respectivamente contribuindo com baixa efetividade nos ciclos 

de 2005/2006 (IG=14%) e 2010 (IG=8%) para esta UC (Figura 2). 

Ainda com relação a infraestrutura, Scalco et al. (2017) declaram que é necessário 

estrutura física e equipamentos com o mínimo de qualidade para receber turistas, 

pesquisadores e estudantes, dependendo dos objetivos da UC, além de esta ser relevante para 

a realização de atividades de conservação.  

Isso faz com que a equipe gestora atue prioritariamente em ações que não 

demandam muito recurso, limitando-se a combate a incêndios, promoção da educação 

ambiental e fiscalização, como é o caso das UC analisadas. Borrini-feyerabend e Hill (2015) 

consideram que para alocar recursos limitados e direcionar ações de conservação, os PM são 

ferramentas essenciais. 

De forma geral, a efetividade de gestão aumentou nas quatro UC estudadas. 

Atualmente as ESEC possuem alta efetividade, enquanto as FLONA possuem média 

efetividade (Figura 2). Neste caso, acredita-se que o fato de as ESEC serem UCs de Proteção 

Integral (PI) e das FLONA serem de Uso Sustentável (US) explica o resultado da 

efetividade. Este fato pode ser confirmado, pois a primeira categoria apresenta restrições 



75 
 

mais estritas às atividades antrópicas, enquanto a segunda visa conciliar a conservação da 

natureza com a extração sustentável dos recursos naturais (VIEIRA; PRESSEY; LOYOLA, 

2019). 

Ainda que as áreas protegidas sejam de extrema importância para a conservação da 

biodiversidade, Gamarra et al. (2019) consideram que as UCs no Brasil são subvalorizadas e 

o planejamento gerencial não se encontra totalmente preparado para desenvolver e 

reconhecer os elementos que precisam de maior atenção para manter sua eficácia. Por isso, 

estudos como esse são de grande relevância na conservação da biodiversidade no planeta. 

Com relação ao peso dos indicadores analisados e os IG apresentados na figura 2, 

pode-se inferir que uma forma de melhorar a efetividade das UC é investir em CI, PG, RF, 

PTD, PAM, DP e RS. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se perceber que as UCs federais analisadas aumentaram sua efetividade de 

gestão ao longo do tempo, mas nem todas possuem efetividade alta. Atualmente as ESEC de 

Seridó e Aiuaba apresentam alta efetividade enquanto as FLONAS de Sobral e Açu 

apresentam média efetividade.  

Com a análise de PCA foi possível inferir que os indicadores que melhor 

explicaram o índice de efetividade de gestão das UC analisadas no ciclo de 2005/2006 

foram: Comunicação e Informação, Resultados e Planejamento de Gestão; no ciclo de 2010 

foram: Resultados, Processo de Tomada de Decisão, Recursos Financeiros e Comunicação e 

Informação; no ciclo de 2019/2020 foram: Planejamento de Gestão, Pesquisa, Avaliação e 

Monitoramento; Desenho e Planejamento da Área, além do Processo de Tomada de Decisão. 

Ações que podem contribuir para melhorar esses indicadores são a elaboração e 

implementação dos Planos de Manejo; desenvolvimento de parcerias para incentivo a 

pesquisa; planejamento e execução, com frequência, de ações de monitoramento, 

fiscalização e manejo; forte atuação dos conselhos consultivos em conjunto com a 

participação das comunidades locais; facilitação do acesso dos gestores aos recursos 

financeiros, bem como promoção da captação de recursos particulares para que se possa 

investir em contratação de funcionários e melhoria das condições de infraestrutura. 

Esse resultado ajuda a direcionar as atividades de planejamento da gestão das UCs 

estudadas, de forma a otimizar as ações dos gerentes e contribuir com a eficácia dessas áreas 

protegidas. 
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Capítulo 2 
 

Este artigo foi submetido ao Periódico Revista Brasileira de Geografia Física e já está 

formatado de acordo com as normas do periódico (https://periodicos.ufpe.br/revistas/rbgfe). 

A comprovação de submissão encontra-se em anexo (ANEXO D). 



 

Pressões e ameaças em Unidades de Conservação federais da Depressão Sertaneja Setentrional, 

Nordeste do Brasil3 

 
Fátima Aurilane de Aguiar Lima Araripe1, Ramiro Gustavo Valera Camacho2, Diógenes Félix da Silva Costa3, 

Ilton Araújo Soares4, Oriel Herrera Bonilla5, Magdi Ahmed Ibrahim Aloufa6 

1 Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e-mail: fatima_aurilane@hotmail.com 2Universidade do Estado 
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RESUMO: A Depressão Sertaneja Setentrional caracteriza-se pelas fitofisionomias de Caatinga. 

Marcada pelas condições de seca, é um ambiente que apresenta diversas fragilidades ambientais. Estas 

podem ser intensificadas pelas pressões e ameaças aos recursos naturais. As Unidades de Conservação 

(UCs) são ferramentas importantes para preservação, porém muitas vezes tem sua efetividade reduzida 

devido à ação antrópica. Dessa forma, o presente estudo objetivou avaliar as pressões e ameaças que 

permeiam quatro UCs federais da Depressão Sertaneja Setentrional, sendo duas Estações Ecológicas, 

ESEC de Aiuaba e ESEC de Seridó, e duas Florestas Nacionais, FLONA de Sobral e FLONA de Açu, 

localizadas no Ceará e no Rio Grande do Norte. Para análise foi aplicado aos gerentes das UC o 

módulo 2 do método RAPPAM, bem como foram realizadas visitas às unidades para acompanhamento 

das atividades de monitoramento e registro de tais pressões. Esse módulo avalia a criticidade de pressão 

e de ameaça, considerando a área de abrangência, impacto e permanência de 16 atividades. Ademais 

avalia a tendência da pressão e a probabilidade da ameaça. Foi possível observar que as atividades que 

mais se destacaram quanto as criticidades de pressão e ameaça foram: pastagem, processos 

seminaturais, presença de espécies exóticas e caça. Destarte, os trabalhos de planejamento, 

monitoramento e fiscalização podem ser intensificados visando minimizar esses problemas. Sugere-se 

avaliação e cumprimento do plano de manejo da ESEC de Seridó e FLONA de Açu, e a elaboração dos 

Planos de manejo das UCs: ESEC de Aiuaba e FLONA de Sobral para auxiliar o gerenciamento dessas 

pressões. 

Palavras-chave: Áreas protegidas, Caatinga, Criticidade, Efetividade de Gestão. 

 

Pressures and threats in federal Protected Areas of the Setentrional Sertaneja Depression, 

Northeastern Brazil 

 

ABSTRACT: The Setentrional Sertaneja Depression is a semi-arid region of the Brazilian northeastern 

characterized by the Caatinga phytophysiognomies. This region is marked by drought conditions and is an 

environment that presents several environmental weaknesses. These can be intensified by pressures and threats 

on natural resources. Protected Areas (PA) are important areas of preservation, but their effectiveness is reduced 

due to anthropic action. Therefore, this research aims to evaluate the pressures and threats that occur in four 

federal PA of the Setentrional Sertaneja Depression, being two Ecological Stations, ESEC of Aiuaba and ESEC 

of Seridó, and two National Forests, FLONA of Sobral and FLONA of Açu, located in Ceará and Rio Grande do 

Norte. For the analysis was apllied the module 2 of RAPPAM method. Visits were made to the PA to following 

the monitoring and recording of such pressures. This module assesses the criticality of pressure and threat, 

considering the area of coverage, impact and permanence of 16 activities. In addition, it assesses the pressure 

trend and the likelihood of the threat. It was observed that the activities that stood out the most in terms of 

pressure and threat criticisms were: pasture, semi-natural processes, exotic species and hunting. Thus, planning, 

monitoring and inspection work can be intensified in order to minimize these problems. It is suggested to 

 
3 Trabalho extraído de tese. 
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evaluate compliance with the management plan of ESEC of Seridó and FLONA of Açu, and the creation of PA 

management plans: ESEC of Aiuabaand FLONA of Sobral to assist in the management of these pressures. 

Keywords: Protected areas, Caatinga, Criticality, Management effectiveness. 

 

1. Introdução 

 

A Depressão Sertaneja Setentrional 

caracteriza-se pelo domínio de Caatinga e sofre 

bastante com as transformações ambientais. Com 

clima semiárido, irregularidades pluviométricas e 

déficit hídrico, que persiste por mais de seis meses, 

a população local precisa desenvolver formas de 

melhor conviver com essa região, otimizando o uso 

da água, seja plantando nos períodos chuvosos ou 

criando animais que exigem uma demanda menor 

por água, ou que impactam menos os solos e a 

vegetação (Albuquerque e Melo, 2018). 

Ainda que se observe na região o uso 

sustentável de muitos recursos, práticas antigas e 

nocivas ao equilíbrio dos ecossistemas, como a 

extração de madeira para matriz energética, 

desmatamento para estabelecimento de pastagens, 

criação de gado extensivo, queimadas para 

produção agrícola, dentre outras ações, contribuem 

para degradação dos ecossistemas no local, 

acelerando o processo de desertificação. 

Desse modo, um ambiente tão vulnerável, 

seja pelas condições naturais, seja pela ação 

antrópica, necessita de estratégias que promovam a 

preservação de seus recursos naturais. Dentre as 

várias formas de manutenção dos ecossistemas, 

destacam-se o estabelecimento de áreas protegidas 

em Unidades de Conservação (UC).  

Para Meira, Nascimento e Silva (2018) a crise 

ambiental e a evolução histórica da sociedade 

legitimaram a criação desses espaços para a 

proteção dos elementos naturais. Assim, as UCs 

representam uma forma eficiente de proteger não 

somente a diversidade biológica, mas a diversidade 

social e cultural da região.  

Ainda que as UCs sejam uma importante 

ferramenta para conservação da biodiversidade e 

ainda que a Convenção da Diversidade Biológica, 

juntamente com a Comissão Nacional da 

Biodiversidade em nosso país tenham estabelecido 

uma meta de 17% do território de cada Bioma que 

deveria estar protegido em UC até 2020 

(excetuando-se a Amazônia, com meta de 30%), 

nenhum dos Biomas brasileiros encontra-se em 

situação propícia para o cumprimento dessa meta 

(Pacheco, Neves e Fernandes, 2018).  

Dessa forma, Maia et al. (2017), defendem a 

promoção da conservação e do uso sustentável dos 

recursos naturais por meio de intenso processo de 

sensibilização e capacitação dos atores envolvidos, 

sejam eles o poder público, instâncias 

administrativas, ou comunidades locais, por meio da 

formulação de políticas públicas, considerando a 

realidade ambiental e socioeconômica dos biomas, a 

geração, sistematização e disseminação de 

informações para o fortalecimento das unidades e 

para a manutenção dos ecossistemas. Dessa forma, 

observa-se a necessidade de investir em Unidades 

de Conservação nessa região, seja criando mais 

unidades, seja aumentando o índice de efetividade 

das UC já existentes. 

Partindo do pressuposto de que há grandes 

dificuldades na manutenção da efetividade dessas 

UC, é essencial que sejam feitos estudos de 

avaliação para que os gargalos na conservação 

sejam mitigados. Segundo Brandão e Schiavetti 

(2017), essa avaliação é necessária para diagnosticar 

falhas e mesmo as potencialidades na conservação, 

ajudando na tomada de decisão para melhor 

condução dos responsáveis por estes espaços.  

Assim, identificar pontos positivos e 

negativos, além das pressões e das ameaças nas 

unidades, é imprescindível para melhorar as 

condições de gestão. Atualmente existem diversos 

métodos para realizar essa análise, dentre eles, um 

dos mais utilizados mundialmente é o método de 

Avaliação Rápida e Priorização da Gestão das 

Unidades de Conservação (RAPPAM) desenvolvido 

pela WWF (World Wide Fund for Nature) e descrito 

por Ervin (2003). 

Parte desse método avalia as pressões e as 

ameaças existentes nas UC. Essa avaliação é 

importante, pois muitas dessas atividades, em 

ambiente Semiárido, agravam-se devido aos 

períodos de seca frequentemente observados na 

região, e que geram intensa ação antrópica na busca 

de extração de recursos naturais como forma de 

minimizar a situação de vulnerabilidade e melhorar 

as condições de sobrevivência das comunidades. A 

fim de comprender essa dinâmica, considerando as 

necessidades das comunidades locais, bem como as 

prioridades de conservação, trabalhos que 

investiguem as pressões e as ameaças nas UC de 

Caatinga são de extrema relevância para melhor 

direcionar as atividades de subsistência da 

população local, bem como auxiliar na manutenção 

da preservação da natureza do Semiárido brasileiro. 
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Tomando por base o método RAPPAM, o 

presente artigo objetivou avaliar as principais 

pressões e ameaças existentes em quatro UC 

federais da Depressão Sertaneja Setentrional, sendo 

duas Estações Ecológicas (Proteção Integral - PI), 

ESEC de Aiuaba e ESEC de Seridó, e duas 

Florestas Nacionais (Uso Sustentável -US), FLONA 

de Sobral e FLONA de Açu, localizadas nos estados 

do Ceará e do Rio Grande do Norte, 

respectivamente. 

 

2. Metodologia 

 

2.1 Caracterização da área de estudo 

 

Com uma área de 206.700 km2, a Depressão 

Sertaneja Setentrional localiza-se no nordeste do 

país (Figura 1), limitando-se no sentido norte-sul 

com os tabuleiros costeiros e com a chapada do 

Araripe, e no sentido leste-oeste com o planalto da 

Borborema e o complexo Ibiapaba-Araripe, inserida 

nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba 

e Pernambuco (Velloso et al., 2002). 

 

Figura 1 – Mapa de localização das quatro UC federais da Ecorregião Depressão Sertaneja Setentrional 

analisadas neste trabalho. 

 

Esta ecorregião caracteriza-se por uma 

fitofisionomia arbustiva, com indivíduos ocorrendo 

de forma espaçada, além de estrato herbáceo bem 

definido anualmente. Seu relevo é suavemente 

ondulado com presença de maciços residuais. Os 

solos são rasos, pedregosos e de origem cristalina 

com fertilidade média/alta sofrendo com processos 

de erosão. De clima semiárido, quente e seco, as 

chuvas são distribuídas de forma irregular durante o 

ano, com um índice pluviométrico de 500 a 800 mm 

(Rao et al., 2015; Oliveira, Amorim e Costa, 2018; 

Silva e Lacher Júnior, 2019).  

Esta ecorregião é uma das que mais sofre 

com as ações de degradação antrópica que levam a 

intensificação do processo de desertificação na 

região. Destarte, a Depressão Sertaneja Setentrional 
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engloba quatro dos seis núcleos de desertificação do 

Nordeste brasileiro, Irauçuba, Inhamuns e 

Jaguaribe, no Ceará, e Seridó, no Rio Grande do 

Norte (Santos e Aquino, 2016; França, Piuzana e 

Ross, 2017). 

Além disso, esta caracteriza-se por ser uma 

região de Caatinga que compreende 7 UCs federais 

(Velloso et al., 2002). Dessas, foram escolhidas 

como objeto de estudo deste artigo quatro 

localizadas integralmente na ecorregião (ESEC de 

Aiuaba e FLONA de Sobral, no estado do Ceará, e 

ESEC de Seridó e FLONA de Açu no estado do Rio 

Grande do Norte (Figura 1)). As demais UCs da 

região não foram escolhidas, ou porque apresentam 

características geoambientas que em parte de suas 

áreas difere da Caatinga (APA da Ibiapaba e APA 

do Delta do Parnaíba), já que se encontram em 

regiões de dunas ou de altitude, ou porque não 

apresenta equipe de gestão instituída (ESEC do 

Castanhão). 

 

2.2 Procedimentos metodológicos 

 

O RAPPAM é um método de avaliação de 

efetividade de UC composto por 16 módulos. 

Desses, o módulo 2 avalia as pressões e as ameaças 

nas UC, foco de estudo deste trabalho (Ervin, 2003; 

WWF-Brasil, 2017).  

Pressões são atividades que causam 

impactos negativos na Unidade de Conservação e 

ocorreram nos últimos cinco anos. As ameaças são 

também atividades impactantes, mas analisadas sob 

a perspectiva de sua continuidade durante os 

próximos cinco anos. Ou seja, a mesma atividade, 

pode ser analisada como pressão e/ou ameaça, 

dependendo de sua ocorrência no passado e presente 

(pressão) e probabilidade de ocorrência no futuro 

(ameaça). O método foi aplicado junto aos gerentes 

das UC entre os meses de abril e agosto de 2019, 

presencialmente e/ou por e-mail nas unidades, 

sendo realizada visita para reconhecimento da área, 

melhor compreensão da dinâmica de 

funcionamento, acompanhamento dos trabalhos de 

monitoramento, além da visualização, quando 

possível, das pressões e ameaças, e realização de 

registros fotográficos junto as UCs.  

A presente pesquisa foi autorizada pelo 

Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade – Ministério do Meio Ambiente - 

Sistema de Autorização e Informação em 

Biodiversidade (ICMBio/MMA/SISBIO nº 68055-

2). 

Com relação às pressões e ameaças que 

podem ocorrer nas UC, o manual de Orientações 

para aplicação do método RAPPAM (WWF-Brasil e 

ICMBio; 2015) descreve 16 atividades (WWW-

Brasil e ICMBio, 2015). Para cada uma dessas 

atividades os gestores teriam que responder se elas 

configuravam-se como pressão e/ou ameaça.  

Caso fosse pressão o respondente teria que 

escolher um dos itens representados na tabela 

abaixo (Tabela 1) para Tendência, Abrangência, 

Impacto e Permanência. Caso fosse ameaça, os 

participantes teriam que escolher a resposta 

conforme a tabela abaixo (Tabela 1) para 

Probabilidade, Abrangência, Impacto e 

Permanência. Nesse caso, cada uma das 16 

atividades poderiam ser pressão, ameaça, pressão e 

ameaça ou nenhuma das duas.  

Tabela 1 – Atribuição de valores para a análise das pressões e ameaças sobre cada UC. 

Tendência/Probabilidade Abrangência Impacto Permanência 

Aum. drasticam. / Muito Alta (2) Total (4) Severo(4) Permanente (4) 

Aum. ligeiramente/ Alta (1) Generalizado (3) Alto (3) A longo prazo (3) 

Perman. constante/ Média (0) Espalhado (2) Moderado (2) A médio prazo (2) 

Dim. ligeiramente/Baixa (-1) Localizado (1) Suave (1) A curto prazo (1) 

Dim. drasticam./ Muito Baixa (-2) - - - 

Fonte: Adaptado de Ervin (2003). 

 

Baseando-se na tabela 1, é importante 

esclarecer que todas as atividades foram avaliadas 

com base em sua tendência de ocorrência (aumento 

ou diminuição, para pressão, e probabilidade de 

continuar ocorrendo, para ameaça) e índice de 

criticidade (obtido por meio da abrangência (da 

área), do tipo de impacto e da permanência do dano 

no ambiente (que envolve o conceito de resiliência 

da área) (Ervin, 2003; WWF-Brasil, 2017).   

Destarte, a tendência e a probabilidade são 

analisadas separadamente (tendência para pressões e 

probabilidade para ameaças). Os resultados para 

tendência foram apresentados em forma de gráficos, 

pontuando se a atividade aumentou drasticamente, 



84 
 

aumentou ligeiramente, permaneceu constante, 

diminuiu ligeiramente ou diminuiu drasticamente. 

Quanto a ameaça, foi descrita sua probabilidade de 

acontecer, podendo ela ser muito alta, alta, média, 

baixa ou muito baixa. 

A criticidade, por sua vez, é mensurada por 

meio da multiplicação dos fatores: abrangência, 

impacto e permanência do dano no ambiente 

(Figura 2) (Tabela 1). Esse cálculo da criticidade foi 

realizado para cada pressão e para cada ameaça. 

 

 
 

Figura 2 – Expressão para calcular a criticidade por 

pressão e por ameaça. 

Fonte: Adaptado de Ervin (2003) e WWF-Brasil 

(2017). 

Para calcular a porcentagem de criticidade 

por pressão e por ameaça foi realizada a divisão do 

valor da criticidade por 64 (valor máximo de 

criticidade por pressão e por ameaça) (Figura 3). 

 

 
Figura 3 – Expressão para calcular a porcentagem 

da criticidade por pressão e por ameaça. 

Fonte: Adaptado de Ervin (2003) e WWF-Brasil 

(2017). 

Os dados de tendência e probabilidade, bem 

como os valores referentes às criticidades das 

pressões e das ameaças foram tabulados em planilha 

utilizando-se o software Microsoft Office Excel® 

versão 2010. Este programa também foi utilizado 

para gerar tabelas e gráficos que auxiliaram na 

interpretação dos resultados de criticidade das 

quatro UCs analisadas no ano de 2019. 

 

3. Resultados 

 

Entre as pressões e/ou ameaças registradas 

nas UC analisadas tem-se: pastagem, ocupação 

humana, caça, influências externas, incêndios de 

origem antrópica, espécies exóticas invasoras, 

construção e operação de infraestrutura, pesca, 

disposição de resíduos (poluição) e processos 

seminaturais. 

Tomando por base a análise das pressões e 

ameaças da ESEC de Aiuaba os valores de CP e de 

CA foram os mesmos. Assim, registrou-se na ESEC 

de Aiuaba as atividades de pastagem (criticidade 2, 

equivalente a 3,1%), ocupação humana, caça, 

influências externas e incêndios de origem antrópica 

(todas com criticidade 1, equivalente a 1,6%) 

(Figura 4A). 

A tendência das pressões nesta UC é 

diminuir drasticamente ou ligeiramente. Quanto as 

ameaças, a probabilidade de ocorrerem é baixa ou 

muito baixa. Neste caso, os resultados apontam que 

a ESEC de Aiuaba (UC de Proteção Integral) 

apresenta baixos valores de criticidade de pressão e 

ameaça (Figura 4B). 

 

  
 

Figura 4 – A. Criticidade por pressão e ameaça na UC de Aiuaba; B. Tendência de Pressão e Probabilidade de 

Ameaça da ESEC de Aiuaba. 

 

A ESEC do Seridó apresenta como pressões 

e ameaças, apenas a caça e a presença de espécies 

exóticas invasoras, tendo a primeira, valor médio de 

criticidade de pressão 22 (equivalente a 34,4%) e 

valor médio de criticidade de ameaça 18 

(equivalente a 28,1%), enquanto para a segunda o 

valor médio de criticidade de pressão é 1,5 

A B 
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(equivalente a 2,3%) e o valor médio de criticidade 

de ameaça 3 (equivalente a 4,7%) (Figura 5A). 

A caça, enquanto pressão, permaneceu 

constate nos últimos 5 anos anteriores ao período de 

coleta dos dados, tendo média probabilidade de 

ameaça. As espécies exóticas invasoras configuram-

se como pressão que diminuiu drasticamente, com 

probabilidade de ameaça muito baixa. Observa-se, 

que a atividade de caça é um problema maior do que 

a presença de espécies exóticas na UC (Figura 5B). 

 

  
 

Figura 5 – A. Criticidade por pressão e ameaça na ESEC do Seridó; B.Tendência de Pressão e Probabilidade de 

Ameaça da ESEC de Seridó. 

 

A FLONA de Sobral registrou como 

pressões e ameaças a pastagem (CP e CA iguais a 

12, equivalente a 18,8%), a construção e operação 

de infraestrutura (CP igual a 1 – 1,6%; e CA igual a 

6 – 9,4%), a caça (CP e CA iguais a 24 – 37,5%), a 

pesca (CP e CA iguais a 4 – 6,3%), a disposição de 

resíduos (poluição) (CP e CA iguais a 4 – 6,3%), 

processos seminaturais (CP e CA iguais a 27 – 

42,2%), espécies exóticas invasoras (CP igual a 36 – 

56,3%; e CA igual a 48 – 75%) e influências 

externas (CP e CA iguais a 12 – 18,8%) (Figura 

6A). Analisando o gráfico, pode-se observar que na 

FLONA de Sobral as pressões e ameaças com maior 

criticidade são a presença de espécies exóticas 

invasoras, processos seminaturais e caça. Com 

relação as espécies exóticas, observa-se claramente 

a presença da Cryptostegia madagascariensis, 

conhecida como enforcadeira (Figura 8A). 

 

  
 

Figura 6 – A. Criticidade por pressão e ameaça na UC de Sobral; B. Tendência de Pressão e Probabilidade de 

Ameaça da FLONA de Sobral. 

 

As pressões pastagem e espécies exóticas 

invasoras aumentaram, ligeramente e drasticamente 

respectivamente, nos últimos 5 anos. Caça e pesca 

são pressões que diminuíram drasticamente, 

enquanto poluição e processos seminaturais 

diminuíram ligeramente. Permaneceram constantes 

as tendência para construção e operação de 

infraestrutura e influências externas. Quanto a 

A B 

A B 
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probabilidade da ameaça, quatro delas são médias 

(pastagem, pesca, disposição de resíduos e 

processos seminaturais), duas altas (caça e 

influências externas) e uma baixa (construção e 

operação de infraestrutura) (Figura 6B). 

Com relação aos processos seminaturais, 

estes são considerados os processos naturais que 

foram intensificados por ação antrópica como 

condições de secas, assoreamento pela supressão da 

vegetação e eutrofização de corpos hídricos. Na 

FLONA observa-se assoreamento, devido a retirada 

de vegetação da parte do açude que não está 

inserido na área da FLONA e eutrofização, devido 

ao esgoto que é direcionado das comunidades 

vizinhas para esse corpo hídrico.  

Na FLONA de Açu, as pressões e ameaças 

identificadas foram pastagem (CP e CA iguais a 2 – 

3,1%), construção e operação de infraestructura (CP 

e CA iguais a 2 – 3,1%), caça (CP e CA iguais a 12 

– 18,8%), disposição de resíduos (poluição) (CP e 

CA iguais a 6 – 9,4%) e espécies exóticas invasoras 

(CP e CA iguais a 4 – 6,3%) (Figura 7A).  

Com relação a tendência das pressões, as 

atividades que caracterizam-se por aumento ligeiro 

foram a disposição de resíduos (poluição) e espécies

 

  
Figura 7 – A. Criticidade por pressão e ameaça na FLONA de Açu; B. Tendência de Pressão e Probabilidade de 

Ameaça da FLONA de Açu. 

 

exóticas invasoras, sendo a poluição uma ameaça 

alta. Espécies exóticas invasoras, caça, construção e 

operação de infraestrutura e pastagem são ameaças 

médias (Figura 7B). Entre as pressões e ameaças 

que mais se destacaram, a disposição de resíduos 

sólidos é fácilmente observada nos locais que fazem 

limite com a FLONA, conforme imagem abaixo 

(Figura 8B). 

 

 
Figura 8 – A. enforcadeira (Cryptostegia madagascariensis) competindo com carnaubeira (Copernicia prunifera 

(Mill.) H.E. Moore) na FLONA de Sobral; B. Resíduos sólidos descartados nos limites da FLONA de Açu. 

 

Em síntese, na ecorregião da Depressão 

Sertaneja Setentrional registrou-se, entre as UC 

analisadas, que a caça, as espécies exóticas 

invasoras e os processos seminaturais destacam-se 

como pressões e ameaças com valores de criticidade 

acima do total da média de todas as atividades 

investigadas (Figura 9).  

A B 

A B 



 

Figura 9 – Criticidade por pressão e ameaça nas UC federais da Depressão Sertaneja Setentrional. 

 

Destas, a presença de espécies exóticas 

e invasoras configura-se como ameaça crescente. As 

atividades menos impactantes também mostraram 

menor ameaça para o futuro, já que os valores de 

criticidade de pressão e de ameaça são os mesmos, 

excetuando-se a Construção e Operação de 

Infraestrutura que configura-se com CA maior do 

que CP. De maneira geral as UCs investigadas 

sofrem baixa pressão e ameaça, com excessão das 

ações causadas pela caça, espécies exóticas e 

processos seminatuais (Figura 9). 

Pode-se constatar também, por meio do 

gráfico abaixo (Figura 10) que a FLONA de Sobral 

é a UC que apresenta maiores criticidades de 

pressão e ameaça, enquanto a ESEC de Aiuaba foi a 

UC que apresentou menores valores de criticidade. 

O gráfico abaixo (Figura 10) também demonstra 

que, entre as UCs analisadas, a média das 

criticidades de pressão e ameaça para as UCs de US 

é maior do que para as UCs de PI. Assim, 

compreende-se que as UCs de US sofrem mais 

pressão que as UCs de Proteção Integral. 

 

  

Figura 10 – Médias das Criticidades de Pressão e Ameaça por UC e por Categoria de UC (PI ou US). 
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4. Discussão  

 

Ações antrópicas nocivas associadas 

às condições de seca das áreas de Caatinga 

são as principais ameaças a manutenção da 

biodiversidades nestes ecossistemas. Isso 

deve-se ao fato de que os distúrbios 

antropogênicos causam alterações nas 

relações entre espécies locais, como animais e 

plantas, por exemplo, comprometendo a 

funcionalidade das comunidades e a 

manutenção dessa biodiversidade (Silva et al., 

2020).  

Tomando por base as principais 

pressões e ameaças estabelecidas nas UC 

destacadas nos Resultados deste artigo, dentre 

as quatro UC analisadas, a pastagem, os 

processos seminaturais, espécies exóticas 

invasoras e a caça configuram-se como as 

quatro atividades que mais se destacam, por 

estarem bem próximas da média (pastagem), 

ou acima da média de criticidade para a região 

(caça, espécies exóticas e processos 

seminaturais).  

Quanto a pastagem, esta não 

configurou-se como pressão e/ou ameaça 

somente na ESEC do Seridó. Teixeira e 

Venticinque (2014) confirmam os resultados 

deste trabalho ao definirem como pressões a 

caça e a presença de espécies exóticas 

invasoras nesta UC. A pastagem foi registrada 

como pressão e ameaça em 58,9% das UCs 

federais, com tendência constante de 

ocorrência e valor de criticidade de pressão de 

12,8% (ICMBio e WWF-Brasil, 2012), 

resultados equivalentes aos obtidos nesta 

pesquisa, com valor de criticidade de pressão 

de 16%. 

Sobre a pastagem como pressão e 

ameaça, é relevante considerar que o gado foi 

introduzido na região semiárida do nordeste 

brasileiro a partir do século XVII devido às 

restrições climáticas à agricultura. Destarte, a 

partir desse período a pecuária foi se 

destacando como uma das principais 

atividades econômicas da Caatinga (Dias, 

Massara e Bocchiglieri, 2019). 

Pereira, Ferreira e Guimarães (2018) 

afirmam que a pastagem quando relizada 

inadvertidamente pode causar sérios 

problemas sociais, ambientais e econômicos. 

Neste caso, a vulnerabilidade nos ambientes 

de pastejo se dá pelo pisoteio do solo e 

interferência no rebrotamento de vegetais, 

intensificando o processo de desertificação 

(Vieira et al., 2016). 

Dias, Massara e Bocchiglieri (2019) 

apresentam, como impactos gerados pelo 

pastoreio inadequado, o comprometimento da 

manutenção dos hábitats, a redução da 

qualidade da água (a degradação da vegetação 

no local interfere no ciclo da água, além do 

fato de que a maior quantidade de animas gera 

aumento dos dejetos nos cursos hídricos), 

além do envilecimento dos serviços 

ecossistêmicos. Schulz et al. (2016, p. 62) 

ainda citam que “o pastoreio causa liberação 

substancial de carbono dos solos das florestas 

secas brasileiras”. 

Das UCs investigadas, a ESEC do 

Seridó e a FLONA de Açu são as únicas que 

possuem Plano de Manejo. Porém, o Plano de 

Manejo (PM) desta FLONA foi aprovado 

somente em outubro de 2019, encontrando-se 

em fase de consolidação na UC. O 

desenvolvimento de PM para áreas protegidas 

é uma forma eficiente de melhor gerenciar a 

ocorrência das pastagens, principalmente no 

interior das UC, já que os donos dos animais 

costumam pastoreá-los para as áreas 

protegidas, onde circulam livremente na busca 

de forragem e água (Dias, Massara e 

Bocchiglieri, 2019). Assim, os PM auxiliam 

na redução dos impactos sobre a fauna e a 

flora nativa, principalmente quando se 

referem ao semiárido brasileiro onde essa 

atividade costuma ser fácilmente observada. 

Em contrapartida, além do gado, 

Tabarelli et al. (2018) explicam que o 

semiárido nordestino abriga também, grande 

densidade de caprinos, na maioria das vezes 

ultrapassando a capacidade de suporte dos 

ecossistemas, causando degradação dos 

ambientes pela compactação do solo e 

consumo de espécies vegetais. Neste caso, o 

pastejo por caprinos e por gado ocasiona 

desertificação em aproximadamente 11% da 

Caatinga (Albuquerque e Melo, 2018). 

Neste sentido, são necessárias ações 

para minimizar os efeitos nocivos da 

pastagem intensiva. Dias, Massara e 

Bocchiglieri (2019) recomendam: barreiras de 

acesso dos animais por meio de portões e 

guardas; sensibilização dos proprietários dos 

animais sobre a ilegalidade de liberar o gado 

em áreas protegidas; implementação do 

monitoramento da área, de acordo com o 

Plano de Manejo, bem como manutenção de 

seus limites. Essas são medidas que não 
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demandam muitos recursos e que possuem 

resultados imediatos.  

Partindo para a análise dos processos 

seminaturais, estes podem ser considerados 

como processos naturais intensificados pela 

ação humana, sendo identificados na área 

estudada os incêndios naturais, a eutrofização 

e o assoreamento de recurso hídrico devido à 

retirada de vegetação.  

A criticidade de pressão registrada 

para os processos seminaturais no ciclo de 

2010 foi de 9,9%, ocorrendo em 47,6% das 

UCs federais brasileiras, com tendência 

constante de pressão (ICMBio e WWF-Brasil, 

2012). Para esta pesquisa, referente ao ciclo 

2019/2020, o valor de criticidade dessa 

pressão foi maior, 27%. Esta pressão/ameaça 

foi identificada somente na FLONA de 

Sobral, e ainda assim, destacou-se como 

pressão que se encontra com valor de 

criticidade acima da média, mas que apresenta 

tendência de diminuir. 

Segundo Arnan et al. (2018) e Silva et 

al. (2020), as ações antrópicas interferem 

sobre a diversidade biológica e, 

consequentemente, sobre o equilíbrio dos 

ecossistemas tropicais, concluindo em suas 

pesquisas que o efeito combinado entre a ação 

humana e a condição de aridez ameaçam as 

relações entre a fauna e a flora, interferindo na 

manutenção das comunidades e da 

biodiversidade na Caatinga.  

Com relação a presença de espécies 

exóticas invasoras, estas foram detectadas na 

ESEC do Seridó, FLONA de Sobral e 

FLONA de Açu, não sendo identificadas 

somente na ESEC de Aiuaba. Teixeira e 

Venticinque (2014) citam Algaroba, Leucena 

e Caprinos como espécies exóticas e invasoras 

na ESEC do Seridó.  

Na análise do ciclo de 2010, esta 

pressão apresentou valor de criticidade igual a 

16,5%, ocorrendo como pressão e ameaça em 

66,1% das UCs federais brasileiras e com 

tendência de manter-se constante (ICMBio e 

WWF-Brasil, 2012). Na presente pesquisa foi 

possível inferir que a criticidade desta pressão 

apresenta valor bem maior (41,5%), indicando 

grande preocupação para a gestão das UCs. 

Nas áreas onde ocorre, apresenta tendência de 

diminuição somente na ESEC de Seridó, nas 

demais há tendência de aumento desta 

pressão. 

Espécies exóticas são aquelas não 

nativas da região onde se encontram. Estas 

passam a ser consideradas como invasoras 

quando se estabelecem e se espalham (Jeschke 

et al., 2014). Sousa, Andrade e Xavier (2016, 

p. 39) afirmam que “espécies exóticas 

invasoras causam modificações desfavoráveis 

em comunidades vegetais onde se 

estabelecem, levando as áreas invadidas a 

uma condição ecologicamente inferior, com 

perda de biodiversidade no nível de espécies e 

de diversos processos ecológicos.”  

Isso deve-se ao fato de que as 

espécies exóticas invasoras se propagam com 

bastante facilidade, já que não apresentam 

predadores, competidores ou patógenos na 

região onde são introduzidas (Santos e 

Fabricante, 2019). No caso da Caatinga, nas 

zonas mais úmidas, a enforcadeira, 

Cryptostegia madagascariensis, é uma 

espécie exótica invasora que compete com a 

carnaubeira por luz. Dessa forma, a espécie 

nativa morre por sombreamento (Sousa, 

Andrade e Xavier, 2016).   

A enforcadeira também conhecida 

como unha-de-bruxa, unha-do-cão, viuvinha 

alegre ou trepadeira, nativa de Madagascar 

(África), considerada como potencial invasora 

na Caatinga, libera compostos alelopáticos 

que aumentam sua capacidade de invasão, 

interferindo na diversidade de espécies nativas 

e na competição por recurso. Dessa forma, 

configura-se como ameaça ao equilíbrio 

ambiental local (Jeschke et al., 2014; Brito et 

al., 2015; Araújo et al., 2017). 

Para realizar o controle de espécies 

como essa, Jeschke et al. (2014), defendem 

que é necessário considerar os impactos 

causados diretamente ou indiretamente, 

ecologicamente, ponderando também as 

influências socioeconômicas, todos em escala 

espacial e temporal, para que assim sejam 

traçadas ações dos gerentes para minimizar os 

efeitos causados por tais indivíduos. 

Outra atividade, nesse caso, 

observado em todas as UC estudadas foi a 

caça. Teixeira e Venticinque (2014), apontam 

que na ESEC do Seridó, a caça é uma 

atividade que ocorre de forma espalhada, 

sendo esta considerada também como ameaça. 

Na análise do ciclo de 2010, a caça foi uma 

pressão que atingiu 89,7% das UCs federais 

brasileiras (ICMBio e WWF-Brasil, 2012). 

Chaves, Alves e Albuquerque (2020) afirmam 

que o crescimento populacional próximo a 

áreas preservadas proporcionou o aumento do 

consumo de carne de caça, aumentando os 

impactos em tais áreas. De forma geral, 

mesmo que amplamente praticada e 

culturalmente enraizada, é uma atividade 

ilegal, sendo extremamente desafiador preterir 
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políticas eficazes para amparar a vida silvestre 

em regiões semiáridas (Bragagnolo et al., 

2019). 

O valor de criticidade para caça no 

ciclo de 2010 registrou média de 20,1%, 

mantendo-se com tendência constante 

(ICMBio e WWF-Brasil, 2012). Na presente 

pesquisa, esta pressão ocorre em todas as UCs 

analisadas, com criticidade média de pressão 

de 59%, valor bem mais alto que o da média 

das UCs federais Brasileiras. Porém, de forma 

geral há tendência de diminuição dessa 

pressão.  

Albuquerque e Melo (2018), afirmam 

que a caça de animais selvagens é uma prática 

recorrente e antiga realizada na Caatinga. 

Mamíferos como Mazama gouazoubira 

(veado catingueiro), Kerodon rupestris (preá), 

Tolypeutes tricinctus (tatu-bola) e Cabassous 

tatouay (tatu de rabo mole), aves da família 

Columbidae (pombos e rolinhas) são os 

principais alvos dos caçadores na Caatinga 

(Albuquerque e Melo, 2018; Silva; Lacher 

Júnior, 2019). Pelo fato de a caça ser uma 

atividade ilegal, é difícil a coleta de dados 

sobre caçadores e espécies exploradas, 

interferindo na tomada de decisão pelos 

gerentes das UC (Bragagnolo et al., 2019).  

Entre as UC estudadas, a ESEC de 

Aiuaba e do Seridó registram informações 

sobre espécies caçadas como: Zenaida 

Auriculata (avoante), Eupsittula cactorum 

(periquito da Caatinga), Forpus 

xanthopterygius (tuim), Euphonia chlorotica 

(vi-vi), Sporophila albogularis (golinho), 

Dasypus novemcinctus (tatu  verdadeiro), o 

Euphractus  sexcinctus Linnaeus (tatu  peba) 

para as duas UCs, e Tamandua tetradactyla/ 

Linnaeus (tamanduá mirim) e da Conepatus 

semistriatus (ticaca) para ESEC do Seridó 

(Nascimento, 2000, p. 16; Silva, 2009; Santos 

et al., 2019, p.484).  

Entre suas principais consequências, 

Marinho et al. (2018), afirmam que a caça 

acaba gerando desequilíbrios nos ecossistemas 

à medida que gera ameaça e extinção de 

espécies, reduzindo a biodiversidade e 

interferindo em processos ecossistêmicos, 

causando desequilíbrio nas cadeias e teias 

alimentares, principalmente devido a alteração 

no controle de populações de herbívoros, 

modulação no ciclo de nutrientes e dispersão 

de sementes, por exemplo. 

Bragagnolo et al. (2019), estabelecem 

algumas formas de mitigar os problemas da 

caça: desenvolver campanhas educativas, 

remover incentivos para o comércio da caça, 

introdução de outros meios de subsistência na 

região, criação de programas de caçadores de 

subsistência licenciados e incentivo a técnicas 

de produção em cativeiro de animais silvestres 

para comercialização. 

Outra pressão, que ocorre na ESEC de 

Açu e FLONA de Sobral, e que foi citada 

também como Influência Externa nesta 

FLONA, é o descarte de resíduos nas regiões 

do entono das UC. Sobre essa pressão na 

FLONA de Açu, Teixeira e Venticinque 

(2014) destacam que a expansão urbana 

exerce forte pressão sobre esta UC, sendo 

considerado um impacto alto e, mesmo que 

seja uma ameaça moderada e de baixa 

probabilidade na análise de 2014 pelos 

autores, nesta pesquisa foi considerada como 

pressão que aumentou ligeramente e que 

configura-se como uma alta ameaça.  

No ciclo de 2010, a poluição por 

disposição incorreta de resíduos foi registrada 

em 68,2% das UCs federais brasileiras, com 

criticidade de pressão de 11,7%, tendendo a 

permanecer constante. Nas UCs analisadas na 

presente pesquisa, a média de criticidade de 

pressão foi 10%, assemelhando-se aos 

resultados do ciclo de 2010. Esta pressão foi 

registrada somente nas FLONAs de Sobral e 

Açu. Na primeira tende a diminuir, enquanto 

na segunda há tendência de aumento. 

Neste sentido, observa-se a 

necessidade de direcionar ações que melhor 

gerenciem a situação do descarte de resíduos 

nas áreas do entorno dessas unidades. Dessa 

forma, trabalhar, junto as comunidades locais, 

a sensibilização sobre o descarte correto dos 

resíduos, bem como o sentimento de 

pertencimento e cuidado perante a natureza, 

além dos valores de qualidade de vida gerados 

por essas áreas protegidas, pode auxiliar na 

mitigação desta pressão ambiental. 

Segundo Masullo, Gurgel e Laques 

(2018), o problema do destino incorreto dos 

resíduos sólidos, juntamente com as 

queimadas, desaparecimento da caça, redução 

de peixes e coflitos fundiários, impactam as 

dimensões socioambientais e econômicas da 

região. Bezerra et al. (2018) também 

destacam o impacto das queimadas ao 

afirmarem que interferem nas características 

climáticas, disponibilidade de nutriente no 

solo e redução da biodiversidade, animal, 

vegetal e de microorganismos. Somente foi 

detectada ocorrência de incêndios, em Aiuaba, 

com tendência de diminuição drástica e 

probabilidade muito baixa de ser uma ameaça.  
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Em geral, as categorias e extensão 

dessas pressões e ameaças estão relacionadas 

com a condução da gestão, incluindo manejo, 

monitoramento e fiscalização. Nesse contexto, 

é relevante observar que, mesmo apresentando 

valor de criticidade de caça na média, ou um 

pouco acima da média para pressão e ameaça, 

a UC que apresentou menor número de 

atividades que representam pressão e ameaça 

(caça e espécies exóticas invasoras) foi a 

ESEC do Seridó, UC que possui PM há quase 

16 anos.  

Dessa forma, Lu, Kao e Chao (2012) 

sugerem que a primeira prioridade que deve 

ser dada para o fortalecimento do 

planejamento gerencial, a fim de melhorar a 

eficácia da gestão das áreas protegidas é a 

elaboração e efetivação do Plano de Manejo, 

instrumento que facilita o planejamento e a 

tomada de decisão por parte dos gestores, 

instrumento que precisa ser priorizado pelas 

UC estudadas neste trabalho. 

Neste sentido, a ESEC de Aiuaba e a 

FLONA de Açu apresentaram valores de 

criticidade mais baixos para suas pressões e 

ameaças, enquando a ESEC do Seridó e a 

FLONA de Sobral apresentaram valores mais 

altos (Figura 15). Entre as UC estudas a 

FLONA de Sobral apresentou maiores valores 

de criticidade de pressão e ameaça, enquanto 

para ESEC de Aiuaba foram registrados os 

menores valores. Também pode-se destacar 

que as duas UCs de US obtiveram maiores 

valores de criticidade, enquanto as duas UCs 

de PI registraram menores valores de 

criticidade. 

A criticidade das pressões das UC de 

Caatinga aumentaram em 8,3 pontos 

percentuais do ciclo do RAPPAM de 

2005/2006 para 2010. Atingindo uma 

criticidade de 13,6%, sendo este um resultado 

semelhante ao da FLONA de Açu. No ciclo 

de 2010, entre as UCs de US e de PI a 

diferença entre as criticidades foi de somente 

1,6 pontos percentuais, tendo as UCs de US 

atingido maiores valores de criticitade 

(13,4%). Neste caso, as FLONAs 

apresentaram maiores valores de criticidade 

de pressão (10,2%) quando comparadas as 

ESECs (8,9%), sendo observado resultado 

semelhante para criticidade de ameaça 

(ICMBio e WWF-BRASIL, 2012). No estudo 

em questão, a média das criticidades das duas 

UC de US foi maior do que a média das 

criticidades das duas UC de PI. 

Com relação às pressões existentes 

nas UC, há uma tendência de redução. Para as 

ameaças, a probabilidade de ocorrerem é 

geralmente baixa. Porém, nas FLONAs, UC 

de US, observa-se para atividade de 

disponibilidade de resíduos (FLONA de Açu) 

e ocorrência de espécies exóticas invasoras 

(FLONA de Sobral) uma alta probabilidade de 

ecorrência. 

 

5. Considerações Finais 

 

Com a análise das pressões e ameaças 

em quatro UC federais da Depressão Sertaneja 

Setentrional, pode-se observar que as que 

apresentaram maior criticidade entre as UC 

foram a pastagem, os processos seminaturais, 

a presença de espécies exóticas e a caça (em 

ordem crescente), indicando a necessidade de 

maior controle de tais atividade nessa 

ecorregião.  

Além disso, a FLONA de Sobral é a 

UC que mais sofre pressões e ameaças. Em 

contrapartida, a ESEC de Aiuaba é a UC que 

menos sofre com essas atividades. Foi 

possível concluir também que, considerando a 

média dos valores de criticidade para pressão 

e ameaça, entre as áreas analisadas, esse valor 

é maior para as UCs de US do que para as 

UCs de PI.  

Nesse contexto, identificar as pressões 

e ameaças mais críticas é relevante para o 

planejamento e tomada de decisão do 

processo de melhoria da efetividade das 

Unidades de Conservação, de forma a 

direcionar a elaboração do plano de manejo, 

no caso das UC onde este instrumento não 

existe (ESEC de Aiuaba, FLONA de Sobral e 

FLONA de Açu), além de direcionar e 

intensificar as ações de monitoramentos e 

fiscalização na ESEC de Seridó, que mesmo 

possuindo Plano de Manejo e registrando 

somente duas atividades (caça e presença de 

espécies exóticas invasoras), obteve valor de 

criticidade de caça na média, ou acima da 

média  para pressão e ameaça. 

Estas ações são importantes para 

minimizar os impactos sobre essas áreas, fator 

relevante para proteção da região investigada 

que tanto sofre com a intervenção antrópica 

em meio às fragilidades ambientais do 

semiárido. 

Finalmente, pode-se afirmar que o 

método aplicado nas UC permitiu identificar 

suas pressões e ameaças, contribuido para a 

compreensão das relações sociais, econômicas 

e ambientais existentes entre as comunidades 

locais e as UC investigadas, além de propor 
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recomendações que aumentem a efetividade 

da gestão de manejo de cada sistema 

analisado. 
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Capítulo 3 

Este artigo ainda não foi submetido a Periódico. 
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Avaliação rápida e priorização da gestão de áreas protegidas de Caatinga na 

Depressão Sertaneja Setentrional, Brasil 

 

Rapid Assessment and priorization of protected area management of Caatinga in the 

Setentrional Sertaneja Depression, Brazil 

 

RESUMO 

 

As áreas protegidas são instrumentos legais e comprovadamente imprescindíveis para a 

manutenção da biodiversidade no planeta. Na Caatinga auxiliam na contenção da expansão 

das ações antrópicas. Nesse sentido, além de considerar a área de abrangência desses 

espaços nesse domínio, é extremamente importante avaliar se os objetivos para os quais 

foram criados, vem sendo cumpridos de forma a manter a integridade dos ecossistemas na 

região. Para isso, avaliar a efetividade de gestão das Unidades de Conservação (UC) é 

primordial ao identificar ações prioritárias à conservação. Dessa forma, o presente estudo 

objetivou avaliar a efetividade de gestão de quatro UCs federais da Depressão Sertaneja 

Setentrional, duas no estado no Ceará e duas no Rio Grande do Norte. Para isso, foi aplicado 

o método RAPPAM (Rapid Assessment and Priorization of Protected Area Management) 

entre os anos de 2019 e 2020. As UCs de Proteção Integral (PI) revelaram alta efetividade, 

enquanto as UCs de Uso Sustentável (US) revelaram média efetividade. Foram identificadas 

como principais pressões e ameaças: caça, espécies exóticas invasoras, processos 

seminaturais e pastagem. Além disso, constatou-se que as UCs apresentam grande 

importância biológicas, porém reduzida importância socioeconômica e reduzida 

vulnerabilidade. Os principais problemas identificados estão relacionados ao elemento 

Insumos, revelando insuficiência nos recursos humanos, financeiros, comunicação e 

informação e infraestrutura. Em adição, foi possível considerar que os recursos financeiros 

disponíveis as UCs ajudariam a melhorar a conservação, já que facilitaria ações de manejo, 

monitoramento e fiscalização, bem como a promoção de atividades de educação ambiental 

para melhorar a relação e a comunicação com as comunidades locais, a fim de conter 

pressões e ameaças no interior desses áreas protegidas. 

 

Palavras-chave: Ações prioritárias. Espaços protegidos. Gerenciamento. UCs de Caatinga.  

 

ABSTRACT 

 

Protected areas are legal instruments and proven to be essential for the maintenance of 

biodiversity on the planet. In the Caatinga, they help to contain the expansion of anthropic 

actions. In this sense, in addition to considering the area covered by these spaces in this 

domain, it is extremely important to assess whether the objectives for which they were 

created have been fulfilled in order to maintain the integrity of ecosystems in the region. To 

this end, assessing the management effectiveness of Protected Areas (PA) is essential when 

identifying priority actions for conservation. Thus, the present study aimed to evaluate the 

management effectiveness of four federal UCs of the Northern Northern Depression, two in 

the state in Ceará and two in Rio Grande do Norte. To this end, the RAPPAM (Rapid 

Assessment and Priorization of Protected Area Management) method was applied between 

the years 2019 and 2020. The Integral Protection (IP) PA showed high effectiveness, while 

the Sustainable Use (SU) PA revealed medium effectiveness. The main pressures and threats 

were identified: hunting, invasive alien species, semi-natural processes and pasture. In 

addition, it was found that UCs have great biological importance, but reduced 

socioeconomic importance and reduced vulnerability. The main problems identified are 

related to the Inputs element, revealing insufficiency in human and financial resources, 

communication and information and infrastructure. In addition, it was possible to consider 
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that the financial resources available to PA would help to improve conservation, since it 

would facilitate management, monitoring and inspection actions, as well as the promotion of 

environmental education activities to improve the relationship and communication with 

local communities. in order to contain pressures and threats within these protected areas. 

 

Keywords: Priority actions. Protected spaces. Management. Caatinga PA. 

 

1 Introdução 

 

As Unidades de Conservação (UCs) são instrumentos legais considerados como 

uma das melhores estratégias para conservar os recursos naturais e reduzir a perda da 

biodiversidade. A partir do início do século XX, estas áreas balizaram os esforços para 

sustentar a diversidade biológica, porém atualmente sofrem com as pressões antrópicas e 

descaso pelo poder público (JEPSON et al., 2017).  

Neste caso, as UCs configuram-se como ferramentas importantes no controle 

dessas atividades, já que limitam a ação humana e melhor gerenciam as formas de uso dos 

ecossistemas, consequentemente auxiliando na garantia dos serviços que a natureza pode 

oferecer. As UCs brasileiras cobrem aproximadamente 25% do território do país e protegem 

39% da área remanescente de vegetação nativa (OLIVEIRA et al., 2017). O Brasil conta 

com 2.446 áreas protegidas, sendo destas 1.004 federais, 1.052 Estaduais e 390 municipais 

(CNUC, 2020).  

Porém, embora a porcentagem de áreas protegidas deva ser considerada, é 

necessário direcionar atenção para seu processo de implantação e consolidação, já que a 

eficácia dessas UCs depende do planejamento e execução de ações de proteção, recuperação 

de áreas degradadas, gestão dos ecossistemas, pesquisa, monitoramento, dentre outras ações 

(BARRETO; DRUMMOND, 2017). Assim, esse é um dos motivos que justifica o fato de, 

embora a porcentagem em área de UC venha aumentando no mundo, este não é 

acompanhado pelo aumento da conservação da biodiversidade (JEPSON et al., 2017). 

Neste sentido, é relevante avaliar a efetividade de gestão para medir a eficácia 

das UCs no cumprimento de seus objetivos de conservação. Para isso, existem alguns 

métodos de avaliação. Dentre eles, o método RAPPAM (Rapid Assessment and Priorization 

of Protected Area Management) é um dos mais utilizados, aplicado mundialmente e que se 

destaca por ser facilmente adaptável a todas as categorias de UCs (MOHSENI et al., 2019). 

O RAPPAM é um método de avaliação de efetividade de gestão de UC 

desenvolvido pela WWF (World Wildlife Fund) e visa fornecer subsídios para “o 

desenvolvimento de políticas adequadas à proteção de florestas e à formação de uma rede 

viável de unidades de conservação” (ERVIN, 2003, p. 17). 

A Caatinga, domínio exclusivamente brasileiro, é marcada por pressões 

ambientais que juntamente com sua condição semiárida, intensificam seu processo de 

degradação. Em toda a extensão de Caatinga no país, a Depressão Sertaneja Setentrional 

caracteriza-se como uma das ecorregiões que mais sofre com os impactos ambientais na 

região. Neste sentido, a instituição de UCs é extremamente relevante para melhorar a 

conservação da natureza na região. 

Ainda assim, a Caatinga contém somente 3% da cobertura geográfica das UCs 

brasileiras, estando entre os biomas menos protegidos do país (OLIVEIRA et al., 2017); 

CNUC, 2020). Na Caatinga as UCs ocupam 9% de seu território, sendo 2,4% representado 

em UCs de Proteção Integral (PI), e 6,6% em UCs de Uso Sustentável (US) (CNUC, 2020). 

Neste sentido, garantir a eficiência de gestão nessas áreas é de extrema 

relevância para que estas possam cumprir suas metas na preservação dos ecossistemas, 

assegurando a conservação da diversidade biológica nesses ambientes. Dessa forma, o 

presente trabalho objetiva avaliar a efetividade de gestão de quatro UCs federais da 

Depressão Sertaneja Setentrional, indicando ações prioritárias para melhorar sua efetividade 
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de gestão e, dessa forma, garantir o cumprimento dos seus objetivos na conservação da 

Caatinga. 

 

2 Metodologia 

 

2.1 Delimitação e caracterização da área de estudo  

 

As UCs, objetos de estudo da presente pesquisa, encontram-se na Ecorregião de 

Caatinga da Depressão Sertaneja Setentrional, área de clima semiárido, caracterizada por 

apresentar vegetação xerófila, arbórea e arbustiva, com espécies caducifólias e com folhas 

modificadas em espinhos. Essa região é marcada pelo déficit hídrico, com baixa 

pluviosidade, chuvas irregulares e elevada taxa de evapotranspiração. Além disso, os solos 

são geralmente rasos e pedregosos, marcados pela erosão e com sinais de desertificação 

(SILVA; LACHER JÚNIOR, 2019). 

As quatro áreas protegidas estudadas foram: Estação Ecológica (ESEC) do 

Seridó e Floresta Nacional (FLONA) de Açu, localizadas no estado do Rio Grande do Norte, 

e ESEC de Aiuaba e a FLONA de Sobral, localizadas no estado do Ceará, todas UCs 

federais (Figura 1).  

 

Figura 1 – Mapa de localização de quatro UC federais da Ecorregião Depressão Sertaneja 

Setentrional. 

 

 
 

Algumas características das UC escolhidas para este estudo podem ser 

encontradas na tabela 1, abaixo: 
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Tabela 1 – Características gerais das UC que serão investigadas. 

UC Área (ha) Ano de Criação Responsável 

ESEC de 

Aiuaba 

11.746,78 Decreto s/nº de 06.02.2001 ICMBio/MMA 

FLONA de 

Sobral 

661,01 Portaria nº 358 de 27.09.2001 ICMBio/MMA 

FLONA de 

Açu 

215,25 - 217,27 

(ampliação) 

Portaria nº 245 de 18.07.2001 ICMBio/MMA 

ESEC do 

Seridó 

1.123,61 Decreto nº 87.222 de 31.05.1982 ICMBio/MMA 

Fonte: ICMBio, 2020. 

 

Essa ecorregião conta com mais três UCs que não foram consideradas neste 

estudo: ESEC do Castanhão, a Área de Proteção Ambiental (APA) da Ibiapaba e a APA do 

Delta do Parnaíba. Estas áreas não foram escolhidas devido aos seguintes motivos: ESEC do 

Castanhão não possui gestão atualmente, impossibilitando a aplicação do RAPPAM; as 

APAs apresentam grande parte de sua área fora da Depressão Sertaneja Setentrional, 

possuindo características e dinâmicas ambientais que diferem das apresentadas pela 

Ecorregião estudada. 

 

2.2 Procedimentos metodológicos 

 

Para a avaliação de efetividade nas quatro UCs escolhidas, foi aplicado, junto a 

gestão de cada uma delas, o método RAPPAM, em 2019. Essa pesquisa foi autorizada pelo 

ICMBio/MMA/SISBIO (nº 68055-1).  

 

2.2.1 Método de Avaliação Rápida e Priorização do Manejo de Unidades de 

Conservação (RAPPAM) 

 

Para aplicação do método foi necessária colaboração dos gerentes, analistas 

ambiental e administrativo e técnicos por meio de questionário organizado em 16 módulos e 

5 elementos, conforme pode ser observado na tabela abaixo (Tabela 2): 

 

Tabela 2 – Estrutura do questionário RAPPAM. 

Módulo Sigla Número de 

questões 

Pontuação 

máxima 

1 Perfil P 15 - 

2 Pressões e ameaças PA Variável 64 

Contexto  29 145 

3 Importância biológica IB 10 50 

4 Importância 

socioeconômica 

ISE 10 50 

5 Vulnerabilidade VU 9 45 

Planejamento  16 80 

6 Objetivos OB 5 25 

7 Amparo legal AL 5 25 

8 Desenho e 

planejamento da área 

DP 6 30 

Insumos  22 110 

9 Recursos humanos RH 5 25 

10 Comunicação e CI 6 30 
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informação 

11 Infraestrutura INF 5 25 

12 Recursos financeiros RF 6 30 

Processos  17 85 

13 Planejamento PG 5 25 

14 Processo de tomada 

de decisão 

PTD 6 30 

15 Pesquisa, avaliação e 

monitoramento 

PAM 6 30 

Resultados  12 60 

16 Resultados RS 12 60 

Fonte: WWF-BRASIL (2017). 

 

2.2.1.2 Análise de pressão e ameaça 

 

O módulo de pressões e ameaças foi analisado conforme uma lista de 16 

atividades (ERVIN, 2003). Cada uma das 16 atividades poderia ser considerada como 

pressão e/ou como ameaça. Para ser pressão, a atividade deveria ter ocorrido nos último 5 

anos, contados da data de aplicação do método. Para ser ameaça, a atividade deveria ter 

probabilidade de ocorrer nos próximo 5 anos. 

Entre as atividades avaliadas como pressão e ou ameaça tem-se: 1. Extração de 

Madeira, 2. Agricultura e silvicultura; 3. Pastagem; 4. Ocupação Humana; 5. Extração 

Mineral; 6. Construção e Operação de Infraestrutura; 7. Caça, 8. Pesca, 9. Coleta de 

Produtos não madeireiros; 10. Turismo e recreação; 11. Disposição de Resíduos (Poluição); 

12. Processos Seminaturais; 13. Espécies Exóticas Invasoras; 14. Uso dos recursos por 

populações residentes; 15. Influências Externas; e 16. Incêndios de Origem Antrópica. 

Tomando por base as atividades supracitadas, os membros do corpo gestor das 

UC responderam de forma consensual se estas eram pressão (elencando informações 

referentes a tendência, abrangência, impacto e permanência); e/ou ameaça (elencando 

informações sobre probabilidade, abrangência, impacto e permanência) (tabela 3). 

 

Tabela 3 – Atribuição de valores para a análise das pressões e ameaças sobre cada UC. 

Tendência/Probabilidade Abrangência Impacto Permanência 

Aumentou drasticamente/ 

Muito Alta = 2 

Total (4) Severo (4) Permanente (4) 

Aumentou ligeiramente/ 

Alta = 1 

Generalizado (3) Alto (3) A longo prazo (3) 

Permaneceu constante/ 

Média = 0 

Espalhado (2) Moderado (2) A médio prazo (2) 

Diminuiu 

ligeiramente/Baixa = -1 

Localizado (1) Suave (1) A curto prazo (1) 

Diminuiu drasticamente/ 

Muito baixa = -2 

- - - 

FONTE: Adaptado de Ervin (2003). 

 

Assim, as pressões e/ou ameaças foram avaliadas quando ao seu grau de 

criticidade. A criticidade de pressão (CP) e a criticidade de ameaça (CA) são calculadas pela 

multiplicação dos valores de abrangência, impacto e permanência. A tendência e a 

probabilidade, são descritas de forma subjetiva, respectivamente para pressão e para ameaça. 
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2.2.1.3 Análise de efetividade de gestão 

 

Para analisar a efetividade de gestão, além de considerar as pressões e as 

ameaças, foram considerados os elementos contexto, planejamento, insumos, processos e 

resultados. Para cada módulo de cada elemento foram respondidas perguntas objetivas e a 

elas atribuídos valor de acordo com a tabela abaixo (tabela 4). 

 

Tabela 4 – Pontuação de cada opção de resposta para cada questão dos módulos. 

Opção de resposta Valor 

Sim 5 

Predominantemente sim 3 

Predominantemente não 1 

Não 0 

Fonte: Adaptado de Ervin (2003). 

 

Para calcular a pontuação de cada módulo foi feita, inicialmente, a soma dos 

valores das respostas obtidas em cada questão e, posteriormente, esse valor foi divido pela 

pontuação máxima para cada módulo (conferir tabela 2).  

Para a determinação do índice da efetividade de gestão (IG) foram analisados 11 

módulos, sendo estes referentes aos elementos Planejamento, Insumos, Processos e 

Resultados. O elemento contexto é analisado de forma descritiva a partir das porcentagens 

obtidas para Importância Biológica, Importância Socioeconômica e Vulnerabilidade. 

Para o cálculo do IG, após a obtenção do valor em porcentagem para cada módulo, 

foi calculada a média aritmética desses valores. Essa média corresponde a porcentagem de 

efetividade de gestão de cada UC analisada. Se a pontuação máxima obtida em cada UC foi 

acima de 60%, esta tem alta efetividade na gestão; a efetividade é média, quando o resultado 

for igual ou entre 40 e 60%; e baixa, para resultados abaixo de 40%.  

Para análise dos dados, estes foram selecionados e tabulados, utilizando-se o 

software Microsoft Office Excel® versão 2010 para elaboração de planilhas. Estas 

continham os dados de criticidade das pressões e das ameaças, as porcentagens dos módulos 

do elemento contexto, bem como as porcentagens de todos os 11 módulos analisados (6 a 

16) e do Índice Geral (obtido pela média dos valores dos 11 módulos) para cada uma das 

quatro UC estudadas. Cada um desses módulos foi considerado como um indicador. 

 

3 Resultados 

 

Caça e espécies exóticas invasoras foram identificadas como pressão e como 

ameaça na ESEC do Seridó. A caça é uma atividade que ocorre de forma espalhada, 

considerada de alto impacto, já que foi uma atividade que aumentou ligeiramente nos 

últimos 5 anos, sendo o tempo de recuperação da área estimado em um longo prazo, com 

uma alta probabilidade de ocorrer nos próximos 5 anos. As espécies exóticas ocorrem de 

forma localizada, caracterizando impacto moderado e que pode ser recuperado em um curto 

prazo. Essa pressão diminuiu drasticamente ao longo dos últimos 5 anos e é considerada 

como ameaça muito baixa. Nesta UC, a caça configurou-se como atividade mais crítica. 

Foi relatado pelos gestores que o tatu-peba (Euphractus  sexcinctus) e o tatu 

verdadeiro (Dasypus novemcinctus) são os representantes da fauna mais caçadores. Com 

relação às espécies exóticas, foram citadas a algaroba (Prosopis juliflora) e a leucena 

(Leucaena leucocephala). 

Na ESEC de Aiuaba foram identificadas como pressões e ameaças: pastagem, 

ocupação humana, caça, influências externas e incêndios de origem antrópica. Todas essas 

pressões ocorrem de forma localizada e são de impacto suave, com exceção da pastagem que 
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tem impacto moderado. Para todas as atividades, o dano permanece em um curto prazo, não 

ultrapassando 5 anos. Todas essas pressões reduziram nos últimos 5 anos e tem baixa 

probabilidade de ocorrência nos próximos 5 anos. A criticidade dessas atividades foi baixa. 

Há 10 comunidades que fazem limite com a ESEC de Aiuaba: Volta de Baixo, 

Minador, Cajueiro, Bom Nome, Cedro, Boa Água, Gameleira, Araras, Poço da Roça e 

Patrimônio. Em alguns pontos, a ESEC não é cercada (30 a 50% do perímetro), de forma 

que se torna mais difícil controlar o acesso e consequentemente a ação antrópica sobre o seu 

território.  

Com relação a pastagem, foi relatada a presença de bovinos e caprinos no 

interior da UC. O destaque para a caça na região são as avoantes (Zenaida auriculata) e 

principal causa de conflitos sazonais na região, de março a maio, período de reprodução 

desses animais. Não há conflitos fundiários e a influência externa se dá principalmente pela 

proximidade das comunidades. Foi relatado somente um incêndio nos último 5 anos. Neste 

sentido, pode-se considerar que as pressões e as ameaças são pouco críticas na região. 

A FLONA de Açu registrou como pressões e ameaças pastagem (Figura 2A), 

construção e operação de infraestrutura (Figura 2D), caça, disposição de resíduos (poluição) 

(Figura 2B) e espécies exóticas invasoras. As atividades de caça e pastagem ocorrem de 

forma espalhada, enquanto as demais são localizadas. A disposição de resíduos destaca-se 

por apresentar alto impacto, enquanto a caça e as espécies exóticas invasoras apresentam 

impacto moderado. As demais são atividades de impacto suave. A caça foi considerada 

como atividade mais crítica, com longo prazo de permanência do dano.  

 

Figura 2 – Pressões registradas na FLONA de Açu. A. Pastagem de caprinos no entorno da 

UC. B. Resíduos sólidos queimados nos limites da UC. C. Poluição gerada pela ausência de 

saneamento básico nas proximidades da UC. D. Linha de transmissão instalada no interior 

da UC. 

 

 
 

A atividade de disposição de resíduos também foi considerada como problema 

sério, porém não ocorrendo de forma intensa no interior da UC, mas em seu entorno. 

Pastagem, caça e construção e operação de infraestrutura foram atividades que diminuíram 

ao longo dos último 5 anos, com média probabilidade de ameaça. Já a presença de espécies 

exóticas invasoras e disposição de resíduos aumentaram, com probabilidade média e alta, 

respectivamente, de ameaça. Das atividades que ocorrem no interior dessa UC, a mais crítica 

é a caça. 

A B 

C D 
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O impacto decorrente da pastagem nessa UC ocorre devido a presença de 

jumentos, gado e caprinos. Nem todo o perímetro da FLONA é cercado, o que facilita a 

intervenção antrópica em parte da área protegida, já que a UC limita-se com propriedades 

rurais e com comunidades como: Bela Vista, Alto São Francisco e Porto Piató. No que 

concerne a operação e construção de infraestrutura, antes de ser FLONA, já havia uma linha 

de transmissão que, atualmente, passa por dentro do território da UC. A prefeitura tinha 

pretensão de instalar uma outra linha de transmissão. Esta atividade, por sua vez, impacta a 

paisagem, aumenta o risco de incêndios, além de ocasionar desmatamento e morte de 

animais no momento de sua instalação.  

A poluição nos limites da UC é um problema sério, já que nas comunidades do 

entorno não há saneamento básico (Figura 2C) ou adequado sistema de descarte e coleta de 

resíduos sólidos. Com relação as espécies exóticas, foram citadas: algaroba (Prosopis 

juliflora), eucalipto (Eucalyptus sp.) e enforcadeira (Cryptostegia madagascariensis). Os 

animais que tiveram sua ocorrência reduzida na região devido a caça foram: veado-

catingueiro (Mazama gouazoubira), tatu-peba (Euphractus sexcintus) e asa-branca 

(Columba picazuro). 

A FLONA de Sobral registrou como atividades: pastagem (Figura 3C), 

construção e operação de infraestrutura (Figura 3D), caça, pesca, disposição de resíduos, 

processos seminaturais, espécies exóticas e influências externas. As atividades mais críticas, 

em ordem decrescente, foram: espécies exóticas e invasoras, processos seminaturais e caça. 

Dentre elas, a única que aumentou drasticamente foi a presença de espécie exótica e 

invasora com a enforcadeira (Cryptostegia madagascariensis) (Figura 3A), tendo alta 

probabilidade de ocorrer nos próximos 5 anos. A caça ocorre de forma espalhada, enquanto 

as outras duas ocorrem de forma generalizada. Configuram-se como impacto alto ou severo, 

com um longo prazo de permanência do dano.  

Como processos seminaturais registrou-se incêndio, eutrofização (Figura 3B) e 

assoreamento do açude Aires de Souza, parte localizado dentro da UC, onde também é 

realizada pesca. Como caça foram citados: tatu-peba (Euphractus  sexcinctus), gato do mato 

(Leopardus wiedii), Teju (gênero Tupinambis), Preá (Cavia aperea), pássaros em geral, com 

destaque para avoantes (Zenaida auriculata). 

 

Figura 3 – Pressões sobre a FLONA de Sobral. A. Cryptostegia madagascariensis, espécie 

exótica invasora. B. Processo de eutrofização no Açude Aires de Souza. C. Pastagem de 

gado no interior da FLONA. D. Infraestrutura de pesqueira desativada.   

 

 

A B 

C D 
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As UCs analisadas apresentaram alta Importância Biológica (69%), baixa 

Importância Socioeconômica (35%) e baixa Vulnerabilidade (24,5%). Porém, é necessário 

destacar que a FLONA de Açu sozinha apresentou VU média (52%). As UCs de US 

apresentaram valores maiores para ISE e VU. Já as UCs de PI apresentaram maiores valores 

de IB (Figura 2). 

 

Figura 2 - Valores percentuais de IB, ISE e VU das UCs avaliadas por grupos de Proteção 

Integral (PI) e Uso Sustentável (US). 

 

 
 

Os fatores que mais contribuíram para a alta IB nas UCs analisadas foram o fato 

de apresentarem níveis significativos de biodiversidade, contribuírem para a 

representatividade do Sistema de Áreas Protegidas, manterem padrões históricos de 

diversidade estrutural, além de protegerem ecossistemas que estão diminuindo de forma 

significativa. Já a baixa ISE deveu-se ao fato de as UCs não serem fonte de emprego nem de 

subsistência para as comunidades locais, não terem ou terem pouca importância religiosa ou 

espiritual, além de possuírem baixo valor recreativo. 

A vulnerabilidade média da FLONA de Açu deveu-se ao fato de haver 

dificuldades para monitorar atividades ilegais, baixa aplicação dos instrumentos legais, fácil 

acesso a atividades ilegais, conflitos entre as práticas culturais e os objetivos da UC, bem 

como ser difícil a contratação de funcionários. A baixa VU das demais UC, deveu-se a 

motivos contrários aos supracitados. 

Considerando a determinação da efetividade de gestão das UCs avaliadas, 

constata-se uma média efetividade de gestão (59%). O elemento Insumos, calculado a partir 

dos módulos RH, CI, INF e RF, foi o único elemento que obteve valor médio (45,4%), 

contribuindo para um IG geral médio (59%) entre as UCs. Os demais elementos 

Planejamento (67,8%), Processos (64,5%) e Resultados (70,8%) obtiveram alto valor 

(Tabela 5 e 6). 

 

Tabela 5 - Média e desvio padrão dos módulos da efetividade de gestão das UCs analisadas. 

Elemento Módulo Média UC de PI UC de US 

Planejamento OB 83,3 ± 22,3 90 ± 14,1 76,5 ± 33,2 

AL 62 ± 9,5 64 ± 11,3 60 ± 11,3 

DP 58,3 ± 21 72,5 ± 17,7 44 ± 14,1 

Insumos RH 60 ± 11,8 68 ± 11,3 52 ± 5,7 

CI 53,8 ± 22,1 69,5 ± 4,9 38 ± 31,2 

INF 54 ± 23 68 ± 22,6 40 ± 17 

RF 14 ± 10,2 18 ± 7,1 10 ± 14,1 
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Processos PG 56 ± 20,4 66 ± 14,1 46 ± 25,5 

PTD 78 ± 27,2 88,5 ± 16,3 67,5 ± 38,9 

PAM 59,5 ± 29,2 80,50 ± 10,6 38,5 ± 26,2 

Resultados RS 70,8 ± 13,6 82 ± 2,8 59,5 ± 6,4 

 

Tabela 6 - Média e desvio padrão dos elementos da efetividade de gestão das UCs 

analisadas. 

 

Elemento Média UC de PI UC de US 

Planejamento 67,8 ± 13,5 75,50 ± 13,3 60,2 ± 16,3 

Insumos 45,4 ± 21,2 55,9 ± 25,3 35 ± 17,8 

Processos 64,5 ± 20,2 78,3 ± 11,4 50,7 ± 15,1 

Resultados 70,8 ± 13,6 82 ± 2,8 59,5 ± 6,4 

Efetividade 59 ± 14,3 69,5 ± 4,9 48,5 ± 12 

 

Objetivos que incluem a proteção e a conservação da biodiversidade; planos e 

projetos coerentes com os objetivos das áreas protegidas; compreensão dos objetivos pelos 

gestores e funcionários da UC; apoio das comunidades; existência de amparo legal aos 

recursos; uma situação fundiária regularizada; localização coerente com os objetivos; 

desenho que favorece a conservação da biodiversidade e/ou aspectos socioculturais e 

econômicos; e o fato de os usos no entorno propiciarem a gestão efetiva da UC, são fatores 

que contribuem para um bom planejamento nas UCs investigadas. As principais falhas de 

planejamento estão relacionadas a inadequação dos recursos humano e financeiros para 

realização de ações críticas de proteção. 

Nas quatro UC há funcionários destinados a limpeza e a vigilância, além dos 

gerentes, analistas ambientais e administrativos, e dos técnicos. Estes três últimos 

desempenham atividades de planejamento, monitoramento e fiscalização, cuidando mais 

diretamente da gestão das áreas protegidas. Fazendo um balanço geral considerando o 

tamanho das áreas e a quantidade de funcionários disponíveis para gestão, pode-se observar 

claramente que a quantidade de funcionários não é suficiente para a demanda de atividades 

que deveriam ser desempenhadas em uma situação ideal em toda a extensão das UCs. 

Observe a tabela abaixo com as especificações das alocações dos funcionários, bem como a 

relação entre a área e quantidade de funcionários. 

 

Tabela 7 – Relação área por funcionário das UCs. 

 

UC 

 

Gerente 

 

Analista 

 

Técnico 

 

Total 

Área de 

UC (ha) 

Área/ 

funcionário 

(ha) 

ESEC de Aiuaba 1 1 1 3 11.746,78 3.915,59 

FLONA de Sobral 1 2 2 5 661,01 132,20 

FLONA de Açu 1 0 2 3 215,25 71,75 

ESEC do Seridó 1 1 0 2 1.123,61 561,80 

 

O elemento Insumos foi o que apresentou valores mais baixos. Neste sentido, os 

maiores problemas enfrentados pelas UCs consistem em: os recursos humanos e as 

condições de trabalho são insuficientes; as oportunidades de capacitação e desenvolvimento 

da equipe não são apropriadas às necessidades da UC; a comunicação entre a UCs e as 

comunidades do entorno, bem como das comunidades entre si, não é efetiva; os sistemas 

para o armazenamento, processamento e análise de dados, as informações ecológicas e 

socioeconômicas são inadequadas ao planejamento da gestão; também são inadequadas as 
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instalações e a infraestrutura para visitantes, não havendo apropriada manutenção dos 

equipamentos.  

Realizando visitas as UCs, foi possível observar que a infraestrutura de 

transporte para realização de ações de gestão ligadas a fiscalização e monitoramento são 

precárias, já que há um ou dois veículos de transporte por unidade e poucos recursos 

disponíveis para combustível. Além disso, a infraestrutura para visitantes e pesquisadores é 

inadequada com relação aos dormitórios e disponibilidade de água para higiene. Além disso, 

há infraestruturas abandonadas (anteriormente utilizadas para alojar pesquisadores e/ou 

gerentes) (Figura 4A e 4B).   

 

Figura 4 – A casa abandonada na FLONA de Açu. B. Casa abandonada na FLONA de 

Sobral. 

 
 

Isto ocorre principalmente devido a problemas relacionados aos recursos 

financeiros, já que não estão previstos recursos para os 5 anos subsequentes; as práticas de 

administração financeira são ineficientes a gestão das UCs; a alocação de recursos nem 

sempre está de acordo com as prioridades e objetivos das UCs; há falta de previsão 

financeira a longo prazo, além da dificuldade de captar recursos externos. 

Entre as UCs avaliadas a FLONA de Sobral e ESEC de Aiuaba não possuem 

Plano de Manejo (PM). O PM da FLONA de Açu somente foi aprovado em outubro de 

2019. Este é um instrumento que está relacionado com atividades de planejamento da 

gestão. Ainda que as duas UCs do Ceará não possuam PM, apontaram a existência de 

planejamento operacional que identifica as atividades para alcançar as metas e os objetivos 

de gestão da UC. Outro ponto importante que auxilia na efetividade da gestão é o fato de 

que os resultados das pesquisas, monitoramento e o conhecimento tradicional são incluídos 

rotineiramente no planejamento.  

Foi possível constatar que as pesquisas nas UCs do Rio Grande do Norte são 

mais frequentes, em média 30 estudos de diversas áreas (ecológicos, ambientais e sociais). 

As UCs do Ceará registraram menor quantidade de pesquisas relacionadas, em média 5, 

principalmente ecológicas. As pesquisas são realizadas por Instituições de Ensino Superior 

Públicas, porém os gerentes julgam que algumas vezes as pesquisas não atendem 

diretamente aos interesses das UCs e muitas vezes os resultados das pesquisas são 

disponibilizados facilmente para os gerentes. Segundo eles, projetos, atividades de 

reflorestamento e educação ambiental não acontecem devido à falta de recurso humano e 

financeiro. 

Problemas relacionados ao Processo de Tomada de Decisão foram encontrados 

somente nas UCs cearenses e devem-se a ausência da participação das comunidades locais 

na gestão. Sendo que na FLONA de Sobral existem outros problemas como a falta de 

contínua implementação de ações educativas, o Conselho Consultivo não é efetivo e não há 

colaboração regular com parceiros, comunidades locais e outras organizações. 

O principal problema em Pesquisa, Avaliação e Monitoramento está relacionado 

a dificuldades no monitoramento e registros precisos das atividades ilegais nas UCs. A 

FLONA de Sobral também apresenta outros problemas como a incoerência das pesquisas 

A B 
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socioeconômicas com relação aos objetivos da UC, falta de acesso as informações geradas 

pelas pesquisas na UC, não havendo identificação e prioridade das suas necessidades críticas 

de pesquisa e monitoramento. 

O elemento Resultados refere-se a algumas ações realizadas pelas UCs nos 

últimos dois anos. Nenhuma das UCs analisadas realizou ações de manejo da vida silvestre, 

de habitat ou recursos naturais adequado as suas necessidades neste período. De forma geral, 

as FLONAs apresentaram valores médios para este elemento, tendo dificuldades de realizar 

recuperação de áreas e ações mitigatórias, além da falta de apoio a organização, capacitação 

e desenvolvimento das comunidades locais e conselho. As ESECs apresentaram valores 

altos para este elemento. 

No geral, as UCs analisadas apresentaram médio índice de efetividade de gestão 

(IG) (59%). As UCs de PI apresentaram IG alto (69,5%), enquanto as UCs de US 

apresentaram IG médio (48,5%). Neste sentido as FLONAs de Sobral e Açu registraram 

efetividades médias (40% e 57% respectivamente) e as ESECs de Aiuaba e Seridó, 

efetividades altas (66% e 73%, respectivamente). 

 

4 Discussão 

 

As ações antrópicas nos ecossistemas afetam a manutenção da diversidade 

biológica e a capacidade de fornecer recursos naturais às populações locais (AYRAM et al., 

2020). No caso das áreas protegidas, o aumento das pressões vem interferindo em seu papel 

de conservação (PROWSE et al., 2019). Na presente pesquisa foram identificadas pressões e 

ameaças decorrentes da ação humana e que podem ser intensificadas pelas condições 

semiáridas, características das UCs estudadas. 

As pressões e ameaças com maior criticidade registradas foram: caça, espécies 

exóticas invasoras, processos seminaturais e pastagem. Silva et al. (2017) destacam três 

principais distúrbios nos ecossistemas de Caatinga: conversão de ambientes naturais em 

ambientes artificiais (urbanização); exploração da vegetação nativa (corte e queima para 

agricultura, coleta de lenha e pastagem para o gado); invasão por espécies exóticas que 

diminuem as populações de algumas espécies nativas. Esses três impactos reduzem os 

serviços ecossistêmicos relacionados a sobrevivência das comunidades, bem como serviços 

de importância global. Dentre as atividades registradas, pastagem e caça ocorreram em todas 

as UCs.  

O pastejo de herbívoros impactam significativamente as espécies nativas e sua 

distribuição populacional nos ecossistemas, principalmente por alterar a estrutura, função e 

composição da vegetação, particularmente em regiões áridas. O aumento dessa pressão foi 

registrado em áreas protegidas no Sul da Austrália como uma pressão que aumentou, 

gerando impacto severo sobre 11 famílias de espécies vegetais (PROWSE et al., 2019).  

Leal et al. (2017) constataram em sua pesquisa que cabras exóticas estão entre 

os herbívoros mais vorazes na Caatinga. Neste sentido, essas áreas precisam de uma resposta 

de manejo para evitar maiores degradações dos recursos nesses ambientes, recomendando-se 

pesquisas sobre as principais espécies impactadas por essa atividade de forma a melhor 

direcionar as ações de mitigação (PROWSE et al., 2019). 

Segundo Albuquerque et al. (2017) a coleta de produtos florestais e a caça de 

animais silvestres da Caatinga gera transformações nas condições do habitat e, em última 

análise, isso afeta não apenas o uso dos recursos pelo homem, mas também a dinâmica de 

outras espécies, a sustentabilidade das práticas humanas e a dinâmica de todo o sistema 

socioecológico. 

Essas pressões são mais críticas nas FLONAs, UC de US, quando comparadas às 

ESECs, UC de PI. Pode-se dizer que o fato de estas apresentarem objetivos estritos de 

conservação da biodiversidade, as predispõe a níveis significativamente mais baixos de 
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pressões antrópicas e em uma área menor de sua proporção total, quando comparadas às 

UCs de US, que permitem ampla gama de atividades humanas (JONES et al., 2018). 

Das ecorregiões consideradas por Jones et al. (2018), o domínio Caatinga se 

encontraria em região que registra o segundo mais alto nível de pressão. Embora essas 

pressões comprometam a conservação das áreas protegidas, é importante que estas não 

sejam abolidas, mas que se aumente o rigor de sua proteção, reconhecendo os ganhos 

gerados por elas, bem como trabalhando para recuperação das áreas degradadas.  

Tendo em vista essas problemáticas, as áreas protegidas exigem intervenções 

contínuas de gerenciamento para manter os valores que foram projetados para proteger 

(PROWSE et al., 2019). Neste sentido, ao passo que se aumenta a proporção das áreas 

protegidas, é necessário realizar avaliações sobre sua efetividade, considerando as pressões e 

as ameaças que impactam essas áreas, bem como a efetividade de gestão considerando as 

ações realizadas para atender os objetivos das UC. Esses esforços devem ser combinados 

com práticas que reduzam a degradação e promovam aumento do nível de conservação 

(JONES et al., 2018). 

Lauranse et al. (2012) indicam que a melhor forma de manter a biodiversidade 

dentro das UCs tropicais é protege-la contra as principais ameaças imediatas, principalmente 

perturbações dos habitats e exploração excessiva, conferindo atenção especial às áreas do 

entorno para evitar a degradação ecológica nesses ambientes. 

As UCs analisadas apresentaram alta Importância Biológicas (IB), baixa 

Importância Socioeconômica e baixa Vulnerabilidade. Para as UCs federais analisadas no 

ciclo de 2015/2016 (WWF-BRASIL; ICMBio, 2017), somente foram semelhantes os 

resultados para IB, já que a ISE das UC foi alta e a VU média ou alta. Esses resultados 

também dependem da categoria e finalidade das UCs analisadas. As quatro UCs avaliadas 

neste trabalho não apresentam forte uso de recursos naturais pelas comunidades locais, isso 

deveu-se ao fato de as UCs não serem fonte de emprego nem de subsistência para as 

comunidades locais, além do seu baixo valor recreativo. 

Silva et al. (2017) destacam o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) na 

Caatinga como um dos mais baixos do Brasil. Essa região caracteriza-se por uma alta 

densidade rural de distribuição heterogênea, com 49,2% dos municípios representando 

27,6% da população. Grande parte da população depende dos programas de governo para se 

manterem, já que a agricultura contribui com somente 11% da atividade econômica, 

principalmente devido à baixa produtividade dos sistemas agrícolas na região e é utilizada 

para subsistência ou pequena comercialização. Neste sentido, esses aspectos fazem reduzir a 

ISE, quanto ao uso dos recursos, das UCs estudadas. 

Ainda é relevante salientar, que as UCs de US apresentaram valores maiores 

para ISE e VU. Já as UCs de PI apresentaram maiores valores de IB. Isso deve-se ao fato de 

essas unidades possuírem níveis significativos de biodiversidade e protegerem ecossistemas 

de Caatinga que estão diminuindo de forma significativa.  

Silva e Lacher Júnior (2019) afirmam que a Caatinga é rica em flora e fauna com 

altos níveis de endemismo, além disso, vem sendo registrada redução das espécies nativas da 

região, principalmente devido a pressões antrópicas como a caça indiscriminada. Neste 

sentido, embora nessa região ainda existam áreas protegidas relevantes, estas ainda 

representam pequena proporção do bioma, além de estarem mal conectadas. 

Segundo Butchart et al. (2015) as conexões entre as áreas protegidas são pontos 

chaves para a conservação nessas áreas. Além disso, Jones et al. (2018) destacam que é mais 

eficiente a existência de áreas maiores, pois estas sofrem menos os impactos das pressões 

externas, embora as áreas pequenas também precisem ser valorizadas e melhoradas, pois 

também exercem conservação sobre a biodiversidade.  

Com relação a VU, as UCs de forma geral, apresentaram baixa vulnerabilidade. 

A FLONA de Açu apresentou maior vulnerabilidade, dentre outros motivos, pela dificuldade 

de monitorar as atividades ilegais e dificuldade de contratação de funcionários, fatores que 
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estão diretamente relacionados. Muitas dessas dificuldades estão atreladas a insuficiência de 

recursos financeiros, que não estão previstos para os próximos cinco anos, muitas vezes não 

são alocados de acordo com os objetivos das UCs, além da dificuldade de captar recursos 

externos. 

Ayram et al. (2020) afirmam que os ecossistemas mais criticamente ameaçados 

e vulneráveis foram os mais afetados por um alto nível de impacto humano. Isso deve-se 

principalmente ao processo de urbanização no entorno dessas áreas. A FLONA de Açu 

destacou-se pelas influências externas, já que há comunidades bem próximas a área, que 

descartam grande quantidade de resíduos sólidos, além de ser uma área onde não há 

saneamento básico. 

Falhas como essa geram perda e degradação em larga escala, podendo aumentar 

a probabilidade de sérios declínios da biodiversidade, já que alterações que ocorrem ao 

redor, se espalham rapidamente no interior das UCs quando há falhas no controle de 

atividades ilegais (LAURANCE et al., 2012). 

Essa situação se agrava, pois faltam recursos financeiros para melhorar as 

condições de monitoramento que requerem mais funcionários e equipamentos. Barreto e 

Drummond (2017) apontam a falta de supervisão, atividades conflitantes, a falta de recursos 

humanos e financeiros como os principais problemas enfrentados pela gestão nas UCs. 

Consciente de que a disponibilidade de recursos financeiros é uma discussão delicada, 

gestores precisam apoiar-se em um cenário real, evitando sua supervalorização. Assim, o 

investimento por UC deve ser proporcional a quantidade de recursos disponíveis por UC de 

forma geral.  

Entre os elementos avaliados, Insumos apresentou valores mais baixos, quando 

comparados com os demais (Planejamento, Processos e Resultados). Os fatores que 

reduziram o valor dos insumos foram a insuficiente quantidade de funcionários, escassez de 

informações ecológicas e socioeconômicas que direcionem ações das áreas, falta de 

integração com as comunidades do entorno e precárias condições de instalação e 

infraestrutura de equipamentos. 

Banzato e Gianezella (2016) identificam como problemas enfrentados pela 

gestão: escassez de recursos financeiros, falta de equipamentos para fiscalização, 

planejamento inadequado, ausência de informações precisas sobre as características 

biodiversas das unidades, além de falta de incentivos e parceria para pesquisa e 

financiamento. 

A escassez de recursos financeiros recai sobre os fatores apontados como 

deficiência para insumos. Almeida et al. (2016) revela em seus estudos que, com relação aos 

recursos humanos, somente os gerentes foram nomeados, sem equipe de apoio para auxiliá-

los. Em relação aos recursos financeiros, os gerentes afirmaram que eles não eram 

transferidos para gestão regularmente e que não havia mecanismo para receber 

financiamento externo. 

Ademais, notou-se dificuldades relacionadas ao Processo de Tomada de 

Decisão, já que a comunicação e integração com as comunidades locais é difícil pela 

escassez de atividades de educação ambiental, ou mesmo pela inexistência ou pouca 

efetividade dos Conselhos Consultivos. A dificuldade de acesso às informações provenientes 

de pesquisas realizadas nas UCs, além da ausência de pesquisas relacionadas diretamente às 

necessidades da gestão, também atrapalham a Tomada de Decisão. 

Chacón e Soley (2020) afirmam que ainda há uma dissociação considerável 

entre a academia e a gestão, pois diferem em seus objetivos, forma de trabalho e sistema de 

recompensa. Além disso, ainda acrescentam que faltam informações sobre as características 

biológicas e gerais sobre a natureza das áreas protegidas. Neste sentido, é necessário 

desenvolver pesquisas que gerem resultados que contribuam com a tomada de decisão de 

manejo que impactem diretamente na redução das pressões e ameaças (SUTHERLAND et 

al., 2011). 
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Não foram realizadas ações de manejo nos últimos dois anos, não havendo ações 

de recuperação de áreas e ações mitigatórias, além da escassez de capacitação junto aos 

funcionários da UC, bem como das comunidades locais e conselho. Esse diagnóstico 

corrobora Jeannot, Carvalho e Fontes (2016, p. 19) que identificaram como um dos 

resultados mais críticos: “a recuperação de áreas, manejo de recursos naturais, implantação e 

manutenção de infraestrutura, gestão de pessoal e monitoramento de resultados.”Báez-

Vargas e Esparza (2016) defendem a importância do manejo por promover a manutenção 

estrutural e funcional das espécies locais. 

No geral, as UCs analisadas apresentaram médio índice de efetividade de gestão. 

As UCs de PI apresentaram IG alto, enquanto as UCs de US apresentaram IG médio. Assim, 

as FLONAs registraram efetividades médias e as ESECs, efetividades altas. Laurance et al. 

(2012) registraram que cerca de metade das reservas que analisaram são eficazes, mas o 

restante sofre bastante com a degradação da biodiversidade. 

Nesse sentido, destaca-se que incansáveis devem ser as lutas pela conservação 

desses espaços. Em uma análise geral, pode-se constatar que tem havido aumento da 

efetividade de gestão das UCs em nível nacional e internacional, isso deve-se em parte às 

políticas relacionadas a conservação da biodiversidade. Ainda assim, deve-se continuar com 

a promoção das ações que mitiguem os impactos causados pelo avanço do crescimento 

populacional nessas áreas. 

 

5 Considerações Finais 

 

As UCs de PI apresentaram efetividade alta, enquanto as UCs de US 

apresentaram efetividade média. As principais pressões e ameaças identificadas foram caça, 

espécies exóticas invasoras, processos seminaturais e pastagem, sendo que a primeira e a 

última foram registradas em todas as UCs estudadas. Além das pressões e ameaças, existem 

problemas relacionados a escassez de recursos humanos e financeiros, falta de comunicação 

e informação, além da infraestrutura insuficiente para dar suporte a ações de manejo, 

monitoramento e fiscalização, bem como instalações e alojamentos inadequados para 

receber pesquisadores e/visitantes de forma geral. 

Dentre os problemas acima referenciados, é forte a necessidade de aumentar os 

recursos financeiros disponíveis nas UCs, pois estes estão diretamente ligados a melhoria 

das condições infraestruturais e alocação de mais funcionários para realizar atividades 

imprescindíveis como a atividade de manejo que não vem sendo realizada em nenhuma das 

UCs estudas. Neste sentido, também é importante fazer parcerias externas com Instituições 

de Ensino Superior, Organizações Não Governamentais, dentre outros, para atrair recursos 

externos, além de desempenhar atividade de pesquisa que também sejam de interesse da 

gestão e atenda às necessidades das UCs e não somente às necessidades acadêmicas. 

Dessa forma, os gerentes, junto aos analistas e técnicos poderiam planejar e 

colocar em prática ações essenciais para a manutenção da integridade dos ecossistemas das 

UCs, já que atividades de manejo, monitoramento e fiscalização, bem como de promoção da 

comunicação e sensibilização com as comunidades locais, auxiliam na integridade dos 

ambientes e propiciam qualidade de vida para essas populações. Dessa forma, ajudaria a 

conter os impactos nas UCs, que nos casos estudados são ocasionados principalmente pelo 

estabelecimento das populações bem próximas aos limites dessas áreas protegidas e que 

acabam ocasionando as pressões e ameaças citadas anteriormente, gerando forte degradação 

dos seus ecossistemas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Esta tese foi fruto de uma motivação pessoal para contribuir com a conservação 

da Caatinga, domínio que encanta por suas belezas naturais e pela resiliência que possui em 

meio às adversidades. As áreas protegidas configuram-se como uma das melhores maneiras 

de preservar a biodiversidade, pois funcionam como recantos naturais que preservam as 

características ecossistêmicas locais. Isso deve-se ao fato de que o controle do acesso e do 

uso desses ambientes funciona como uma barreira para a ação humana. 

Contudo, ainda que sejam espaços de “resistência” e sobrevivência da vida 

silvestre, estas áreas são bastante atingidas pelo crescimento populacional que acaba 

expandindo para regiões até então intocadas, gerando ameaças ao equilíbrio dos 

ecossistemas. Nesta perspectiva, o estabelecimento de comunidades, provenientes da 

expansão urbana, é a principal fonte de degradação ambiental, constatando-se a necessidade 

de um gerenciamento efetivo das UCs, de forma a impedir a interferência antrópica, além de 

direcionar ações prioritárias para reduzir os impactos gerados. 

 O presente trabalho, buscou investigar a efetividade de gestão de quatro UC que 

se encontram na ecorregião de Caatinga mais degradada, a Depressão Sertaneja Setentrional. 

Com base nas perguntas problemas deste trabalho, as ESECs de Aiuaba e do Seridó, UCs de 

PI, apresentaram efetividade de gestão alta, enquanto as FLONAs de Sobral e Açu 

apresentaram efetividade média, resultado semelhante ao panorama geral das unidades 

brasileiras de categoria semelhante.  

Nota-se que com o passar dos anos e a partir da aplicação de diversas 

metodologias que avaliam a efetividade de gestão, ocorreu aumento gradativo desse índice, 

fato que revela o aumento da preocupação com a conservação da biodiversidade em nível 

global, sendo imprescindível buscar cada vez mais melhorar as condições de preservação 

nesses ambientes. 

Portanto, essa investigação revelou que Planejamento de Gestão, Pesquisa, 

Avaliação e Monitoramento; Desenho e Planejamento da Área, além do Processo de 

Tomada de Decisão, foram os elementos que mais contribuíram para os resultados de 

efetividade do ciclo de 2019/2020 nessas UCs, apresentando valores médios e/ou altos. 

Por outro lado, os principais problemas enfrentados estão relacionados ao elemento 

insumos, que engloba os recursos humanos e financeiros, comunicação e informação e 

infraestrutura. As unidades investigadas não apresentam recursos previstos para os próximos 

cinco anos, além de não apresentarem mecanismos de captação de recursos externos. Em 

adição, essas UCs não apresentam atrativos de recreação e/ou turístico para visitantes, o que 
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não gera recursos financeiros próprios. A escassez desses recursos acaba intensificando a 

insuficiência de funcionários e de infraestrutura tanto das instalações para pesquisadores e 

visitantes, quanto de equipamentos para realização de manejo, monitoramento, fiscalização, 

pesquisa e promoção da Educação Ambiental relacionadas ao processo de mitigação da ação 

antrópica.  

Logo, essas ações ajudariam a controlar atividades impactantes como a caça, a 

presença de espécies exóticas invasoras, os processos seminaturais e a pastagem, principais 

pressões e ameaças registradas nas UCs investigadas. Também pode-se citar as influências 

externas geradas pelo descarte de resíduos fortemente presente na FLONA de Açu. 

Com base nessas informações, pode-se traçar um plano de ações prioritárias para 

minimizar os efeitos dos principais desafios identificados. Para isso propõe-se: elaboração 

de estratégias para captação de recursos externos; basear as atividades de manejo, 

monitoramento, fiscalização, pesquisa e avaliação a condições reais de disponibilidade de 

recursos (recursos disponíveis proporcionalmente por UC no Brasil, desconsiderando 

condições pensadas como ideais, mas que dificilmente seriam possíveis); priorizar a 

elaboração e implantação dos Planos de Manejo que auxiliam no direcionamento das ações 

de proteção; desenvolver parcerias para realização de pesquisas que considerem as reais 

necessidades da gestão das UCs; planejamento e execução, com frequência, de ações de 

monitoramento, fiscalização e manejo; efetivação dos Conselhos Consultivos; mobilização e 

sensibilização das comunidades locais promovendo a comunicação entre gestão e 

população; contratação de mais funcionários, analistas e técnicos, que possam trabalhar nas 

ações de conservação, bem como no desenvolvimento de projetos de Educação Ambiental; 

melhoria nas condições de infraestrutura  de equipamentos e alojamentos. 

Essas são algumas das ações que podem promover o aumento dos índices de 

efetividade de gestão dessas UCs e que contribuem para redução da perda de habitats, da 

degradação dos recursos naturais e consequentemente auxiliam na contenção da extinção de 

espécies, prioridades para a conservação da diversidade biológica. 
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO RAPPAM 

 

INFORMAÇÕES GERAIS DA UC 

 

1. PERFIL 

1a. Nome da unidade de conservação: 

1b. Data de criação da UC: 

1c. Data de estabelecimento da UC: 

1d. Área da unidade de conservação: 

1e. Nome completo do responsável pela informação: 

1f. Função do responsável pela informação: 

1g. Tempo de atuação do responsável pela informação na UC: 

 

1h. Execução financeira no 

último ano 

Recursos institucionais Recursos de fontes 

externas 

Valor total disponibilizado 

para a UC 

  

Valor total executado   

 

1i. Objetivo geral da UC: 

1j. Objetivos específicos da UC: 

1k. Prioridades de/para gestão da UC: 

1l. Recursos humanos 

 Servidor

es 

Cargos 

Comissiona

dos 

Terceirizad

os 

Estagiári

os 

Parceri

as 

Temporári

os 

Nível 

superior 

      

Técnico       

Auxiliar 

administrati

vo 

      

Vigilante       

Motorista       

Serviços 

gerais 

      

Brigadistas       

       

       

       

       

       

       

       

Observações: 
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2. PRESSÕES E AMEAÇAS 

 

2.1 Extração de madeira 

 
 

2.2 Agricultura e silvicultura 
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2.3 Pastagem 

 

 
 

2.4 Ocupação humana 
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2.5 Extração mineral 

 

 
 

2.6 Construção e operação de infraestruturas 
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2.7 Caça 

 
 

2.8 Pesca 
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2.9 Coleta de produtos não madeireiros 

 
 

2.10 Turismo e recreação 
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2.11 Disposição de resíduos (poluição) 

 
 

2.12 Processos seminaturais 
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2.13 Espécies exóticas invasoras 

 

 
2.14  Uso dos recursos por populações residentes 
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2.15 Influências externas 

 
 

2.16 Incêndios de origem antrópica 
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CONTEXTO 

 

S PS PN N 3. IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA 

    a) A UC contém um número significativo de espécies que constam da 

lista brasileira e ou das listas estaduais de espécies ameaçadas de 

extinção. 

    b) A UC contém um número significativo de espécies cujas populações 

estão sobre-explotadas, ameaçadas de sobre-explotação e/ou reduzidas 

por pressões diversas. 

    c) A UC tem níveis significativos de biodiversidade. 

    d) A UC possui níveis significativos de endemismo. 

    e) A UC exerce uma função crítica na paisagem. 

    f) A UC contribui significativamente para a representatividade do 

sistema de UCs. 

    g) A UC sustenta populações mínimas viáveis de espécies-chave. 

    h) O grau de conservação dos elementos e ecossistemas da paisagem se 

mantém ao longo do tempo. 

    i) A UC protege ecossistemas cuja abrangência tem 

diminuído significativamente. 

    j) A UC conserva uma diversidade significativa de processos naturais e 

de regimes de distúrbio naturais. 

 

S PS PN N 4. IMPORTÂNCIA SOCIOECONÔMICA 

    a) A UC é uma fonte importante de emprego para as comunidades 

locais. 

    b) As comunidades locais subsistem do uso dos recursos da UC. 

    c) A UC oferece oportunidades de desenvolvimento da comunidade 

mediante o uso sustentável de recursos. 

    d) A UC tem importância religiosa ou espiritual. 

    e) A UC possui atributos de relevante importância estética, histórica 

e/ou cultural. 

    f) A UC possui espécies de plantas de alta importância social, cultural 

ou econômica. 

    g) A UC contém espécies de animais de alta importância social, cultural 

ou econômica. 

    h) A UC possui um alto valor recreativo. 

    i) A UC contribui significativamente com serviços e benefícios 

ambientais. 

    j) A UC possui um alto valor educacional e/ou científico. 

 

S PS PN N 5. VULNERABILIDADE 

    a) As atividades ilegais na UC são difíceis para monitorar. 

    b) A aplicação dos instrumentos legais é baixa na região. 

    c) A UC está sofrendo distúrbios civis e/ou instabilidade política. 

    d) As práticas culturais, as crenças e os usos tradicionais estão em 

conflito com a categoria e os objetivos da UC. 

    e) O valor de mercado de recursos da UC, por exemplo, o valor da terra, 

é alto. 

    f) A UC é de fácil acesso para atividades ilegais. 

    g) Existe uma grande demanda por recursos naturais da UC. 
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    h) A gestão da UC sofre pressão para desenvolver ações em desacordo 

com os objetivos da UC. 

    i) A contratação de funcionários é difícil. 

    j) A permanência da equipe na UC é difícil. 

 

PLANEJAMENTO DA ÁREA 

 

S PS PN N 6. OBJETIVOS 

    a) Os objetivos expressos no decreto de criação da UC incluem a 

proteção e a conservação da biodiversidade. 

    b) Os objetivos específicos relacionados à biodiversidade são 

claramente expressos no plano de manejo. 

    c) Os planos e projetos são coerentes com os objetivos da UC. 

    d) Os funcionários e os administradores da UC entendem os objetivos e 

as políticas da UC. 

    e) As comunidades locais apoiam os objetivos da UC. 

    f) Os membros do conselho gestor da UC entendem os objetivos e as 

políticas da UC. 

 

S PS PN N 7. AMPARO LEGAL 

    a) A UC e seus recursos naturais possuem amparo legal. 

    b) A situação fundiária está regularizada. 

    c) Os recursos humanos e financeiros são adequados para realizar as 

ações críticas de proteção. 

    d) A demarcação e sinalização dos limites da UC são adequadas. 

    e) Há amparo legal para a gestão de conflitos. 

 

S PS PN N 8. DESENHO E PLANEJAMENTO DA ÁREA 

    a) A localização da UC é coerente com os seus objetivos. 

    b) O desenho da UC favorece a conservação da biodiversidade e/ou 

aspectos socioculturais e econômicos. 

    c) O zoneamento da UC é adequado para alcançar os objetivos da UC. 

    d) Os usos no entorno propiciam a gestão efetiva da UC. 

    e) A UC é ligada à outra UC ou a outra área protegida. 

    f) A definição do desenho e da categoria da UC foi decorrente de um 

processo participativo. 

    g) A categoria da UC é adequada às características naturais e de uso da 

área. 

 

INSUMOS 

 

S PS PN N 9. RECURSOS HUMANOS 

    a) Há recursos humanos em número suficiente para a gestão efetiva da 

UC. 

    b) Os funcionários possuem habilidades adequadas para realizar as 

ações de gestão. 

    c) Há oportunidades de capacitação e desenvolvimento da equipe, 

apropriadas às necessidades da UC. 

    d) Há avaliação periódica do desempenho e do progresso dos 

funcionários. 
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    e) As condições de trabalho são suficientes para manter uma equipe 

adequada aos objetivos da UC. 

 

 

S PS PN N 10. COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 

    a) Há estrutura de comunicação adequada entre a UC e outras instâncias 

administrativas. 

    b) As informações ecológicas e socioeconômicas existentes são 

adequadas ao planejamento da gestão. 

    c) Há meios adequados para a coleta de dados. 

    d) Há sistemas adequados para o armazenamento, processamento e 

análise de dados. 

    e) Existe a comunicação efetiva da UC com as comunidades locais. 

    f) Existe a comunicação efetiva entre as comunidades locais. 

 

S PS PN N 11. INFRAESTRUTURA 

    a) A infraestrutura de transporte é adequada para o atendimento dos 

objetivos da UC. 

    b) O equipamento de trabalho é adequado para o atendimento dos 

objetivos da UC. 

    c) As instalações da UC são adequadas para o atendimento dos seus 

objetivos. 

    d) A infraestrutura para visitantes é apropriada para o nível de uso pelo 

visitante. 

    e) A manutenção e cuidados com o equipamento e instalações são 

adequados para garantir seu uso a longo prazo. 

 

S PS PN N 12. RECURSOS FINANCEIROS 

    a) Os recursos financeiros dos últimos 5 anos foram adequados para 

atendimento dos objetivos da UC. 

    b) Estão previstos recursos financeiros para os próximos 5 anos para 

atendimento dos objetivos da UC. 

    c) As práticas de administração financeira propiciam a gestão eficiente 

da UC. 

    d) A alocação de recursos está de acordo com as prioridades e os 

objetivos da UC. 

    e) A previsão financeira a longo prazo para a UC é estável. 

    f) A unidade de conservação possui capacidade para a captação de 

recursos externos. 

 

PROCESSOS 

 

S PS PN N 13. PLANEJAMENTO DA GESTÃO 

    a) Existe um plano de manejo adequado à gestão. 

    b) Existe um inventário dos recursos naturais e culturais adequados à 

gestão da UC. 

    c) Existe uma análise e também uma estratégia para enfrentar as 

ameaças e as pressões na UC. 

    d) Existe um instrumento de planejamento operacional que identifica as 

atividades para alcançar as metas e os objetivos de gestão da UC. 

    e) Os resultados da pesquisa, monitoramento e o conhecimento 



147 
 

tradicional são incluídos rotineiramente no planejamento. 

 

S PS PN N 14. PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO 

    a) Existe uma organização interna nítida da UC. 

    b) A tomada de decisões na gestão é transparente. 

    c) A UC colabora regularmente com os parceiros, comunidades locais e 

outras organizações. 

    d) As comunidades locais participam efetivamente da gestão da UC, 

contribuindo na tomada de decisão. 

    e) Existe a comunicação efetiva entre os funcionários da UC e 

Administração. 

    f) Existe conselho implementado e efetivo. 

    g) Existe a articulação efetiva da UC com órgãos e entidades 

relacionadas. 

    h) Há implementação de ações educativas contínuas e consistentes que 

contribuem com a gestão e atingimento dos objetivos da UC. 

 

S PS PN N 15. PESQUISA, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO 

    a) O impacto das atividades legais da UC é monitorado e registrado de 

forma precisa. 

    b) O impacto das atividades ilegais da UC é monitorado e registrado de 

forma precisa. 

    c) As pesquisas sobre questões ecológicas são coerentes com as 

necessidades da UC. 

    d) As pesquisas sobre questões socioeconômicas são coerentes com as 

necessidades da UC. 

    e) A equipe da UC e comunidades locais têm acesso regular às 

informações geradas pelas pesquisas realizadas na UC. 

    f) As necessidades críticas de pesquisa e monitoramento são 

identificadas e priorizadas. 

    g) A equipe da UC tem acesso a conhecimentos científicos recentes. 

 

S PS PN N 16. RESULTADOS 

    a) A UC realizou o planejamento da gestão nos últimos dois anos. 

    b) A UC realizou a recuperação de áreas e ações mitigatórias adequadas 

a suas necessidades nos últimos dois anos. 

    c) A UC realizou o manejo da vida silvestre, de habitat ou recursos 

naturais adequado às suas necessidades nos últimos dois anos. 

    d) A UC realizou ações de divulgação e informação à sociedade nos 

últimos dois anos. 

    e) A UC realizou o controle de visitantes adequado às suas necessidades 

nos últimos dois anos. 

    f) A UC realizou a Implantação e manutenção da infraestrutura nos 

últimos dois anos. 

    g) A UC realizou a prevenção, detecção de ameaças e aplicação da lei 

nos últimos dois anos. 

    h) A UC realizou a supervisão e avaliação de desempenho de 

funcionários nos últimos dois anos. 

    i) A UC realizou capacitação e desenvolvimento de recursos humanos 

nos últimos dois anos. 
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    j) A UC apoiou a organização, capacitação e desenvolvimento das 

comunidades locais e conselho nos últimos dois anos. 

    k) Houve o desenvolvimento de pesquisas na UC nos últimos dois anos, 

alinhadas aos seus objetivos. 

    l) Os resultados da gestão foram monitorados nos últimos dois anos. 

    m) A UC desenvolveu ações de educação ambiental nos últimos dois 

anos. 
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SISTEMA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

Responsável pelas informações: 

Nome: 

Instituição/Departamento: 

Setor: 

Cargo/Função: 

Tel.:                                                          E-mail: 

Endereço: 

Cidade:                                                                           Estado:                 CEP: 

 

 

S PS PN N 17. DESENHO DO SISTEMA DE UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO 

    a) O sistema de UC representa adequadamente a diversidade dos 

ecossistemas na região. 

    b) O sistema de UC protege adequadamente contra a extinção ou a 

redução populacional das espécies. 

    c) O sistema de UC consiste primariamente de ecossistemas íntegros. 

    d) Áreas de alto valor para a conservação de espécies-chave são 

protegidas sistematicamente. 

    e) Áreas de alto valor para uso sustentável dos recursos naturais são 

protegidas sistematicamente. 

    f) O sistema de UC mantém os processos naturais ao nível da paisagem. 

    g) O sistema de UCs inclui a proteção das áreas de transição (ecótonos) 

entre os ecossistemas. 

    h) O sistema de UCs abrange todos os estágios sucessionais. 

    i) Áreas de alta biodiversidade são protegidas sistematicamente. 

    j) Áreas de alto endemismo são protegidas sistematicamente. 

    k) O desenho e a configuração do sistema da UC otimizam a 

conservação da biodiversidade. 

    l) O sistema de UCs possibilita a manutenção da cultura e das 

populações tradicionais. 

    m) O sistema de UCs garante a proteção de características relevantes de 

natureza cultural. 

    n) As categorias existentes no sistema são pertinentes. 

 

 

S PS PN N 18. POLÍTICAS DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

    a) As políticas governamentais de UCs refletem a visão, as metas e os 

objetivos do sistema de UC. 

    b) A área de terras protegida é adequada para conservar os processos 

naturais ao nível da paisagem. 

    c) Existe um claro comprometimento com a proteção de uma rede de 

UCs viável e representativa. 

    d) Há um inventário abrangente da diversidade biológica da região. 

    e) Existe uma avaliação da série histórica da variabilidade dos 

ecossistemas na região. 

    f) Há metas de recuperação para os ecossistemas sub-representados e/ou 

muito reduzidos. 
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    g) Há pesquisas contínuas sobre as questões críticas relativas às UCs. 

    h) O sistema de UCs é revisto periodicamente para identificar lacunas 

ou pontos fracos (e.g. análises de lacunas). 

    i) Existe um programa efetivo de treinamento e capacitação para os 

funcionários das UC. 

    j) Existe um programa efetivo de capacitação dos atores envolvidos no 

processo de gestão. 

    k) O manejo da UC é avaliado rotineiramente. 

    l) Existem diretrizes, metas e estratégias voltadas para a sustentabilidade 

do uso dos recursos naturais, no interior e/ou no entorno da UC. 

    m) Existem diretrizes, metas e estratégias correlacionadas com os 

aspectos socioculturais, comprometidas com o desenvolvimento das 

populações tradicionais tanto dentro como no entorno da UC. 

    n) A estrutura organizacional para o sistema de UCs propicia a 

efetividade de gestão. 

    o) As instituições gestoras priorizam a elaboração de planos de gestão 

para todas as UCs. 

 

 

S PS PN N 19. CONTEXTO POLÍTICO 

    a) A legislação relacionada às UCs complementa os objetivos das 

mesmas e promove a efetividade de manejo. 

    b) Há compromisso e recursos financeiros suficientes para o manejo 

efetivo do sistema de UCs. 

    c) As metas de proteção ambiental estão incluídas em todos os aspectos 

da política de desenvolvimento. 

    d) Existe um alto nível de comunicação interinstitucional. 

    e) Existe a aplicação efetiva das leis e dos regulamentos relacionados às 

UCs em todos os níveis. 

    f) As políticas governamentais estabelecem a ampla divulgação da 

educação ambiental em todos os níveis. 

    g) As políticas governamentais fomentam o manejo sustentável dos 

recursos naturais. 

    h) As políticas governamentais fomentam um conjunto de mecanismos 

de conservação de recursos naturais. 

    i) Existe o treinamento adequado sobre a área ambiental para todos os 

funcionários governamentais em todos os níveis. 

    j) Políticas governamentais favorecem o diálogo e a participação da 

sociedade civil organizada. 
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ANEXO B – PARECER DO SISBIO PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA NAS UC 

ANALISADAS 
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ANEXO C – CARTA DE ACEITE DO ARTIGO REFERENTE AO CAPÍTULO 1 

DESTA TESE 
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ANEXO C – COMPROVAÇÃO DE SUBMISSÃO DO ARTIGO REFERENTE AO 

CAPÍTULO 2 DESTA TESE. 

 

 


