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RESUMO 

Uma Unidade de Conservação deve dispor de Plano de Manejo, que é um conjunto 
de normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais e que 
orientará a relação desta unidade com a vida econômica e social das comunidades 
vizinhas. Este plano é resultado de uma série de estudos interdisciplinares para 
diagnóstico do meio físico, biológico e social, com um ciclo contínuo de consulta e 
tomada de decisão, com base no entendimento das questões ambientais, 
socioeconômicas, históricas e culturais que caracterizam as Unidades de 
Conservação e a região onde está inserida. A presente pesquisa visa analisar se os 
Planos de Manejo de áreas legalmente protegidas, inseridas na Região Metropolitana 
da cidade de São Paulo e que estão dentro ou são intersectadas pelo limite do 
Município de Guarulhos, estão de acordo com as especificações e legislação, 
principalmente no que tange a Lei Nº 9985/2000. A metodologia é de pesquisa 
bibliográfica, junto a autores, dissertações, teses, além de órgãos governamentais e 
não governamentais. O resultado final demonstra que todas as Unidades de 
Conservação da área de estudo apresentam Planos de Manejo. Todavia, há algumas 
desconformidades que precisam ser corrigidas neste documento fundamental para a 
manutenção destas áreas. 
 
Palavras-chave: Unidades de Conservação, Plano de Manejo, Legislação Ambiental. 
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ABSTRACT 

 

A Conservation Unit must have a Management Plan, which is a set of rules that should 
govern the use of the area and the management of natural resources and which will 
guide the relationship of this unit with the economic and social life of neighboring 
communities. This plan is the result of a series of interdisciplinary studies for the 
diagnosis of the physical, biological and social environment, with a continuous cycle of 
consultation and decision making based on the understanding of environmental, 
socioeconomic, historical and cultural issues that characterize the Conservation Units 
and the region. where it is inserted. This research aims to analyze whether the 
Management Plans for legally protected conservation units, inserted in the 
Metropolitan Region of the Municipality of São Paulo and which are within or are 
intersected by the Guarulhos Municipality limit, are in accordance with the 
specifications and legislation, mainly with regard to Law No. 9,985 / 2000. The 
methodology is bibliographic research, with authors, dissertations, theses, in addition 
to governmental and non-governmental bodies. The final result shows that all 
Conservation Units in the study area have Management Plans. However, there are 
some non-conformities that need to be corrected in this fundamental document for the 
maintenance of these areas. 
 
Keywords: Conservation Units, Management Plan, Environmental Legislation. 
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CAPÍTULO 1: APRESENTAÇÃO 

 

 O meio ambiente vem sofrendo várias transformações devido à ação antrópica 

no decorrer do tempo. Em decorrência dessas ações surgiram várias conferências 

internacionais demonstrando preocupação com a preservação do meio ambiente e 

uma das primeiras destas ocorreu em 1972 em Estocolmo, realizada pela ONU – 

Organização das Nações Unidas. No Brasil somente em meados de 1990, começa a 

surgir a criação de órgãos para tratar das questões ambientais, mas somente no ano 

2000 criou-se a lei que aborda obrigatoriedade dos planos de manejo, tanto de 

unidades de proteção integral quanto nas unidades de conservação. 

 O Sistema Nacional de Unidades de Conservação descreve a unidade de 

conservação como uma porção do território brasileiro que apresente alguma 

caraterística natural relevante para receber o status de conservação, juridicamente 

delimitado e protegido, que foi instituído no texto da Lei Nº 9.985, de 18 de julho de 

2000. Uma unidade de conservação deve dispor de Plano de Manejo, que é um 

conjunto de normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos 

naturais e que orientará a relação desta unidade com a vida econômica e social das 

comunidades vizinhas, para orientar seu presente e futuro.  

 De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2020), todas classes 

de Unidades de Conservação (UC) devem possuir plano de manejo, que é elaborado 

de acordo com os objetivos pelos quais criou-se a UC. Após a criação de uma Unidade 

de Conservação, o plano de manejo deve ser elaborado e aprovado em prazo máximo 

de cinco anos de acordo com o SNUC. Resultado de uma série de estudos 

interdisciplinares para diagnóstico do meio físico, biológico e social. O Plano de 

Manejo de uma UC regula os tipos de uso e manejo dos recursos naturais presentes 

no interior e, em alguns casos, o entorno de uma UC. Essa regulação tem o objetivo 

de garantir a existência dos sistemas naturais de determinada área que por força de 

lei passou a ser conservada ou preservada.  

 O processo de elaboração e aprovação de um Plano de Manejo deve ter como 

linha central o processo de participação da comunidade que é diretamente afetada 

pela criação de um Unidade de Conservação, pois um método participativo amplia a 

possibilidade de integração do Plano de Manejo com Planos Diretores Municipais 

(BRASIL, 2020). 
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1.1. Introdução 

 

 A implantação de áreas ambientalmente protegidas é uma importante 

ferramenta para proteção dos recursos naturais, porém, a criação e implementação e 

manutenção dessas áreas sem a presença de instrumentos de planejamento e gestão 

pode comprometer a finalidade pelas quais essas áreas foram criadas (ERVIN, 2003; 

LOVEJOY, 2006). Para a avaliação da eficiência dessas áreas diante do seu papel 

protetivo, em diferentes países foram criados sistemas de avaliação com o intuito de 

aprimorar a gestão desses espaços protegidos (BROOKS et al., 2003; HOCKINGS, 

2003; PARRISH et al., 2003). 

 No Brasil existem cinco diferentes classes de áreas protegidas, descritas na 

legislação: unidades de conservação; áreas de reconhecimento internacional; terras 

indígenas; reservas legais; e áreas de preservação permanente (MEDEIROS e 

GARAY, 2006).  

 Dessas supracitadas, a classe de unidades de conservação é a mais antiga, 

em 1937, a partir da instituição do Código Florestal de 1934 (Decreto 23.793), foi 

criado Parque Nacional do Itatiaia (MEDEIROS et al., 2004; RYLANDS e BRANDON, 

2005). Após a criação do Código Florestal de 1965, novos parques nacionais foram 

criados, principalmente, com o objetivo de proteção integral dos recursos naturais. Até 

o final da década de 1970 vinte parques nacionais haviam sido criados, porém sem a 

devida regulamentação (MEDEIROS, 2006).  

 A regulamentação dos parques nacionais ocorreu em 1978, através da 

publicação do Decreto no. 84.017, que além de listar as diretrizes para criação e 

gestão dos parques, ainda instituiu o plano de manejo que foi formulado com a 

finalidade de orientar o manejo ecológico com base no ordenamento e zoneamento 

do território protegido, de acordo com suas finalidades. A lógica desse zoneamento 

era para determinar zonas de acordo com os atributos físicos e ecológicos para, 

assim, poder determinar se seria possível haver algum tipo de intervenção e atividade 

antrópica (BRASIL, 1979). 

 No Brasil, o estabelecimento dos planos de manejo mobilizou o Instituto 

Brasileiro de Desenvolvimento Florestal e, como consequência, em 1976 foram 

concluídos os planos de manejo do Parque Nacional de Sete Cidades e do Parque 

Nacional de Brasília (WETTERBERG, 2004; DOUROJEANNI, 2005). 
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 A partir de 1979 a legislação passou a obrigar a elaboração de planos de 

manejo. Posteriormente, no ano 2000, instituiu-se o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza (SNUC) que consolidou o plano de manejo como 

ferramenta principal e obrigatória para a gestão de todas as categorias de Unidades 

de Conservação (BRASIL, 2000).  

 O processo de elaboração de Planos de Manejo é um ciclo contínuo de consulta 

e tomada de decisão com base no entendimento das questões ambientais, 

socioeconômicas, históricas e culturais que caracterizam uma Unidade de 

Conservação e a região onde está inserida (ICMBio, 2020). 

 O manejo e gestão adequados de uma Unidade de Conservação devem estar 

embasados não só no conhecimento dos elementos que conformam o espaço em 

questão, mas também numa interpretação da interação destes elementos. Desta 

forma, o manejo de uma Unidade de Conservação implica em elaborar e compreender 

o conjunto de ações necessárias para a gestão e uso sustentável dos recursos 

naturais em qualquer atividade no interior e em áreas do entorno dela de modo a 

conciliar, de maneira adequada e em espaços apropriados, os diferentes tipos de usos 

com a conservação da biodiversidade (ICMBio, 2020). 

 No Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza existem duas 

classes de áreas protegidas, as Unidades de Proteção Integral; e as Unidades de Uso 

Sustentável. 

 Internacionalmente discute-se sistemas de avaliação da gestão de áreas 

protegidas por lei, com intuito de conservação ou preservação. Em Caracas, no ano 

de 1995, foi definido como prioridade o desenvolvimento de métodos que avaliassem 

a efetividade de gestão destas áreas, a partir das discussões anteriores. Assim, foi 

criado o Grupo de Trabalho da Comissão Mundial de Áreas Protegidas (WDPA/ 

IUCN), que elaborou uma proposta publicada em 2000, de ciclo de gestão e avaliação. 

A partir disso se propôs um quadro de elementos (Framework IUNC-WDPA) para se 

avaliar a efetividade na gestão de unidades de conservação. Essas diretrizes de 

avaliação lançadas pela União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) 

influenciaram de forma determinante a elaboração e a aplicação de várias 

metodologias pelo mundo e uma segunda edição do quadro IUCN-WDPA foi lançada 

em 2006. (PRESTES; PERELLO; GRUBER, 2018). 
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 Para um melhor entendimento o quadro 1 apresenta um instrumento de 

desenvolvimento de sistemas de avaliação e orientação para a prática da avaliação. 

Ele é baseado na ideia de que a gestão de áreas protegidas segue um processo com 

seis fases distintas ou elementos (LEVERINGTON et al., 2008). 

  

Quadro 1 – Framework IUCN-WDPA para avaliar a eficácia da gestão de áreas 
protegidas 

 

Projeto Apropriação/Adequação Entrega 

Elementos 
do ciclo de 

gestão 
Contexto Planejamento Entradas Processos Saídas Resultados 

Foco de 
avaliação 

Avaliação da 
importância, 
ameaças e 

políticas 
ambientais 

Avaliação da 
área 

protegida, 
projeto e 

planejamento 

Avaliação dos 
recursos 

necessários à 
execução do 

gerenciamento 

Avaliação da 
forma como a 

gestão é 
conduzida 

Avaliação da 
implementação 
dos programas 

e ações da 
gestão; 

entrega de 
produtos e 
serviços 

Avaliação 
dos 

resultados e 
o grau do 

alcance dos 
objetivos 

Critérios de 
avaliação 

Significância, 
valores, 

ameaças, 
vulnerabilidade 

das partes 
interessadas, 

contexto 
nacional 

Legislação, 
política e 

desenho da 
área 

protegida, 
desenho do 
sistema de 

áreas 
protegidas, 
gestão e 

planejamento 

Recursos 
disponíveis 
para a área 
protegida e 

recursos 
disponíveis 

para o órgão 
gestor 

Adequação do 
processo de 
gestão e a 

extensão que 
eles são 

estabelecidos 
ou aceitos ao 

serem 
implementados 

Os resultados 
das ações de 

gestão; 
serviços e 
produtos 

Impactos: 
efeitos da 
gestão em 
relação aos 

objetivos 

FONTE: Hockings et al. (2006) 

 

 Portanto, utiliza-se o método RAPPAM (Rapid Assessment and Prioritization of 

Protected Area Management), consiste em uma ferramenta simples que permite aos 

tomadores de decisão e formuladores de políticas para as unidades de conservação, 

identificar as maiores tendências e aspectos que devem ser considerados para 

alcançar uma melhor efetividade de gestão em um sistema ou grupo de áreas 

protegidas, foi desenvolvido pela Rede World Wide Fund for Nature (WWF) ou Fundo 

Mundial para a Natureza. No quadro 2 apresenta-se a estrutura original do 

questionário RAPPAM para avaliação da UC. 
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Quadro 2 – Estrutura do questionário RAPPAM original  

Elementos  Módulo temático 

Contexto 

1. Perfil  

2. Pressões e ameaças  

3. Importância biológica  

4. Importância socioeconômica  

5. Vulnerabilidade 

Planejamento 

6. Objetivos  

7. Amparo legal  

8. Desenho e planejamento da área 

Insumos 

9. Recursos humanos  

10. Comunicação e informação  

11. Infraestrutura  

12. Recursos financeiros 

Processos 

13. Planejamento e gestão  

14. Tomada de decisão  

15. Pesquisa, avaliação e 
monitoramento 

Resultados  16. Resultados 
Fonte: ICMBio, 2012. 

 

 Já o quadro 3 apresenta o sistema de pontuação usado no processo de 

avaliação do RAPPAM, onde o percentual de igual ou inferior a 35% do ideal é 

considerado insatisfatório e indica que a gestão da área protegida não tem o mínimo 

de recursos para assegurar a sua gestão básica; valores entre 36-50% correspondem 

a “minimamente satisfatório”, isto é a área protegida tem alguns recursos 

fundamentais para a gestão, mas pouco aceitáveis, a área protegida é altamente 

vulnerável e seus objetivos de conservação não estão garantidos. Entre 52-75% 

representam uma situação moderadamente satisfatória que significa que a área 

possui requisitos mínimos para a sua gestão, mas tem deficiências que comprometem 

uma boa gestão, portanto os objetivos são parcialmente cumpridos. Na situação 

satisfatória que é 76-89%, mostra as atividades administrativas sendo atendidas, bem 

como seus objetivos de conservação, mas podem ser melhorados. São considerados 

como uma situação muito satisfatória de conservação entre 90-100%, isto é, a área 

tem o apoio necessário para a sua gestão e seus objetivos estão totalmente atingidos 

(LEVERINGTON et al., 2008, apud PRESTES; PERELLO; GRUBER, 2017). 

Prestes, Perello e Gruber (2018), propuseram um método adequado de 

avaliação de efetividade de gestão de APAs já que elas possuem características 
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únicas, o método escolhido é o RAPPAM projetado para se fazer a avaliação de um 

grupo de unidades de conservação e avaliação de UCs florestais, sendo assim, a 

metodologia foi adaptada para se adequar tanto para ser aplicada a apenas uma área 

como para APAs com territórios marinhos e continentais. Neste estudo observa-se, 

por meio do método utilizado (RAPPAM), que a gestão das APAs possui uma 

efetividade de 49,4%, portanto ela é minimamente satisfatória. 

 

Quadro 3 – Sistema de pontuação usado no processo de avaliação 

%  Classificação 

0 < 35  Não satisfatório  

36-50  Minimamente satisfatório  

51-75  Moderadamente satisfatório 

76-90  Satisfatório 

91-100  Muito satisfatório 
FONTE: Leverington et al. (2008) 

 

A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), segundo o Plano de 

Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) abrange 39 municípios divididos em cinco 

sub-regiões:  

 

✓ Norte: Caieiras, Cajamar, Francisco Morato, Franco da Rocha e Mairiporã. 

✓ Leste: Arujá, Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, 

Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano. 

✓ Sudeste: Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, 

São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. 

✓ Sudoeste: Cotia, Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba, São 

Lourenço da Serra, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista. 

✓ Oeste: Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus 

e Santana de Parnaíba. 

 

A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) é a principal aglomeração 

urbana da América do Sul, ocupando a sexta posição entre as maiores do mundo, 

segundo relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) de 2014. As regiões 

metropolitanas da Baixada Santista, de Campinas, de Sorocaba e do Vale do Paraíba 

e Litoral Norte, além das aglomerações urbanas de Piracicaba e de Jundiaí, a RMSP 
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integra a Macrometrópole Paulista, terceira maior mancha urbana do planeta e a mais 

importante rede de cidades do país (PDUI, 2020). 

Os recursos naturais e a biodiversidade são de extrema importância para a 

humanidade, por isso a busca por estratégias de preservação da natureza é de grande 

importância para a sustentabilidade local e regional. A conservação de ecossistemas 

naturais em UCs, visa a proteção de recursos naturais e ecossistemas ameaçados 

pelas atividades humanas. 

Para a manutenção da vida e seus processos, destaca-se as seguintes 

funções: 

 

✓ amenizar o clima;  

✓ dar fertilidade ao solo;  

✓ produzir e proteger a água que vai para os rios e represas;  

✓ garantir ambientes conservados para que abelhas, borboletas, aves e 

vários outros animais possam transportar o pólen até diversas espécies 

de plantas para fertilização e frutificação, essencial para a produção de 

alimentos. (SÃO PAULO, 2019). 

 

As Unidades de Conservação além de proteger os ambientes, contribuem para 

a qualidade de vida da população, proporcionando contato com a natureza, prática de 

caminhadas, lindas paisagens, que é muito importante para a saúde física e mental 

do ser humano. Com a pandemia do Covid-19, ficou evidente a importância da 

natureza, já que devido o distanciamento social, muitos optaram em fazer seus 

exercícios ao ar livre. 

As táticas de proteção da natureza envolvem basicamente a criação de 

instrumentos voltados para a delimitação de territórios (áreas protegidas), mas que 

também tenham plano de manejo prontos e legalizados, que sejam respeitados tanto 

pela gestão como pela população. 
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1.2. Justificativa 

 

O descaso e as agressões efetuadas continuamente à natureza, ao longo dos 

anos, têm como consequência a degradação do meio ambiente, provocando vários 

problemas que afetam diretamente os indivíduos. 

É possível destacar a implantação de áreas protegidas, não só pelo fato de 

abrigarem e protegerem florestas com a possibilidade de armazenamento de carbono, 

mas em especial por terem a função de conter o desmatamento e proverem serviços 

ecossistêmicos e qualidade de vida. 

A justificativa para este estudo é demonstrar o quão importante é uma Unidade 

de Conservação ter seu plano de manejo, pois apesar de existir lei que obrigue a sua 

elaboração, nem todas as UCs o tem e está ausência de planejamento, segundo o 

Ministério do Meio Ambiente, coloca em risco unidades de conservação de proteção 

integral e de uso sustentável. No Portal Brasileiro de Dados Abertos, em 2019, das 

2.201 UCs, somente 386 UCs tem plano de manejo e 1.815 UCs não tem plano de 

manejo, 17% e 83% respectivamente. 

 

1.3. Objetivos 
 

1.3.1. Objetivo Geral 

 

 O objetivo desta pesquisa foi analisar os planos de manejo das seguintes 

Unidades de Conservação, que estão inseridas ou intersectam a Região Metropolitana 

de São Paulo: Área de Proteção Ambiental Sistema Cantareira; Floresta Estadual de 

Guarulhos; e Parque Estadual do Itaberaba. Essa análise qualitativa visa buscar 

informações relativas ao processo de elaboração dos planos de manejo, aprovação, 

implementação e revisão. 

 No processo de pesquisa busca-se verificar se as Secretarias de Meio 

Ambiente Municipais, Estaduais ou Instituto Chico Mendes (gestores das Unidades de 

Conservação Municipais, Estaduais ou Federais, respectivamente) cumprem com a 

legislação, ao elaborar e publicar os Planos de Manejo das áreas legalmente 

protegidas do Estado de São Paulo. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

 

a) averiguar se existe o plano de manejo para cada uma das três unidades que 

compõem essa pesquisa; 

b) diagnosticar se os planos de manejo, se existentes, estão de acordo com a 

legislação; 

c) mostrar como é feita a elaboração e gestão destes planos. 

 

1.4. Fundamentação teórica 

 

1.4.1. Unidades de Conservação 

 

A conservação de florestas em áreas públicas se dá através do Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), criado pela lei 9.985, de 18 de julho 

de 2000, essa mesma lei define Unidades de Conservação no Art. 2º, Inciso II.  

De acordo com o SNUC, unidade de conservação é definida como um 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. (SNUC, 2000) 

Como dito na introdução deste trabalho existem dois tipos de unidade de 

conservação de acordo com as suas características e finalidades, são divididas em: 

Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável. 

 Nas Unidades de Conservação que compõem o Grupo das Unidades de 

Proteção Integral, permite-se apenas o uso indireto dos recursos naturais, ou seja, 

aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais 

e, conforme disposto nos incisos do Art. 8º da Lei 9985/2000. 

 

o grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas seguintes 
categorias de unidade de conservação: 
 
I - Estação Ecológica; 
II - Reserva Biológica; 
III - Parque Nacional; 
IV - Monumento Natural; 
V - Refúgio de Vida Silvestre. 
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As Unidades de Proteção Integral possuem normas mais restritas e são 

voltadas para a pesquisa e conservação da biodiversidade, exceto alguns casos 

previstos na lei, é admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais. As 

Unidades de Uso Sustentável podem ter visitação e atividades educativas além de 

uso sustentável de seus recursos. (MACHADO, 2020). Unidades de Proteção Integral 

são divididas em cinco categorias: 

 

- Estação Ecológica (ESEC): Art. 9o. Estação Ecológica tem como objetivo a 

preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. 

§ 1o A Estação Ecológica é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas 

particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que 

dispõe a lei. 

§ 2o É proibida a visitação pública, exceto quando com objetivo educacional, de acordo 

com o que dispuser o Plano de Manejo da unidade ou regulamento específico. 

§ 3o A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela 

administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este 

estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento. 

§ 4o Na Estação Ecológica só podem ser permitidas alterações dos ecossistemas no 

caso de: 

I - medidas que visem a restauração de ecossistemas modificados; 

II - manejo de espécies com o fim de preservar a diversidade biológica; 

III - coleta de componentes dos ecossistemas com finalidades científicas; 

IV - pesquisas científicas cujo impacto sobre o ambiente seja maior do que aquele 

causado pela simples observação ou pela coleta controlada de componentes dos 

ecossistemas, em uma área correspondente a no máximo três por cento da extensão 

total da unidade e até o limite de um mil e quinhentos hectares (BRASIL, 2000). 

 

- Reserva Biológica (REBIO): Art. 10. A Reserva Biológica tem como objetivo a 

preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, 

sem interferência humana direta ou modificações ambientais, excetuando-se as 

medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo 

necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e 

os processos ecológicos naturais. 
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§ 1o A Reserva Biológica é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas 

particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que 

dispõe a lei. 

§ 2o É proibida a visitação pública, exceto aquela com objetivo educacional, de acordo 

com regulamento específico. 

§ 3o A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela 

administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este 

estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento (BRASIL, 2000). 

 

- Parque Nacional (PARNA): Art. 11. O Parque Nacional tem como objetivo básico a 

preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza 

cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de 

atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a 

natureza e de turismo ecológico. 

§ 1o O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas 

particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que 

dispõe a lei. 

§ 2o A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de 

Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua 

administração, e àquelas previstas em regulamento. 

§ 3o A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela 

administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este 

estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento. 

§ 4o As unidades dessa categoria, quando criadas pelo Estado ou Município, serão 

denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural Municipal 

(BRASIL, 2000). 

 

- Monumento Natural (MN): Art. 12. O Monumento Natural tem como objetivo básico 

preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica. 

§ 1o O Monumento Natural pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja 

possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos 

recursos naturais do local pelos proprietários. 
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§ 2o Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas ou 

não havendo aquiescência do proprietário às condições propostas pelo órgão 

responsável pela administração da unidade para a coexistência do Monumento 

Natural com o uso da propriedade, a área deve ser desapropriada, de acordo com o 

que dispõe a lei. 

§ 3o A visitação pública está sujeita às condições e restrições estabelecidas no Plano 

de Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua 

administração e àquelas previstas em regulamento (BRASIL, 2000). 

 

- Refúgio de Vida Silvestre (REVIS): Art. 13. O Refúgio de Vida Silvestre tem como 

objetivo proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a existência 

ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou 

migratória. 

§ 1o O Refúgio de Vida Silvestre pode ser constituído por áreas particulares, desde 

que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e 

dos recursos naturais do local pelos proprietários. 

§ 2o Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas ou 

não havendo aquiescência do proprietário às condições propostas pelo órgão 

responsável pela administração da unidade para a coexistência do Refúgio de Vida 

Silvestre com o uso da propriedade, a área deve ser desapropriada, de acordo com o 

que dispõe a lei. 

§ 3o A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de 

Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua 

administração, e àquelas previstas em regulamento. 

§ 4o A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela 

administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este 

estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento (BRASIL, 2000). 

 

Quanto ao Grupo de Uso Sustentável, no qual o objetivo básico é compatibilizar 

a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos recursos naturais, 

os incisos do Art. 14 da Lei 9985/2000. 

 

Art. 14 da Lei 9985/2000: constituem o Grupo das Unidades de Uso 
Sustentável as seguintes categorias de unidade de conservação: 
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I - Área de Proteção Ambiental; 
II - Área de Relevante Interesse Ecológico; 
III - Floresta Nacional; 
IV - Reserva Extrativista; 
V - Reserva de Fauna; 
VI – Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e 
VII - Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

 

A seguir explica-se as diferentes categorias do grupo de uso sustentável: 

 

- Área de Proteção Ambiental (APA): é uma categoria de Unidade de Conservação 

de Uso Sustentável, que de acordo com o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC), Lei Federal nº 9.985/00 é definida como: 

 

[...] área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada 
de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente 
importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações 
humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, 
disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso 
dos recursos naturais. 

 

- Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE): Área que possui características 

naturais extraordinárias ou que abrigue exemplares raros da biota regional, 

preferencialmente declarada – pela União, estados e municípios – quando tiver 

extensão inferior a 5.000 há, podem ser constituídas por terras públicas ou privadas. 

(FUNDAÇÃO FLORESTAL, 2020) 

De acordo com a Lei, a ARIE municipal é definida como espaço de uso 

sustentável, conforme ao Art. 16 (BRASIL, 2004) define que, 

 

A Área de Relevante Interesse Ecológico é uma área em geral de pequena 
extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características 
naturais extraordinárias ou que abriga exemplares raros da biota regional, e 
tem como objetivo manter os ecossistemas naturais de importância regional 
ou local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo 
com os objetivos de conservação da natureza. 

 

- Floresta Nacional (FLONA): é uma unidade de Uso Sustentável com cobertura 

florestal de espécies predominantemente nativas e tem como objetivo básico o uso 

múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica. A Floresta Nacional 

é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus 

limites devem ser desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei. A visitação 
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pública é permitida, condicionada às normas estabelecidas para o manejo da 

unidade. A pesquisa é permitida e incentivada, sujeitando-se à prévia autorização do 

órgão responsável pela administração da unidade, às condições e restrições por este 

estabelecidas e àquelas previstas em regulamento. A unidade desta categoria, 

quando criada pelo Estado ou Município, é denominada, respectivamente, Floresta 

Estadual e Floresta Municipal. (ICMBio, 2020) 

 

- Reserva Extrativista (RESEX): A Lei Federal 9.985, de 18 de julho de 2000, em seu 

artigo 18, define a Reserva Extrativista como “…uma área utilizada por populações 

extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, 

complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de animais de 

pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura 

dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade.” 

 

- Reserva de Fauna (REFAU): Área natural com populações de animais de espécies 

nativas, terrestres e aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para estudos 

técnico-científicos sobe o manejo econômico sustentável dos recursos faunísticos. A 

visitação pública é permitida, desde que compatível com o manejo da unidade. É 

proibida na área a prática da caça amadorística ou profissional. Mas pode haver 

comercialização dos produtos e subprodutos resultantes das pesquisas, desde que 

obedeçam ao disposto na legislação brasileira sobre fauna. O Instituto Chico Mendes 

ainda não criou nenhuma Unidade de Conservação desta categoria. (ICM, 2020). 

 

- Parque Nacional (FLONA): A União Internacional para Conservação da Natureza 

(IUCN), através de sua Comissão Mundial de Áreas Protegidas, definiu Parque 

Nacional, como tipo de área protegida da Categoria II, definida por: “área natural 

extensa de terra ou mar de grande relevância para a conservação da natureza e da 

biodiversidade, destinada a: (1) proteger a integridade ecológica de um ou mais 

ecossistemas para as gerações presentes e futuras; (2) excluir a exploração ou 

ocupação não ligadas à proteção da área; e (3) prover as bases para que os visitantes 

possam fazer uso educacional, lúdico, ou científico de forma compatível com a 

conservação da natureza e dos bens culturais existentes”. 

 

http://www.iucn.nl/
http://www.iucn.nl/
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- Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS): As áreas de RDS (Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável), são uma das 7 áreas dentro da unidade de uso 

sustentável. Elas são de posse e domínio público, não podendo haver apropriação 

particular. Essas unidades naturais abrigam populações tradicionais que vivem de 

sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais e que, em virtude de seu 

modo de vida, contribuem para a proteção e para a manutenção da diversidade 

biológica. (GUERRA, 2020). 

 

- Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN): é uma servidão administrativa 

criada por meio de ato volitivo do proprietário da terra com o objetivo de preservar o 

meio ambiente, tendo em vista os atributos ecológicos específicos daquela área. O 

caput do art. 21 da Lei 9.985/2000 (Lei do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza – SNUC a define como “uma área privada, gravada com 

perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica”. A diversidade 

biológica, também chamada de biodiversidade, cuja conservação é o objetivo final da 

criação das RPPNs, pode ser compreendida como o conjunto de vida existente no 

planeta ou em determinada parte do planeta. O inciso III do art. 2º da referida lei define 

diversidade biológica como “a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, 

compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros 

ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; 

compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de 

ecossistemas” 

No Brasil existem 777 Ucs de Proteção Integral e 1.669 de uso sustentável, 

totalizando 2.446 UC que abrange 255.219.700 há de área protegida, estes dados 

foram obtidos no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC) que é 

mantido pelo Ministério do Meio Ambiente (Tabela 1). 

 

 

 

 

 

 

 

https://meiosustentavel.com.br/desenvolvimento-sustentavel/
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Tabela 1 - Unidades de conservação federais e estaduais (2020) 

UC Categoria No. Área (ha) 

Proteção Integral Federal 149 50.116.300 

 Estadual 399 16.095.600 

 Municipal 299 135.500 

 Subtotal 777 66.347.400 

Uso Sustentável Federal 855 121.671.300 

 Estadual 653 61.204.600 

 Municipal 161 5.996.400 

 Subtotal 1.669 188.872.300 

Total Geral  2.446 255.219.700 

Total Área considerando sobreposição 
mapeada 

2.446 250.619.900 

Fonte: CNUC, 2020. 

 

1.4.2. Plano de Manejo 

 

O manejo e gestão adequados de uma Unidade de Conservação devem estar 

embasados não só no conhecimento dos elementos que conformam o espaço em 

questão, mas também numa interpretação da interação destes elementos. (ICMBio, 

2020) 

Desta forma, o manejo de uma Unidade de Conservação implica em elaborar e 

compreender o conjunto de ações necessárias para a gestão e uso sustentável dos 

recursos naturais em qualquer atividade no interior e em áreas do entorno dela de 

modo a conciliar, de maneira adequada e em espaços apropriados, os diferentes tipos 

de usos com a conservação da biodiversidade. (ICMBio, 2020) 

 

O plano de Manejo é um instrumento de gestão, representa um: 

 

documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de 
uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas 
que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive 

a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade (SNUC, 

2011, p. 06).  

 

O Plano de Manejo visa levar a Unidade de Conservação a cumprir com os 

objetivos estabelecidos na sua criação; definir objetivos específicos de manejo, 
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orientando a gestão da Unidade de Conservação; promover o manejo da Unidade de 

Conservação, orientado pelo conhecimento disponível e/ou gerado. (ICMBio, 2020) 

O processo de elaboração de Planos de Manejo é um ciclo contínuo de consulta 

e tomada de decisão com base no entendimento das questões ambientais, 

socioeconômicas, históricas e culturais que caracterizam uma Unidade de 

Conservação e a região onde esta se insere. (ICMBio, 2020). 

Todas as unidades de conservação devem dispor de um Plano de Manejo, que 

precisa abranger a área da Unidade de Conservação, sua zona de amortecimento e 

os corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua integração à 

vida econômica social das comunidades vizinhas, como no Art. 27, §1º da Lei 9.985 

de 18/07/2000 (BRASIL, 2020). 

Para que haja um uso mais adequado da região abrangida pelas Ucs, estas 

devem ser reguladas pelos seus Planos de Manejo. 

 

1.4.2.1. Roteiros metodológicos para elaboração e revisão de planos de manejo 

 

Foram consultados os Roteiros Metodológicos para elaboração e revisão de 

Planos de Manejo para Unidades de Conservação Federais, do Estado de São Paulo 

e para Reservas Particulares do Patrimônio Natural. Estes roteiros foram lidos com o 

intuito de conhecer as etapas de elaboração de um plano de manejo. Segundo o 

Ministério do Meio Ambiente e Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade, instituiu a Instrução Normativa no. 7, de 21 de dezembro de 2017:  

 

Considerando a necessidade de orientar a elaboração e a revisão dos planos 
de manejo com base nos aprendizados de construção e implementação deste 
instrumento, que indicam a necessidade de planejamento das UC em nível 
estratégico e de estabelecimento de uma abordagem objetiva e unificada, 
para que todas as UC tenham seus planos de manejo com a mesma 
linguagem e padrão de qualidade, amparados no princípio do manejo 
adaptativo, possibilitando sua elaboração e revisão por meio de 
procedimentos mais eficientes em termos de tempo e de custos de aplicação 

 

No Capítulo I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, no Art. 2º Para os fins previstos 

nesta Instrução Normativa, itens III, IV, V e VI entende-se por: 

 

III - equipe de planejamento: equipe formada por servidores da 
Coordenação de Elaboração e Revisão de Planos de Manejo (COMAN) e da 
UC, e por outros representantes do ICMBio, definidos à dependência do 
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contexto de cada unidade, a qual é responsável pela supervisão técnica e 
metodológica, pelos procedimentos administrativos e pela análise e 
aprovação técnica do plano de manejo e produtos intermediários, devendo 
acompanhar e participar de todas as etapas do processo de elaboração ou 
revisão do plano de manejo; 
IV - grupo de governança: constituído para as RESEX e RDS, formado pela 
equipe de planejamento, representantes das populações tradicionais, do 
conselho da UC e por assessores técnicos externos quando necessário, e 
terá responsabilidades relacionadas as definições quanto às atividades 
pertinentes ao processo de planejamento, a participação social, a estratégia 
de comunicação, pela interlocução com o conselho da UC e 
acompanhamento do processo de elaboração ou revisão do plano de manejo; 
V - grupo de trabalho do conselho: constituído para todas as categorias de 
UC, exceto RESEX e RDS, formado por conselheiros e representantes 
externos, quando pertinente, e terá responsabilidade de acompanhar todo o 
processo de elaboração ou revisão do plano de manejo enquanto instância 
de apoio ao conselho da UC, participando das discussões quanto a estratégia 
de participação social e comunicação e atuando na interlocução com o 
conselho; 
VI - organização do planejamento: estruturação da equipe de 
planejamento, definição e organização dos trabalhos de elaboração ou 
revisão do plano de manejo a partir de uma sequência de atividades, 
contemplando o alinhamento entre as partes envolvidas e o cronograma 
físico-financeiro de trabalho, observados os princípios da economicidade, 
eficiência, eficácia, efetividade e participação social, para o aperfeiçoamento 
sistemático da gestão. 
X - oficina de elaboração do plano de manejo: atividade em que são 
reunidos representantes de diferentes setores que possuem interface com a 
UC, tais como gestores, concessionários da CCDRU, conselheiros, 
pesquisadores e representantes da sociedade civil, de órgãos 
governamentais e das populações tradicionais da UC ou com esta 
relacionadas, para realização conjunta do diagnóstico e do planejamento 
previstos nos incisos VIII e IX (diagnóstico e planejamento, respectivamente). 

 

Não há diferenças entre os roteiros municipal, estadual e federal, somente as 

nomenclaturas que diferem, o roteiro federal, é mais explicativo do que os municipais 

e estaduais. 

 

1.4.2.2. Roteiro metodológico para elaboração de Pano de Manejo Federal: 

 

Os tópicos de elaboração do roteiro federal são:  

1 Componentes fundamentais    
1.1 Propósito da unidade de conservação 
1.2 Significância da unidade de conservação 
1.3 Recursos e valores fundamentais 
2 Componentes dinâmicos 
2.1 Avaliação das necessidades de dados e planejamento 
2.1.1 Análise dos recursos e valores fundamentais  
2.1.2 Análise de questões-chave  
2.1.3 Priorização das necessidades de dados e de planejamento  
2.2 Subsídios para interpretação ambiental  
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2.3 Mapeamento e banco de dados de informações geoespaciais das unidades de 
conservação  
3 Componentes normativos 
3.1 Zoneamento  
3.1.1 Zona de amortecimento  
3.1.2 Atos legais, administrativos e normas  
4 A Participação Social no Processo de Planejamento (ICMBio, 2018). 
 

1.4.2.2.1. Equipe de Elaboração 
 

A equipe de planejamento (EP) é formada por servidores da Coordenação de 

Elaboração e Revisão do Plano de Manejo (COMAN) ou de sua equipe ampliada, 

composta por servidores de outros setores do ICMBio, incluindo UCs, nomeados por 

Ordem de Serviço, e por outros representantes do ICMBio, definidos à dependência 

do contexto de cada unidade, na coordenação e supervisão dos processos de 

elaboração e revisão de planos de manejo (ICMBio, 2018). 

A EP deverá contar com um técnico de geoprocessamento, sempre que 

possível do corpo de servidores do ICMBio, cabendo à UC e à COMAN identificar um 

colaborador interno para tal função, a COMAN dispõe de equipe ampliada de 

geoprocessamento, caso a UC não disponha de um servidor com tal conhecimento e 

habilidade, não tendo disponibilidade de um servidor, será avaliado um colaborador 

de outra instituição ou mesmo a contratação de um profissional, o técnico de 

geoprocessamento será o responsável pela organização da base de dados, 

preparação dos mapas para a oficina de elaboração ou revisão do plano de manejo, 

apoio às atividades na oficina, finalização posterior do zoneamento e elaboração dos 

mapas do plano de manejo entre outras (ICMBio, 2018). 

A equipe de planejamento deverá ser formalizada por ordem de serviço, de 

acordo com o modelo a ser fornecido pela COMAN. Os servidores responsáveis pela 

supervisão geral do processo e aqueles que coordenam ou são responsáveis por 

determinadas atividades deverão ser definidos na ordem de serviço (ICMBio, 2018). 

 

1.4.2.2.2. Resultados esperados na organização do planejamento 
 

Definição da equipe de planejamento e minuta da ordem de serviço; Formação 

do grupo de trabalho do conselho ou do grupo de governança; Elaboração do plano 

de trabalho; Previsão de recursos financeiros e aquisições/contratações necessárias; 
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Definição da participação social; Reconhecimento da UC pela equipe de planejamento 

(ICMBio, 2018). 

 

1.4.2.3. Roteiro metodológico para elaboração de Plano de Manejo Estadual 

 

Elaboração e Aprovação do Plano de Manejo 

Etapa 1 – Organização e Planejamento  

Etapa 2 – Caracterização e Oficina Participativa 

Etapa 3 – Planejamento Integrado 

Etapa 4 – Análise e aprovação 

Implementação do Plano de Manejo 

Detalhamento e Execução dos Programas 

Monitoramento do Plano de Manejo 

Ajustes e Revisões do Plano de Manejo 

Ajustes 

Revisões (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2014). 

 

1.4.2.3.1. Equipe de Elaboração 
 

Antes do início dos trabalhos de elaboração de cada plano, é formado um 

Grupo Técnico Institucional (GTI), constituído pelo Comitê de Integração dos Planos 

de Manejo, encarregado de viabilizar os procedimentos relativos à execução eficaz 

das tarefas compartilhadas entre as várias entidades do Sistema Ambiental Paulista. 

(GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2014). 

O GTI é coordenado pelo Órgão Gestor da Unidade de Conservação e conta, 

no mínimo, com: 

 

Coordenadores Temáticos:  

• Meio Físico;  

• Meio Biótico;  

• Meio Antrópico;  

• Jurídico Institucional;  
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Equipe de Participação Social para Oficinas e Avaliações; Equipe de Apoio 

(Sistema de Informações Geográficas – SIG, Página Web, comunicação, editoração 

de documentos, padronização de mapas etc.). (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, 2014). 

O Órgão Gestor da Unidade de Conservação deve estruturar uma equipe 

executiva, encarregada de produzir os documentos-base para discussão e de 

organizar os trabalhos, com o apoio do Grupo Técnico Institucional (GOVERNO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, 2014). 

 

1.4.2.4. Roteiro metodológico para elaboração de Plano de Manejo para Reservas 

Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) 

 

- Estrutura do Plano de Manejo 

- Informações Gerais da RPPN  

- Diagnóstico  

- Planejamento  

- Objetivo de manejo da RPPN  

- Zoneamento  

I. Zona de Proteção 

II. Zona de Administração 

III. Zona de Visitação 

IV. Zona de Recuperação 

- Programas de Manejo 

I. Programa de Proteção 

II. Programa de Administração 

III. Programa de Pesquisa 

IV. Programa de Visitação (ICMBio, 2015). 

 

1.4.2.4.1. Equipe de Elaboração 
 

A elaboração do plano de manejo da RPPN é de responsabilidade do 

proprietário, que pode conduzir o processo diretamente, ou por um técnico, ou por 

uma equipe multidisciplinar contratada ou parceira. A responsabilidade técnica do 

plano de manejo é de seu(s) autor(es). Eventuais Anotações de Responsabilidade 
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Técnica (ART) só serão requisitadas para projetos específicos que necessitem de 

profissionais especializados na sua elaboração ou execução, como construções de 

apoio à gestão ou estruturas destinadas ao lazer e à visitação (ICMBio, 2015). 

 

1.4.3. Lei 9.985 de 18 de julho de 2000 

 

A Lei 9.985/2000 foi elaborada para que as unidades de conservação fossem 

preservadas de maneira correta, de acordo com critérios preestabelecidos. 

Em seu artigo 1º diz, “Esta Lei institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza – SNUC, estabelece critérios e normas para a criação, 

implantação e gestão das unidades de conservação” (BRASIL, 2000), portanto as UCs 

quando criadas deverão seguir o SNUC.       

 No artigo 2º. a lei conceitua o que são: unidade de conservação, conservação 

da natureza, diversidade biológica, recurso ambiental, preservação, proteção integral, 

conservação in situ, manejo, uso indireto, uso indireto, uso sustentável, extrativismo, 

recuperação, restauração, zoneamento, plano de manejo, zona de amortecimento e 

corredores ecológicos. (BRASIL,2000). 

 O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) é o conjunto de 

unidades de conservação (UC) federais, estaduais e municipais. É composto por 12 

categorias de UC, cujos objetivos específicos se diferenciam quanto à forma de 

proteção e usos permitidos: aquelas que precisam de maiores cuidados, pela sua 

fragilidade e particularidades, e aquelas que podem ser utilizadas de forma 

sustentável e conservadas ao mesmo tempo. (SNUC, 2011). O Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza de acordo com o artigo 4º., (SNUC, 2011, p. 

7), têm os seguintes objetivos: 

 

I - contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos 
genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais; 
II - proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e 
nacional; 
III - contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de 
ecossistemas naturais; 
IV - promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais; 
V - promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da 
natureza no processo de desenvolvimento; 
VI - proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica; 
VII - proteger as características relevantes de natureza geológica, 
geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural; 
VIII - proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos; 
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IX - recuperar ou restaurar ecossistemas degradados; 
X - proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, 
estudos e monitoramento ambiental; 
XI - valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica; 
XII - favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, 
a recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico; 
XIII - proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações 
tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e 
promovendo-as social e economicamente. 

 

Os artigos 27 e 28 falam exclusivamente dos planos de manejo: 

 

Art. 27. As unidades de conservação devem dispor de um Plano de 
Manejo. (DECRETO Nº 4.340, DE 22 DE AGOSTO DE 2002) 
§ 1o O Plano de Manejo deve abranger a área da unidade de conservação, 
sua zona de amortecimento e os corredores ecológicos, incluindo medidas 
com o fim de promover sua integração à vida econômica e social das 
comunidades vizinhas. 
§ 2o Na elaboração, atualização e implementação do Plano de Manejo das 
Reservas Extrativistas, das Reservas de Desenvolvimento Sustentável, das 
Áreas de Proteção Ambiental e, quando couber, das Florestas Nacionais e 
das Áreas de Relevante Interesse Ecológico, será assegurada a ampla 
participação da população residente. 
§ 3o O Plano de Manejo de uma unidade de conservação deve ser elaborado 
no prazo de cinco anos a partir da data de sua criação. 
§ 4o O Plano de Manejo poderá dispor sobre as atividades de liberação 
planejada e cultivo de organismos geneticamente modificados nas Áreas de 
Proteção Ambiental e nas zonas de amortecimento das demais categorias de 
unidade de conservação, observadas as informações contidas na decisão 
técnica da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio 
sobre: (Incluído pela Lei nº 11.460, de 2007) 
I - o registro de ocorrência de ancestrais diretos e parentes 
silvestres; (Incluído pela Lei nº 11.460, de 2007) 
II - as características de reprodução, dispersão e sobrevivência do organismo 
geneticamente modificado; (Incluído pela Lei nº 11.460, de 2007) 
III - o isolamento reprodutivo do organismo geneticamente modificado em 
relação aos seus ancestrais diretos e parentes silvestres; e  (Incluído pela Lei 
nº 11.460, de 2007) 
IV - situações de risco do organismo geneticamente modificado à 
biodiversidade. (Incluído pela Lei nº 11.460, de 2007) 
Art. 28. São proibidas, nas unidades de conservação, quaisquer alterações, 
atividades ou modalidades de utilização em desacordo com os seus objetivos, 
o seu Plano de Manejo e seus regulamentos. 
Parágrafo único. Até que seja elaborado o Plano de Manejo, todas as 
atividades e obras desenvolvidas nas unidades de conservação de proteção 
integral devem se limitar àquelas destinadas a garantir a integridade dos 
recursos que a unidade objetiva proteger, assegurando-se às populações 
tradicionais porventura residentes na área as condições e os meios 
necessários para a satisfação de suas necessidades materiais, sociais e 
culturais. (SNUC, 2011, p. 16 e 17). 
 
 
 
 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4340.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%204.340-2002?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11460.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11460.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11460.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11460.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11460.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11460.htm#art2
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1.4.4. Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002 

 

O Decreto no. 4340/2002, veio complementar a Lei 9.985/2000 e em seu 

Capítulo IV fala especificamente sobre plano de manejo, desde a sua elaboração, por 

quem deve ser aprovado; fala também dos contratos de concessão das reservas 

extrativistas e de uso sustentável, que devem estar de acordo com o plano de manejo 

elaborado, se não, ele deve ser revisado, portanto este Decreto vem reforçar a 

importância de se ter um plano de manejo nas unidades de conservação. A seguir 

mostra-se os artigos do referido Decreto que falam especificamente de plano de 

manejo: 

Art. 12. O Plano de Manejo da unidade de conservação, elaborado pelo órgão 
gestor ou pelo proprietário quando for o caso, será aprovado: 
 
I - em portaria do órgão executor, no caso de Estação Ecológica, Reserva 
Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural, Refúgio de Vida Silvestre, 
Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta 
Nacional, Reserva de Fauna e Reserva Particular do Patrimônio Natural; 
 
II - em resolução do conselho deliberativo, no caso de Reserva Extrativista e 
Reserva de Desenvolvimento Sustentável, após prévia aprovação do órgão 
executor. 
 
Art. 13. O contrato de concessão de direito real de uso e o termo de 
compromisso firmados com populações tradicionais das Reservas 
Extrativistas e Reservas de Uso Sustentável devem estar de acordo com o 
Plano de Manejo, devendo ser revistos, se necessário. 
Art. 14. Os órgãos executores do Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza - SNUC, em suas respectivas esferas de atuação, 
devem estabelecer, no prazo de cento e oitenta dias, a partir da publicação 
deste Decreto, roteiro metodológico básico para a elaboração dos Planos de 
Manejo das diferentes categorias de unidades de conservação, 
uniformizando conceitos e metodologias, fixando diretrizes para o diagnóstico 
da unidade, zoneamento, programas de manejo, prazos de avaliação e de 
revisão e fases de implementação. 
 
Art. 15. A partir da criação de cada unidade de conservação e até que seja 
estabelecido o Plano de Manejo, devem ser formalizadas e implementadas 
ações de proteção e fiscalização. 
 
Art. 16. O Plano de Manejo aprovado deve estar disponível para consulta do 

público na sede da unidade de conservação e no centro de documentação do 

órgão executor. (SNUC, 2011, p. 29) . 
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1.5. Histórico das Unidades de Conservação desta pesquisa 

 

1.5.1. Área de Proteção Ambiental do Sistema Cantareira 

  

 Esta APA está inserida no Domínio da Floresta Atlântica, cuja continuidade 

florestal existente no passado encontra-se hoje inteiramente descaracterizada, em 

função da intensa ocupação antrópica (SÃO PAULO, 2015). 

 A ocupação e consequente formação dos municípios da região que integram a 

APA acompanharam, em diferentes intensidades, alguns dos ciclos econômicos pelos 

quais o país passou, como o do ouro e do café. Já no século XX, em especial a partir 

das décadas de 1950 e 1960, ocorreu aumento das atividades urbanas e industriais, 

o que deu maior ímpeto à ocupação do território em análise, principalmente daqueles 

cortados pelas rodovias Fernão Dias e Dom Pedro I (SÃO PAULO, 2015). 

 A história da ocupação da região também tem relação com a necessidade do 

abastecimento público de água. Nas fases iniciais de urbanização, o abastecimento 

era estruturado sobre atendimentos de pequeno porte, através de um sistema de 

pequenas represas na Serra da Cantareira (SÃO PAULO, 2015). 

 Com a urbanização crescente do Município de São Paulo e o rápido 

crescimento demográfico provocado pela industrialização, iniciou-se a busca de 

mananciais protegidos distantes das áreas urbanizadas e já existentes, como na 

região do Alto Cotia (em 1914), Rio Claro (em 1932), Guarapiranga (1928) e Billings 

(1958). Apesar de toda esta ampliação das fontes de água, regiões em grande 

processo de expansão continuavam com grandes deficiências de abastecimento 

(WHATELY; CUNHA, 2007). Nesta conjuntura nasceu, em 1690, a iniciativa de 

criação de um sistema de abastecimento que pudesse suprir a demanda crescente 

por água na Grande São Paulo e municípios adjacentes. Estruturou-se, assim, o 

projeto de construção do Sistema que, com cinco reservatórios – Jaguari, Jacareí, 

Cachoeira, Atibainha e Paiva Castro – passou a ser responsável pelo fornecimento de 

água para grande parte da região e da Região Metropolitana de São Paulo (SÃO 

PAULO, 2015). 

 Este novo quadro social e econômico, de incremento e duplicação das rodovias 

Fernão Dias e Dom Pedro I, do término da construção dos grandes reservatórios que 

compõem o Sistema Cantareira, promoveu mudanças significativas à região, como a 

instalação de indústrias e vinda de populações em busca de empregos e melhor 
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qualidade de vida (SÃO PAULO, 2015). Dada a importância deste Sistema de 

abastecimento, cujo intuito é garantir a proteção dos recursos hídricos das áreas 

abrangidas pela mesma, ressalta-se que sua delimitação se superpõe às outras duas 

APAs: Piracicaba/Juqueri Mirim – área II (Lei Estadual nº 7.438 de 1991) e Represa 

Bairro da Usina (Lei Estadual nº 5.280 de 1986), salientando-se que ambas também 

especificam a proteção dos recursos hídricos e ambientais como diretriz primordial. 

 

1.5.2. Floresta Estadual de Guarulhos 

 

 O município de Guarulhos é um dos 49 municípios pertencentes à Região 

Metropolitana de São Paulo, e sua porção nordeste, onde se situa a Floresta Estadual 

de Guarulhos, faz fronteira com os municípios de Mairiporã, Nazaré Paulista, Santa 

Isabel e Arujá. De acordo com dados da Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), a população de Guarulhos em dezembro de 2020 era de 1.392.121 

habitantes, a segunda maior do Estado de São Paulo, apenas inferior à população do 

município de São Paulo. (IBGE, 2020). 

 Apresenta 88.4% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 71.2% 

de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 35.4% de domicílios 

urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, 

pavimentação e meio-fio). (IBGE, 2017). 

 Em resumo, o município de Guarulhos resguarda qualidades de um município 

metropolitano, com forte dinamismo econômico e demográfico, ao mesmo tempo em 

que concentra atributos naturais preservados de grande relevância local e regional, 

como importantes remanescentes de Mata Atlântica e mananciais de cursos d’água 

de interesse para abastecimento público. Especificamente na porção norte do 

município, onde se localiza a Floresta Estadual de Guarulhos e sua área de estudo, o 

conflito entre o avanço da urbanização e a existência de áreas de uso agrícola ou de 

interesse para a conservação se faz evidente e deve ser considerado na elaboração 

do plano de manejo da UC (IBGE, 2017). 
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1.5.3. Floresta Estadual do Itaberaba 

  

 Segundo o Plano de Manejo, o Parque Estadual de Itaberaba engloba 

parcialmente os municípios de Mairiporã, Guarulhos, Arujá e Santa Isabel, 

pertencentes à Região Metropolitana de São Paulo, além de Nazaré Paulista e 

Igaratá. De acordo com o mapa de cobertura da terra elaborado pelo Instituto Florestal 

(São Paulo, SMA/IF, 2017), a cobertura predominante dentro do parque é a de 

vegetação secundária de floresta ombrófila densa, com algumas manchas de 

silvicultura em sua porção norte, nos municípios de Santa Isabel e Nazaré Paulista. 

A cobertura é uma mescla de áreas urbanas ou edificadas, vegetação secundária de 

floresta ombrófila densa, áreas antropizadas, silvicultura e áreas de extração mineral. 

 No município de Guarulhos estão as manchas mais expressivas de áreas 

urbanas ou edificadas e de extração mineral. Em relação às áreas urbanas ou 

edificadas deste município, predominam as áreas residenciais, comerciais e de 

serviços, muitas das quais de alta densidade de ocupação, de acordo com o mapa 

das Unidades de Uso e Ocupação do Solo Urbano (UHCT) (São Paulo, SMA/IG, 

2014). Paradoxalmente, é neste mesmo município que se encontra a mancha de 

floresta ombrófila densa mais significativa de toda a área do PE Itaberaba, 

correspondente ao Parque Estadual da Cantareira (São Paulo, SMA/IF, 2017).  

 Nos demais municípios, as áreas urbanas ou edificadas se distribuem de forma 

mais espraiada pelo território e, em geral, apresentam uma densidade de ocupação 

mais baixa. Em Santa Isabel e em Nazaré Paulista predominam as áreas antropizadas 

na área de estudo do parque, possivelmente relacionadas às atividades agropecuárias 

desenvolvidas nestes municípios (São Paulo, SMA/IF, 2017).  

 Comparando o mapa das UHCT, de 2010, com as manchas de áreas 

construídas do Estado de São Paulo de 2005 (São Paulo, SMA, 2009), nota-se um 

aumento das áreas construídas em toda área de estudo do PE Itaberaba entre 2005 

e 2010, especialmente no município de Guarulhos. Em grande medida, estas áreas 

apresentam um uso predominantemente residencial, comercial e de serviços, além de 

grandes equipamentos urbanos situados nos municípios de Arujá e de Guarulhos (São 

Paulo, SMA/IF, 2017). 
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CAPÍTULO 2 – ARTIGO 

 

ANÁLISE CRÍTICA DOS PLANOS DE MANEJO DE UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO: Área de Proteção Ambiental Sistema Cantareira; Floresta 

Estadual de Guarulhos; e Floresta Estadual do Itaberaba 

 

Resumo: 

O presente artigo relata o estudo em três planos de manejo da APA Sistema 
Cantareira, Floresta de Guarulhos e Parque Estadual do Itaberaba, quanto ao seu 
planejamento. O objetivo é de confirmar se estes planos de manejo estão em 
conformidade com a Lei 9.985/2000, de 18 de julho de 2000 que institui o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC. Para tanto, foram feitas 
pesquisas bibliográficas com autores, nos próprios planos e nas Leis. Estes planos 
são de localidades nos municípios de Guarulhos e São Paulo. Por se tratar de uma 
pesquisa bibliográfica cabe uma continuidade, agora em loco para constatar a 
efetividade da gestão.  
Palavras-chave: Unidades de Conservação, Plano de Manejo, Legislação Ambiental 

 

CRITICAL ANALYSIS OF MANAGEMENT PLANS OF CONSERVATION UNITS: 

Environmental Protection Area of Cantareira System; Guarulhos State Forest; 

and Itaberaba State Park 

 

Abstract:. 

This article reports the study of management plans of APA Sistema Cantareira, 
Guarulhos Forest and Itaberaba State Park, regarding their planning. The objective is 
to verify whether these management plans are in compliance with Law 9,985/2000, 
which institutes the National System of Nature Conservation Units - SNUC. To this 
end, bibliographic searches were carried out with the authors, in the plans themselves 
and in the Laws. These plans are located in the cities of Guarulhos and São Paulo. As 
it is a bibliographic research, there is a space for continuity, already existing, to verify 
the effectiveness of management. 
Keywords: Conservation units, Management Plan, Environmental Legislation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A Constituição de 1988 impôs ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, 

conforme o que está expresso no seu Art. 225. 

 
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-
se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 
para as presentes e futuras gerações. (BRASIL, 1988) 

 

As agressões efetuadas continuamente à natureza têm como consequência a 

degradação do meio ambiente, provocando vários problemas que afetam 

diretamente os indivíduos A conservação do meio ambiente é essencial para a 

qualidade de vida e a sustentabilidade da sociedade e uma maneira eficiente de se 

proteger o meio ambiente para as presentes e futuras gerações é através da criação 

áreas protegidas por lei. Uma área protegida pode ser definida, segundo a União 

Mundial para a Conservação da Natureza (IUCN), como: 

 

Área terrestre e/ou marinha especialmente dedicada à proteção e 
manutenção da diversidade biológica e dos recursos naturais e culturais 
associados, manejados através de instrumentos legais ou outros 
instrumentos efetivos. (IUCN, 1994, p. 7) 

 

As Unidades de Conservação brasileiras, que são áreas protegidas por 

legislação própria, são regulamentadas pelo Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC), instituído pela Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e 

regulamentada pelo Decreto nº. 4.340, de 22 de agosto de 2002 (BRASIL, 2000).  

Os benefícios encontrados em uma ou mais áreas protegidas podem ser os 

de caráter biológico, econômico e sociocultural, mas eles somente são notados se 

estas áreas tiverem uma gestão com padrões de excelência e os usos forem 

compatíveis com a categoria de manejo e seus objetivos de conservação (MOORE; 

ORMAZABAL, 1988).  

Todavia, importante destacar que não basta a criação de unidades de 

conservação, isso não garante que seus objetivos serão alcançados, vale pontuar 

que o estabelecimento de áreas protegidas não é um fator fortemente relacionado ao 
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desenvolvimento de uma gestão adequada. Uma Unidade de Conservação deve 

possuir o Plano de Manejo, documento que deve ser utilizado como diretriz para 

regulação de tudo o que pode ou não ocorrer no interior e, em alguns casos, ao redor 

das Unidades (LEVERINGTON et al. 2010). 

O presente artigo analisou os planos de manejo das seguintes Unidades de 

Conservação: Área de Proteção Ambiental do Sistema Cantareira; Floresta Estadual 

de Guarulhos; e a Parque Estadual do Itaberaba, todas localizadas no Estado de São 

Paulo. Bastante próximas à Região Metropolitana de São Paulo. O objetivo não é de 

analisar a gestão destas Unidades, mas sim apresentar o planejamento de cada uma, 

e realizar uma análise de cada Plano de Manejo à luz da legislação vigente, neste 

caso, especificamente, a Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. 

 

2. METODOLOGIA 

 

 A área de estudo está inserida no Estado São Paulo e abrange as seguintes 

Unidades de Conservação: Área de Proteção Ambiental do Sistema Cantareira, 

compreende os Municípios de Atibaia, Bragança Paulista, Joanópolis, Mairiporã, 

Nazaré Paulista e Vargem e possui uma área total de 2.540,51 Km2 (SEADE, 2019); 

Floresta Estadual de Guarulhos, que abrange os Municípios de Arujá, Guarulhos, 

Nazaré Paulista e Santa Isabel; e a Parque Estadual do Itaberaba, inserida nos 

Municípios de Guarulhos, Santa Isabel, Arujá, Nazaré Paulista e Mairiporã (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Localização da área de estudo. 
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 Para o desenvolvimento deste trabalho foi realizada pesquisa bibliográfica, em 

documentos oriundos das seguintes fontes: Ministério do Meio Ambiente (MMA); 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA); Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBIo); Banco de Dados sobre Áreas Protegidas 

(SIUCWEB); Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC), da Diretoria 

de Áreas Protegidas do Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2008); não 

governamentais, artigos, livros, dissertações, resoluções, portarias, teses, roteiros, 

anais, periódicos entre outros. Também foi utilizada a legislação relacionada às 

Unidades de Conservação que compõem a área de estudo: Lei nº. 9.985/2000 e o 

Decreto no. 4.340/2002,  

 Assim, conforme o que foi supra apresentado, a metodologia aplicada nesta 

pesquisa será a de Pesquisa Bibliográfica que, conforme Mattar (1999) é o método 

que se entende ser “um apanhado geral sobre os principais trabalhos realizados, 

revestidos de importância, por serem capazes de fornecer dados atuais e relevantes 

relacionados ao tema”. Boccato (2006, p. 266) esclarece que:  

 

A pesquisa bibliográfica busca a resolução de um problema (hipótese) por 
meio de referenciais teóricos publicados, analisando e discutindo as várias 
contribuições científicas. Esse tipo de pesquisa trará subsídios para o 
conhecimento sobre o que foi pesquisado, como e sob que enfoque e/ou 
perspectivas foi tratado o assunto apresentado na literatura científica. Para 
tanto, é de suma importância que o pesquisador realize um planejamento 
sistemático do processo de pesquisa, compreendendo desde a definição 
temática, passando pela construção lógica do trabalho até a decisão da sua 
forma de comunicação e divulgação. 

 

3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A caracterização de cada uma das UC que compõem a área de estudo desta 

pesquisa foi feita a partir do acesso às informações disponíveis em documentos 

técnicos (planos de manejo) que fazem parte do acervo dos parques, no Cadastro 

Nacional de Unidades de Conservação (CNUC), da Diretoria de Áreas Protegidas do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2008) no Banco de Dados sobre Áreas Protegidas 

(SIUCWEB) do IBAMA (IBAMA, 2008). No Quadro 1 são apresentadas a 

caracterização destas UC. 
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Quadro 1 - Caracterização geral dos Planos de Manejo das UCs pesquisadas. 

Nome 
Âmbito Área Municípios Abrangidos 

Plano de 
Manejo 

Área de Proteção 
Ambiental Cabuçu - 

Tanque Grande - APA 
(Lei Municipal nº 

6.798/2010) 

Municipal 32,3 km² Guarulhos Não 

Parque Natural Municipal 
da Cultura Negra Sítio da 
Candinha (Lei Municipal 

nº 6.475/2008) 

Municipal 109 ha Guarulhos Não 

Estação Ecológica 
Municipal do Tanque 

Grande (Decreto 
Municipal n° 28.273/2010) 

Municipal 699.978,59m² Guarulhos Não 

Reserva Biológica Burle 
Marx (Lei Municipal n° 

3.703/90) 
Municipal 1.250 metros Guarulhos Não 

Área de Proteção 
Ambiental Capelinha-

Água Azul - em 
construção (Lei Municipal 

n° 7.730 de 04/06/19) 

Municipal 
em 

construção 
Guarulhos Não 

APA Sistema Cantareira 
(Lei nº 10.111/1988) 

Estadual 
254.027,50 

ha. 

Atibaia, Bragança Paulista, 
Joanópolis, Mairiporã, Nazaré 
Paulista, Piracaia e Vargem 

Paulista 

Sim 

Parque Estadual de 
Itaberaba (Decreto 

Estadual nº. 54.746/2009) 
Estadual 15.113,11 ha 

Guarulhos, Santa Isabel, Arujá, 
Nazaré Paulista e Mairiporã 

Sim 

Área de Proteção 
Ambiental da Várzea do 

Rio Tietê (Lei Estadual nº 
5598 de 06/01/87) 

Estadual 7.400 ha 

São Paulo, Guarulhos, 
Itaquaquecetuba, Poá, Suzano, 

Mogi das Cruzes, Biritiba-Mirim e 
Salesópolis e, no Trecho Oeste: 
Osasco, Carapicuíba, Barueri e 

Santana do Parnaíba 

Não 

Floresta Estadual de 
Guarulhos (Decreto 

Estadual nº 55.662/2010) 
Estadual 92,20 há 

Arujá, Guarulhos, Nazaré Paulista 
e Santa Isabel 

Sim 

Área de Proteção 
Ambiental do Paraíba do 
Sul (Decreto Federal n° 

87.561/82) 

Federal 292.599,92 ha 

39 municípios do Estado de São 
Paulo, região conhecida como 
Vale do Paraíba Paulista, 88 

municípios do Estado de Minas 
Gerais, região denominada Zona 
da Mata Mineira e 57 municípios 

do Estado do Rio de Janeiro, 
contabilizando um total de 184 

municípios ao todo 

Não 

Fonte: a autora. 
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A partir da análise do Quadro 1, pode-se verificar que entre as dez Unidades 

de Conservação pesquisadas, apenas 03 possuem Planos de Manejo. Diante desse 

resultado, iniciou a segunda etapa desta análise, que foi a escolha das Unidades que 

comporiam essa pesquisa, escolha baseada na presença de planos de manejo. Diante 

do exposto, foram selecionadas as seguintes Unidades de Conservação: Área de 

Proteção Ambiental do Sistema Cantareira; Floresta de Guarulhos; e Parque Estadual 

do Itaberaba (Quadro 2). 

 

Quadro 2 - Caracterização geral dos Planos de Manejo das UCs do estudo 

Nome Âmbito Área 
Municípios 
Abrangidos 

Plano de 
Manejo 

Situação do Plano 
de Manejo 

APA Sistema 
Cantareira (Lei nº 
10.111, de 4 de 

dezembro de 1998) 

Estadual 254.027,50 ha. 

Atibaia, Bragança 
Paulista, Joanópolis, 

Mairiporã, Nazaré 
Paulista, Piracaia e 

Vargem Paulista 

Sim 

Aprovado pelo 
Decreto nº 65.244, de 
14 de outubro de 2020 

e em processo de 
adequação ao Roteiro 

Metodológico 

Parque Estadual de 
Itaberaba (Decreto 

Estadual nº. 54.746 de 
04/09/2009) 

Estadual 15.113,11 ha. 

Guarulhos, Santa 
Isabel, Arujá, 

Nazaré Paulista e 
Mairiporã 

Sim 

Elaborado de 
fevereiro de 2017 a 
maio de 2018. Em 

desconformidade com 
o SNUC, no que se 

refere à situação 
fundiária, tendo em 

vista que essa 
categoria de Unidade 

de Conservação é 
composta por áreas 
de posse e domínio 

público. 

Floresta Estadual de 
Guarulhos (Decreto 

Estadual nº 55.662 de 
30/03/2010) 

Estadual 92,20 ha. 
Arujá, Guarulhos, 
Nazaré Paulista e 

Santa Isabel 
Sim 

Elaborado de 
fevereiro de 2017 a 
maio de 2018. Em 

desconformidade com 
o SNUC, no que se 

refere à situação 

Fonte: a autora. 
 

A partir da informação produzida com o Quadro 1 e a delimitação da área de 

estudo, apresentada no Quadro 2, elaborou-se o Quadro 3 para as análises 

qualitativas do conteúdo dos Planos de Manejo das Unidades selecionadas para a 

continuidade da pesquisa. 
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 Quadro 3 - Comparativo dos planos do estudo 

 

  Área de Proteção Ambiental Sistema 
Cantareira 

Floresta Estadual de Guarulhos Parque Estadual de Itaberaba 

 Criação Dezembro de 1998 Junho de 2018 Junho de 2018 

Programas previstos 
no Plano de Manejo 

Grupo de UC Proteção Integral e Uso Sustentável Uso Sustentável. Proteção Integral. 

(1) Manejo e 
Recuperação 

Objetivo da 
UC 

Proteger os recursos hídricos das bacias 
contribuintes ao Sistema Cantareira e 
assegurar a conservação da qualidade 
ambiental da região. 
Objetivos específicos  
I - Assegurar a sustentabilidade dos 
recursos hídricos, representados pelas 
sub-bacias do Juqueri, Jaguari e Atibaia, 
com especial foco no abastecimento 
público de água de qualidade fornecido 
pelos reservatórios da Unidade; 
II - Compatibilizar o desenvolvimento dos 
municípios, e das atividades econômicas 
e a conservação e uso sustentável dos 
recursos naturais da APA. 
III - Conservar a diversidade biológica 
entre a Serra da Cantareira e a Serra da 
Mantiqueira. 

I. Fomentar atividades de manejo e 
restauração florestal e atividades 
agroflorestais sustentáveis nas zonas rural e 
periurbana da Região da Cantareira; 
II. Transferir tecnologia de produção 
desenvolvida pelo setor público e/ou de 
conhecimento público, incentivar e valorizar as 
propriedades rurais com o adequado uso da 
terra, permitindo ao proprietário rural aprender 
a desenvolver novas possibilidades de retorno 
econômico com conservação ambiental; 
III. Fomentar o estabelecimento de pomares 
de sementes de espécies nativas, iniciando 
também a geração de alternativas de renda e 
aprendizado para a população periurbana e 
rural de entorno sem acesso à terra; 
IV. Gerar pesquisas de produção, restauração 
e manejo florestal, prioritariamente com 
espécies nativas de Mata Atlântica, enfocando 
o benefício de comunidades de entorno de 
unidades de conservação. 

I. Proteger a biodiversidade, conservar 
os recursos hídricos e demais serviços 
ecossistêmicos da região norte-
nordeste da Serra da Cantareira; 
II. Consolidar o corredor ecológico entre 
as Serras da Cantareira e Mantiqueira. 

        

Objetivo do 
Programa:      

Assegurar a conservação da diversidade 
biológica e as funções dos ecossistemas 
(aquáticos e terrestres), por meio de 
ações de recuperação ambiental e 
manejo sustentável dos recursos 
naturais, especialmente nas áreas de 
preservação permanente 

Assegurar a conservação da diversidade 
biológica e as funções dos ecossistemas 
(aquáticos e terrestres), por meio de ações 
de recuperação ambiental e manejo 
sustentável dos recursos naturais 

Assegurar a conservação da 
diversidade biológica e as funções dos 
ecossistemas (aquáticos e terrestres), 
por meio de ações de recuperação 
ambiental e manejo sustentável dos 
recursos naturais 

 

 

 



 

 

41 

 

  Área de Proteção Ambiental Sistema 
Cantareira 

Floresta Estadual de Guarulhos Parque Estadual de Itaberaba 

(1) Manejo e 
Recuperação 

Objetivo 
Estratégico: 

Estabelecer estratégias para incremento 
de ações de recuperação ambiental no 
território da APA 

Estabelecer a UC como polo de educação, 
formação, difusão e desenvolvimento local, 
com base nos seus objetivos de 
conservação, produção e manejo 

Recuperar áreas degradadas e 
promover a restauração ecológica do 
patrimônio natural e cultural da UC. 

Ação 1: 

Articulação interinstitucional para 
promover a conservação dos atributos 
que originaram a criação da APA Sistema 
Cantareira 

Realizar identificação de matrizes florestais 
Promover a recuperação de áreas 
degradadas (públicas e privadas). 

Ação 2: 
Promoções de ações para mitigar os 
impactos sobre a fauna silvestre 

Recuperar áreas degradadas 
Promover o fortalecimento do corredor 
ecológico Cantareira Mantiqueira. 

Ação 3:    
Elaborar plano de produção e manejo 
florestal e agroflorestal 

Promover o manejo e controle de 
vegetação e fauna exótica.  

Ação 4:    
Promover a pesquisa e o desenvolvimento 
tecnológico 

Recuperar os solos erudidos e prevenir 
a incidência de novas áreas de riscos. 

Ação 5:   
Criar mecanismo de monitoramento técnico e 
ambiental para a produção e manejo 

Recuperar áreas contaminadas. 

Ação 6:   
Promover parcerias e iniciativas de inclusão 
social com comunidades locais e do entorno 

Promover a conservação e manejo do 
patrimônio histórico-cultural, 
arqueológico, geológico. 

          

(2) PROGRAMA DE 
DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

Objetivo do 
Programa:      

Incentivar a adoção de alternativas 
sustentáveis de produção compatíveis 
com o atributo e com as demandas 
socioeconômicas da população 

Oferecer a sociedade o uso público 
adequado, garantindo qualidade e segurança 
nas atividades dirigidas ou livres que ocorrem 
no interior da UC. 

Oferecer a sociedade o uso público 
adequado, garantindo qualidade e 
segurança nas atividades dirigidas ou 
livres no interior da UC. 

Objetivo 
Estratégico: 

Promover a adequação de uso dos 
recursos naturais da APA aos objetivos 
de conservação dos seus atributos 

Consolidado na UC a prestação de serviços 
de Uso Público 

Ordenar o uso público irregular 
existente e promover o potencial 
turístico da UC 

Ação 1: 
Instituição de Programa de Certificação 
de Produtos, Processos e Serviços 
gerados no território da APA 

Elaborar e implementar o Plano de Uso 
Público 

Ordenar o público na UC. 

Ação 2: 
Promoção do incremento da qualidade, 
da produtividade e da meliponicultora 

Elaborar e implementar o Plano de 
Gerenciamento de Risco e Contingência 

Resgatar o Patrimônio Histórico-cultural 
e os sítios arqueológicos 
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  Área de Proteção Ambiental Sistema 
Cantareira 

Floresta Estadual de Guarulhos Parque Estadual de Itaberaba 

(1) Manejo e 
Recuperação 

Objetivo 
Estratégico: 

Estabelecer estratégias para incremento 
de ações de recuperação ambiental no 
território da APA 

Estabelecer a UC como polo de educação, 
formação, difusão e desenvolvimento local, 
com base nos seus objetivos de 
conservação, produção e manejo 

Recuperar áreas degradadas e 
promover a restauração ecológica do 
patrimônio natural e cultural da UC. 

Ação 1: 

Articulação interinstitucional para 
promover a conservação dos atributos 
que originaram a criação da APA Sistema 
Cantareira 

Realizar identificação de matrizes florestais 
Promover a recuperação de áreas 
degradadas (públicas e privadas). 

Ação 2: 
Promoções de ações para mitigar os 
impactos sobre a fauna silvestre 

Recuperar áreas degradadas 
Promover o fortalecimento do corredor 
ecológico Cantareira Mantiqueira. 

Ação 3:    
Elaborar plano de produção e manejo 
florestal e agroflorestal 

Promover o manejo e controle de 
vegetação e fauna exótica.  

Ação 4:    
Promover a pesquisa e o desenvolvimento 
tecnológico 

Recuperar os solos erudidos e prevenir 
a incidência de novas áreas de riscos. 

Ação 5:   
Criar mecanismo de monitoramento técnico e 
ambiental para a produção e manejo 

Recuperar áreas contaminadas. 

Ação 6:   
Promover parcerias e iniciativas de inclusão 
social com comunidades locais e do entorno 

Promover a conservação e manejo do 
patrimônio histórico-cultural, 
arqueológico, geológico. 

          

(2) Programa de 
Desenvolvimento 

Sustentável 

Objetivo do 
Programa:      

Incentivar a adoção de alternativas 
sustentáveis de produção compatíveis 
com o atributo e com as demandas 
socioeconômicas da população 

Oferecer a sociedade o uso público 
adequado, garantindo qualidade e segurança 
nas atividades dirigidas ou livres que ocorrem 
no interior da UC. 

Oferecer a sociedade o uso público 
adequado, garantindo qualidade e 
segurança nas atividades dirigidas ou 
livres no interior da UC. 

Objetivo 
Estratégico: 

Promover a adequação de uso dos 
recursos naturais da APA aos objetivos 
de conservação dos seus atributos 

Consolidado na UC a prestação de serviços 
de Uso Público 

Ordenar o uso público irregular 
existente e promover o potencial 
turístico da UC 

Ação 1: 
Instituição de Programa de Certificação 
de Produtos, Processos e Serviços 
gerados no território da APA 

Elaborar e implementar o Plano de Uso 
Público 

Ordenar o público na UC. 

Ação 2: 
Promoção do incremento da qualidade, 
da produtividade e da meliponicultora 

Elaborar e implementar o Plano de 
Gerenciamento de Risco e Contingência 

Resgatar o Patrimônio Histórico-cultural 
e os sítios arqueológicos 

 
 
 

    



 

 

43 

 

  Área de Proteção Ambiental Sistema Cantareira Floresta Estadual de Guarulhos Parque Estadual de Itaberaba 

(2) Programa de 
Desenvolvimento 

Sustentável 
Ação 3:  

Construção de ações para fortalecimento do turismo 
sustentável da UC 

Conscientizar usuários e divulgar 
boas práticas 

Dotar a UC de infraestrutura necessária para 
o desenvolvimento do uso público, com 
recursos humanos necessários, 
equipamentos, equipamentos, materiais e 
sinalização. 

(3) Interação 
Socioambiental 

Objetivo do 
Programa:      

Estabelecer por meio das relações entre os diversos 
autores do território, os pactos sociais necessários para 
garantir o objetivo superior da UC 

Estabelecer por meio das relações 
entre os atores do território, os pactos 
sociais necessários para garantir o 
objetivo superior da UC 

Estabelecer por meio das relações entre os 
diversos atores do território, os pactos sociais 
necessários para garantir o objetivo superior 
da UC. 

Objetivo 
Estratégico: 

Promover sentimento de pertença da população 
residente com relação ao território da APA 

Promover a adesão das 
propriedades, instituições e órgãos 
presentes na UC e ZA, públicos e 
privados, as práticas de menor 
impacto para a Floresta Estadual de 
Guarulhos 

Promover a sensibilização da população 
inserida e de entorno para a importância da 
preservação da UC, dos benefícios à 
qualidade de vida e buscar o diálogo para a 
correspondente nas ações de gestão. 

Ação 1: Elaboração do plano de Educação Ambiental da UC  

Articular os órgãos responsáveis a 
sinalização nas vias de acesso para 
minimizar os efeitos causados pela 
falta de controle de acessos 

Buscar e consolidar parcerias para 
implementar os programas de gestão através 
da articulação intra e interinstitucional com os 
diferentes setores da sociedade: público, 
privado, associações, ONGs, que garantam a 
corresponsabilidade na gestão da UC. 

Ação 2: 
Adoção de estratégias relacionadas à comunicação 
visual e sinalização da Unidade como instrumentos de 
promoção de educação ambiental 

Articular políticas públicas, 
envolvendo proprietários e municípios 
abrangidos pela UC sobre a coleta 
seletiva de lixo 

Promover ações educativas, informativas e 
educação continuada por meio de 
metodologias participativas e integrativas, 
junto às comunidades residentes, de entorno 
e Conselho Gestor para o enfrentamento de 
desafios de gestão socioambiental e 
compartilhada da UC. 

Ação 3:  
Participação da gestão nos principais fóruns de debate 
sobre o território 

Incentivar o uso sustentável dos 
recursos naturais 

Aprimorar e fortalecer a comunicação entre a 
gestão, a população residente e 
comunidades de entorno. 

Ação 4:  
Realização de ações formativas para temas 
fundamentais a conservação da biodiversidade da UC 
junto a sociedade civil 

Elaborar o Plano de Educação 
Ambiental da UC 

Estimular redes de apoio e alternativas para 
a geração de renda das comunidades de 
entorno. 

Ação 5:   
Definir a adoção de boas práticas 
relacionadas às práticas religiosas 

  

Ação 6:   
Promover Campanha de Posse 
Responsável para animais 
domésticos 
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  Área de Proteção Ambiental Sistema Cantareira Floresta Estadual de Guarulhos Parque Estadual de Itaberaba 

(4) Programa de 
Proteção e 

Fiscalização  

Objetivo do 
Programa:      

Garantir a integridade física, biológica e cultural da 
unidade 

Garantir a integridade física, biológica 
e cultural da unidade 

Garantir a integridade física, biológica e 
cultural da unidade. 

Objetivo 
Estratégico: 

Fomentar ações preventivas visando minimizar os 
vetores de pressão sobre os atributos da APA Sistema 
Cantareira 

Minimizar os efeitos de degradação 
gerados pelos valores de pressão da 
UC 

Diminuir os impactos negativos exercidos 
pelos vetores de pressão no interior da UC. 

Ação 1: Estratégias de ação com órgãos fiscalizadores 
Aperfeiçoar e implantar o plano de 
fiscalização 

Reduzir e prevenir os impactos negativos 
sobre a flora e a fauna.  

Ação 2: 
Monitoramento dos principais vetores de pressão sobre 
os atributos da UC, por meio do SIGAM GEO e outros 
instrumentos 

Delimitar fisicamente o território da 
UC 

Reduzir e prevenir os impactos negativos 
sobre o meio físico (solo e água)  

Ação 3:    Prevenir e combater incêndios 
Reduzir o número de áreas afetadas por 
incêndios florestais 

Ação 4:      

Dotar a UC de infraestrutura necessária para 
o desenvolvimento do programa de proteção 
e fiscalização, com recursos humanos 
necessários, equipamentos, materiais e 
sistemas de sinalização. 

Ação 5:     
Otimizar ações para a efetiva regularização 
fundiária.  

Ação 6:     
Diminuir a ocorrência de ilícitos não 
ambientais. 

(5) Pesquisa e 
Monitoramento 

Objetivo do 
Programa:      

Produzir e difundir conhecimentos que auxiliem a gestão 
da UC em suas diversas ações 

Produzir e difundir conhecimentos 
que auxiliem a gestão da UC em 
suas diversas ações 

Produzir e difundir conhecimentos que 
auxiliem a gestão da UC em suas diversas 
ações. 

Objetivo 
Estratégico: 

Ampliar o conhecimento sobre o território para 
aprimoramento de ações de gestão 

Obter maior conhecimento de eixos 
temáticos relacionados ao 
diagnóstico ambiental da UC e suas 
lacunas para aprimoramento do 
próprio plano de manejo 

Produzir pesquisas e estudos necessários 
para subsidiar o desenvolvimento dos 
diversos programas de gestão. 

Ação 1: 
Ampliação do acesso às informações referentes aos 
procedimentos para realização de pesquisas na UC junto 
ao COTEC 

Realizar pesquisas para recuperação 
de áreas degradadas e manejo 
silvestre 

Realizar estudos para subsidiar a 
recuperação de áreas degradadas. 

Ação 2: Direcionamento das pesquisas a necessidade da gestão 
Elaborar estudos para suporte à 
revisão do PM e lacunas do 
conhecimento 

Realizar estudos para subsidiar o manejo de 
áreas silvestres. 

Ação 3:  
Realização de eventos com comunidade científica, 
órgãos públicos e sociedade civil 

Estruturar e apoiar a pesquisa e a 
divulgação do conhecimento 

Realizar estudos para subsidiar a 
conservação de biodiversidade e lacunas de 
conhecimento. 

Ação 4:  
Valorização dos temas de pesquisa prioritários para a 
gestão 

    

Fonte: a autora. 
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 De acordo com o que é apresentado no Quadro 3, verifica-se que a APA 

Cantareira teve seu plano de manejo somente aprovado em 2020, 22 anos após a sua 

criação; já o Parque Estadual do Itaberaba só terminou a elaboração em 2018, nove 

anos após sua criação; a Floresta de Guarulhos levou oito anos para elaborar seu 

plano de manejo, publicado em 2018. Isto mostra que todas não cumpriram com a 

legislação, já que no texto da Lei nº 9.985/2000 é citado o plano de manejo deve ser 

elaborado em até cinco anos após a criação da Unidade de Conservação. 

 Posteriormente ocorreu a análise de como é feita a gestão destas áreas, todos 

os três planos de manejo estudados seguem um padrão pré-determinado no roteiro 

de elaboração estadual, nomeado “Roteiro Metodológico - Planos de Manejo das 

Unidades de Conservação do Estado de São Paulo” (FUNDAÇÃO FLORESTAL, 

2021). A metodologia para elaboração dos Planos de Manejo está dividida em três 

grandes partes:  

 

ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO PLANO DE MANEJO  

Etapa 1 – Organização e Planejamento  

Etapa 2 – Caracterização e Oficina Participativa  

Etapa 3 – Planejamento Integrado Análise integrada, Zoneamento e Oficina 

Participativa Programas e Oficina Participativa  

Etapa 4 – Análise e aprovação  

IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE MANEJO  

Detalhamento e Execução dos Programas Monitoramento do Plano de Manejo  

AJUSTES E REVISÃO DO PLANO DE MANEJO 

Ajustes  

Revisão 

 

De acordo com este Roteiro Metodológico, o processo de elaboração e 

implementação do plano de manejo deverá ser de forma participativa devendo estar 

envolvidos as equipes das unidades de conservação, outras organizações 

governamentais e não governamentais, a sociedade em geral para se atingir 

resultados positivos na consecução dos objetivos destas áreas. De acordo com 

Dourojeanni (2003) 
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Um defeito muito comum dos planos de manejo é o grande desequilíbrio que 
apresentam entre a parte descritiva, desnecessariamente extensa e as partes 
analítica e prepositiva, muito breves e cheias de lugares comuns, de escassa 
utilidade prática. 

 

Todas as ações devem ser planejadas, executadas e monitoradas 

integralmente em parceria com instituições que compõem o Sistema Ambiental 

Paulista e parceiros, tais como: Secretaria do Meio Ambiente, Cetesb e Fundação 

Florestal, Ministério Público Estadual que alimentam o Sistema Integrado de Gestão 

Ambiental (SIGAM), um banco de dados digital com informações (operacionais e 

gerenciais) sobre processos e documentos relacionados às atividades da SMA e seus 

órgãos vinculados. (CETESB, 2017). 

Como dito anteriormente, os planos de manejo estaduais seguem um padrão e 

na presente pesquisa foram escolhidos os indicadores de gestão destas áreas. No 

Quadro 3 são listados os seguintes programas de gestão: (1) Manejo e Recuperação; 

(2) Interação Socioambiental; (3) Proteção e Fiscalização; (4) Pesquisa e 

Monitoramento; (5) Desenvolvimento Sustentável. 

Diante da definição dos indicadores, foi realizada uma análise qualitativa dos 

três planos. A APA Sistema Cantareira é de uso sustentável, a Floresta de Guarulhos 

é de uso sustentável; e o Parque Estadual do Itaberaba é de proteção integral. Assim, 

a gestão de cada uma delas tem diferenças. 

Quanto aos objetivos também diferem entre si, por conta do grupo em que cada 

uma está inserida, a APA Cantareira visa basicamente na preservação dos recursos 

hídricos, mas não deixa de considerar as atividades econômicas e a conservação da 

diversidade biológica. A Floresta de Guarulhos prioriza atividades de manejo e 

restauração florestal, incentivar o uso adequado e valorização das propriedades rurais 

para que tenham a possibilidade de retorno econômico, que seja aplicado para a 

conservação ambiental, cultivo de sementes nativas como alternativa de geração de 

renda, além de aprendizado para a população periurbana e rural, gerando pesquisas 

e possibilidades para a população do entorno da floresta. Finalmente, o Parque 

Estadual do Itaberaba, os objetivos são proteger a biodiversidade, conservar os 

recursos hídricos e demais serviços ecossistêmicos e consolidar o corredor ecológico 

entre as Serras da Cantareira e Mantiqueira. 
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Através da análise dos objetivos pode-se verificar que há diferenças entre as 

diferenças de objetivos de acordo com o grupo em que elas estão inseridas, mas todas 

sempre preocupadas com a conservação e preservação do meio ambiente. 

Existe também a diferença do tamanho das áreas que cada plano de manejo 

abrange, por isso também existem diferenças de planos de ação para cada um dos 

programas de gestão. 

A APA Sistema Cantareira abrange uma área muito maior e que estão em os 

municípios de Atibaia, Bragança Paulista, Joanópolis, Mairiporã, Nazaré Paulista, 

Piracaia e Vargem, numa área total de 254.027,50 ha., sendo assim cada município 

têm suas características e nem todas têm seu plano de manejo. 

As Florestas Estaduais de Guarulhos, abrange somente o município de 

Guarulhos com uma área de 92,20 ha e a do Itaberaba, abrange os municípios de 

Guarulhos, Santa Isabel, Arujá, Nazaré Paulista e Mairiporã, totalizando uma área de 

15.113,11 hectares, ambas com seus planos de manejo aprovados. 

A seguir são apresentadas as análises feitas para as três Unidades de 

Conservação selecionadas para essa pesquisa, de acordo com os indicadores de 

gestão pré-definidos. 

 

a) Manejo e Recuperação 

 

Neste quesito a APA Sistema Cantareira tem somente duas ações, mas que 

são bastante importantes, pois a primeira ação fala sobre a harmonização de todos 

os interessados em conservação da área e a segunda é promover os impactos sobre 

a fauna silvestre da região.  

Na Floresta de Guarulhos, pelo fato de estar inserida no município, uma ação 

é utilizar a própria Floresta para a educação ambiental dos munícipes. Além, disso a 

Floresta possui seis ações no Manejo e Recuperação que são: Identificar matrizes 

florestais; recuperação de áreas degradadas, elaboração de planos de produção e 

manejo florestal; incentivar pesquisa e desenvolvimento tecnológico; monitoramento 

técnico e ambiental, incentivar por meio de parcerias a inclusão social das 

comunidades locais e do entorno.  

O Parque Estadual do Itaberaba também contempla seis ações neste quesito 

recuperar áreas degradadas, fortalecer o corredor ecológico Cantareira, Mantiqueira; 
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manejo e controle de vegetação e fauna exótica; recuperar solos e prevenir novas 

áreas de riscos e recuperar áreas contaminadas. 

Neste quesito, mostra-se que as UCs estudadas estão em conformidade com 

a Lei 9985/2000 com o manejo e a recuperação das áreas degradadas, destacada no 

Art. 4o da Lei no. 9985/200, o objetivo IX que diz: recuperar ou restaurar ecossistemas 

degradados. 

 

b) Programa de Desenvolvimento Sustentável 

 

As três unidades contam com três planos de ação neste quesito, a APA Sistema 

Cantareira instituir um programa de certificação dos produtos, processos e serviços 

gerando dentro do seu território; incrementar a qualidade e produtividade e com isso 

fortalecer o turismo sustentável na região. Na Floresta de Guarulhos que já tem uso 

público, as ações estão ligadas a elaboração e implementação de uso público, ter um 

plano de contingência e riscos e conscientizar os usuários quanto as boas práticas 

para se utilizar o espaço, no Parque Estadual de Itaberaba há uma preocupação em 

ordenar o uso público, resgatar o patrimônio histórico-cultural e sítios arqueológicos, 

mas para que isso aconteça deve ter uma infraestrutura adequada para receber o 

público. 

 

c) Interação Socioambiental 

 

 Em relação às interações socioambientais, as três Unidades estão em 

conformidade com o objetivo deste programa, que é determinar os pactos sociais 

necessários com os diversos autores do território. Em seus objetivos estratégicos, elas 

também têm a mesma determinação de desenvolver o sentimento de pertencimento 

dos residentes para que ocorra um uso adequado das áreas, proteção e conservação. 

 NA APA Sistema Cantareira nas suas quatro ações existe uma determinação 

de utilizá-la para Educação Ambiental, melhorar a sinalização, comunicação visual, 

enfim torna-la um lugar propicio a Educação Ambiental, participação dos principais 

atores na gestão deste programa de educação, promovendo debates sobre o território 

com isso ter ações formativas para a sociedade civil para conscientização da 

conservação da biodiversidade. 
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 Como a Floresta de Guarulhos é aberta, as seis ações que constam no plano 

de manejo são para melhoria de acesso e sinalização; promover políticas públicas 

para o descarte do lixo, como coleta seletiva; utilização sustentável dos recursos da 

UC, com isso elaborando um Plano de Educação Ambiental, como a APA Sistema 

Cantareira, conscientizar a população sobre as boas práticas religiosas na área e 

conscientização por meio de Posse Responsável para animais domésticos. 

 Neste programa o Parque Estadual do Itaberaba em suas quatro ações, apesar 

de ter em suas ações a preocupação educativa, informativa e de educação 

continuada, não fala diretamente de um Plano de Educação Ambiental, mas de 

consolidar parcerias e ações com diferentes setores da sociedade, tanto público como 

privado, ter uma maior comunicação com a gestão, população residentes e do entorno 

do Parque, estimulando uma rede de apoio para geração de renda das comunidades 

do entorno. 

 

d) Programa de Proteção e Fiscalização 

 

 Todas as áreas contempladas por este estudo têm a preocupação de assegurar 

a integridade física, biológica e cultural de sua unidade, bem como em seu objetivo 

estratégico pensando em ações preventivas para minimizar impactos negativos dentro 

de suas áreas. 

 As três áreas de estudo têm ações pré-determinadas para que haja proteção e 

fiscalização, a APA Sistema Cantareira conta com duas ações, sendo a primeira 

montar estratégias com órgãos fiscalizadores e monitorar vetores de pressão por meio 

do Sistema Integrado de Gestão Ambiental (SIGAM GEO) e outros instrumentos, eles 

não são muito específicos neste quesito. 

 A Floresta de Guarulhos tem três ações definidas que são melhorar e implantar 

plano de fiscalização, delimitar o território da UC fisicamente e prevenção e combate 

a incêndios. 

 Com seis ações definidas o Parque Estadual do Itaberaba mostra reduzir 

impactos nos vetores de pressão dentro da UC, prevenir impactos negativos na flora, 

fauna e meio físico (solo e água), redução nos incêndios florestais na área, 

desenvolver um programa de proteção e fiscalização com uma melhor infraestrutura; 

ações para regularização fundiária e diminuir a ocorrência de ilícitos não ambientais. 
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 Como esclarecimento os vetores de pressão são todos os fatores, internos ou 

externos, naturais ou ocasionados pelo ser humano, que podem atrapalhar ou causar 

impacto negativo aos objetivos de uma unidade de conservação e em todos os planos 

estudados no programa de proteção e fiscalização existe preocupação com os vetores 

de pressão na UC (ECOFUTURO, 2020). 

A Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade (CFB) da Secretaria de 

Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA) está voltada ao desenvolvimento de políticas 

e ações que visem, especialmente, à prevenção das infrações, à reparação dos danos 

ao meio ambiente e à melhoria da qualidade ambiental, existem diferentes estratégias 

para identificar ações que ameaçam e colocam em risco a conservação da 

biodiversidade, especialmente em áreas protegidas. A CFB junto com a Polícia Militar 

Ambiental tem a atribuição de planejar, coordenar, monitorar e executar um dos 

instrumentos da Política Estadual do Meio Ambiente, a fiscalização ambiental (SÃO 

PAULO, 2019). 

Os esforços para alcançar esses objetivos se concentram em duas ações que 

se interrelacionam, são elas: 

 

Ações estratégicas de prevenção, de fiscalização e de monitoramento: 
direcionadas à proteção e à prevenção de danos e infrações em áreas de 
relevância e importância para a conservação da biodiversidade, bem como 
em temas elencados como prioritários; estão organizadas em linhas 
temáticas e em Programas ou Planos de Prevenção, de Fiscalização e de 
Monitoramento específicos, articulados com as demais instituições e órgãos 
governamentais e com o envolvimento da sociedade civil. 
 
Gestão da fiscalização: envolve o monitoramento das infrações ambientais 
identificadas no território paulista e a implementação de estrutura e ações 
para dar eficiência e efetividade à conclusão dos processos administrativos 
gerados a partir dos Autos de Infração Ambiental (AIA) lavrados, por meio de 
atendimento conciliatório ao cidadão autuado; orientação e reeducação do 
infrator; execução das sanções aplicadas, incluindo o pagamento de multas 
e, especialmente, o compromisso para a regularização de atividades de 
acordo com as normas legais e para a reparação dos danos ambientais 
causados. 

 

e) Pesquisa e Monitoramento 

 

 Por último, na Pesquisa e Monitoramento os três planos em seus objetivos a 

difusão de conhecimentos que auxiliem a gestão da UC em suas diversas ações, 

complementados por seus objetivos estratégicos obter maior conhecimentos dos 

eixos temáticos e preencher as lacunas que podem ter no plano de manejo. 
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 Com suas quatro ações a APA Sistema Cantareira planeja ampliar acesso as 

informações para realizar pesquisas na UC junto a Comissão Técnico-Científica do 

Instituto Florestal (COTEC), direcionar pesquisas para as necessidades da gestão, 

fazer eventos científicos com a comunidade científica, órgãos públicos e sociedade 

civil e valorizar os temas prioritários de pesquisa para a gestão da UC.  

 A Floresta de Guarulhos com suas três ações quer fomentar pesquisas 

referente a recuperação de áreas degradadas, estudos referentes a revisão do plano 

de manejo preenchendo lacunas que possa ter, além de fazer as pesquisas também 

as divulgar.  

 No caso da Floresta Estadual do Itaberaba, também com três ações, sendo a 

sua primeira ação igual à da Floresta de Guarulhos com pesquisas para recuperação 

da degradação de algumas áreas, estudos para subsidiar o manejo de áreas 

silvestres, e em sua terceira ação, mais uma vez como a Floresta de Guarulhos revisar 

o plano de manejo para preencher lacunas de gestão. 

 Todas as áreas de proteção, conforme diz a Lei 9985/2000, contempla a 

pesquisa científica, mas para que a pesquisa aconteça ela depende de autorização 

prévia do órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita às 

condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em 

regulamento. 

Um dos programas mais importantes de pesquisa e monitoramento em escala 

nacional é o Monitora, que é o Programa de Monitoramento da Biodiversidade do 

ICMBio aplicado em parceria com diversas instituições locais e nacionais. Dividido em 

ações em escala local e nacional, milhares de dados sobre a biodiversidade vêm 

sendo coletados em conjunto (ICMBio, 2017). 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Nesta pesquisa foi elaborado uma análise qualitativa do conteúdo de três 

Planos de Manejo de Unidades de Conservação localizadas na Região Metropolitana 

de São Paulo, mais precisamente na região de Guarulhos.  

No que referente a sua gestão (1) Manejo e Recuperação; (2) Interação 

Socioambiental; (3) Proteção e Fiscalização; (4) Pesquisa e Monitoramento; (5) 

Desenvolvimento Sustentável, todos estão em conformidade com a Lei Federal, 



 

 

52 

 

porém quanto a sua real aplicação, somente uma visitação in loco, pode mostrar se a 

gestão propriamente dita é feita da forma que está descrita em seus planos de manejo. 

A participação da comunidade na gestão das unidades de conservação é 

importante à medida que considera a área protegida não como uma ilha e, seu 

manejo deve ser feito sob a ótica da integração interinstitucional, entre a Estação e 

seu entorno, buscando incorporar o desenvolvimento regional à conservação dos 

recursos naturais (DRUMOND et al., 1998 apud TABANEZ, 2005). 

Existem dois Relatórios do Processo de Consulta Pública e Participação Social 

na Elaboração do Plano de Manejo feito pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, 

em 2018, um da Floresta de Guarulhos e outro do Parque do Itaberaba, ambas 

consultas foram realizadas em 2017, separadamente para cada uma das UCs, mas 

no mesmo formato, onde aconteceram quatro encontros e oficinas, sendo ETAPA 

DIAGNÓSTICO – 1º Encontro; ETAPA ZONEAMENTO – 2º Encontro; ETAPA 

PROGRAMAS DE GESTÃO – 3º Encontro e DEVOLUTIVA AO CONSELHO – 4º 

Encontro. 

A APA Sistema Cantareira não existe um relatório formal, mas no Portal do 

Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ), consta: 

 

O IPÊ – Instituto de Pesquisas Ecológicas participou do processo de 
construção deste plano, que teve a primeira etapa iniciada ainda em 2012 e 
finalizada em 2015, porém não submetida à aprovação do CONSEMA. Após 
quatro anos de espera, entretanto, o processo foi retomado em 2019 pela 
Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, que realizou a atualização de 
todas as informações, além de promover diversas consultas públicas com 
ampla participação, da sociedade civil, Conselhos Municipais de Defesa do 
Meio Ambiente (CONDEMAS), e finalmente aprovado pelo CONSEMA. 
[...] Nós do IPÊ, que fazemos parte do Conselho da APA Cantareira só temos 
a comemorar e parabenizar todos os envolvidos nessa conquista. Esse 
resultado só foi possível graças aos esforços de muita gente comprometida, 
de critérios técnicos e da visão e integração da sociedade representada neste 
documento por diversos setores. Reconhecemos o esforço e a importância, 
além dos benefícios gerados para milhões de pessoas. (IPÊ, 2020). 

 

Para comprovar a eficácia e eficiência da gestão e objetivos alcançados das 

UCs estudadas, devem ser feitas avaliações e checagem, pelo menos a cada dois 

anos, já que no cronograma das ações tem atividades que devem ser feitas ao menos 

uma vez ao ano, como sugestão a aplicação do método RAPPAM que é bastante 

utilizado quando se faz comparativos de UCs. 

Este artigo pretende ser uma contribuição ao conhecimento da gestão de áreas 

protegidas como um processo contínuo e necessário para cumprir os objetivos 
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estabelecidos para a sua proteção. Contudo, ele demanda planejamento, organização 

e recursos humanos e financeiros. 

Enfatiza o cumprimento das leis de proteção ao meio ambiente a fim de termos 

uma melhor gestão em UCs para que elas sejam utilizadas de forma adequada 

preservando o meio ambiente que esta sendo tão castigado pelas ações antrópicas. 
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CAPÍTULO 3 – CONCLUSÕES FINAIS 

 

Por meio de pesquisa foram pesquisadas 10 Unidades de Conservação e 

somente 03 estavam com seus planos de manejo feitos e aprovados. 

Neste estudo foi elaborado um comparativo da gestão e planejamento de três 

plano de manejo, todos estão em conformidade com a Lei nº 9.985, de 18 de julho de 

2000, que são a APA Sistema Cantareira, Floresta Estadual de Guarulhos e o Parque 

Estadual do Itaberaba, durante a leitura foi detectado que as UCs estudadas têm a 

mesma estrutura de panejamento e gestão, diferenciando-se no tamanho das áreas 

em hectares de cada uma delas. Sendo que a maior delas é a APA Sistema Cantareira 

que envolve várias UCs em diferentes regiões do Estado de São Paulo. 

Para comprovar a eficácia e eficiência da gestão e objetivos alcançados das 

UCs estudadas, as avaliações citadas na introdução deste trabalho, devem ser feitas 

pelo menos a cada dois anos, já que no cronograma das ações tem atividades que 

devem ser feitas ao menos uma vez ao ano. 

O tema escolhido é de extrema relevância já que passamos por tempos em que 

a proteção ambiental está em xeque, devido os desmatamentos, ações antrópicas e 

a pouca importância dada a esta problemática em nosso país na atualidade. 

Acredito que o trabalho atingiu seus objetivos e é de importância tanto para o 

meio acadêmico como para a sociedade em geral, para a autora foi um grande 

aprendizado, obtenção de muito conhecimento, além da satisfação em poder 

contribuir, nem que seja um pouco, para a proteção do meio ambiente. 
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