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RESUMO 

As áreas protegidas se apresentam como instrumentos-chave na manutenção da 

biodiversidade. Embora a extensão de áreas protegidas tenha aumentado 

mundialmente, se faz necessária a realização de avaliações contextualizadas sobre 

a efetiva gestão e consecução dos objetivos propostos em sua implantação. Entre 

as áreas protegidas brasileiras, as Áreas de Proteção Ambiental - APA se 
posicionam como elementos estratégicos para a administração pública, sendo a 

segunda modalidade de área protegida em extensão, situadas, principalmente, em 

regiões com certo grau de ocupação humana, notadamente em centros urbanos. 

Nesse sentido, a pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de avaliar a efetividade 

de gestão de quatro unidades na Região Metropolitana de Salvador, através da 
aplicação do método Rapid Assessment and Priorization of Protected Area 

Management – RAPPAM. Os resultados apontam que o estado da Bahia segue a 

tendência nacional, com um grande número de APA proporcionalmente às demais 

modalidades de áreas protegidas previstas. Das APA avaliadas, a Litoral Norte do 

Estado da Bahia obteve valores de alta efetividade de gestão; a APA Rio Capivara 

obteve média efetividade de gestão; enquanto as APA Lagoas e Dunas do Abaeté e 

APA Joanes-Ipitanga obtiveram baixa efetividade de gestão. Tais resultados 

evidenciam problemas na adequação das APA com seus objetivos propostos, bem 

como corpo técnico reduzido, falta de investimento financeiro, transparência e 

participação popular, além de Planos de Manejo e estratégias inadequadas às 

pressões e ameaças às quais estas unidades são submetidas rotineiramente. Assim, 

foi demonstrada a contribuição do uso do método RAPPAM no estado, além de 
indicar os pontos que merecem ser objeto de atenção para que a efetividade da 

gestão se potencialize, os quais foram objeto das recomendações. 

 

PALAVRAS-CHAVE: áreas de proteção ambiental, avaliação de efetividade de 

gestão de áreas protegidas, biodiversidade. 

 

 





ABSTRACT 

Protected areas are presented as key instruments in maintaining biodiversity. 

Although the extent of protected areas has increased worldwide, the realization of 

contextualized reviews of the effective management and their goals in its 

implementation is needed. Among the Brazilian protected areas, Áreas de 

ProteçãoAmbiental - APA position themselves as strategic elements for public 
administration, the second area of protected mode in areal extent, placing particularly 

in regions with a high degree of human occupation, especially in urban centers. This 

study aimed to gather information on the scenario of protected areas in the state of 

Bahia, and to evaluate the effectiveness of the management on three units in 

Salvador’s Metropolitan Region, APA Joanes-Ipitanga, APA Lagoas e Dunas do 

Abaeté and APA Rio Capivara, and a neighboring unit located in the same biome 
than the others, APA Litoral Norte do Estado da Bahia, by applying the Rapid 

Assessment and Priorization of Protected Area Management – RAPPAM method. 

The results show that the state of Bahia follows the national trend, with a large 

number of APA proportion to other types of protected areas provided. All evaluated 

APA showed average to highly relevant context. The APA Litoral Norte do Estado da 

Bahia had a high effectiveness of management, APA Rio Capivara obtained an 

average effectiveness of management while the APA Lagoas e Dunas do Abaeté 

and APA Joanes-Ipitanga had low effectiveness of management. These results show 

problems in adjusting the APA with its objectives, reduced staff, lack of financial 

investment, transparency and public participation, and that Management Plans and 

strategies are inappropriate to pressure and threats to which these units are routinely 
subjected. Thus, the feasibility of using the method in the state was established, and 

indicates the points that deserve to be the object of attention to the effectiveness of 

management is leverage, which were the subject of recommendations. 

 

KEYWORDS: protected areas, evaluation of the effectiveness of protected areas 

management, biodiversity. 
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1 INTRODUÇÃO 

A expansão urbana e o aumento progressivo da necessidade de consumo de 

recursos naturais pela população humana estão diretamente associados aos 

impactos ambientais, comprometendo a integridade dos ecossistemas e os 

benefícios que estes propiciam, tais como a regulação de enchentes, de secas e da 

degradação dos solos, além da manutenção de valores culturais, recreativos e 

religiosos. 

A situação crítica evidenciada e a consequente perda da biodiversidade conduziram 

à promulgação da Convenção da Diversidade Biológica – CDB (1992), ou 

Convenção da Biodiversidade, estabelecendo que os países signatários promovam 

os seus objetivos de conservação da diversidade biológica, a utilização sustentável 

de seus componentes e a repartição dos benefícios derivados da utilização dos 

recursos genéticos, de maneira a fortalecer o conceito de áreas protegidas. 

Atualmente, as áreas protegidas representam um instrumento fundamental nas 
estratégias de conservação ambiental mundial (Hockings et al., 2000). 

Diante da evolução do estabelecimento de áreas protegidas no mundo, para atender 

ao acordado na CDB, juntamente com o estabelecido na Constituição Federal de 

1988, foi instituído, no Brasil, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza (SNUC) através da Lei Federal nº 9.985/2000, introduzindo o conceito de 

Unidades de Conservação (UC), sua importância e suas modalidades. 

As UC são definidas na referida lei como espaços territoriais especialmente 

protegidos com amplo embasamento legal, inclusive, no que tange à sua 

constituição, implementação e regimento. Esses institutos possuem características 
naturais relevantes e tem como objetivo preservar o patrimônio biológico existente 

no país, garantindo a representatividade de amostras significativas e ecologicamente 

viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional e 

das águas jurisdicionais. Assim, as UC se mostram como um dos instrumentos 
fundamentais para a conservação de hotspots de biodiversidade no ambiente 

natural, diante do atual modelo de desenvolvimento que tem afetado sobremaneira 

as áreas protegidas, principalmente nas grandes metrópoles.  



28 

 

Todavia, apesar de ser possível observar avanços deste instrumento, verifica-se que 

seu maior desafio reside na efetividade de sua gestão. Diversos estudos 

relacionados à avaliação da efetividade do manejo de áreas protegidas revelam que 
a simples instituição de uma área protegida ou o aumento de sua extensão não 

garantem a conservação ambiental, que é seu objetivo básico (IBAMA; WWF-

BRASIL, 2007). 

Assim, não somente em áreas protegidas, mas sob qualquer gestão, o instrumento 

de avaliação é uma ferramenta importante, pois, mesmo que uma maior informação 

não garanta melhores decisões, este é pré-requisito para tomadas de decisão 

fundamentadas. Tal posicionamento conduziu ao surgimento de diversas estratégias 

para se aferir a efetividade de gestão de áreas protegidas ao redor do mundo, 
considerando particularidades do contexto no qual foram desenvolvidas e guiando-
as para seu aprimoramento (Leverington et al., 2008). 

Sob essa perspectiva, diante da variedade de metodologias, estudos e resultados ao 
redor do mundo, a International Union for Conservation of Nature (IUCN), através da 

World Comission on Protected Areas (IUCN-WCPA), tem conduzido os trabalhos de 

avaliação na última década. Em 1992, a IUCN-WCPA realizou um levantamento de 

todas as avaliações da efetividade de gestão das áreas protegidas já realizadas 

mundialmente, cujos resultados identificaram que a falta de padronização dos 
aspectos avaliados impedia a visualização da rede de áreas protegidas de maneira 

sistêmica e, consequentemente, a possibilidade de comparação entre os espaços, 

dificultando a proposição de estratégias que possam aproveitar as experiências de 

sucesso. Foi possível observar, também, que o conceito de efetividade de gestão de 
áreas protegidas pode se configurar em três aspectos: design, processos de gestão 

e alcance de objetivos (Hockings et al., 2006). Entendimento este que passou a 

nortear e orientar o desenvolvimento das metodologias atuais. 

Esse é o cenário no qual se inserem as Áreas de Proteção Ambiental (APA) 
estaduais, uma categoria de UC, em ambientes marcados por pressões e ameaças 

externas, como os  grandes centros. Por sua própria natureza jurídica, as APA são 

comumente instituídas em regiões de grandes contingentes populacionais, tendo 

fundamental importância na garantia de desenvolvimento sustentável das 

populações humanas em ecossistemas ameaçados pelo processo de expansão 
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urbana. Sob esse entendimento, avaliar os diversos elementos constantes nas 

Áreas de Proteção Ambiental permite mensurar o esforço necessário a ser 

despendido em sua conservação. 

No Brasil, o engajamento do Governo Federal para atendimento às decisões do 

Programa de Trabalho para as Áreas Protegidas (PTAP) conduziu à avaliação das 

UC federais, utilizando-se da metodologia Rapid Assessment and Priorization of 

Protected Area Management (RAPPAM), desenvolvida por Ervin em 2003 e adotada 

largamente pela organização World Wildlife Fund (WWF), dado ao seu alto poder 

comparativo e eficácia na proposição de políticas públicas. Tal método fora 

empregado também em nível estadual por convênios entre a WWF, Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e órgãos estaduais, no Acre, 
Amapá, Amazonas, Rondônia, Pará, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além de 

uma região do estado de São Paulo, tendo como grande trunfo os melhores 

resultados ao comparar as unidades, identificando tendências e aspectos comuns. 

Essas avaliações revelaram a real natureza das UC estaduais no país, contudo, 

ainda existe uma grande margem de áreas protegidas brasileiras não avaliada. 

Dessa forma, a presente pesquisa visa avaliar a efetividade da gestão de algumas 

das Áreas de Proteção Ambiental localizadas no Estado da Bahia, fazendo uso das 

experiências adquiridas pela aplicação do método RAPPAM, aferindo a qualidade do 
ambiente protegido e da sua administração, demonstrando metodologicamente as 

deficiências do sistema e garantindo subsídios para os processos decisórios, além 

do fortalecimento do Sistema Estadual de Unidades de Conservação.  
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2 AS ÁREAS PROTEGIDAS 

O cenário de pressão configurado pela expansão urbana e pelo desenvolvimento 

das atividades industriais suscitou na sociedade o debate sobre a sua relação com o 

meio ambiente. A manutenção da integridade de espaços naturais conservados, 

visando ao contínuo aproveitamento dos benefícios proporcionados pela natureza, 

passou a constituir parte dos anseios sociais desde antes do século XIX.  

Os componentes do bem-estar, vividos e percebidos pelas pessoas, refletindo a 

geografia local, a cultura e as circunstancias ecológicas, sofrem nítido decréscimo. 

Assim, enquanto a demanda por serviços ecossistêmicos aumenta 

consideravelmente, a capacidade de prestação desses serviços pelo meio ambiente 

diminui. Por muito tempo, esse cenário não despertou interesse da sociedade, 

contudo, a demonstração dos benefícios econômicos e sociais do funcionamento 

natural dos ecossistemas para o bem-estar humano despertou motivações antes 

desconhecidas.  

Para autores como Ferreira (2004), o anseio social semeou a ideia de instituir áreas 

protegidas para a conservação de ecossistemas frágeis e espaços naturais 

importantes para o bem-estar humano, culminando no conceito moderno de Unidade 

de Conservação (UC), que surgiu com a criação do Parque Nacional de 

Yellowstone, nos Estados Unidos, em 1872.  Ainda segundo o autor, os objetivos 

que levaram à criação desse instituto foram: a preservação de atributos cênicos, a 

significação histórica e o potencial para atividades de lazer. Destaque-se a visão 

conservacionista deste conceito pioneiro de área protegida, fundado no 

entendimento de que o ser humano faz parte do ecossistema em que vive, 
substituindo a necessidade de manutenção de espaços, grandiosos com riqueza de 

fauna e flora, intocados, por espaços de convivência harmoniosa entre a natureza e 

o homem. 

Essa primeira experiência de área protegida moderna revelou a proporção na qual 

uma gestão efetiva dos ecossistemas da Terra de modo a assegurar sua 

conservação e seu uso sustentável é fundamental para o progresso rumo ao 

desenvolvimento sustentável e o bem-estar. 

Segundo a International Union for Conservation of Nature (IUCN), as áreas 

protegidas podem ser definidas como “uma área terrestre e/ou marinha 
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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). Este é o conceito utilizado 
mundialmente e que oferece uma perspectiva precisa de tal instrumento, ainda que 

aborde a sua essência de forma abrangente. Sob a perspectiva gerencial, podemos, 

ainda, definir as áreas protegidas como espaços territoriais que apresentam 

dinâmicas de produção específicas (ocupação e uso, principalmente) e que gozam 

de estatuto legal e regime de administração diferenciado (Medeiros; Garay, 2006). 

As áreas protegidas representam papel importante na manutenção da integridade de 

espécies, populações e ecossistemas, assim como da sobrevivência de populações 

humanas, principalmente das comunidades tradicionais (Ervin, 2003a; Rylands; 

Brandon, 2005). Essas áreas são, reconhecidamente, instrumentos essenciais para 
a conservação in situ da biodiversidade. 

Assim, desde sua primeira instituição, no Brasil como no resto do mundo, as áreas 
protegidas vêm cumprindo uma série de funções. Tal situação privilegiada e 

importante está associada aos benefícios decorrentes de sua implementação, os 

quais são diversos, diretos e indiretos, além de difusos e transindividuais. As 

tentativas de enumeração dessas benesses são diversas, contudo, de maneira 

sumarizada, Hockings (2003) as enquadrou em quatro grandes perspectivas que 

abarcam, de forma simples e ponderada, as funções exercidas pelas áreas 
protegidas, bem como os benefícios decorrentes de sua eficiente implementação, 

sendo elas: proteção da biodiversidade, manutenção da saúde ecossistêmica, 

promoção de serviços ecossistêmicos e garantia da sobrevivência de comunidades 

humanas próximas. 

Contudo, ainda que enumerando pormenorizadamente as diversas vantagens da 

implementação de áreas protegidas, seu valor não é de fácil percepção. Prevalece a 

interpretação equivocada de que a política de criação de áreas protegidas 

representa um entrave ao desenvolvimento. De acordo com Medeiros e Young 

(2011), esse aspecto pode estar relacionado ao fato de os serviços prestados por 
tais sítios se tratarem de produtos e serviços, em geral, de natureza pública, 

prestados de forma difusa, apesar de satisfazer várias necessidades da sociedade, 

inclusive produtivas.  
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Em 1992, a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), preocupada com a 

considerável redução da diversidade biológica por atividades humanas, tomada 

como um inconformismo global, consciente da importância da diversidade biológica 
para a evolução e manutenção dos sistemas necessários à vida na Terra, gerou 

importante documento. Este preconiza o valor intrínseco da diversidade biológica e 

dos valores ecológicos, genéticos, sociais, econômicos, científicos, educacionais, 

culturais, recreativos e estéticos da diversidade biológica e de seus componentes, 

bem como reconhece a direta dependência entre os recursos biológicos e muitas 

comunidades locais e populações indígenas com estilos de vida tradicionais. Com 

base nesses fundamentos, os países signatários, entre eles o Brasil, segundo o seu 

artigo 8º, se comprometem a 

a)  Estabelecer um sistema de áreas protegidas ou áreas onde medidas 
especiais precisem ser tomadas para conservar a diversidade 
biológica; 

b)  Desenvolver, se necessário, diretrizes para a seleção, 
estabelecimento e administração de áreas protegidas ou áreas onde 
medidas especiais precisem ser tomadas para conservar a 
diversidade biológica. (CDB, 1992, p. 11) 

 

As metas supra apresentadas esclarecem três nítidos objetivos fundamentais: a 

conservação da diversidade biológica, a utilização sustentável de seus componentes 

e a repartição justa e eqüitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos 

genéticos (Medeiros, 2006). Importante destacar o esforço realizado pela própria 

CDB ao apontar tais diretrizes que coadunam perfeitamente com as estabelecidas 
para as áreas protegidas, haja vista a extrema dificuldade de articulação entre os 

países signatários diante de sua independência para a gestão de seus próprios 

recursos, cabendo a estes a priorização de políticas públicas de acordo com seus 

interesses. 

Cumpre destacar que a CDB não estipula especificidades na conservação das áreas 

para que sejam consideradas como áreas protegidas, nem com relação aos planos, 

políticas e programas a serem implementados pelos países, mas as políticas 

públicas assumem o papel de ferramentas eficazes no sentido de reverterem a 
degradação e potencializarem a contribuição dos ecossistemas para as populações 

humanas (Hockings, 2003). Fundamentou-se, desse modo, a ideia de áreas 

protegidas como uma destacada estratégia de controle de território ao estabelecer 
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limites e dinâmicas de uso e ocupação específicos (Medeiros, 2006), beneficiando 

assim, diversos tipos de ambientes ameaçados. 

Apesar da consolidação contínua do entendimento da importância das áreas 

protegidas, somente em 2004 estas tiveram o destaque que lhes era devido através 

da 7ª Conferência entre as Partes da CDB (COP7), na qual foi criado o Programa de 

Trabalho em Áreas Protegidas (PTAP). Durante este evento, definiu-se como 
objetivo  
 

O estabelecimento e manutenção até 2010 para áreas terrestres e 
até 2012 para áreas marinhas, de sistemas nacionais e regionais de 
áreas protegidas, efetivamente gerenciados e ecologicamente 
representativos, interligados em uma rede global que possa contribuir 
para o cumprimento dos três objetivos da Convenção e a meta de 
reduzir significativamente até 2010 a taxa atual de perda de 
biodiversidade em níveis global, regional, nacional e sub‐nacional”. 
(CDB/COP7, 2004 apud Medeiros; Young, 2011, p.10) 

 

A partir daí, a maioria dos países desenvolveu um sistema de áreas protegidas. 

Todo investimento e esforço imprimidos pela CDB alcançou resultados reais, haja 

vista que Ervin (2003b) verificou que no, ano de 2003, a extensão da superfície de 
áreas protegidas em todo o mundo havia duplicado em comparação ao ano de 1975. 
Segundo o website da Convenção da Diversidade Biológica, em 2013, a rede 

mundial é composta por cerca de 756.102 km² de áreas protegidas, representando 

11,9% de toda área terrestre. O sucesso decorrente desse modelo acabou por 

definir o sistema mundial de áreas protegidas "como um dos compromissos mais 

grandiosos da história da humanidade, em matéria de uso coletivo da terra" (Acordo 
de Durban, 2003). 



 

 

3 ÁREAS PROTEGIDAS BRASILEIRAS 

No Brasil, a primeira experiência de implantação de áreas protegidas foi tardia. 

Somente em 1937, aproximadamente 70 anos após a instituição do Parque Nacional 

de Yellowstone, foi criado o Parque Nacional de Itatiaia, na Serra da Mantiqueira, 

também fundado nos princípios conservacionistas. Segundo Medeiros (2006), 

existem documentos que remontam a especulação da implementação deste 
instrumento ainda em períodos anteriores, antes da sua primogênita americana, 

contudo, inexistiram ações concretas nesse sentido. 

Sob as mesmas consternações que incidiam sobre o resto do mundo, a ampliação 

da consciência social de conservação do meio ambiente brasileira teve como 

resultado a proliferação de diversas áreas protegidas após o Parque Nacional de 

Itatiaia, gerando um sistema pouco articulado e, muitas vezes, redundante 

(Medeiros, 2006), com sobreposição de objetivos entre diferentes modelos e 

divergências entre as competências de administração. 

Tal falta de ordenamento se traduz legalmente através das inúmeras modalidades 

de áreas protegidas. Atualmente, no Brasil, é possível identificá-las, em linhas 

gerais, como “Espaços Territoriais Especialmente Protegidos”, ainda que gerem 

implicações negativas diante da limitação deste conceito (Milaré, 2013), quais sejam: 

as Reservas Legais (RL), as Áreas de Preservação Permanente (APP), as Terras 

Indígenas e os Territórios Quilombolas, as áreas de proteção criadas a partir de 

convenções e tratados internacionais e as Unidades de Conservação (UC). 

As Reservas Legais (RL) e as Áreas de Preservação Permanente (APP) estão 

previstas no Código Florestal, Lei Federal nº 12.651 de 25 de maio de 2012 (Brasil). 

As APP são áreas cobertas ou não por vegetação nativa com determinadas funções 

ambientais, tais como preservar os recursos hídricos, a paisagem e a estabilidade 

geológica, enquanto a RL é uma área localizada no interior de uma propriedade ou 

posse rural, sendo necessária para o uso sustentável de seus recursos naturais e 

sua conservação. 

Já as Terras Indígenas e os Territórios Quilombolas possuem dispositivos dispersos 
que regulam sua proteção e, embora por demasiado tempo não tenham sido 

consideradas como áreas protegidas no sentido estrito do termo, atualmente, são 
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reconhecidas por representar um importante instrumento de conservação e manejo 

da biodiversidade através de suas populações autóctones. 

Entre as áreas de proteção criadas a partir de convenções e tratados internacionais, 

temos os Sítios do Patrimônio Mundial Natural (reconhecidos pela UNESCO 

conforme a Convenção do Patrimônio Mundial em 1972), as Reservas da Biosfera 

(reconhecidas pela UNESCO conforme Conferência sobre a Conservação e Uso 
Racional dos Recursos da Biosfera em 1968 e com alguma disciplina normativa no 

artigo 41 da Lei n.º 9.985/00, regulamentado nos artigos 41 a 45 do Decreto n.º 

4.340/02) e os Sítios Ramsar (reconhecidos conforme a Convenção sobre Zonas 

Úmidas, ocorrida em Ramsar, no Irã, em 1971, ratificada pelo Brasil em 24/09/93), 

cada uma com objetivo pré-determinado. 

Por fim, existem as UC, instituídas através da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 

2000 (Brasil), que representam a mais recente tentativa de padronização entre a 

diversidade de áreas protegidas brasileiras, e as que mais se aproximam do 
conceito defendido pela IUCN. 

Contudo, verifica-se que é possível encontrar confusões entre os conceitos dessas 

categorias restritas e o conceito amplo de áreas protegidas definidas pela IUCN, 

haja vista que ainda não foi possível sistematizar em um único documento legal 

todas as variações de áreas protegidas no território nacional (Araújo; Gannem, 2006; 

Milaré, 2013). Antunes (2011) reforça o quanto já foi debatido, esclarecendo que 

essa diversidade de diplomas legais sobre o mesmo tema compromete o 

entendimento de áreas protegidas no Brasil, fazendo com estas sejam denominadas 

tecnicamente como UC, muitas vezes, de maneira equivocada. 

3.1 Unidades de Conservação 

3.1.1 Histórico 

No ano de 2000, a mais recente tentativa para o alcance de uma rede eficiente de 

áreas protegidas foi realizada. No dia 18 de julho de 2000 foi promulgada a Lei 

Federal nº 9.985/00, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

da Natureza (SNUC). Nos dias atuais, este dispositivo é regulamentado pelo Decreto 

Federal nº 4.340 de 22 de agosto de 2002 (Brasil). 
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De acordo com Medeiros (2006), o embrião desse dispositivo legal foi concebido no 

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), que, em 1979, apresentou 

um estudo intitulado “Plano do Sistema de Unidades de Conservação do Brasil”, 
propondo um conjunto integrado de áreas protegidas, sem muito sucesso. Já em 

1988, a então nova Constituição Federal apresentava preocupações com a 

necessidade de um “meio ambiente ecologicamente equilibrado”, garantindo uma 

“sadia qualidade de vida para a presente e futuras gerações”, destacando todo um 

artigo em sua defesa. Este dispositivo, o artigo 225, §1º, III, em seu texto, atribui ao 

Poder Público o dever de 

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais 
e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a 
alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada 
qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que 
justifiquem sua proteção.  

 

A adequação da legislação vigente a esse dispositivo motivou a elaboração de um 

novo projeto de lei. Longo foi o trâmite de oito anos pelo Congresso Nacional, 

evidenciando claramente os posicionamentos diferentes dos movimentos 

ambientalistas do Brasil, até que, por fim, o projeto fosse aprovado.  

Apesar de ter sido resultante de um atendimento imediato às demandas do 

conservacionismo nacional, este documento teve também grande importância, 

representando um marco para o estabelecimento de critérios e normas para a 

criação, implantação e gestão das áreas protegidas existentes, além de aproximar-

se de um sistema único. Sua homologação trouxe avanços à administração das 

áreas protegidas, como o incentivo à participação social em todas as etapas do 

processo de instituição e gestão, uma adequação mais eficiente dos recursos 

financeiros, a obrigatoriedade da elaboração de planos de manejo, mas, 

principalmente, a uniformidade de políticas públicas, terminologias e conceituações 

sobre áreas protegidas (Ferreira, 2004). A desorganização e desarticulação do 

sistema de áreas protegidas foram, então, substituídas por uma maior racionalização 

das categorias sob a denominação de Unidades de Conservação. 
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3.1.2 Tipologias e categorias de Unidades de Conservação 

Segundo a Lei Federal nº 9.985/2000, art. 2º, I, as Unidades de Conservação (UC) 

são definidas como 

espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as águas 
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente 
instituídos pelo Poder Público, com objetivos de conservação e 
limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se 
aplicam garantias adequadas de proteção. 

 

Sob esse novo ordenamento, grande parte das áreas protegidas foram 

reorganizadas em doze categorias de Unidades de Conservação com diferentes 

objetivos, reunidas em dois grupos maiores, quais sejam, as Unidades de Proteção 

Integral e as Unidades de Uso Sustentável, conforme sistematizado no Quadro 01. 

Quadro 01: Tipologias e categorias de Unidades de Conservação conforme o SNUC 

Tipologias Categorias 
Unidades de Proteção Integral 1. Estação Ecológica  

2. Reserva Biológica  
3. Parque Nacional  
4. Monumento Natural  
5. Refúgio de Vida Silvestre 

Unidades de Uso Sustentável 6. Área de Proteção Ambiental  
7. Área de Relevante Interesse Ecológico  
8. Floresta Nacional  
9. Reserva Extrativista  
10. Reserva de Fauna  
11. Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável  
12. Reserva Particular do Patrimônio 
Natural 

   Fonte: Adaptado da Lei Federal nº 9.985/2000 (Elaboração própria).  

Como mostrado no Quadro 01, as Unidades de Proteção Integral, segundo o texto 

do SNUC (2000), art. 7º, §1º, têm por objetivo “preservar a natureza, sendo admitido 

apenas o uso indireto dos seus recursos naturais”. Enquanto as Unidades de Uso 

Sustentável, no art. 7º, §2º, visam “compatibilizar a conservação da natureza com o 

uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais”. Destaque-se que esta lei, 

em seu art. 2º, XI, entende por uso sustentável a 

exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade 
dos recursos ambientais renováveis e dos processos 
ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos 
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ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente 
viável. 

Entre as Unidades de Proteção Integral, é possível verificar particularidades de cada 
uma das categorias, no sentido de padronizar a administração das mesmas. 

Ademais, possuem objetivos distintos. A Estação Ecológica tem como objetivo a 

preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas, sendo proibida a 

visitação pública, exceto com objetivo educacional. A Reserva Biológica objetiva a 

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

sendo permitidas somente medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados 
e ações de manejo necessárias para recuperação da UC, e proibida a visitação 

pública, exceto com objetivo educacional. O Parque Nacional objetiva a preservação 

de ecossistemas naturais de grande beleza cênica e relevância ecológica. É 

permitida a realização de pesquisas científicas e atividades relacionadas ao 

desenvolvimento da educação ambiental, turismo ecológico e recreação. 

Já o Monumento Natural representa um sítio natural raro, singular ou de grande 

beleza cênica. Sua instituição permite compatibilização com áreas particulares, 

quando houver conformidade entre os objetivos de conservação, sendo permitida a 

visita pública. Já o Refúgio de Vida Silvestre também pode ser constituído por áreas 

particulares, e 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.  

No mesmo sentido, se verifica a padronização para as Unidades de Uso 

Sustentável. As Áreas de Proteção Ambiental têm como principal objetivo a proteção 

da diversidade biológica, através da condução do processo de ocupação do território 

no qual se insere. As Áreas de Relevante Interesse Ecológico objetivam manter 

ecossistemas de importância regional ou local e regular o uso dessas áreas. 

Já as Florestas Nacionais são UC instituídas em áreas com predominância de 

espécies nativas, para regular o seu uso múltiplo e sustentável. É permitida a 

pesquisa científica e visitação. As Reservas Extrativistas têm o seu uso concedido 
às populações extrativistas tradicionais que exercem agricultura de subsistência e 

criação de animais de pequeno porte, tendo como objetivo garantir o uso sustentável 

dos recursos naturais através da manutenção do modo de vida e da cultura da 

população local. As Reservas de Fauna buscam proteger populações animais de 
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espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias, principalmente 

para realização de estudos sobre o manejo econômico sustentável de recursos 

faunísticos. As Reservas de Desenvolvimento Sustentável são áreas naturais que 
abrigam populações tradicionais que exploram os recursos naturais de maneira 

sustentável e adaptada às condições ecológicas locais. 

Por fim, as Reservas Particulares do Patrimônio Natural são áreas privadas, 
averbadas ou registradas oficialmente  com perpetuidade, objetivando conservar a 

diversidade biológica. 

É possível identificar, no que tange às Unidades de Proteção Integral, que as 

Estações Ecológicas, as Reservas Biológicas e os Parques Nacionais são de posse 

e de domínio público, não devendo, em regra, compartilhar de sua área com 

qualquer particular, enquanto que para os Monumentos Naturais e Refúgios da Vida 

Silvestre é permitido. 

Nessa senda, sobre as Unidades de Uso Sustentável, enquanto as Áreas de 

Proteção Ambiental e Áreas de Relevante Interesse Ecológico são compatíveis às 

terras públicas e privadas em sua constituição; as Florestas Nacionais, Reservas 

Extrativistas, Reservas de Fauna e Reservas de Desenvolvimento Sustentável são 

de posse e domínio públicos; e as Reservas Particulares do Patrimônio Natural é 

uma área particular em essência. Veja-se que a relação com o domínio público recai 

sobre a obrigatoriedade de gestão da UC pela Administração Pública, o que reflete 

um empenho de apropriação da política pública pelo Estado, conforme sugerido pela 

CDB.  

3.1.3 Perspectivas do Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

O SNUC, com inovação, além de incorporar grande parte das áreas protegidas 

previstas pela legislação brasileira à época, foram desenvolvidas categorias 

originais, como as Reservas Extrativistas e Reservas de Desenvolvimento 

Sustentável, a primeira como representante da força social e a segunda, dos 

interesses científicos e preservacionistas. As Reservas Extrativistas e as Reservas 

de Desenvolvimento Sustentável contribuíram, sobremaneira, para a concepção de 
áreas protegidas no Brasil, pois incorporam, concretamente aos objetivos da 

conservação, ações de inclusão social e econômica das populações diretamente 
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afetadas. No texto do SNUC, destacam-se, ainda, as Reservas da Biosfera, com um 

capítulo específico e condição de categoria especial e a consolidação das Áreas de 

Proteção Ambiental, categoria já comum em diversas regiões do país e na Europa 
(Rylands; Brandon, 2005). 

Essas novas diretrizes proporcionaram a segurança jurídica necessária para que 

mudanças significativas nas políticas públicas se consolidassem. Atualmente, as UC 
representam 15% do território nacional, contribuindo para a conservação de 

importante parcela de todos os biomas brasileiros: 26,2% da Amazônia, 7,9% do 

Cerrado 7,8% da Mata Atlântica, 7,3% da Caatinga, 4,0% do Pantanal, 3,5% do 

Pampa e 1,5% de áreas marinhas (Gurgel et al., 2009). Até o ano de 2010, as UC 

federais e estaduais somavam 698 unidades, enquanto as Reservas Particulares do 
Patrimônio Natural outras 973 (Gurgel et al., op. cit.). As informações sobre as UC 

municipais ainda são incipientes. 

Com o advento do SNUC, o posicionamento das políticas públicas brasileiras para a 
proteção da natureza revela um avanço considerável, haja vista o curto período de 

tempo em que ocorreu o estabelecimento de áreas protegidas, territorialmente 

demarcadas de maneira original, em comparação com o resto do mundo (Rylands; 

Brandon, 2005). Entretanto, o fato de não estabelecer um sistema que agregue 

todas as tipologias de áreas protegidas pré-existentes no país, pode aumentar o 

abismo entre as áreas que não dispunham de instrumentos de integração e 
articulação com as ações previstas para as UC. 

O Sistema de Unidades de Conservação da Natureza acompanhou o esforço de 

conservação mundial, reforçado pelo programa “Metas para a Biodiversidade 2010” 
da CDB que, em 2002, definiu como uma das submetas atingir ao menos 10% de 

cada região ecológica do mundo efetivamente conservada até 2010 (CDB, 2006), 

encontrando subsídio no Brasil através da Comissão Nacional de Biodiversidade 

(CONABIO), que reiterou esse comprometimento. Tal meta ainda não foi alcançada, 

mas não se trata de um problema exclusivamente brasileiro. Ademais, a mobilização 

brasileira tem elevado o país à posição de destaque, com medidas importantes 
ainda que insuficientes, como a criação do Plano Nacional de Áreas Protegidas, o 

estabelecimento de Mosaicos de Áreas Protegidas, a elaboração de planos de 

manejo e a contratação de pessoal (Ferreira, 2004). Cumpre salientar ainda que, 

ratificando o já exposto, em 1985, segundo Jenkins e Joppa (2009), apenas 3,5% do 
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território mundial estava protegido; hoje já são 12,8%, e o Brasil foi decisivo, pois foi 

o responsável por 74% de todas as áreas protegidas criadas em todo mundo entre 

os anos de 2003 e 2008, possuindo a quarta maior área terrestre sob proteção 
quantitativa e proporcionalmente (Medeiros et al., 2011). 

3.2 Gestão de Áreas Protegidas  

A gestão no sentido estrito é uma espécie de administração, que é o processo de 

planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos, a fim de alcançar objetivos, 

segundo Chiavenato (2011), seja na gerência de uma empresa ou, no caso, de uma 

área protegida. Todavia, é impossível conceber áreas protegidas como empresas, 

haja vista que estas gozam de regime de administração diferenciado (Medeiros; 

Garay, 2006), ou seja, devem ser gerenciadas de forma específica, condizente com 

seus propósitos. Contudo, não há qualquer indicação de como deve ser instituído e 

gerenciado tal instrumento, ainda que haja um esforço por parte da IUCN em 

acompanhar os trabalhos sobre o tema. Dessa forma, a gestão das áreas protegidas 
tem sido feita de forma empírica, acumulando sucessos e fracassos durante o 

processo. 

Todas as áreas protegidas instituídas são constituídas por aspectos 

multidimensionais que se correlacionam, conflitando-se ou não, de acordo com os 
diferentes interesses envolvidos (Armsworth et al., 2011). Portanto, a generalização 

para qualquer uma dessas áreas pode estar fadada a uma gestão ineficaz, pois toda 

concepção de gestão está ligada diretamente ao papel e aos objetivos desta, 

destacando as particularidades de cada espaço. Dessa forma, o papel da gestão no 

processo de manutenção dos sistemas de áreas protegidas é determinante e de 

fundamental importância para que investimentos não sejam desperdiçados (Scherl 
et al., 2006). 

Deve-se, então, conhecer adequadamente a região para que seu gerenciamento 

seja efetivo, sendo essencial para melhorar as estratégias de planejamento e o 

desenvolvimento das ações, pois tais circunstâncias podem influenciar a gestão da 

área mesmo anos após a criação (Rylands; Brandon, 2005). Daí a importância de se 

considerar as áreas protegidas de maneira integrada, evitando parcialidades.  
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Tal visão remete ao fato de que áreas protegidas não devem ser concebidas como 

ilhas de conservação isoladas do contexto social, cultural e econômico no qual estão 

inseridas. Esses instrumentos garantem bens e benefícios à sociedade, agindo 
como impulsionadores da economia, além de contribuir para o alívio da pobreza, 

oferecendo oportunidades de emprego e meio de subsistência às pessoas que 

vivem dentro ou no seu entorno (Armsworth et al., 2011). 

Apesar de algumas áreas protegidas terem sido criadas às custas das comunidades 

locais, o termo inclui as populações que vivem nas áreas protegidas e no seu 

entorno, cujos deslocamentos e desapropriações perpetuam a pobreza, além da 

contínua negação do acesso à terra e a outros recursos. As áreas protegidas, que 

em sua maioria, são criadas baseando-se na necessidade de se proteger os 
recursos naturais nelas existentes ou, ainda, de biomas, ecossistemas e espécies 

raras ou ameaçadas de extinção, atualmente, agregam objetivos não só ambientais, 

mas sociais, econômicos e científicos (Armsworth et al., 2011).  

Ao longo do tempo, a gestão adequada adquiriu um contorno prático e ético, porque 

é necessário que a sociedade sinta que está usufruindo apropriadamente dos 

benefícios provenientes da área protegida, valorizando-a e protegendo-a. Para tanto, 

alguns dos países mais pobres do mundo têm uma significativa proporção do seu 

território qualificada como áreas protegidas (Scherl et al., 2006). 

3.2.1 Gestão das Unidades de Conservação 

Afora toda complexidade de se estabelecer uma área protegida, deve-se observá-la 

no contexto brasileiro, neste caso, destacadamente para as Unidades de 

Conservação, as quais se enquadram de melhor maneira ao quanto definido pela 

IUCN (1994). 

Com o advento da Lei Federal nº 9.985/2000 e a instituição do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC), a gestão dessas áreas para a conservação da 

biodiversidade foi beneficiada diante da uniformização e consolidação de critérios. A 
sistematização proveniente deste diploma é instrumento fundamental de 

planejamento, pois prevê ainda os mecanismos de integração entre União, Estados 

e Municípios, visando potencializar os efeitos das políticas públicas. 
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Contudo, apesar do expressivo crescimento do sistema e de sua posição de 

destaque no cenário internacional, a implantação do SNUC ainda deixa muito a 

desejar, haja vista o grande número de unidades em todas as esferas 
governamentais, com diversas lacunas e fragilidades, como regularização fundiária 

pendente, falta de funcionários e infraestrutura básica, ausência de plano de manejo 

ou planos de manejo não revisados, entre outros problemas (Medeiros, 2006).  

O website do Ministério do Meio Ambiente revela que o orçamento federal para as 

Unidades de Conservação é praticamente o mesmo desde o ano 2000, podendo 

conduzir ao entendimento de que a maior parte dos problemas enfrentados pelo 

SNUC tem como causa os recursos insuficientes para sua implementação e 

manutenção. Para Medeiros e Young (2011), a disponibilização adequada desses 
recursos depende de uma profunda mudança na forma de atuar dos dirigentes 

políticos. O orçamento determinado para a gestão ambiental das UC brasileiras 

segue na contramão do destaque que elas vêm recebendo internacionalmente. 

Comparada a outras nações, o país representa o menor investimento por hectare. 

Países como o México e a África do Sul investem entre dez e dezessete vezes mais 

que o Brasil na manutenção dos seus sistemas por hectare de área protegida 

(Medeiros; Young, 2011). 

No panorama das UC brasileiras, encontra-se ainda uma das maiores relações de 
área protegida por funcionário do mundo, o que revela a urgência imperativa de 

recomposição do quadro funcional não apenas em termos de novas contratações, 

mas também de treinamento adequado. Deve-se considerar que o aumento 

significativo no número de UC, desde a implementação do SNUC, acarretou muitos 

desafios gerenciais, pois não há infraestrutura adequada para este feito, seja por 

parte das próprias UC ou dos órgãos que as gerenciam. 

Sob essa perspectiva, é possível observar graves problemas de gestão na maioria 

das UC, conforme demonstra estudo publicado pelo IBAMA e WWF (2007), em que 
a efetividade de gestão de 246 UC federais foi avaliada. Os resultados demonstram 

que 32 UC (13%) obtiveram conceito “efetividade alta”, enquanto 125 (51%) estavam 

no extremo oposto, ostentando uma “efetividade baixa”.  
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A constatação não pode ser mais preocupante: a criação e manutenção de 

Unidades de Conservação no Brasil é ainda tratada com descaso, apesar da 

importância adquirida no cenário internacional, prevalecendo a ideia de que os 
investimentos em conservação no Brasil são suficientes, mas não trazem resultados. 

Nesse contexto, a considerável falta de informação acerca das UC de forma 

confiável e sistematizada atua favoravelmente na manutenção desse paradigma 
(Gurgel et al., 2009). 

Uma abordagem clara e objetiva sobre os benefícios e as oportunidades relativas à 

existência e conservação das Unidades de Conservação no Brasil é 

imperativamente necessária, para que a discussão sobre a manutenção e ampliação 

do sistema e seu financiamento seja tratada com a devida importância que esse 
tema tem para a sociedade brasileira. Por isso, a avaliação da efetividade de manejo 

das áreas existentes, com a devida identificação de debilidades em sua gestão, 

torna-se essencial. 

3.2.2 Problemas com o conceito de gestão de Unidades de Conservação no 
Brasil 

Os desafios gerenciais estão relacionados diretamente com a gestão das UC, e 

verifica-se que o conceito de gestão passa por problemas. O Brasil entende a gestão 

das Unidades de Conservação como manejo e o define como "todo e qualquer 

procedimento que vise assegurar a conservação da diversidade biológica e dos 

ecossistemas" (Brasil, 2000), concepção que vai de acordo com Faria (1995), um 

dos pioneiros em avaliação de áreas protegidas no país, que entende manejo como 

"o conjunto das ferramentas, ações e fatores que dão como resultado o melhor uso e 

permanência dos recursos naturais e insumos introduzidos na área, objetivando o 

alcance de seus objetivos". 

Nesses conceitos, encontram-se três problemas iminentes: o primeiro relaciona-se à 

necessidade de haver uma atitude positiva quanto à conservação ambiental para 

que se configure como manejo; o segundo refere-se ao uso do termo manejo 

enquanto gestão de forma inadequada; e o terceiro, relativo à falta de referência 

quanto à necessidade de efetividade desses procedimentos e ações. 
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Sobre a primeira observação, verifica-se que, de maneira geral, a literatura associa o 

conceito de manejo apenas a atos apropriados e favoráveis que beneficiam o 

gerenciamento das Unidades de Conservação. Contudo, é necessário compreender 
que todo e qualquer ato administrativo com a simples intenção de gerenciar a 

Unidade de Conservação já é, por si só, manejo. A determinação sobre a natureza 

desses atos somente pode ser averiguada posteriormente, sob a luz de um método 

analítico. 

Referente à segunda observação, o termo manejo está geralmente associado aos 

aspectos práticos, assim sendo, a gestão como uma das ferramentas de 

equalização de fatores conflitantes envolve a articulação de ações por uma meta ou 

objetivo. 

Quanto à terceira observação, diante do entendimento que o manejo das Unidades 

de Conservação está sob responsabilidade, em grande parte, do Poder Público, 

deve-se formular e seguir um plano de ações e diretrizes que permita que a área 

cumpra suas metas em tempo hábil, primando pela eficácia, eficiência e efetividade, 

conforme estabelecido na Constituição Federal de 1988. 

Veja-se que, apesar da grafia similar, segundo Chiavenato (2011), a eficácia, a 

eficiência e a efetividade possuem conceitos distintos, relacionados a etapas 

diferentes da gestão. A eficácia refere-se à capacidade de optar pelo melhor meio 

para alcançar determinado resultado. Já a eficiência está relacionada à capacidade 

de obter um resultado adequado com a menor utilização de recursos possível. 

Enquanto a efetividade, objeto deste trabalho, relaciona-se à capacidade de 

alcançar os resultados pretendidos. Nesse contexto, o manejo não deve ser 

encarado apenas conceitualmente, pois o mesmo refere-se a um “manejo efetivo”.  

3.2.3 Estrutura administrativa das Unidades de Conservação 

A Administração Pública brasileira é a responsável pela tutela das áreas protegidas 

em território nacional e, segundo o SNUC (2010), deve ser realizada de forma 

integrada com os demais entes federativos. Assim sendo, a gestão compartilhada 

ocorre de maneira semelhante nas diversas esferas administrativas. Como exemplo, 

é possível citar o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
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(ICMBio), que exerce essa função administrativa em esfera federal, enquanto 

demais órgãos especiais realizam funções semelhantes em nível estadual e 

municipal, tendo suas competências estabelecidas através da Lei Complementar nº 
140 de 8 de dezembro de 2011 (Brasil). Na Bahia, o órgão executor responsável 

pela gestão das Unidades de Conservação estaduais é o Instituto de Meio Ambiente 

e Recursos Hídricos (INEMA). 

De acordo com o SNUC (2010), os instrumentos de gestão das UC são: o conselho 

(consultivo ou deliberativo) e o plano de manejo. Segundo o Decreto Federal nº 

4.340, de 22 de agosto de 2002 (Brasil), que regulamenta artigos da Lei no 9.985, de 

18 de julho de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza (SNUC), e dá outras providências, as Unidades de 

Conservação poderão ter conselho consultivo ou deliberativo, presididos pelo chefe 
da referida unidade. Este designará os demais conselheiros indicados pelos setores 

da Administração Pública, sociedade civil e setor empresarial a serem 

representados, os quais, com o suporte do órgão executor responsável, deverão 

acompanhar, avaliar e opinar sobre as decisões acerca da Unidade de 

Conservação. 

Fundamental para a gestão das Unidades de Conservação também é o Plano de 

Manejo, que corresponde ao principal instrumento de planejamento e de 

administração da UC. Ele baseia-se nos objetivos gerais da unidade de conservação 
para estabelecer o seu zoneamento, bem como as normas que devem presidir o uso 

da área e o manejo dos recursos naturais de forma harmonizada. Esse documento é 

previsto pela Lei Federal nº 9.985/2000 que, em seu art. 27, dispõe: 

Art. 27. As unidades de conservação devem dispor de um 
Plano de Manejo.  
§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. 
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§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.” (grifo nosso) 

Pelo que se depreende do dispositivo acima, o Plano de Manejo representa a 

consolidação da gestão da Unidade de Conservação no sentido da consecução dos 

seus objetivos, sendo, portanto, condicionante obrigatória para sua constituição. 

Representa, assim, em sua essência, o regime administrativo diferenciado ao qual 

devem ser submetidas as áreas protegidas. 

Nesse sentido, o procedimento administrativo de uma UC não é simples, pois deve 

lidar com diferentes interesses durante todo o tempo, na tentativa de inserir a 

dimensão ambiental em processos decisórios privados e na política governamental. 

Assim, a eficiência administrativa das áreas de conservação, dependerá 

principalmente da qualidade das iniciativas gerenciais responsáveis por articular o 

contexto e os interesses de diversos setores que influenciam o espaço em questão. 

Para conjugar tantas realidades e traçar estratégias socialmente abrangentes, a 

literatura é pacífica em afirmar que se deve primar pela existência de uma gestão 

participativa, com total envolvimento das comunidades interessadas, apesar das 

dificuldades decorrentes de conflitos. 

 

 



 

 

4 ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA 

As Áreas de Proteção Ambiental (APA), dentre as categorias de áreas protegidas 

nacionais, merecem dedicada atenção, visto que suas peculiaridades acarretam 

dificuldades em sua plena compreensão. O conceito que permeia a ideia das APA 

remonta à Europa (Portugal, França, Espanha e Alemanha), onde poucos ambientes 

naturais originais restam conservados devido ao crescimento urbano e agricultura de 
larga escala. A escassez de espaços sob o domínio público e a impossibilidade de 

indenização de particulares levaram ao desenvolvimento de mecanismos jurídicos e 

sociais para regular o uso de terras privadas, denominados “Parques Naturais” 

(IBAMA, 2001). Mundialmente, este tipo de área protegida tem sido enquadrado 

como Categoria V (Conservação de paisagens terrestres e marítimas e de recreio), 

dentro das categorias estabelecidas pela IUCN (1994). 

Sob essa perspectiva, e tendo os “Parques Naturais” como inspiração, o conceito 

das APA surgiu através da Lei Federal nº 6.902, de 27 de abril de 1981 (Brasil), que 
dispôs sobre Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental, garantindo a esta 

modalidade dois objetivos básicos: devem ser estabelecidas em regiões já habitadas 

e devem assegurar o bem-estar das populações humanas.  

Atualmente, a disposição legal que define as APA foi revisitada, inserindo-as, 

através do SNUC, entre as Unidades de Conservação de Uso Sustentável, que, 

segundo o diploma legal em seu art. 15, é uma 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. (Lei 
Federal nº 9.985/00, grifo nosso) 
 

A definição apresentada revela a singularidade desta modalidade de área protegida, 

de início, pela generalidade relativa à sua extensão e grau de ocupação, e, em um 

segundo momento, devido à sua importância para a ordenação do processo de 

ocupação do espaço. Essas evidências, para autores como Antunes (2011), revelam 

o principal objetivo das APA como Unidade de Conservação, que é o de aumentar a 
eficiência da administração em espaços urbanos através da disciplina de sua 



50 

 

ocupação, o que parece uma reafirmação de um posicionamento social, político e 

econômico independente de estabelecimentos legais. 

Sendo assim, podemos entender as APA como um instrumento de regulação do uso 

racional e sustentável dos recursos naturais, com a perspectiva de proteger um 

conjunto de ecossistemas, através de restrições no exercício de determinadas 

atividades, limitações administrativas e imposição de obrigações à propriedade 

privada inserida em um espaço limitado, visando compatibilizar a conservação da 

natureza e a qualidade de vida das populações locais, de maneira muito similar à 

outro instrumento já existente, qual seja, o Zoneamento Ecológico Econômico 

(Antunes, 2011). Destaque-se que a grande vantagem desta categoria de UC é que 

se propõe a manter o domínio privado sem inviabilizar planejamento para 
conservação dos espaços naturais, equilibrando interesses sociais, econômicos e 

ambientais. Sob essa perspectiva, é possível verificar, por diversas vezes, o uso 

dessas unidades como barreiras de amortecimento para UC mais restritivas, de 

modo a organizar o gradiente de ocupação e impacto sobre o conjunto de 

ecossistemas protegidos. 

Como toda e qualquer UC, as APA possuem limites definidos por lei e regime 

administrativo próprio, devendo ainda contar com um Conselho Gestor e um Plano 

de Manejo, obrigatoriamente. Entretanto, possui sérias dificuldades de alcançar os 
objetivos básicos propostos. Tal dificuldade pode estar relacionada a diversos 

aspectos, contudo, chama a atenção a contradição preemente entre o conceito de 

UC, APA e sua relação com a proximidade às áreas urbanas. 

Todavia, apesar dessas dúvidas sobre sua real eficácia, a APA possui a segunda 

maior extensão de áreas estabelecidas, em comparação com as demais 

modalidades, no Brasil, segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA) através de 
seu website. Nessa senda, a avaliação da eficiência de gestão dessa UC se torna 

fundamental para o seu entendimento no âmbito gerencial e acadêmico, e para a 
melhoria e consecução de seus objetivos dada a sua importância no cenário 

brasileiro. 



 

 

5 AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DE GESTÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS 

Apesar das peculiaridades e dos problemas relacionados à gestão das Unidades de 

Conservação, os questionamentos acerca da sua efetividade não são exclusivos do 

Brasil, ao contrário, evidências empíricas indicam que a existência de dispositivos 

legais não é suficiente para se conservar a biodiversidade (Stoll-Kleemann, 2010). 

Apesar da variedade de metodologias, estudos e resultados ao redor do mundo, a 
World Comission on Protected Areas (IUCN-WCPA) tem conduzido os trabalhos de 

avaliação na última década. Em 1992, a IUCN realizou um levantamento de todas as 
avaliações da efetividade de gestão das áreas protegidas já realizadas 

mundialmente, quando identificou que a clara falta de padronização dos aspectos 

avaliados impedia a visualização da rede de áreas protegidas de maneira sistêmica. 

Todavia, foi possível observar que o conceito de efetividade de gestão encontrava 
suporte em três aspectos: design, processos de gestão e alcance de objetivos 

(Hockings, 2003).  

A primeira vertente, o design, oferece parâmetros para avaliar a adequação dos 

limites e distribuição espacial da área protegida ou sistema de áreas protegidas, 

além de determinar critérios para novas áreas. A segunda vertente, processos de 

gestão, inclui a avaliação de diversos aspectos na administração da área protegida. 

Enquanto isso, a terceira vertente, alcance dos objetivos, abrange a preocupação 

com a integridade ecológica, ameaças e pressões, a qual estão sujeitas as áreas 

protegidas. Todas as vertentes podem ser consideradas no nível individual ou 

sistêmico. 

Assim, a IUCN-WCPA, como uma força-tarefa, fundamentada no ciclo iterativo de 

gestão e avaliação apresentado na Figura 01, desenvolveu um sistema de avaliação 

único e global, resultando no “Quadro de Avaliação de Efetividade de Gestão”, que 

auxilia não somente a decifrar os elementos constantes nos estudos pré-existentes, 
mas a relação entre eles e como guiar os que se seguiriam (Hockings et al., 2000).  
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Figura 01: Ciclo iterativo de gestão e avaliação proposto pela IUCN-WCPA 
              Fonte: WWF et al., 2009a, adaptado de Hockings et al., 2000. 
 

O quadro apresenta uma estrutura e processo para o desenvolvimento de sistemas 
de avaliação de efetividade, baseado em seis elementos principais de avaliação: o 

contexto, o planejamento, os insumos, os processos de gestão, os produtos de 

gestão e os resultados. Cada um dos seis elementos precisa ser avaliado para 

identificar fraquezas e possibilidades de melhoria. Para tanto, é necessário escolher 

indicadores baseados nesses elementos para cada área protegida ou sistema a ser 

verificado. O Quadro 02 apresenta esses elementos de maneira explicativa. 

Quadro 02: Quadro de avaliação de efetividade de gestão desenvolvido pela IUCN-WCPA  
Elemento de 

avaliação Explicação Critério avaliado Foco da 
avaliação 

Contexto (Onde 
estamos agora?) 

Avaliar a importância, 
ameaças e o meio político. 

Significância, ameaças, 
vulnerabilidade, contexto nacional. Situação 

Planejamento (Onde 
queremos estar?) 

Avaliar o design da área 
protegida e o seu 

planejamento. 

Legislação e política das áreas 
protegidas, design do sistema de 
áreas protegidas, design da área, 

planejamento de gestão. 
Adequação 



53 

 

Insumos (Do que 
precisamos?) 

Avaliar os recursos 
necessários para conduzir a 

gestão. 

Recursos do órgão responsável, 
recursos da área, recursos dos 

parceiros. 
Recursos 

Processos de Gestão 
(Como faremos isso?) 

Avaliar o modo no qual a 
gestão é conduzida. 

Adequação dos processos de 
gestão. 

Eficiência e 
adequação 

Produtos de Gestão 
(Quais foram os 

resultados 
produzidos?) 

Avaliar a implementação dos 
programas e ações de 
gestão e do alcance de 

produtos e serviços. 

Resultados de ações, serviços e 
produtos da gestão. Efetividade 

Resultados (O que 
alcançamos?) 

Avaliar os resultados e a 
extensão na qual atingiram 

seus objetivos. 
Impactos: efeitos da gestão com 

relação aos objetivos. 
Efetividade e 
adequação 

Fonte: Hockings, 2000 (tradução nossa). 

As áreas protegidas enfrentam problemas comuns ao redor do mundo, como 
ameaças agindo sobre os recursos naturais e culturais, usos inadequados dos 

recursos de gestão, políticas inapropriadas, sistemas e processos de gestão 

defasados e equipe não capacitada (Hockings, 2003). É necessário, dessa forma, 

obter informações para que se enfrentem essas dificuldades e se potencialize a 

conservação. 

Ainda assim, o uso de áreas protegidas como instrumento está entre as melhores 
relações de custo-benefício na conservação da biodiversidade (Balmford et al., 

1995). Enquanto estudos demonstram que estas impedem, em certo passo, a perda 
de biodiversidade, outros tantos estudos demonstram que estas áreas possuem 

gestão ineficaz (Stoll-Kleemann, 2010), evidenciando que a prática costumaz de 

utilizar-se da extensão e quantidade das áreas protegidas para verificar a 

conservação da biodiversidade não é suficiente. Dessa forma, a avaliação da 

efetividade de gestão de áreas protegidas se tornou um assunto de destaque. 

A solução proposta para este problema envolveu incluir, além da quantidade e 
extensão das áreas protegidas, a efetividade de sua gestão na equação (Chape et 

al., 2005). Assim, a avaliação de efetividade de gestão é definida como “a avaliação 

de quão bem a área protegida está sendo gerida – prioritariamente, o grau no qual 
está a sua proteção e o alcance de seus objetivos e metas” (Hockings et al. 2006, p. 

1). 

A avaliação da efetividade de gestão em áreas protegidas tem aumentado 

consideravelmente nos últimos anos, utilizando-se de variadas ferramentas 
(Leverington et al. 2008a). Observa-se que organizações não-governamentais estão 
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realizando cada vez mais avaliações de efetividade de manejo de áreas protegidas, 

tanto em escala nacional quanto regional. Foram realizados estudos pela The Nature 

Conservancy na América Latina e pela WWF no Brasil, Colômbia, Paquistão e Peru 

(WWF, 2003). Houve, também, em todo o continente ou em escala global, estudos 

realizados pela WWF na Europa e pela WWF e Banco Mundial em países com 

grandes extensões florestais.  

As principais questões abordadas nesses estudos, representando interesse em nível 

global e sistêmico, são referentes à capacidade de gestão das autoridades 

responsáveis pela área protegida.  A capacidade de manejo tem muitos 

componentes, e as áreas protegidas não podem ser tratadas de maneira idêntica: as 

principais dimensões são o sistema de governo, o nível de recursos e apoio da 
comunidade. 

O comprometimento internacional no manejo das áreas protegidas cresceu 

juntamente com o aumento de interesse sobre os recursos naturais em todo o 

mundo. Embora tenha havido várias tentativas de uma avaliação da área protegida 

(Leverington, 2008), poucas agências de gestão de tais áreas implementaram esses 

sistemas.  

Para Hockings (2003), temos como exemplo, no Reino Unido, o Countryside Council 

of Wales, que tem desenvolvido uma abordagem para monitoramento de suas Áreas 

Especiais de Interesse Científico de uma forma intimamente ligada ao planejamento 
e manejo. Na Austrália, a Great Barrier Reef Marine Park Authority e o Instituto 

Australiano de Ciência Marinha estabeleceram um programa de acompanhamento 
de longo prazo para a Great Barrier Reef. Ambas as iniciativas se concentram em 

condições biológicas e não podem ser consideradas como uma avaliação da 

efetividade de manejo abrangente. Os esforços para abordar a gestão efetiva mais 

amplamente têm geralmente se centrado em poucas áreas selecionadas, ocorrendo 

uma regionalização das informações. São comuns, ainda, avaliações pontuais 
únicas realizadas por órgãos gestores ou programas de gestão, contudo, não 

permitem uma observação sobre a evolução dos cenários. Programas de 

monitoramento que observam aspectos particulares da gestão, ou o estado de 

recursos particulares, também são relativamente comuns, embora não costumem 

fornecer um guia confiável para a efetividade global da gestão. No entanto, os 
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programas de monitoramento desse tipo, destinados a recursos de valor especial, 

deve ser parte integrante de qualquer sistema de avaliação global. 

Importante destacar que essas medições da efetividade devem ser feitas de acordo 

com o contexto. A legislação vigente em um país pode ser totalmente inapropriada 

em outro com diferentes sistemas jurídicos e sociais. Da mesma forma, só é possível 

avaliar a adequação de mobilização de recursos para a gestão no contexto de uma 
estimativa das necessidades de manejo (Hockings et al., 2006). 

Além dessas questões relacionadas com a maneira em que as áreas protegidas são 
geridas, a comunidade internacional é ainda mais interessada nos resultados desse 

manejo, isto é, no impacto ambiental de fato (Hockings, 2003). Questões como a 

importância das áreas protegidas na conservação da biodiversidade, do patrimônio 

cultural e de outros recursos naturais são de grande preocupação. Assim também 

são as implicações de áreas protegidas para outros setores públicos, como a justiça 

social e o desenvolvimento sustentável. A avaliação de áreas protegidas deve ser 

concebida para lançar luz sobre tais temas. 

A busca pela avaliação mais adequada resultou no desenvolvimento de diferentes 
técnicas em todo o mundo. Assim, mais de quarenta metodologias distintas foram 
descritas por Leverington et al. (2008b) e este número continua crescendo com 

muitas abordagens na América Latina (Cracco et al., 2006) e Europa (Stolton, 2008). 

Essa diversidade metodológica reflete a grande variedade de propósitos e escalas 

de avaliação existentes.  

Os motivos, as técnicas e graus de detalhe para a realização de uma avaliação são 

diversos. Financiadores, políticos e ambientalistas podem usar os resultados para 

destacar problemas e definir prioridades ou para desenvolver uma política pública ou 
práticas melhores para os gerentes. Já os gerentes podem querer usar os resultados 
da avaliação para melhorar sua performance ou para apresentar resultados aos 

seus superiores. Assim, para Hockings (2000), os três usos mais comuns da 

avaliação são: promover a adaptação do manejo da UC, melhorar o planejamento da 

UC e fortalecer a confiança na UC. 
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5.1 Experiências de aplicação de metodologias de avaliação da efetividade de 
gestão de áreas protegidas no mundo 

Muito embora existam inúmeros métodos disponíveis, a maioria das metodologias 

que são aplicadas ao redor do mundo, para avaliar a efetividade de gestão das 

áreas protegidas, utiliza questionários pontuados de avaliação rápida como forma de 

aferir os vários aspectos da gestão de áreas protegidas. A efetividade total é 

determinada pela pontuação de todos os indicadores. Como as respostas dependem 

de um julgamento subjetivo, oficinas interativas ou discussões em grupo, são 

organizadas tendo como participantes, preferencialmente, os gestores das áreas 

protegidas, partes interessadas e consultores externos, no intuito de minimizar as 

tendências das respostas decorrentes da amostragem compartimentada entre os 
setores. Entretanto, a implementação metodológica ocorre de acordo com a 

finalidade e disponibilidade de recursos. A qualidade da avaliação difere de acordo 

com a natureza do método utilizado e sua implementação.  

Nesse sentido, entendendo que as principais dimensões da efetividade de gestão 

estão relacionadas ao sistema de governo, ao nível de recursos e ao apoio da 

comunidade, os métodos RAPPAM, METT e EoH consideram os diversos 

componentes das áreas protegidas, primando por melhorar a gestão da área 

protegida, a comunicação com o público, a gestão de recursos e a priorização de 
investimentos, ganhando papel de destaque mundialmente (Stoll-Kleemann, 2010). 

Dessa forma, cumpre discutir cada aspecto das metodologias comparativamente. 

A maioria das metodologias modernas é baseada nos elementos definidos pelo 

Quadro IUCN-WCPA, já apresentados no Quadro 01, com aplicação de 

questionários pontuados com alternativas de respostas em quatro níveis de 

pontuação, em sua maioria, onde a pontuação mais alta remete à situação ideal. O 

questionário deve ser respondido com a participação de representantes das partes 

interessadas, como gestores, investidores e sociedade civil, e, após o término do 
preenchimento, é necessário totalizar as pontuações e compará-las relativamente à 

pontuação ideal, expressando o grau de efetividade da área protegida. 

Não tendo surgido espontaneamente, apesar de possuírem os mesmos arcabouços 

teóricos e, em certa medida, metodológicos, essas metodologias foram conduzidas 
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por organizações não governamentais, sendo o RAPPAM desenvolvido pela World 

Wildlife Fund for Nature (WWF), por Ervin (2003a), enquanto o METT foi 

desenvolvido pelo Banco Mundial em conjunto com a WWF, por Stolton et al., em 

2001, sendo revisado em 2007. O EoH foi desenvolvido pela UNESCO, IUCN e 
Universidade de Queensland, com a participação de Hockings et al. (2007). 

Segundo Leverington et al. (2010), o RAPPAM e o METT são as metodologias mais 

utilizadas em nível mundial.  

Entende-se que os motivos que conduziram à construção dessas metodologias 

moldaram seus propósitos. Com exceção do EoH, percebe-se que, apesar de todas 

visarem à melhoria da gestão, outros aspectos são mais destacados como resultado 

de sua modelagem. No RAPPAM, por exemplo, vislumbra-se que os resultados de 

sua implementação fornecem informações importantes para a priorização e alocação 
de recursos, enquanto o METT foi estruturado para permitir uma maior eficiência na 

prestação de contas quanto aos investimentos realizados. É possível, ainda, verificar 

que a implementação das três metodologias tem objetivos bastante distintos. O 

Quadro 03 sistematiza as observações realizadas sobre as três metodologias. 

Quadro 03: Comparação entre as três metodologias de avaliação de efetividade de gestão 
de áreas protegidas: RAPPAM, METT e EoH 

Aspecto RAPPAM METT EoH 

Responsável pelo 
desenvolvimento 

 

World Wildlife Fund for 
Nature – WWF 

(ERVIN, 2003a). 
 

Banco Mundial em conjunto 
com a WWF (STOLTON et 

al., 2001). 
 

UNESCO, IUCN e 
Universidade de 

Queensland 
(HOCKINGS, 2007). 

Contexto de 
desenvolvimento 

Priorização e alocação 
de recursos. 

Prestação de contas para 
investidores. Melhoria de gestão. 

Frequência de 
utilização Mais utilizada. Mais utilizada. Menos utilizada. 

Experiências 
registradas 

 

Vários lugares do 
mundo com a WWF,  
no Brasil (em 2007), 

Colômbia, Paquistão e 
Peru. 

Nos locais de atuação do 
Banco Mundial. 

 
 

De pouca expressividade 
mundial. 

 
 

Objetivos 

Permitir análises de 
múltiplas áreas 

protegidas de forma 
fácil e rápida. 

 
 
 

Permitir análises de uma 
área protegida ao longo do 
tempo de maneira fácil e 

rápida. 
 
 
 
 

Fornecer ferramentas 
para o desenvolvimento 

e implantação de um 
sistema de 

monitoramento de gestão 
de forma localizada e 

flexível. 
 
 

Utilização do 
Quadro IUCN-

WCPA 
Sim. Sim. Sim. 

Utilização de 
questionário 

pontuado 

Sim, porém limitado à 
números. 

 
Sim, porém limitado à 

números. 
Sim, porém abrange 

respostas subjetivas se 
necessário. 
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Importância e 
peso destinado a 
cada elemento 

Dependente da 
quantidade de 

perguntas. 
 

Todos têm o mesmo peso. Dependente da 
ferramenta utilizada. 

Elementos IUCN-
WCPA focados Todos. 

Contexto, Planejamento, 
Insumos e Processos de 

Gestão. 
Resultados da Gestão. 

Realização de 
oficinas interativas Sim. Sim. Sim. 

Aplicação do 
método Fácil e rápida. Fácil e rápida. 

Específica e 
pormenorizada. 

 

Pontos fortes do 
método 

1. Mede o estado do 
sistema de áreas 

protegidas como um 
todo; 

2. Identifica áreas 
protegidas que 

mereçam análises 
mais aprofundadas 

individualmente; 
3. Vislumbra projetos 
e programas em prol 

da melhoria do 
sistema de áreas 

protegidas como um 
todo. 

 
 

1. Apresenta a possibilidade 
de acompanhamento do 

progresso da efetividade de 
gestão ao longo do tempo; 

2. Revela tendências, 
fortalezas e fraquezas em 

áreas protegidas 
individualmente ou em 

grupos; 
3. É a de mais simples 

aplicação do método entre as 
três metodologias avaliadas; 
4. Já possui banco de dados 

grande o suficiente para 
revelar algumas tendências 
internacionais na gestão de 

áreas protegidas. 
 

1. Fornece 
direcionamento para uma 

avaliação integrada e 
profunda sobre os 

elementos do Quadro 
IUCN-WCPA; 

2. É flexível e facilmente 
adaptável às questões 
locais, situacionais e 

relacionadas à recursos; 
3. Pode facilmente 
incorporar outros 

registros de 
monitoramento em seu 

escopo; 
4. Encoraja a 

participação dos 
interessados. 

 

Fraquezas do 
método 

1. Não avalia a gestão 
em profundidade; 
2. Não é capaz de 

fornecer 
direcionamentos para 

a gestão em nível 
local. 

 
 

1.Tem limitações de 
profundidade na abordagem; 

2. Não é indicada para 
comparar áreasprotegidas 

diferentes devido às grandes 
diferenças entre as 

expectativas, recursos e 
necessidades ao redor entre 

as áreas protegidas. 

1. Não é uma 
metodologia simples e 

deve ser adaptada caso 
a caso; 

2. Demanda bastante 
tempo para sua efetiva 

realização; 
3. É custosa. 

 
Fonte: elaboração própria. 

A metodologia RAPPAM foi desenvolvida para amplas comparações entre múltiplas 

áreas protegidas que, juntas, fornecem aos gestores e políticos uma maneira 

relativamente rápida e fácil para: identificar tendências e aspectos que precisam ser 
abordados, no sentido de melhorar a gestão do sistema, podendo identificar 

fortalezas, restrições e fraquezas da gestão; analisar o escopo, severidade, 

prevalência e distribuição das ameaças e pressões; identificar áreas de alta 

importância e vulnerabilidade ecológica e social; indicar a urgência e prioridade de 

conservação para cada área protegida; e ajudar a desenvolver e priorizar uma 

política de intervenções apropriadas, além de estratégias para aumentar a 
efetividade da gestão do sistema de áreas protegidas (Ervin, 2003a).  

No METT, se observa que, embora seja uma metodologia rápida, de fácil aplicação 
e que fornece um mecanismo para monitoramento do progresso da efetividade da 
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gestão ao longo do tempo, é fundamentalmente utilizada para possibilitar que 

gestores e investidores de áreas protegidas identifiquem necessidades, restrições e 

ações prioritárias, visando aumentar a efetividade de gestão destas. A sua 
implementação objetiva fornecer relatórios regulares através de replicação para 

acompanhar o progresso da efetividade de gestão ao longo do tempo, sendo fácil de 

ser executada por gestores, independente de altos níveis de financiamento ou outros 
recursos, e de fácil compreensão para os não especialistas (Stolton et al., 2007).  

O EoH tem como objetivo fornecer aos gestores e interessados na manutenção da 

área protegida um grupo de ferramentas para desenvolvimento e implementação de 

um sistema de monitoramento da efetividade da gestão de áreas específicas caso a 

caso, focando nos valores e objetivos mais importantes do local, identificando as 
ameaças chaves para esses valores e objetivos, sendo flexível o suficiente para 

permitir a incorporação de outras metodologias de avaliação e a participação efetiva 

dos interessados, com vistas a alcançar profundidade na avaliação de todos os 
aspectos (Hockings et al., 2007). 

A principal diferença entre os métodos está na utilização de pesos para os 

elementos avaliados no questionário de avaliação rápida. Enquanto o RAPPAM 

define a importância de cada elemento na avaliação através da quantidade de 

perguntas, ou seja, quanto mais perguntas, maior o peso, o METT assume que 
todas as questões possuem peso igual, portanto, acaba por estabelecer que todos 

os elementos do Quadro IUCN-WCPA têm o mesmo peso no que se refere à 

efetividade, o que pode não ser o caso a depender da situação, enquanto o EoH 

variará de abordagem de acordo com a ferramenta utilizada. Assim, podemos inferir 

que no METT as pontuações fornecem uma melhor avaliação da efetividade, quando 

calculada como uma porcentagem de um de cada um dos seis elementos do Quadro 
da IUCN-WCPA. Destaque-se que, entre os elementos do Quadro IUCN-WCPA, 

enquanto o RAPPAM tenta dividir seu foco de maneira equilibrada, o METT dedica-

se ao Contexto, Planejamento, Insumos e Processos de Gestão, e o EoH atenta-se 

para os Resultados da Gestão. 

Tais métodos se revelam como poderosas ferramentas para a avaliação da 

efetividade de gestão das áreas protegidas, considerando o propósito da sua 

realização e os recursos disponíveis. As metodologias de aplicação se apresentam 
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de maneiras diferenciadas, sobretudo, em relação aos seus propósitos. De forma 

sintética, é possível verificar que o RAPPAM se mostra o mais indicado para o 

desenvolvimento de políticas públicas, pois permite verificar as áreas protegidas sob 
a escala de sistemas, o METT para acompanhamento do progresso da efetividade 

ao longo do tempo em nível local, e o EoH para detalhadas análises locais.  

5.2 Experiências de aplicação de metodologias de avaliação da efetividade de 
gestão de áreas protegidas no Brasil 

No Brasil, poucas foram as ideias inovadoras. Entre os principais estudos nesse 

propósito, destacam-se Faria (1995), Sá e Ferreira (2000), Brito (2000), Rangel 

(2004) e Lima (2005). 

No intuito de desenvolver um procedimento para medir a efetividade de manejo de 
áreas silvestres protegidas, em um momento no qual as UC ao menos haviam sido 

criadas, Faria (1995) foi pioneiro. Seu método procurou atender a uma série de 

requisitos anteriormente debatidos na literatura sobre áreas protegidas, contudo, não 

fez uso do Quadro IUCN-WCPA, desenvolvido pela IUCN. Através de uma revisão 

de métodos anteriores, o autor estabeleceu um método que considera algumas das 

principais variáveis que influenciam no manejo de áreas silvestres protegidas no 

país. Sua metodologia estabelecia um cenário ótimo e comparava-o com a situação 

real, gerando uma escala de ponderação. Essa técnica já é utilizada 

internacionalmente por outros autores. Foram feitas, ainda, revisões e alterações 

sobre o método de Farias (1995) em 1997 e 2002.  

Os estudos de Sá e Ferreira (2000) foram realizados juntamente com a World 

Wildlife Fund (WWF), analisando a situação de todas as unidades de conservação 

federais de uso indireto, com mais de seis anos de criação, no Brasil, por meio da 

aplicação de formulários aos gerentes das UC. Foi, então, desenvolvida uma matriz 
de risco contendo as médias alcançadas pelas unidades avaliadas. 

Ainda em 2000, com o objetivo de avaliar o nível de implementação das unidades de 
conservação do Estado de Mato Grosso, Brito (2000) recorreu a uma metodologia 

construída a partir da análise de trabalhos relacionados com avaliação de outras 

áreas de conservação, ou seja, fez uso somente de dados secundários. Esse 
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trabalho sofreu sérias limitações devido à qualidade das informações e 

disponibilidade destas. 

Rangel et al. (2004) utilizaram-se de um teste de aleatorização, realizado com 

auxílio de um programa computacional que selecionava um determinado número de 

UC, aleatoriamente, em uma malha georeferenciada, contabilizando a riqueza de 

espécies, variáveis biológicas das espécies presentes nas quadrículas selecionadas 

e, também, variáveis que estavam relacionadas às quadrículas que compõem a 
malha, para mensurar a eficiência de uma rede de UC. Lima et al. (2005) adaptaram 

os procedimentos desenvolvidos por Faria (1995), utilizando-se de uma matriz de 

cenário, uma nítida combinação dos dois métodos. para avaliar UC em Minas 

Gerais. 

5.2.1 Experiência de aplicação do Rapid Assessment and Prioritization of 
Protected Area Management – RAPPAM no Brasil 

Os resultados decorrentes da aplicação do método RAPPAM ao redor do mundo 

têm trazido consequências positivas, principalmente por ser abrangente e atingir o 

que se propõe, ou seja, melhorar a capacidade de gestão dos gerentes de áreas 

protegidas, fornecer uma metodologia de fácil entendimento e proporcionar um 

maior conhecimento da realidade de cada área (WWF, 2003). 

Testado em campo na Argélia, Camarões, França e Gabão, sendo implementado na 
China, Rússia e África do Sul, o método tem como objetivo fornecer aos 

formuladores de políticas ambientais uma ferramenta para alcançar o conceito de 

redes viáveis, mundialmente, de áreas protegidas, devendo, então, ser usado 

preferencialmente para a avaliação de redes no intuito de alcançar resultados mais 

robustos.  

Assim, o RAPPAM foi desenvolvido tendo como finalidade 

identificar os pontos fortes e fracos do manejo; analisar o 
escopo, a severidade, a predominância e a distribuição das 
diversas ameaças e pressões; identificar áreas de alta 
importância ecológica e social e vulnerabilidade; indicar a 
urgência e a prioridade de conservação de unidades de 
conservação individuais; e, ajudar no desenvolvimento e na 
priorização de intervenções políticas adequadas e dos passos 
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seguintes de acompanhamento para melhorar a efetividade de 
manejo de unidades de conservação. (Ervin, 2003a, p. 3) 
 

Sendo assim, no intuito de se apropriar do poder comparativo dessa técnica, para se 

avaliar a situação dos sistemas de Unidades de Conservação, o IBAMA passou a 

fazer uso dela, inicialmente originado de uma parceria entre o IBAMA e o WWF-
Brasil. Essa iniciativa de aplicação do método RAPPAM no país foi adotada com o 

objetivo de fornecer ferramentas para o desenvolvimento de políticas adequadas à 

proteção de ecossistemas e à formação de um sistema viável de Unidades de 

Conservação. Assim, já foram avaliadas 246 Unidades de Conservação federais, ou 

seja, 84,48% do total existente, além de outros estudos oficiais em São Paulo, Acre, 

Amapá, Amazônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (IBAMA; WWF-BRASIL, 

2007). 

Nesse sentido, o esforço para a aplicação dessa metodologia nas demais unidades 
existentes no território nacional termina por fortalecer a concepção de rede de áreas 

protegidas, fundamental para a conservação da biodiversidade, conforme defendido 

pela CDB. 



 

 

6 O MÉTODO RAPID ASSESSMENT AND PRIORIZATION OF PROTECTED 
AREA MANAGEMENT – RAPPAM 

Desenvolvida por Ervin em 2003, o Rapid Assessmentand Priorizationof Protected 

Area Management, ou Metodologia para Avaliação Rápida e a Priorização da 

Gestão em Áreas Protegidas, em tradução própria, se baseia no quadro referencial 

avaliativo concebido pela IUCN-WCPA, como grande parte das metodologias 

modernas. A abordagem do método garante um entendimento interno, externo e de 

política pública e, para tanto, faz uso de questionários pontuados para avaliar 

aspectos diversos da área protegida sob análise, cujo resultado final dependerá do 

somatório total de todos os indicadores. Destaque-se que a resolução do 

questionário deve passar por rito próprio que garanta a participação social. Uma vez 

coletadas todas as informações, é possível fazer comparações entre os resultados 

encontrados e fazer recomendações. 

6.1 Estrutura do método 

Uma análise desenvolvida sobre o questionário de avaliação rápida, proposto para a 

aplicação do método RAPPAM, revela  que este se estrutura sobre três áreas 

distintas: contexto, efetividade de gestão e análise do sistema de áreas protegidas, 

no caso as Unidades de Conservação. 

O contexto visa captar as características e atributos, bem como as circunstâncias às 

quais está submetida a área protegida avaliada. Sua existência como um dos 
aspectos a serem avaliados pelo método permite entender as razões que tornam 

importante a proteção do espaço natural. Nesse propósito, são abordadas na 

valoração os módulos temáticos relativos à importância biológica e socioeconômica, 

à vulnerabilidade da área e às pressões e ameaças. 

A efetividade de gestão é avaliada em um bloco específico do questionário, com o 

propósito de apreender as características e condições em que se desenvolve o ciclo 

iterativo de gestão e avaliação referido na Figura 1. Para tanto, são abordadas e 

aplicadas valorações relativas aos aspectos de planejamento, aporte de insumos, 

realização de processos e alcance de resultados. A análise comparativa desse bloco 
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é a que permite verificar quais têm sido as melhores medidas e estratégias 

empregadas na gestão das áreas protegidas. 

Por fim, o elemento que aborda o sistema de Unidades de Conservação permite 
uma visão geral sobre os aspectos relativos ao panorama institucional e à 

circunstância de governança que envolve e tem sido incidente nessa rede, de forma 

integrada por todas as áreas protegidas participantes do estudo. 

Entre essas áreas, estão dispostas questões em módulos, e estes, por sua vez, são 

agrupados em elementos de análise. 

Quadro 04: Os elementos e as áreas temáticas compreendidas pelo questionário proposto 
pelo método RAPPAM 

Elemento Módulo Temático 

Contexto 

Importância biológica 
Importância socioeconômica 

Vulnerabilidade 
Pressões e ameaças 

Efetividade de Gestão 

Planejamento 
Insumos 

Processos 
Resultados 

Sistema de UC 
Desenho do sistema de UC 

Políticas de UC 
Ambiente político 

Fonte: elaboração própria. 

Assim sendo, observa-se que, na metodologia RAPPAM, os elementos que 

constituem áreas protegidas valiosas encontram-se em um contexto de alta 

valoração e risco ambiental, com uma gestão eficiente para garantir esse espaço 

natural, sob o suporte de uma rede de áreas protegidas robusta. 

Para aferir a efetividade total da área protegida, o método RAPPAM se utiliza, 

fundamentalmente, de um questionário pontuado de avaliação rápida baseado nos 

elementos aqui apresentados. 

6.2 Procedimentos de aplicação do método 

A aplicação do método RAPPAM ocorre mediante cinco etapas: determinar o escopo 

da avaliação; avaliar as informações existentes sobre as áreas protegidas; aplicar o 

questionário para uma avaliação rápida; analisar os dados; e identificar os próximos 

passos e recomendações. 
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6.2.1 Primeira etapa: determinando o escopo da avaliação 

Nessa etapa, se contextualiza a avaliação de acordo com seu objetivo, quem fará 

uso dessas informações, quais são os participantes desse processo, quais são os 

recursos disponíveis, qual região será avaliada, além de outros aspectos, verificando 

se o método a ser utilizado é o mais adequado. Devem ser considerados os 

interesses envolvidos na aplicação do método e as partes interessadas, representa 
a análise crítica que deve ser realizada antes de qualquer avaliação. 

6.2.2 Segunda etapa: avaliando as informações existentes 

Para a devida aplicação do método, é necessário caracterizar as áreas em estudo. 

Para tanto, deve ser coletado o máximo de informações possíveis, como fotos 

aéreas e imagens de satélites, revisões de estudos sobre a biodiversidade, 

avaliações das necessidades para treinamento e capacitação, análises das 
ameaças, pesquisa científica e acadêmica, estudos antropológicos e sociológicos, 

programas e relatórios de campo, relatórios de agências independentes e revisões 

da legislação e de políticas. 

6.2.3 Terceira etapa: aplicando o questionário 

O questionário proposto por Ervin (2003a) deve ser reavaliado com base no 

levantamento bibliográfico realizado previamente. As modificações podem incluir: 

desenvolvimento de indicadores e critérios de verificação específicos para cada 

questão, inserção de novas questões, modificação da escrita e/ou da interpretação 

de questões existentes e supressão de algumas delas. Destaque-se que a estrutura 

do questionário deverá ser mantida conforme os elementos principais de avaliação 

apresentados no Quadro 05. 

Quadro 05: Estrutura do questionário de avaliação rápida 
Elemento Módulo temático 

Contexto 

1. Ameaças 
2. Importância Biológica 
3. Importância socioeconômica 
4. Vulnerabilidade 
5. Políticas relativas à Unidades de Conservação 
6. Contexto político 

Planejamento e desenho da UC 7. Objetivos da UC 
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8. Amparo legal 
9. Planejamento e desenho da UC 
10. Desenho do sistema de UCs 

Insumos 

11. Recursos humanos 
12. Comunicação e informação 
13. Infraestrutura 
14. Finanças 

Processos de gestão 
15. Planejamento do manejo 
16. Práticas do manejo 
17. Pesquisa, monitoramento e avaliação 

Produtos de gestão 

18. Prevenção de ameaças 
19. Restauração da UC 
20. Manejo da vida silvestre 
21. Divulgação na comunidade 
22. Controle de visitantes 
23. Infraestrutura 
24. Produtos do planejamento 
25. Monitoramento 
26. Treinamento 
27. Pesquisa 

Resultados 28. Pressões 
Fonte: Ervin, 2003a. 

Dessa forma, abordamos, de maneira pormenorizada, os aspectos fundamentais 

para a avaliação da efetividade da gestão de áreas protegidas anunciados por 
Hockings et al. (2000), quais sejam: 

a) visão, incluindo metas e objetivos, descrevendo o que as ações 
procuram alcançar; 
b) avaliação de como o contexto – situação existente, ameaças e 
fatores externos – afeta a capacidade de se alcançar os objetivos; 
c) avaliação da adequação do planejamento e do modelo para 
alcançar os objetivos; 
d) avaliação da adequação dos recursos e dos insumos para 
alcançar os objetivos; 
e) avaliação de processos de gestão e a sua coerência com os 
objetivos; 
f) avaliação dos produtos da gestão e a sua adequação aos 
objetivos; 
g) avaliação dos resultados concretos e o alcance ou não dos 
objetivos; 
h) reflexão sobre o sistema, incluindo uma avaliação dos pontos 
frágeis e das áreas mais importantes para a melhoria. (Hockings et 
al., 2000, p. 4) 

 

Segundo Ervin (2003a), a execução do método deve ser realizado, 

preferencialmente, através de uma oficina participativa com duração média de três 

dias, contando com a participação de gestores das áreas protegidas, partes 

interessadas e agentes externos, acompanhados por instrutores capacitados, 

devendo ser realizada a apresentação do método para os participantes da oficina e 
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a aplicação do questionário. Entretanto, o autor reconhece que essa forma de 

aplicação pode se tornar, por muitas vezes, inviável e indica a aplicação 

compartimentada da metodologia. Fundamental que se diga, ainda, que a aplicação 
do questionário pontuado pressupõe que os entrevistados possuam o conhecimento 

adequado para prover dados suficientes e confiáveis. 

6.2.4 Quarta etapa: analisando os dados 

Em seguida, ainda durante o período da oficina participativa, deve-se proceder a 

análise dos dados obtidos, alcançando resultados individuais e comparativos acerca 

do perfil de cada área protegida, buscando pormenorizar e comparar as 

informações, facilitando na elaboração de recomendações. Devem ser avaliadas sua 

importância socioeconômica e biológica, seu grau de vulnerabilidade, criticidade e 

frequência de pressões e ameaças, tendência de ocorrência de pressões, 

probabilidade de ocorrência de ameaças, dados sobre a gestão e sua efetividade, 

além de caracterização das condições do sistema de áreas protegidas e listagem de 
ações estratégicas recomendadas pelos gestores destas. 

As pontuações obtidas devem ser avaliadas de forma agregada, mas considerando 

separadamente cada elemento ou módulo temático, de forma a evidenciar uma 

efetividade média respectiva a cada um desses conjuntos. Seus valores são 

expressos como um percentual da pontuação máxima possível, possibilitando 

comparar o desempenho entre elementos ou módulos com diferente número de 

questões.  

6.2.5 Quinta etapa: identificando os próximos passos e recomendações 

A metodologia proposta por Ervin (2003) sugere que, por fim, durante o período da 
oficina participativa, os resultados do questionário sejam apresentados e seja aberta 

a possibilidade de discussão e elaboração de recomendações por parte dos 

participantes. 



 

 



 

 

7 OBJETIVOS 
 

7.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar a efetividade de gestão de Áreas de Proteção Ambiental - APA estaduais 

localizadas no Estado da Bahia. 

7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar o cenário atual das Áreas de Proteção Ambiental estaduais da 
Bahia, em específico as localizadas na Região Metropolitana de Salvador. 

 Analisar comparativamente as Áreas de Proteção Ambiental avaliadas através 
do método Rapid Assessment and Priorization of Protected Area Management  

(RAPPAM). 

 Avaliar as implicações da aplicação do método Rapid Assessment and 

Priorization of Protected Area Management (RAPPAM) nas Áreas de Proteção 
Ambiental estaduais da Bahia. 
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8   METODOLOGIA 

O desenvolvimento deste trabalho passou por um planejamento direcionado aos 

objetivos que visam responder à pergunta maior, sobre a efetividade de gestão das 

APA localizadas na Região Metropolitana de Salvador, bem como às atividades que 

devem ser realizadas para alcançar os resultados. O organograma, abaixo, ilustra o 

que se pretende alcançar com a conclusão deste trabalho. 

 
Figura 02: Objetivo geral, objetivos específicos, produtos e atividades realizadas 

          Fonte: elaboração própria. 
 

Dessa forma, o trabalho foi planejado seguindo as seguintes etapas, conforme 

ilustra a Figura 03: 



72 

 

 

Figura 03: Ordem de desenvolvimento de trabalho 
                                  Fonte: elaboração própria. 

8.1 Caracterização do cenário institucional e gerencial das APA baianas 

Como já demonstrado em toda a caracterização do problema, o contexto e a rede 

nos quais se inserem as áreas protegidas são de fundamental importância para 

garantir a efetividade de sua gestão. Sendo assim, para que se vislumbre de fato a 

realidade das APA avaliadas, é preciso compreender o contexto das APA baianas 
como um todo. 

Para tanto, esta fase inicial envolveu intensa revisão documental e bibliográfica junto 

ao órgão gestor responsável pela gestão das APA baianas, no caso, o Instituto de 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), a fim de levantar informações, 

principalmente, relacionadas à sua gestão (informações legais e institucionais). 

Foram verificados os atos da Administração Pública responsável pelo 

estabelecimento das APA, sua extensão e distribuição, seus objetivos e requisitos 

de implantação, tais como: estudos técnicos e consulta pública, conselho gestor e 
plano de manejo e possíveis alterações legais. Tais dados permitem inferir a 

situação legal e política das APA estaduais. Levantaram-se, também, os aspectos 

ambientais, como biomas, bacias hidrográficas e territórios, nos quais as APA estão 

inseridas, através das bases de dados nacionais e internacionais. 
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Após a revisão documental e triagem, foi elaborado material gráfico contendo, de 

maneira sistematizada, as informações mais relevantes. Na elaboração dos mapas 
temáticos, foi utilizado o software ArcGis 9.3, a partir dos arquivos vetoriais shapefile 

disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) e Instituto de 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), adicionando, ao final, os resultados 

obtidos para uma melhor interpretação. 

8.2 Seleção das APA adequadas à avaliação de efetividade de gestão 

8.2.1 Critério de seleção das APA avaliadas 

Recolhidas as informações sobre o cenário institucional e gerencial das APA 

estaduais na Bahia, verificou-se a realidade do Estado e a possibilidade de 

interpretação destas de acordo com as restrições do método. 

De início, foram afastadas da possibilidade de ser objeto de estudo as APA que 

envolvessem em seu território ambientes marinhos, pois o questionário derivado do 
método RAPPAM não prevê o uso para este tipo de área protegida. Dessa forma, 

foram descartadas da análise as APA como, por exemplo, a Plataforma Continental 

do Litoral Norte e a Baía de Todos os Santos. 

Em um segundo momento, observou-se quais das APA detinham todos os 

elementos previstos pela legislação para configurar uma UC plenamente regular, ou 

seja, com Conselho Gestor e Gestor legalmente instituídos, Diagnóstico Ambiental e 

Consulta Pública realizada à época da sua instituição e Plano de Manejo vigente, de 

modo a evitar que as diferenças verificadas nestas tenham relação com sua 

regularidade. 

Após, considerando o potencial comparativo do método, optou-se por restringir a 

avaliação em APA que pertencessem ao mesmo bioma e que poderiam estar 

sujeitas a pressões e ameaças semelhantes. Sendo a APA um instrumento 

geralmente utilizado para ordenamento territorial, para garantia da gestão 

sustentável dos recursos naturais, as regiões metropolitanas representam regiões 

propícias para sua implantação, haja vista a grande ocupação humana local. Assim, 
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tomou-se com área de estudo preferencial a Região Metropolitana de Salvador 

(RMS). 

Por fim, buscou-se o contato com o órgão gestor das APA, para verificar quais das 

unidades estariam disponíveis para a aplicação do método, até que foram decididas 

quais delas seriam objeto de estudo. Foram então excluídas da análise, da RMS, a 

APA Plataforma Continental do Litoral Norte, a APA Baía de Todos os Santos, a 
APA Bacia do Cobre/São Bartolomeu e a APA Lagoas de Guarajuba, restando para 

objeto de análise a APA Joanes – Ipitanga, a APA Lagoas e Dunas do Abaeté e a 

APA Rio Capivara. 

Além das APA localizadas dentro da RMS, foi selecionada uma APA limítrofe à área 

de estudo, pertencente ao mesmo bioma, de forma a balizar discussões quanto 

estar inserido ou não em regiões metropolitanas, qual seja, a APA Litoral Norte do 

Estado da Bahia. 

8.3 Aplicação do método de avaliação de efetividade de gestão de áreas 
protegidas 

8.3.1 Levantamento bibliográfico 

Para que se compreendesse as implicações de se aplicar um método como o 

RAPPAM, para avaliar a efetividade de gestão das UC, foi realizado um 

levantamento bibliográfico por meio de buscas em bases de dados nacionais e 

internacionais sobre a aplicação institucional deste método no Brasil. Os resultados 

encontrados foram analisados e as experiências apreendidas. 

8.3.2 A aplicação do método RAPPAM 

Após a consulta às experiências em outros estados, foi realizada uma reunião entre 
a equipe que desenvolveria o método e o órgão gestor das APA estaduais, quando 

se verificou que, apesar da colaboração confirmada, seria inviável a aplicação do 

método conforme havia sido previsto por Ervin (2003a). Sendo assim, foi necessário 

realizar algumas adaptações ao método. 

8.3.2.1 Adaptações ao método RAPPAM 
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A estrutura de aplicação do método teve que ser alterada, devido ao excesso de 

atribuições do corpo técnico do órgão e alto custo de aplicação. Enquanto na 

metodologia proposta por Ervin em 2003a, o método deveria ser realizado durante 
dias contínuos em um ambiente fechado, em que participariam não só a 

Administração Pública, mas também as partes interessadas, a dificuldade de 

agregar tamanha diversidade de interessados terminou por frustrar essa estratégia. 

Optou-se, então, por realizar o método de maneira segmentada somente com os 

gestores das APA selecionadas. Manteve-se, ainda, o questionário pontuado e a 

capacidade comparativa. 

8.3.2.2 Aplicação do questionário de avaliação rápida 

Para dar segmento à pesquisa, optou-se por utilizar o questionário de avaliação 
rápida já utilizado pelo IBAMA e WWF em diversos estados brasileiros, haja vista 

que os trabalhos científicos que resultaram desses esforços foram apresentados 

como sucesso. Este questionário foi entregue previamente aos gestores de cada 

uma das APA individualmente, para análise e conhecimento prévio, acompanhado 

de texto informativo. 

O questionário detém, em sua construção de perguntas e pesos dados aos aspectos 

avaliados, o modelo desenvolvido por Ervin (2003a), conforme o Quadro 06. 

Quadro 06: Distribuição da quantidade de perguntas e pesos do questionário  
de avaliação rápida 

Elemento Módulo Número de questões Pontuação máxima 
  1 Perfil 15   
  2 Pressões e ameaças Variável 64 
Contexto 29 145 
  3 Importância biológica 10 50 
  4 Importância socioeconômica 10 50 
  5 Vulnerabilidade 9 45 
Planejamento 16 80 
  6 Objetivos 5 25 
  7 Amparo legal 5 25 
  8 Desenho e planejamento da área 6 30 
Insumos 22 110 
  9 Recursos humanos 5 25 
  10 Comunicação e informação 6 30 
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  11 Infraestrutura 5 25 
  12 Recursos financeiros 6 30 
Processos 17 85 
  13 Planejamento 5 25 
  14 Processo de tomada de decisão 6 30 
  15 Pesquisa, avaliação e monitoramento 6 30 
Resultados 16   12 60 
Sistema de UC 
  17 Desenho do sistema de UC 14 70 
  18 Políticas de UC 14 70 
  19 Ambiente político 10 50 
Fonte: Ervin, 2003a. 

Para a aplicação do questionário, foi realizado um encontro entre a equipe 

responsável pelo desenvolvimento deste trabalho e os gestores das APA 

selecionadas, para a apresentação do método RAPPAM, dissolução de dúvidas e 

adequação do questionário, conforme previsto por Ervin (2003a). O questionário 
definitivo encontra-se no Apêndice A deste documento. Uma vez que todos foram 

instruídos e uniformizados quanto ao entendimento dos parâmetros avaliados pelo 

questionário, foi estabelecido o prazo de 15 dias para a coleta das respostas. A 

aplicação do questionário ocorreu em março de 2014. 

8.3.2.3 Cálculo da efetividade de gestão das APA avaliadas 

De posse das respostas apresentadas pelos gestores das APA, a análise dos dados 
ocorreu por meio de pontuação usando uma escala de resposta padronizada, onde 

“Sim” é considerada a resposta ideal. 

Quadro 07: Pontuação utilizada para análise dos módulos do questionário de avaliação 
rápida 

Alternativa Pontuação 
Sim 5 

Predominantemente sim 3 
Predominantemente não 1 

Não 0 
Fonte: Ervin, 2003a. 

 

As respostas associadas à pressões e ameaças, para facilitação do entendimento, 

foram padronizadas entre as seguintes categorias: Extração de madeira, Conversão 

do uso do solo, Mineração, Agricultura e silvicultura, Pastagem, Construção e 

operação de infraestruturas, Caça, Pesca, Coleta de produtos não madeireiros, 
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Turismo e recreação, Disposição de resíduos, Processos seminaturais, Uso dos 

recursos por populações residentes, Espécies exóticas invasoras, Presença de 

populações humanas, Influências externas, Expansão urbana e Incêndios de origem 
antrópica. Em seguida, cada categoria considerada pertinente deverá ser pontuada 

segundo disposto no Quadro 08. 
 

Quadro 08: Pontuação utilizada para a análise das pressões e ameaças no questionário de 
avaliação rápida 

Tendência Abrangência Impacto Permanência 
Muito alta = 2 Total = 4 Severo = 4 Permanente = 4 

Alta = 1 Generalizado = 3 Alto = 3 A longo prazo = 3 
Média = 0 Espalhado = 2 Moderado = 2 A médio prazo = 2 
Baixa = -1 Localizado = 1 Suave = 1 A curto prazo = 1 

Muito Baixa = -2 - - - 
Fonte: Ervin, 2003a. 

 

Com os resultados obtidos a partir da pontuação do questionário, foram feitas as 

observações compartimentadas e integradas. Foram avaliados o contexto, as 

pressões e ameaças, para a compreensão da relevância das APA avaliadas no local 

onde se inserem. Com vistas a verificar a efetividade de gestão das APA avaliadas, 

os elementos, módulos temáticos e indicadores utilizados no questionário foram 

analisados individual e comparativamente através de gráficos e imagens, de forma a 
facilitar o entendimento das fortalezas e fragilidades das unidades, além de ter sido 

realizada uma análise integrada desses elementos. Por fim, avaliou-se, ainda, como 

parte do método, a percepção dos gestores sobre o Sistema de Unidades de 

Conservação do Estado da Bahia. Como parâmetro, considerou-se alto o resultado 

acima de 60%, médio de 40% a 60% (incluindo os dois limites) e baixo o resultado 
inferior a 40% da pontuação máxima possível. De posse dessa informação, então, 

foram elaborados elementos gráficos que permitirão analisar os resultados 

comparativamente. 

Finalmente, diante da ausência das oficinas participativas para proposição de 

recomendações, somente foram destacadas as demandas para o aumento da 

efetividade de gestão das UC identificadas pelo método com base nos resultados 

obtidos, nas experiências verificadas na bibliografia e em outros estados. 
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8.4 Ponderação sobre os resultados obtidos, conclusões e considerações 
gerais sobre o metodo RAPPAM 

Com base na caracterização do RAPPAM, nos resultados obtidos e nas 

experiências de outros estados brasileiros, foram apresentadas algumas 

considerações sobre as condições de aplicação no Estado da Bahia. 



 

 

9 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

9.1 Cenário das Áreas de Proteção Ambiental estaduais na Bahia 
 
No Estado da Bahia existem 41 UC, excetuando-se as Reservas Particulares do 

Patrimônio Natural, as quais não foi possível obter informações institucionais 

disponíveis, integrando um total de 6.054.425 ha de áreas protegidas, das quais 32 
são APA, totalizando 5.976.403 ha (INEMA, 2012), ou seja, cerca de 78% das UC 

são APA, enquanto abrangem aproximadamente 98% das áreas definidas como UC 

no estado. O Quadro 09 busca ilustrar a distribuição das categorias de UC. 
 

Quadro 09: Categorias de Unidades de Conservação Estaduais na Bahia e sua quantidade 

Categoria Qtde. 
Parque 3 

Monumento Natural 2 
Estação Ecológica 2 

Área de Relevante Interesse Ecológico 2 
Área de Proteção Ambiental 32 

Total 41 
Fonte: elaboração própria. 

A grande concentração de APA criadas no estado da Bahia reflete o panorama do 

restante do país, pois as APA possuem a segunda maior extensão de áreas 
estabelecidas em comparação com as demais modalidades no Brasil, segundo 
indica o website do Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2013). Para Antunes (2011), 

este fato pode ter relação com a facilidade de implementação das APA e da sua 

importância no ordenamento do uso do solo. Por permitir o domínio público e privado 

em seu território, a constituição de uma APA reduz os gastos com a implantação da 

unidade de conservação e os conflitos por terra. 

Cumpre salientar que, diante dos diferentes regimes administrativos de cada 

categoria de área protegida, o uso excessivo de uma delas pode não conduzir 

necessariamente ao atendimento da proteção e conservação da biodiversidade. É 

pertinente, então,viabilizar a boa governança, avaliando os melhores cenários com 

parcimônia, otimizando os resultados (Lockwood, 2010). 
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9.1.1 Caracterização regional das APA estaduais na Bahia 

Segundo o SNUC, as APA são unidades de conservação que têm como objetivo 

assegurar o bem-estar das populações humanas e conservar ou melhorar as 

condições ecológicas locais; são, assim, as mais adequadas para o ordenamento ou 

para a regulação ambiental de áreas com alto grau de expansão urbana. Essas UC 

têm características bastante diferenciadas das demais, uma vez que são 
constituídas por propriedades públicas e privadas, atividades urbanas e rurais, além 

de interesses econômicos, históricos, culturais e ambientais distintos, tornando a sua 

gestão uma tarefa complexa e árdua para a consecução de seus objetivos. 

Dessa forma, foram identificadas a área total da UC, assim como o seu bioma 

predominante, o Território de Identidade no qual se insere, que é considerado 

unidade de planejamento do Governo da Bahia, bem como as Bacia e Sub-Bacias 

Hidrográficas e Municípios que fazem parte da APA, conforme sistematizado pelo 

Quadro 10. 
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Quadro 10: Caracterização regional das APA estaduais na Bahia 

Nome da APA Área da 
APA (ha) Bioma Território de 

Identidade 
Bacia 

Hidrográfica 
Sub - Bacia 
Hidrográfica Municípios 

Bacia do Cobre / São 
Bartolomeu 1.134 Mata Atlântica METROPOLITANA 

DE SALVADOR 
Recôncavo 

Norte Recôncavo Norte Salvador e Simões Filho 

Bacia do Rio de 
Janeiro 304.165 Cerrado OESTE BAIANO São Francisco Rio Grande Barreiras e Luis Eduardo Magalhães 

Baía de Camamu 118.000 
Mata Atlântica / 

Mangues e 
Restinga 

BAIXO SUL Recôncavo Sul 
e Rio de Contas 

Recôncavo Sul e Rio 
de Contas Camamu, Maraú e Itacaré 

Baía de Todos os 
Santos 80.000 Mata Atlântica METROPOLITANA 

DE SALVADOR - - 

São Francisco do Conde, Santo 
Amaro,  Madre de Deus, Salvador, 
Itaparica, Salinas das Margaridas, 
Vera Cruz, Jaguaripe, Saubara, 

Maragogipe, Cachoeira, Candeias e 
Simões Filho 

Caminhos 
Ecológicos da Boa 

Esperança 
230.296 

Mata Atlântica / 
Mangues e 
Restinga 

BAIXO SUL Recôncavo Sul Recôncavo Sul 
Ubaíra, Jiquiriça, Teolândia, 
Wenceslau Guimarães, Nilo 

Peçanha, Taperoá, Cairú e Valença 

Caraíva/Trancoso 31.900 Mata Atlântica EXTREMO SUL Extremo Sul Buranhém Porto Seguro 

Coroa Vermelha 4.100 Mata Atlântica EXTREMO SUL Extremo Sul Buranhém Porto Seguro e Santa Cruz de 
Cabrália 

Costa de Itacaré/ 
Serra Grande 62.960 Mata Atlântica BAIXO SUL Rio de Contas e 

Leste 
Rio de Contas e 

Leste Ilhéus, Itacaré e Uruçuca 

Dunas e Veredas do 
Baixo Médio São 

Francisco 
1.085.000 Caatinga IRECÊ São Francisco 

Margem Esquerda 
do Lago Sobradinho, 

Calha do São 
Francisco e Rio 

Grande 

Barra, Xique-Xique e Pilão Arcado 

Gruta dos 
Brejões/Vereda do 
Romão Gramacho 

11.900 Caatinga CHAPADA 
DIAMANTINA Verde-Jacaré Verde-Jacaré Morro do Chapéu, São Gabriel e 

João Dourado 
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Nome da APA Área da 
APA (ha) Bioma Território de 

Identidade 
Bacia 

Hidrográfica 
Sub - Bacia 
Hidrográfica Municípios 

Guaibim 2.000 Mata Atlântica BAIXO SUL Recôncavo Sul Recôncavo Sul Valença 

Ilhas de Tinharé e 
Boipeba 43.300 Mata Atlântica BAIXO SUL Recôncavo Sul Recôncavo Sul Cairú 

Joanes – Ipitanga 66.594 Mata Atlântica METROPOLITANA 
DE SALVADOR 

Recôncavo 
Norte Recôncavo Norte 

Camaçari, Simões Filho, Lauro de 
Freitas, São Francisco do Conde, 

Candeias, São Sebastião do Passé, 
Salvador e Dias D’Ávila 

Lago de Pedra do 
Cavalo 30.156 Caatinga PORTAL DO 

SERTÃO Paraguassú Paraguassú 

Conceição de Feira, Cachoeira, 
Antônio Cardoso, Santo Estevão, 
Governador Mangabeira, Castro 
Alves, Cruz das Almas, Feira de 

Santana, Muritiba, São Felix, São 
Gonçalo dos Campos e Cabaceiras 

do Paraguaçu 

Lago do Sobradinho 1.237.374 Caatinga SERTÃO DO SÃO 
FRANCISCO São Francisco 

Margem Esquerda 
do Lago Sobradinho, 
Margem Esquerda 

do Lago Sobradinho 
e Verde-Jacaré 

Casa Nova, Remanso, Pilão Arcado, 
Sento Sé e Sobradinho 

Lagoa Encantada e 
Rio Almada 157.745 Mata Atlântica BAIXO SUL Leste e Rio de 

Contas 
Leste e Rio de 

Contas 
Ilhéus, Uruçuca, Itajuípe, Coaraci e 

Almadina 

Lagoa Itaparica 78.450 Caatinga IRECÊ São Francisco Calha do São 
Francisco Xique-Xique e Gentio do Ouro 

Lagoas de 
Guarajuba 2.026 Mata Atlântica METROPOLITANA 

DE SALVADOR 
Recôncavo 

Norte Recôncavo Norte Camaçari 

Lagoas e Dunas do 
Abaeté 1.800 Mata Atlântica METROPOLITANA 

DE SALVADOR 
Recôncavo 

Norte Recôncavo Norte Salvador 

Litoral Norte do 
Estado da Bahia 142.000 Mata Atlântica LITORAL NORTE 

Recôncavo 
Norte, Itapicuru, 
Inhabupe e Real 

Recôncavo Norte, 
Itapicuru, Inhabupe e 

Real 

Jandaíra, Esplanada, Conde, Entre 
Rios e Mata de São João 
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Nome da APA Área da 
APA (ha) Bioma Território de 

Identidade 
Bacia 

Hidrográfica 
Sub - Bacia 
Hidrográfica Municípios 

Mangue Seco 3.395 Mata Atlântica LITORAL NORTE Real Real Jandaíra 

Marimbus/Iraquara 125.400 Caatinga CHAPADA 
DIAMANTINA Paraguassú Paraguassú Lençóis, Iraquara, Seabra e 

Palmeiras 
Plataforma 

Continental do Litoral 
Norte 

362.266 Ambiente Marinho LITORAL NORTE - - Do Farol de Itapuã à divisa com 
Sergipe 

Ponta da 
Baleia/Abrolhos 345.280 Mata Atlântica EXTREMO SUL Extremo Sul Alcobaça Caravelas e Alcobaça 

Pratigi 85.686 Mata Atlântica BAIXO SUL Recôncavo Sul 
e Rio de Contas 

Recôncavo Sul e Rio 
de Contas 

Ituberá, Igrapiúna, Nilo Peçanha, 
Piraí do Norte e Ibirapitanga 

Rio Capivara 1.800 Mata Atlântica METROPOLITANA 
DE SALVADOR 

Recôncavo 
Norte Recôncavo Norte Camaçari, Região Metropolitana de 

Salvador 

Rio Preto 1.146.162 Cerrado/Caatinga OESTE BAIANO São Francisco Rio Grande Formosa do Rio Preto, Mansidão e 
Santa Rita de Cássia 

Santo Antônio 23.000 Mata Atlântica EXTREMO SUL Extremo Sul e 
Jequitinhonha 

Buranhém e 
Jequitinhonha Santa Cruz de Cabrália e Belmonte 

São Desidério 10.961 Cerrado/Caatinga OESTE BAIANO São Francisco Rio Grande São Desidério 

Serra Branca / Raso 
da Catarina 67.234 Caatinga SEMI-ÁRIDO 

Vaza-Barris e 
Sub-médio São 

Francisco 

Vaza-Barris e Sub-
médio São Francisco Jeremoabo 

Serra do Barbado 63.652 Cerrado CHAPADA 
DIAMANTINA 

Rio de Contas, 
Paraguassú e 

Paramirim 

Rio de Contas, 
Paraguassú e 

Paramirim 

Abaíra, Piatã, Rio de Contas, Rio do 
Pires e Érico Cardoso e Jussiape 

Serra do Ouro 50.667 Mata Atlântica ITAPETINGA Rio de Contas Rio de Contas Iguaí 

Fonte: elaboração própria. 
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É possível verificar a distribuição distinta de APA por bioma, revelando uma 

concentração maior dessas unidades em espaços naturais de Mata Atlântica, 

conforme o Quadro 11.  

Quadro 11: Distribuição de APA estadual por bioma baiano 

Bioma Quantidade 
Ambiente Marinho 1 

Caatinga 7 
Cerrado 4 

Mata Atlântica 20 

Fonte: elaboração própria. 

Essa predominância se justifica, haja vista que o bioma Mata Atlântica é considerado 

um dos ecossistemas mais ameaçados e fragmentados do planeta e, por isso, 

incluído na lista dos hotspots mundiais (Myers et al., 2000). Tal situação tem relação 

com a forma de ocupação do território brasileiro, desde o período da colonização 
brasileira, iniciada pela costa, justificando a grande quantidade de centros urbanos 

estabelecidos nesse bioma. 

É possível observar a mesma lógica sobre a inserção das APA em Territórios de 

Identidade, com maior concentração de unidades verificada na Região Metropolitana 

de Salvador e Baixo Sul, conforme ilustrado pelo Quadro 12. 

Quadro 12: Distribuição de APA e área total protegida por Território de Identidade 

Território de Identidade Quantidade Área total (ha) 
Baixo Sul 7 699.987 

Chapada Diamantina 3 200.952 
Extremo Sul 4 404.280 

Irecê 2 1.163.450 
Itapetinga 1 50.667 

Litoral Norte 3 507.661 
Oeste Baiano 3 1.461.288 

Portal do Sertão 1 30.156 
Região Metropolitana de Salvador 6 153.354 

Semiárido 1 67.234 
Sertão do São Francisco 1 1.237.374 

Fonte: elaboração própria. 
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Segundo o Decreto Estadual nº 12.354, de 12 de agosto de 2010 (Bahia), os 

Territórios de Identidade são agrupamentos municipais de acordo com critérios 

sociais, culturais, econômicos e geográficos. Essa interpretação de unidade 
territorial nos facilita a compreensão de distribuição das APA pelos espaços com 

maior circulação de pessoas. Por este motivo, importante destacar que as maiores 

extensões de áreas protegidas por APA estaduais são as regiões do Oeste Baiano, 

do Sertão do São Francisco e de Irecê, respe, podendo suscitar o questionamento 

sobre a real adequação da tipologia de APA dessas unidades. Destaque-se que, nos 

casos em que a APA abrangia mais de um Território de Identidade, foi considerado 

aquele que possuía maior extensão dentro de seus limites. 

9.1.2 Caracterização institucional e gerencial das APA estaduais na Bahia 

Ainda que se conheça o contexto no qual se inserem as APA, as questões políticas 

e institucionais são fundamentais para nortear o entendimento do funcionamento 

dessas Áreas na Bahia. Dessa forma, foram levantadas as informações sobre os 
atos que constituíram tais APA e as que se mantêm vigentes até os tempos atuais, 

e, administrativamente, como estas têm funcionado, se conforme preceitua a lei: se 

possuem Conselho Gestor conduzido por Gestor definido, se foi realizado 

diagnóstico ambiental da área e consulta pública à época da sua instituição e se a 

unidade possui Plano de Manejo.  

É de primordial importância que se entenda a pertinência desses aspectos legais. O 

Ato Administrativo para sua criação é condição básica para a constituição da APA; o 

diagnóstico ambiental à época da sua constituição revela as nuances da área e a 

sua real relevância; a consulta pública, o conselho gestor e o seu gestor permitem 

que a população local participe do processo decisório sobre a UC; enquanto o Plano 

de Manejo garante a sistematização dos processos e procedimentos dentro da 

unidade. Essas informações sobre as APA baianas estão sistematizadas no Anexo 

B , tendo o órgão gestor apresentado estas como oficiais. 

Ademais, a percepção sobre a constitituição desses instrumentos, em maior ou 

menor medida, pode influenciar a gestão. De modo a facilitar o entendimento, o 

Quadro 13 sistematiza a distribuição das APA estaduais de acordo com o grau de 

implementação destas, evidenciado através da quantidade de requisitos atendidos 
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quanto à existência de Gestor, de Conselho Gestor, de Diagnóstico Ambiental e de 

Plano de Manejo.  

Quadro 13: Grau de regularidade das APA estaduais na Bahia 

Requisitos 
Atendidos Gestor Conselho 

Gestor 
Diagnóstico 
Ambiental 

Plano de 
Manejo 

Qtde. de 
APA 

0 Não 
possui Não possui Não possui Não possui 1 

1 Possui Não possui Não possui Não possui 4 

1 Não 
possui Possui Não possui Não possui 1 

2 Possui Possui Não possui Não possui 3 
2 Possui Não possui Possui Não possui 3 

2 Não 
possui Não possui Possui Possui 1 

3 Possui Possui Possui Não possui 3 
3 Possui Não possui Possui Possui 3 

3 Não 
possui Possui Possui Possui 2 

4 Possui Possui Possui Possui 11 

Fonte: elaboração própria. 

O Quadro 13 revela que a inexistência de Plano de Manejo é a deficiência mais 

frequente, seguida pela inexistência de Conselho Gestor, ferramentas estas 

fundamentais para a consolidação das estratégias voltadas à conservação da 
biodiversidade e à garantia da participação popular, respectivamente. A deficiência 

evidenciada pode indicar um grave problema para as APA, haja vista que o Plano de 

Manejo é fundamental para resolução de conflitos, na medida que permite o 

ordenamento territorial adequado.  

Deve-se ressaltar que as regiões onde predominam a ocorrência de APA 

representam um grande potencial de conflitos devido aos múltiplos interesses de 

ocupação humana e à necessidade de disciplinar o uso dos recursos naturais. A 

participação dos atores sociais na gestão da APA é fundamental para que as 
estratégias de conservação e sustentabilidade tenham êxito. Já o Conselho Gestor 

da APA deve ser representativo do poder público e dos diversos segmentos sociais 

com legítimos interesses na área, promovendo a aproximação entre as intenções 

dos atores e os propósitos da UC, dirimindo os conflitos através do diálogo e 

colaboração. Dessa forma, a efetivação da APA está condicionada à disponibilidade  
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de um plano de manejo que, por sua vez, requer um diagnóstico que  subsidiará o 

conselho gestor e a participação na apreciação da proposta do referido plano. 

Embora esse panorama permita sugerir a prioridade da atuação territorial por parte 

da Administração Pública, não significa que as APA indicadas estejam dotadas de 

todos os aspectos gerenciais importantes simultaneamente, ou seja, atendendo aos 

requisitos básicos legalmente estabelecidos. Dessa forma, conforme o Quadro 13 
indica, somente onze APA possuem Ato de Criação, Gestor, Conselho Gestor, 

Diagnóstico Ambiental e Consulta Pública e Plano de Manejo. São elas: APA 

Caraíva/Trancoso, APA Costa de Itacaré/ Serra Grande, APA Ilhas de Tinharé e 

Boipeba, APA Joanes – Ipitanga, APA Lagoas de Guarajuba, APA Lagoas e Dunas 

do Abaeté, APA Litoral Norte do Estado da Bahia, APA Mangue Seco, APA Rio 

Capivara, APA Santo Antônio e APA Serra do Barbado. Na Figura 04 estão 
representadas as situações indicadas no Quadro 13 

 

Figura 04: Distribuição absoluta das APA estaduais de acordo com a quantidade de 
requisitos atendidos 

       Fonte: elaboração própria. 
 

Assim, na Figura 04, fica evidenciado que somente uma APA não atende totamente 

aos requisitos legais mínimos para uma gestão efetiva. Logo, pode-se inferir que a 

maioria das APA estaduais encontra-se sem suporte estrutural para se efetivar a sua 

devida gestão. 
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Importante destacar, conforme observado durante a análise de dados, que alguns 

documentos indicados, como o Plano de Manejo, continham somente o Zoneamento 

da UC, sem qualquer menção aos planos, programas e ações para a proteção e 
conservação da biodiversidade. A severidade desse equívoco reside no 

entendimento de que os Planos de Manejo, mais do que restringir usos, devem 

propor novas práticas produtivas, buscando a sustentabilidade econômica, ambiental 

e social. A atuação dos órgãos ambientais não deve ser apenas restritiva, devendo 

também estar voltada para a gestão do território, as potencialidades locais e o 

incentivo às boas práticas ambientais. 

Seguindo, pormenorizadamente, é possível perceber a distribuição dos aspectos 

gerenciais entre os biomas baianos. 

Quadro 14: Distribuição de aspectos gerenciais das APA por bioma baiano 

Bioma Total de 
APA Gestor Conselho 

Gestor 
Diagnóstico e Consulta 

Pública 
Plano de 
Manejo 

Ambiente 
Marinho 1 1 0 0 0 

Caatinga 7 4 3 5 2 
Cerrado 4 4 1 2 1 

Mata Atlântica 20 18 16 16 14 

Fonte: elaboração própria. 

Denota-se que a maior quantidade de Planos de Manejo está concentrada no bioma 

com maior quantidade de APA, qual seja, Mata Atlântica. Essa mesma lógica se 

aplica para os territórios de identidade onde a quantidade de Planos de Manejo 

parece estar relacionada com a quantidade de APA, como evidenciado no Quadro 

15. 

Quadro 15: Distribuição percentual de aspectos gerenciais das APA por Território de 
Identidade e Região 

Regiões Território de 
Identidade 

Qtde. de 
APA Gestor Conselho 

Gestor 
Diagnóstico e 

Consulta Pública 
Plano de 
Manejo 

1 Oeste Baiano 3 100% 0% 33% 0% 

2 
Chapada 

Diamantina 5 60% 60% 100% 60% 
Irecê 

3 

Portal do Sertão 

3 66,70% 33,40% 33,40% 0% Semi-Árido 
Sertão do São 

Francisco 
4 Itapetinga 1 100% 100% 0% 0% 
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5 

Região 
Metropolitana de 

Salvador 9 100% 88,90% 77,80% 66,70% 
Litoral Norte 

6 
Baixo Sul 

11 81,90% 77,80% 72,70% 77,80% 
Extremo Sul 

Fonte: elaboração própria. 

Dessa forma, de modo a potencializar a discussão, o quadro acima apresenta a 

distribuição percentual de seis grupos de Território de Identidade, agrupados por 

proximidade geográfica. Esta análise permite verificar que o menor grau de 

atendimento aos critérios de regularidade está localizado nas regiões 1, 2, 3 e 4, e o 

maior grau de atendimento, nas regiões 5 e 6. Tal entendimento pode evidenciar 

uma concentração dos esforços de regularização dessas unidades no litoral do 

Estado e em localidades próximas ao órgão ambiental gestor, situadas na Região 

Metropolitana de Salvador. 

As informações levantadas são extremamente importantes e podem ser percebidas 

como condições fundamentais para a gestão das APA estaduais, permitindo a 

construção de mapas temáticos, apresentados através das Figuras 05 e 06. 

 
Figura 05: Mapa temático ilustrando a distribuição de UC estaduais com destaque para as 

APA que possuem Conselho Gestor 
  Fonte: elaboração própria. 
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Figura 06: Mapa temático ilustrando a distribuição de UC estaduais com destaque para as 

APA que possuem Conselho Gestor e Plano de Manejo 
  Fonte: elaboração própria. 
 

De maneira destacada, as Figuras 05 e 06 apresentadas reforçam o Quadro 15 e 

sugerem a tendência de que quanto mais próxima da sede do órgão gestor, maior a 

probabilidade de determinada APA possuir Gestor e Conselho Gestor. Tal situação 

deve ser evitada, haja vista que o Estado da Bahia tem sofrido cada vez mais 

diversas formas de pressão sobre o ambiente e, consequentemente, sobre as UC, 
principalmente no que diz respeito à expansão da produção agrícola na região 

oeste. 

9.2 Áreas de Proteção Ambiental localizadas na Região Metropolitana de 
Salvador  

A Região Metropolitana de Salvador possui em seu território sete APA inseridas 

totalmente ou em parte. São elas: APA Bacia do Cobre/São Bartolomeu, APA Baía 
de Todos os Santos, APA Joanes–Ipitanga, APA Lagoas de Guarajuba, APA Lagoas 

e Dunas do Abaeté e APA Rio Capivara, conforme a Figura 07.  
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Figura 07: Distribuição das Áreas de Proteção Ambiental localizadas na Região 
Metropolitana de Salvador 

          Fonte: elaboração própria. 
 

Contudo, nem todas as APA evidenciadas foram objeto de análise deste estudo. O 

critério de seleção dessas áreas foi estabelecido de acordo com as demandas 

apresentadas pela metodologia RAPPAM, e somou-se às APA selecionadas a APA 

Litoral Norte do Estado da Bahia, buscando a aplicação do método de forma plena e 

garantindo a importância deste estudo de caso. É possível observar a distribuição 

das APA avaliadas através da Figura 08. 
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Figura 08: Distribuição das Áreas de Proteção Ambiental avaliadas no presente estudo 
     Fonte: elaboração própria. 
 
Assim, cumpre evidenciar as informações coletadas por cada uma das APA 

selecionadas, sistematizadas pelo Quadro 16. 

Quadro 16: Caracterização institucional e gerencial das APA avaliadas 

Nome da 
UC 

Ato de 
Criação Ato Vigente Gestor Conselho 

Gestor 
Diagnóstico 
Ambiental 

Plano de 
Manejo 

Res. 
CEPRAM do 

Plano de 
Manejo 

Joanes – 
Ipitanga 

D.E. nº 
7.596 de 
05.06.99 

D.E. nº 
7.596 de 
05.06.99 

Sim Sim Existe Existe R. C. nº 2.974 
de 24.05.02 

Lagoas e 
Dunas do 
Abaeté 

D.E. nº 351 
de 22.09.87 

D.E. nº 
2.540 de 
18.10.93 

Sim Sim Existe Existe 
R. C. nº 
1.660de 
22.05.98 

Rio 
Capivara 

D.E. nº 
2.219 de 
14.06.93 

D.E. nº 
2.219 de 
14.06.93 

Sim Sim Existe Existe R. C. nº 2.872 
de 21.09.01 

Litoral Norte 
do Estado 
da Bahia 

D.E. nº 
1.046 de 
17.03.92 

D.E. nº 
1.046 de 
17.03.92 

Sim Sim Existe Existe R. C. nº 1.040 
de 21.02.95 

Fonte: elaboração própria, baseada nos dados do INEMA (2014). 
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O fato de todas elas estarem legalmente regularizadas, possuindo, segundo a 

legislação brasileira, todos os requisitos legais estipulados para o funcionamento 

efetivo da APA, evita que a aplicação do método de avaliação da efetividade de 
gestão seja prejudicado por conta da ausência de um desses aspectos. Ainda assim, 

as APA são bastante diferentes entre si, principalmente no que tange aos objetivos 

previstos no ato de sua criação. 

9.2.1 APA Joanes – Ipitanga 

Essa APA abrange os municípios de Camaçari, Simões Filho, Lauro de Freitas, São 

Francisco do Conde, Candeias, São Sebastião do Passé, Salvador e Dias D’Ávila, 

com área total de 64.594 ha, e tem o intuito de proteger os mananciais dos Rios 

Joanes e Ipitanga, responsáveis pelo abastecimento de água da Região 

Metropolitana de Salvador. 

Em seu Plano de Manejo, estão contempladas: Zona de Vida Silvestre, Zona de 

Proteção Rigorosa, Zona de Uso Diversificado, Zona de Ocupação Controlada I, 

Zona de Ocupação Controlada II, Zona de Ocupação Controlada III, Zona de 

Ocupação Controlada IV, Zona de Ocupação Controlada V, Núcleo Urbano 

Consolidado e Zona de Uso Específico. 

9.2.2 APA Lagoas e Dunas do Abaeté 

Localizada na porção extrema nordeste de Salvador, com área aproximada de 1.800 

ha, visa proteger um dos últimos remanescentes do ecossistema de dunas, lagoas e 

restingas, no município de Salvador, das ações predatórias e da expansão urbana. 

Possui um forte valor cultural, principalmente no que diz respeito às religiões 

africanas. 

Em seu Plano de Manejo, estão previstas Zonas de Proteção Visual, Zona de Vida 

Silvestre, Zona de Uso Específico, Zona de Ocupação Controlada, Zona de 

Ocupação Rarefeita I, Zona de Ocupação Rarefeita II, Núcleo Urbano Consolidado e 

Zona Dulce-Aquícola. 
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9.2.3 APA Rio Capivara 

Localizada no município de Camaçari, com área aproximada de 1.800 ha, possui um 

frágil ambiente com rios, lagos, brejos, manguezais, restinga arbórea e arbustiva, 

além de cordão de dunas estacionárias, de elevado valor ambiental e paisagístico. 

No seu Plano de Manejo, verificam-se Zona da Vida Silvestre, Zona de Manejo 

Especial, Zona de Proteção Visual, Zona de Ocupação Rarefeita, Zona Turística 
Residencial, Zona de Ocupação Controlada I, Zona de Ocupação Controlada II, 

Zona de Urbanização Controlada, Zona de Expansão I e Zona de Expansão II. 

9.2.4 APA Litoral Norte do Estado da Bahia 

Alcançando os municípios de Jandaíra, Esplanada, Conde, Entre Rios e Mata de 

São João, com área aproximada de 142.000 ha, detêm em seu território um 

importante patrimônio natural, composto por diversos ecossistemas, como 
manguezais, áreas estuarinas, dunas, restingas e lagoas. 

Em seu Plano de Manejo, estão contempladas: Zona de Proteção Rigorosa, Zona de 
Manejo Especial, Zona de Orla Marítima, Zona de Proteção Visual, Zona de 

Ocupação Rarefeita, Zona de Ocupação Rarefeita Especial, Zona Turística, Zona 

Turística Especial, Zona de Reserva Extrativista, Zona de Urbanização Prioritária, 

Zona de Urbanização Restrita, Zona Expansão 1, Zona de Expansão II, Zona de 

Expansão III, Zona de Agricultura, Zona de Usos Diversificados, Zona de 

Comprometimento Ambiental e Zona de Comércio e Serviços. 

9.3 Elementos do questionário aplicado às APA estudadas  

9.3.1 Perfil das APA 

Grande parte dos aspectos abordados pelo módulo temático Perfil já foi abordado 
durante o levantamento bibliográfico, contudo, alguns aspectos ainda se mostram 

relevantes. 

O gestor que a menos tempo exercia o cargo foi o da APA Lagoas e Dunas do 

Abaeté, com somente um ano e três meses à época de resposta ao questionário, 
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enquanto o gestor mais antigo exercia o cargo há 13 anos. Destaca-se que, quanto 

maior o tempo de um gestor na área, pode significar um maior acúmulo de 

experiências de gestão. Informações sobre a execução financeira não eram 
conhecidas pelo gestores, e referentes aos recursos humanos estão resumidas no 

Quadro 17. 

Quadro 17: Informações sobre o número de profissionais que integram o quadro de    
funcionários das APA avaliadas e sua relação com a área total da unidade 

APA 
Área 
Total 
(ha) 

Funcionários Pessoal  
de 

Parcerias 
Total Ha/ 

Funcionário Permanentes Temporários Terceiriza
dos 

Joanes – 
Ipitanga 64.594 1 1 0 0 2 32.297 

Lagoas e 
Dunas do 
Abaeté 

1.800 1 0 0 0 2 900 

Rio 
Capivara 1.800 1 1 0 0 2 900 

Litoral 
Norte do 

Estado da 
Bahia 

142.000 1 2 0 5 8 17.750 

Fonte: elaboração própria. 

Diante dos dados indicados,  podem-se observar dois aspectos primordiais: a 

natureza e quantidade dos recursos humanos e a distribuição de hectares por 

funcionário. Em relação ao primeiro aspecto, destacam-se a irrisória quantidade de 

pessoal alocada, o Gestor é o funcionário permanente, em cada uma das APA, 

oriundo do quadro de funcionários do órgão gestor ambiental, e os temporários, 

geralmente, são estagiários. Dessa forma, compete aos profissionais de cargo 

permanente desenvolver trabalhos administrativos, de gestão e, ainda, tutoria dos 

estagiários, concentrando funções, muitas vezes, além das suas formações 

profissionais prévias. Esta situação termina, indubitavelmente, por influenciar a 

gestão das APA e alcance de seus objetivos. Quanto ao segundo aspecto, se 

observa que a distribuição absoluta de hectares por funcionário revela uma grande 
extensão a ser administrada por um profissional, evidenciado na situação de deficit 

de funcionários nas APA avaliadas, muito embora não existam estudos que 

indiquem uma proporção razoável dessa relação. Importante destacar, também, que 

o pessoal decorrente de parcerias somente são percebidos na APA Litoral Norte do 

Estado da Bahia, apesar de diversas sedes de organizações ambientalistas se 

localizarem dentro da RMS. 
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9.3.2 Pressões e Ameaças  

As pressões e ameaças foram medidas pela sua criticidade, frequência de 

ocorrência e tendência à diminuição ou aumento ao longo do tempo. Entre as 

ameaças e pressões indicadas pelas respostas dos questionários, é possível 

identificar o seu grau de intensidade pela pontuação por elas gerada, refletindo o 

risco que as circunda. Os resultados obtidos, que estão sistematizados na tabela do 
Apêndice B e expressos na Figura 09, indicam que a APA Lagoas e Dunas do 

Abaeté apresenta pressão e ameaça de nível médio, e as demais, nível alto. Assim, 

parece consolidar a percepção sobre a ocorrência do risco inerente à categoria de 

APA por se estabelecer em regiões com certo grau de ocupação humana, 
observado por McDonald et al. (2009). 

 
Figura 09: Grau de Ameaça e Pressão nas APA avaliadas 

                            Fonte: elaboração própria. 
 
 
Assim, os resultados seguem de acordo com a observação de McDonald et al. 

(2009), indicando que a proximidade entre as áreas urbanas e as áreas protegidas 

aumentam o potencial de interação prejudicial entre elas. Em um painel organizado 

pela IUCN, foram identificados uma quantidade maior de efeitos negativos, 
decorrentes dessa proximidade, do que positivos (McDonald et al., 2009). É possível 

identificar entre os aspectos negativos: poluição atmosférica, aquecimento global, 

poluição sonora, diminuição da disponibilidade hídrica, influência da luz noturna, 
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poluição hídrica, doenças e estabelecimento de espécies exóticas invasoras; 

enquanto como positivos, temos o valor de existência, o sequestro de carbono e a 

recreação.  

Ademais, pode-se ainda observar que as APA seguem uma tendência contrária à 

mundial em relação às áreas protegidas. Stoll-Kleemann (2010), analisando as 

produções científicas relativas à efetividade de gestão das áreas protegidas 
mundialmente, observou que, comumente, essas áreas têm sido estabelecidas em 

regiões com solos não produtivos e não habitadas, além de possuírem curta 

extensão. Esse observação coloca em xeque a gestão das APA, levando a 

questionamentos acerca da sua capacidade de proteção da biodiversidade diante de 

um cenário com tantas pressões e ameaças, o que  representa mais um aspecto 

complicador para sua efetividade plena, muito embora sua criação esteja associada 
à harmonização de tais conflitos. Um exemplo dessa situação é a APA Litoral Norte 

do Estado da Bahia. 

9.3.2.1 Pressões 

Os resultados relativos às pressões foram aglutinados em grupos maiores, 

potencializando a capacidade comparativa do método. Na APA Joanes-Ipitanga, as 

fontes de pressão identificadas estão relacionadas, em sua maioria, à mineração, 

construção e operação de infraestruturas, disposição de resíduos, presença de 

populações humanas, expansão urbana e pesca. Na APA Lagoas e Dunas do 

Abaeté, foram relacionadas a espécies exóticas invasoras, uso dos recursos por 

populações residentes, mineração, presença de populações humanas, disposição de 

resíduos e expansão urbana. 

Na APA Rio Capivara, as pressões referem-se, basicamente, à expansão urbana, 

enquanto na APA Litoral Norte do Estado da Bahia, estão associadas à expansão 

urbana, agricultura e silvicultura. 

Expansão urbana, presença de populações humanas e disposição de resíduos são 

aspectos relacionados às regiões metropolitanas (Cunha; Guerra, 2006) e, portanto, 

comuns às APA aqui avaliadas. 
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9.3.2.2 Ameaças 

Quanto às ameaças, também foi possível sintetizar as categorias mais recorrentes 

entre as APA. Para a APA Joanes-Ipitanga, as ameaças têm relação com a 

expansão urbana e as intervenções decorrentes da presença de populações 

humanas. Na APA Lagoa e Dunas do Abaeté, as ameaças identificadas estão 

associadas à expansão urbana, presença de populações humanas, disposição de 
resíduos, incêndios de origem antrópica e conversão do uso do solo. A APA Rio 

Capivara é ameaçada, basicamente, por conversão do uso do solo na região, e a 

APA Litoral Norte do Estado da Bahia, por incêndios de origem antrópica, pesca, 

turismo e recreação, mineração, disposição de resíduos e presença de populações 

humanas. 

Assim como as pressões, a expansão urbana, a presença de populações humanas e 

disposição de resíduos se apresentam como ameaças comuns às APA avaliadas. 

9.3.3 Contexto das APA 

Os valores resultantes do elemento Contexto, compreendidos pelos módulos 

temáticos Importância Biológica, Importância Socioeconômica e Vulnerabilidade, são 

apresentados e analisados a seguir.  

9.3.3.1 Importância Biológica 

A APA Litoral Norte do Estado da Bahia apresenta a maior importância biológica, 

enquanto a APA Joanes-Ipitanga apresenta a menor, conforme a Figura 10. 
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Figura 10: Valores percentuais do módulo temático Importância Biológica das APA avaliadas 
Fonte: elaboração própria. 
 

A pressão sob as espécies da região, a função prioritária destinada à paisagem e a 

contribuição significativa para o sistema de áreas protegidas representam, segundo 

as respostas apresentadas, os parâmetros mais destacados para as APA avaliadas. 

Percebe-se que a APA Litoral Norte do Estado da Bahia detém alta importância 

biológica, remetendo da mesma maneira a todos os parâmetros, enquanto, de forma 

marcante, as localizadas na RMS não possuem um nível relativamente alto de 

endemismo, nem apresentam coerência com os padrões históricos segundo as 

respostas apresentadas pelos gestores.Tais resultados podem ser reflexo do 
processo de ocupação urbano da região metropolitana, o qual busca atender mais 

aos anseios desenvolvimentistas do que conservacionistas. Como exemplo, 

questiona-se se há de fato um baixo endemismo na área das unidades ou se este se 

perdeu durante o estabelecimento dos núcleos urbanos. 

9.3.3.2 Importância Socioeconômica 

A APA Litoral Norte do Estado da Bahia possui a maior relevância socioeconômica, 

e somente a APA Joanes-Ipitanga possui média relevância. Ainda assim, as APA 

têm, de fato, uma importância socioeconômica digna de nota, ainda que umas mais 

e outras menos, de acordo com o verificado na Figura 11. 
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Figura 11: Valores percentuais do módulo temático Importância Socioeconômica  

das APA avaliadas 
          Fonte: elaboração própria. 
 

As APA avaliadas apresentam destacada importância estética e religiosa e 

comunidades que dependem de seus recursos naturais para subsistência. Na APA 

Litoral Norte do Estado da Bahia, verifica-se, a partir da aplicação do método, que a 

comunidade local usa o espaço natural como fonte de emprego e renda, 
encontrando oportunidade de desenvolvimento através do uso sustentável de seus 

recursos. Tal característica não se verifica com tamanha força nas áreas localizadas 

na RMS. 

9.3.3.3 Vulnerabilidade 

No que tange à vulnerabilidade, a APA Joanes-Ipitanga foi considerada a mais 

vulnerável, enquanto a APA Rio Capivara a menos, conforme a Figura 12. 
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Figura 12: Valores percentuais do módulo temático Vulnerabilidade das APA avaliadas 

     Fonte: elaboração própria. 
 

Para todas as APA avaliadas, há, destacadamente, uma grande demanda de 

recursos naturais, e as atividades ilegais são de difícil monitoramento. As 

dificuldades enfrentadas por todas são muito similares. 

9.3.3.4 Relevância do elemento Contexto nas APA avaliadas 

Considerando todos os módulos temáticos desse elemento, foi possível mensurar a 
relevância do elemento Contexto nas APA analisadas. Dessa forma, a APA inserida 

em um contexto mais relevante foi a APA Litoral Norte do Estado da Bahia, já a 

menos foi a APA Joanes-Ipitanga, sendo também a única considerada de média 

relevância, enquanto as demais foram entendidas como de alta relevância, de 

acordo com as Figuras 13 e 14. 
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Figura 13: Valores percentuais da relevância do contexto nas APA avaliadas 

             Fonte: elaboração própria. 
 

 
Figura 14: Valores percentuais de todos os módulos temáticos envolvidos na relevância do 

elemento Contexto nas APA avaliadas 
 Fonte: elaboração própria. 
 

A Figura 14 revela uma menor importância biológica das APA localizadas na RMS 

em detrimento da APA Litoral Norte do Estado da Bahia, o que pode estar 

relacionado  com a perda já consolidada de biodiversidade nos centros urbanos.  

 



103 

 

9.3.4 Análise do elemento Planejamento 

Os valores resultantes do elemento Planejamento, compreendidos pelos módulos 

temáticos Objetivos, Amparo Legal e Desenho e Planejamento da Área,  são 

apresentados e analisados a seguir.  

9.3.4.1 Módulo temático Objetivos 

A análise dos resultados da pontuação no módulo temático Objetivos, pertencente 

ao elemento Planejamento, conforme resultados expressos na Figura 15, indica que 

a APA Rio Capivara foi a que obteve valores de maior efetividade, enquanto a menor 

foi a APA Lagoas e Dunas do Abaeté. 

 

 
Figura 15: Valores percentuais do módulo temático Objetivos no elemento Planejamento 

das APA avaliadas 
   Fonte: elaboração própria. 
 

Os resultados sugerem que, em todas as APA, seus funcionários têm consciência 

dos objetivos da unidade na qual estão lotados, revelando uma uniformidade de 
engajamento entre estes. Contudo, indicam que as políticas e planos de ação não 

estão coerentes com os objetivos propostos em cada UC, conforme pode ser 

observado da Figura 16. 
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Figura 16: Valores percentuais da efetividade dos indicadores avaliados no módulo  
temático Objetivos 

       Fonte: elaboração própria. 

 

Verifica-se também que, na APA Litoral Norte do Estado da Bahia, a comunidade 

local apoia o objetivo da área protegida mais do que nas unidades da RMS, 

enquanto esse apoio se apresenta em nível intermediário para as APA Joanes-
Ipitanga e APA Lagoas e Dunas do Abaeté. 

9.3.4.2 Módulo temático Amparo legal 

A APA Litoral Norte do Estado da Bahia possui a maior efetividade no que tange ao 

Amparo Legal, enquanto a APA Rio Capivara, a menor. Não há qualquer APA com 

baixa efetividade nesse módulo temático, de acordo com a Figura 17. 
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Figura 17: Valores percentuais do módulo temático Amparo Legal no elemento 

Planejamento das APA avaliadas 
          Fonte: elaboração própria. 
 

Os resultados indicam que todas as APA possuem devido amparo legal. Contudo, 

não possuem recursos humanos para a correta aplicação da lei, como também pode 

ser visto na análise do elemento Insumos, avaliado a seguir. Ademais, as APA não 

têm resolvido os conflitos regionais, conforme a Figura 18. 

 

Figura 18: Valores percentuais da efetividade dos indicadores avaliados no módulo  
temático Amparo Legal 

       Fonte: elaboração própria. 
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Destaca-se, ainda, que as APA localizadas na RMS apontam não possuir a questão 

fundiária regularizada. Tal questão e a precária resolução de conflitos, como 

sugeridas pelos resultados obtidos, podem colocar em xeque a real efetividade da 

utilização de APA no Estado da Bahia como instrumento de ordenação territorial, 

prática já destacada por Antunes (2011), uma vez que não atende a este objetivo 
básico. 

9.3.4.3 Módulo temático Desenho e Planejamento da Área 

A APA Lagoas e Dunas do Abaeté deteve a maior efetividade no Desenho e 

Planejamento da Área, enquanto a APA Rio Capivara, com 27% de efetividade, 

obteve um resultado baixo, de acordo com a Figura 19. 

 
Figura 19: Valores percentuais do módulo temático Desenho e Planejamento da Área no 

elemento Planejamento das APA avaliadas 
   Fonte: elaboração própria. 

 

Os resultados apresentados indicam que as APA avaliadas são coerentes com seus 

objetivos, contudo, todas apontam problemas com o processo participativo na sua 

proposição, no uso da terra do entorno e no seu zoneamento, conforme a Figura 20. 
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Figura 20: Valores percentuais da efetividade dos indicadores avaliados no módulo temático 

Desenho e Planejamento da Área 
Fonte: elaboração própria. 

 
 

O baixo resultado no que se refere à regularização dos usos no entorno pode estar 

relacionado à inexistência de zona de amortecimento nas modalidades de APA, 

tornando a gestão ainda mais complicada e levando, mais uma vez, à observação 
cada vez mais criteriosa sobre a adequação de sua implementação em momentos 

oportunos para a eficiência da Administração Pública. 

9.3.4.4 Efetividade alcançada no elemento Planejamento 

No elemento Planejamento, que faz associação direta à constituição das unidades, 

os resultados da pontuação indicam que a APA Litoral Norte do Estado da Bahia 

apresenta valores  de alta efetividade, e as demais, média efetividade, de acordo 
com as Figuras 21 e 22. 
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Figura 21: Valores percentuais da efetividade do elemento Planejamento nas APA avaliadas 
Fonte: elaboração própria. 

 
 

 
Figura 22: Valores percentuais de todos os módulos temáticos envolvidos na efetividade do 

elemento Planejamento nas APA avaliadas 
Fonte: elaboração própria. 

 

A análise deste elemento e os resultados positivos obtidos podem refletir avanços no 

sentido tecnológico de preservação e conservação da biodiversidade, contudo, não 

avaliam os resultados práticos desse planejamento e seu desdobramento em ações.  
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Verifica-se que a boa efetividade do Planejamento das APA não parece guardar 

relação com um bom Desenho e Planejamento da Área, exceto por parte da APA 

Lagoa e Dunas do Abaeté. Tal resultado revela um possível descompasso do 
método, uma vez que este módulo temático representa um dos mais importantes 

para as APA, ferindo a efetividade do Planejamento. 

 

9.3.5 Análise do elemento Insumos 

Os valores resultantes do elemento Insumos, compreendidos pelos módulos 

temáticos Recursos Humanos, Comunicação e Informação, Infraestrutura e 

Recursos Financeiros,  são apresentados e analisados a seguir.  

9.3.5.1 Módulo temático Recursos Humanos 

Dentre as APA, a que tem maiores problemas é a APA Lagoas e Dunas do Abaeté, 

com baixa efetividade no módulo temático Recursos Humanos, de acordo com a 

Figura 23. 

 
Figura 23: Valores percentuais do módulo temático Recursos Humanos no elemento 

Insumos das APA avaliadas 
      Fonte: elaboração própria. 
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Os resultados da aplicação do questionário indicam, de maneira uniforme, a 

deficiência de recursos humanos e a falta de condições de trabalho, como se 

depreende da Figura 24.  

 
Figura 24: Valores percentuais da efetividade dos indicadores avaliados no módulo  

temático Recursos Humanos 
       Fonte: elaboração própria. 

 

Tal resultado reflete, como já apresentado na Quadro 17, a fragilidade do aspecto 

relativo ao quantitativo de recursos humanos nas áreas protegidas avaliadas, o que 

enaltece o papel de destaque desse módulo, no que se refere ao comprometimento 

da efetividade, para o cômputo geral. 

9.3.5.2 Módulo temático Comunicação e Informação 

Os resultados apresentados na Figura 25 mostram que as APA da RMS têm 

dificuldade de comunicação com as comunidades locais e de sistematização e 

organização dos dados sobre a área, aspectos estes potencializados pela APA 

Litoral Norte do Estado da Bahia que é, também, a mais efetiva nesse módulo 
temático. 
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Figura 25: Valores percentuais do módulo temático Comunicação e Informação  
no elemento Insumos das APA avaliadas 

           Fonte: elaboração própria. 
 

Identifica-se, ainda, que entre as APA a maior dificuldade reside no armazenamento, 

processamento e análise de dados para sua efetiva gestão, conforme a Figura 26. 

 

 
Figura 26: Valores percentuais da efetividade dos indicadores avaliados no módulo 

 temático Comunicação e Informação 
        Fonte: elaboração própria. 
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Importante salientar que os percentuais abaixo do satisfatório, para este módulo 

temático, sobretudo, quanto às deficiências na interação com as comunidades, 

evidenciam as fragilidades na transparência da gestão pública. 

9.3.5.3 Módulo temático Infraestrutura 

Na RMS, a manutenção dos equipamentos da APA não são feitos de forma 

adequada, conforme a Figura 27. 

 
Figura 27: Valores percentuais do módulo temático Infraestrutura no elemento Insumos 

 das APA avaliadas 
    Fonte: elaboração própria. 

 

A APA Litoral Norte do Estado da Bahia foi a mais efetiva nesse módulo temático. 
Contudo, nenhuma das APA obteve alta efetividade. Ainda assim, percebe-se que, 

com a aplicação do questionário, existe uma preocupação com o suporte com a 

visitação, condição dificilmente aplicada às APA, que são instituídas em centros 

urbanos, o que revela que apesar do método já ser aplicado nesses moldes em 

outras regiões do país, existe uma inadequação. 

De acordo com a Figura 28, os resultados indicam uma predominância na 

expressiva insuficiência da infraestrutura disponível. 
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Figura 28: Valores percentuais da efetividade dos indicadores avaliados no módulo 

 temático Infraestrutura 
       Fonte: elaboração própria. 

 
 

9.3.5.4 Módulo temático Recursos Financeiros 

Infelizmente, esse módulo temático foi comprometido devido a não manifestação da 

APA Lagoas e Dunas do Abaeté e APA Rio Capivara, ao afirmarem não deter 

conhecimento sobre o tema, conforme evidenciado na Figura 29. 

 
Figura 29: Valores percentuais do módulo temático Recursos Financeiros 

 no elemento Insumos das APA avaliadas 
               Fonte: elaboração própria. 
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Contudo, as respostas apresentadas de ambas as APA indicaram capacidade para 

captação de recursos externos, como visto na Figura 30, muito embora o método 

não permita aferir sob quais formas estas seriam feitas ou como foram vislumbradas 

pelos gestores. 

 
Figura 30: Valores percentuais da efetividade dos indicadores avaliados no módulo 

 temático Recursos Financeiros 
        Fonte: elaboração própria. 

 
 

9.3.5.5 Efetividade alcançada no elemento Insumos 

O elemento Insumos encontrou média efetividade para a APA Litoral Norte do 

Estado da Bahia e baixa efetividade para as APA localizadas na RMS, conforme as 

Figuras 31 e 32. 
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Figura 31: Valores percentuais da efetividade do elemento Insumos nas APA avaliadas 

     Fonte: elaboração própria. 
 

 

 
Figura 32: Valores percentuais de todos os módulos temáticos envolvidos na efetividade 

 do elemento Insumos nas APA avaliadas 
    Fonte: elaboração própria. 

 
A APA Litoral Norte do Estado da Bahia se apresenta como a mais efetiva. Contudo, 

diante da não manifestação das APA Lagoas e Dunas do Abaeté e APA Rio 
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Capivara sobre os Recursos Financeiros, este resultado pode não representar o 

real. 

Importante destacar, ainda, a baixa efetividade das APA localizadas na RMS com 
relação a esse elemento, o que pode refletir a falta de investimento para a temática 

de áreas protegidas por parte do Estado da Bahia. 

9.3.6 Análise do elemento Processos 

9.3.6.1 Módulo temático Planejamento de Gestão 

O módulo temático Planejamento de Gestão mais efetivo foi identificado na APA 

Litoral Norte do Estado da Bahia, enquanto a APA Joanes-Ipitanga e a APA Lagoas 

e Dunas do Abaeté possuem baixa efetividade neste quesito, como observado na 

Figura 33. 

 
Figura 33: Valores percentuais do módulo temático Planejamento de Gestão no elemento 

Processos das APA avaliadas 
   Fonte: elaboração própria. 
 
A APA Litoral Norte do Estado da Bahia indica possuir um plano de trabalho bem 

estruturado para alcançar suas metas, contudo, assim como todas as demais APA 

avaliadas, aponta um Plano de Manejo desatualizado, como se evidencia na Figura 
34.  
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Figura 34: Valores percentuais da efetividade dos indicadores avaliados no módulo 

 temático Planejamento de Gestão 
        Fonte: elaboração própria. 

 

Nas APA localizadas na RMS, também existe dificuldade em traçar estratégias para 

enfrentar as ameaças e pressões, bem como não há inventários completos sobre a 

biodiversidade local. 

Considerando que este módulo temático aborda os intrumentos fundamentais para o 

desenvolvimento da gestão eficiente, os resultados apresentados sugerem que, 

dificilmente, para as APA alvo desta pesquisa, devam ser dispensadas suas 

revisões.  

9.3.6.2 Módulo temático Processo de Tomada de Decisão 

A APA Litoral Norte do Estado da Bahia foi a mais efetiva nesse módulo temático, de 

acordo com a Figura 35. 
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Figura 35: Valores percentuais do módulo temático Processo de Tomada de Decisão 

 no elemento Processos das APA avaliadas 
      Fonte: elaboração própria. 

 
 
Todas as APA avaliadas indicam uma organização interna efetiva com comunicação 
entre o gestor e os funcionários, conforme a Figura 36. Contudo, as APA localizadas 

na RMS apontam dificuldade na transparência das decisões de gestão e na 

participação das comunidades locais. 

 
Figura 36: Valores percentuais da efetividade dos indicadores avaliados no módulo 

 temático Processo de Tomada de Decisão 
       Fonte: elaboração própria. 



119 

 

Uma vez que o questionário de avaliação foi aplicado somente para os responsáveis 

pela efetiva tomada de decisão na gestão das APA avaliadas, há que se considerar 

a possibilidade de enviesamento dos resultados obtidos nesse módulo temático, o 
que certamente poderia ter sido remediado, caso o questionário houvesse sido 

aplicado em uma oficina participativa. 

9.3.6.3 Módulo temático Pesquisa, Avaliação e Monitoramento 

A APA Litoral Norte do Estado da Bahia atingiu o maior valor na efetividade, nesse 

módulo temático, enquanto a APA Joanes-Ipitanga deteve o menor, como 

evidenciado na Figura 37. 

 
Figura 37: Valores percentuais do módulo temático Pesquisa, Avaliação e Monitoramento 

 no elemento Processos das APA avaliadas 
   Fonte: elaboração própria. 
 

Foi identificada uma dificuldade de registro preciso dos impactos de todas atividades 

legais e ilegais nas APA avaliadas, de acordo com a Figura 38, e, na RMS, uma 

dificuldade de priorização e monitoramento de pesquisas relacionadas à área. A 

inexistência de monitoramento compromete a lógica de gestão adaptativa, 

indispensável para a melhoria da efetividade pretendida. 
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Figura 38: Valores percentuais da efetividade dos indicadores avaliados no módulo temático 

Pesquisa, Avaliação e Monitoramento 
Fonte: elaboração própria. 

9.3.6.4 Efetividade alcançada no elemento Processos 

A APA Litoral Norte do Estado da Bahia obteve alta efetividade de Processos; a APA 
Rio Capivara e APA Lagoas e Dunas do Abaeté, média efetividade; enquanto a APA 

Joanes-Ipitanga obteve baixa efetividade de processos, conforme as Figuras 39 e 

40. 

 
Figura 39: Valores percentuais da efetividade do elemento Processos nas APA avaliadas 

   Fonte: elaboração própria. 
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Figura 40: Valores percentuais de todos os módulos temáticos envolvidos na efetividade 

 do elemento Processos nas APA avaliadas 
    Fonte: elaboração própria. 

É possível observar como o Planejamento de Gestão e a Pesquisa, Avaliação e 

Monitoramento são determinantes para definir a efetividade do elemento Processos. 

Por esse motivo, a APA Joanes-Ipitanga obteve uma efetividade baixa em sua 

avaliação, já que os índices nesses módulos temáticos foram inexpressivos. 

9.3.7 Análise do elemento Resultados 

A APA Litoral Norte do Estado da Bahia obteve alta efetividade do elemento 

Resultados; a APA Rio Capivara, média efetividade; enquanto as APA Joanes-

Ipitanga e Lagoas e Dunas do Abaeté, baixa efetividade, de acordo com a Figura 41. 
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Figura 41: Valores percentuais da efetividade do elemento Resultados nas APA avaliadas 

  Fonte: elaboração própria. 
 

Destaque-se que, entre as APA da RMS, o resultado recorrente mais importante foi 

a organização, capacitação e desenvolvimento das comunidades locais e conselhos, 

conforme a Figura 42. 

 
Figura 42: Valores percentuais da efetividade dos indicadores avaliados no  

elemento Resultados 
             Fonte: elaboração própria. 
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A baixa efetividade atingida no elemento de Resultados pode ser consequência da 

combinação dos outros elementos já observados, e deve ser verificado com cuidado, 

à luz do ciclo iterativo de gestão e avaliação. 

9.3.8 Efetividade Total de Gestão das APA avaliadas 

A partir da consolidação de todas as informações decorrentes dos elementos de 

Planejamento, Insumos, Processos e Resultados, é possível verificar a Efetividade 

Total de Gestão de cada uma das APA avaliadas. 

Dessa forma, conforme classificação do método RAPPAM, a APA Litoral Norte do 

Estado da Bahia, com 66%, atingiu uma efetividade média; a APA Rio Capivara, 

com 45%, possui efetividade média; a APA Lagoas e Dunas do Abaeté, com 35%, 

obteve efetividade baixa; e a APA Joanes-Ipitanga, com 32%, teve sua efetividade 

considerada baixa, como destacado na Figura 43. 

 
Figura 43: Valores percentuais da Efetividade Total de Gestão nas APA avaliadas 

         Fonte: elaboração própria. 
 

A Figura 44 permite verificar que o módulo temático mais efetivo na gestão das APA 

avaliadas envolvem o Processo de Tomada de Decisão, seguido pelo módulo 

Objetivos, ambos com alta efetividade. Tal constatação merece uma reflexão mais 

acurada, uma vez que se observa uma inconsistência com os resultados de  
elementos associados, tais como os insumos e a transparência. Esses resultados 
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suscitam, também, um possível enviesamento da aplicação unilateral, devido ao fato 

de serem os gestores os responsáveis pelas respostas  no processo de avaliação, e 

sendo este módulo temático diretamente relacionado ao exercício de sua função, é 
possível que tenha ocorrido uma supervalorização da realidade. 

Em contrapartida, verifica-se que os módulos temáticos Recursos Financeiros e 

Infraestrutura são aqueles com a mais baixa efetividade, acompanhados, de maneira 

próxima, dos módulos Recursos Humanos e Pesquisa, Avaliação e Monitoramento. 

 
Figura 44: Valores percentuais da efetividade dos módulos temáticos avaliados na  

Efetividade Total de Gestão das APA 
        Fonte: elaboração própria. 
 

Verifica-se, nas Figuras 45 e 46, que o Planejamento foi o elemento que mais 

contribuiu para a Efetividade de Gestão das APA avaliadas, enquanto o elemento 

Insumos foi o que menos contribuiu. Tais resultados revelam a necessidade de 
direcionamento de esforços para o último elemento, uma vez que este é 

fundamental para que o Planejamento se consolide. 
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Figura 45: Valores percentuais de todos os elementos envolvidos na Efetividade Total  

de Gestão por APA avaliada 
     Fonte: elaboração própria. 
 

 
Figura 46: Valores percentuais de todos os elementos envolvidos na Efetividade Total  

de Gestão do grupo de APA avaliadas 
     Fonte: elaboração própria. 
 

Também é possível perceber que, muito embora, o mais antigo gestor seja da APA 

Joanes-Ipitanga, não significa que esta obteve a maior efetividade; na verdade, foi 

justamente o contrário. A APA de maior efetividade obteve resultados relativamente 

regulares em todos os módulos temáticos o que garantiu sua maior efetividade total.  
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9.3.9 Análise do Sistema de Unidades de Conservação da Bahia 

A metodologia RAPPAM não se limita à contextualização e avaliação da efetividade 

das unidades, contempla, ainda, discussões sobre o Sistema de Unidades de 

Conservação da Bahia. Assim, apresenta-se a seguir os resultados  relativos a esse 

elemento de avaliação. 

9.3.9.1 Módulo temático Desenho do Sistema de Unidades de Conservação da 

Bahia 

Os resultados obtidos indicam que, para os gestores das APA avaliadas, conforme a 

Figura 47, as categorias de Unidades de Conservação estaduais são pertinentes e 

adequadas às necessidades do Estado, além de existir uma preocupação de que as 

áreas protegidas estaduais alcancem todos os estágios sucessionais e protejam 

regiões de alta biodiversidade, sistematicamente. 

 
Figura 47: Análise dos indicadores considerados para avavaliação da efetividade do 

Desenho do Sistema de Unidades de Conservação Estaduais da Bahia 
 pelos gestores das APA avaliadas 

     Fonte: elaboração própria. 
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A maior limitação do desenho do sistema, ainda segundo a Figura 45, reside na falta 

de integridade dos ecossistemas protegidos, refletindo o cenário de fragmentação 

consolidado em áreas de Mata Atlântica, realidade das APA avaliadas. 

9.3.9.2 Módulo temático Políticas de Unidades de Conservação na Bahia 

Quanto ao módulo temático das Políticas de Unidades de Conservação da Bahia, de 

acordo com a Figura 48, para os gestores das APA avaliadas, não há indicadores 

com alta efetividade, sendo os módulos temáticos mais baixos referentes à falta ou 

nenhuma recuperação de ecossistemas reduzidos, à inexistência de pesquisas 

contínuas sobre as questões prioritárias da unidade, além da ausência de 

capacitação de funcionários e avaliação de gestão. 

 
Figura 48: Análise dos indicadores considerados para avavaliação da efetividade da Política 

das Unidades de Conservação Estaduais da Bahia pelos gestores das APA avaliadas 
 Fonte: elaboração própria. 
 
A baixa efetividade da maioria dos indicadores avaliados das Políticas de Unidades 

de Conservação na Bahia revela um cenário crítico para o Estado, podendo causar 

impactos diretos no que tange às estratégias de conservação da biodiversidade, e 

reduzindo a possibilidade de melhorias. 

 
 



128 

 

9.3.9.3 Módulo temático Contexto Político na Bahia 

No que diz respeito ao módulo temático Contexto Político na Bahia, conforme 

resultados indicados na Figura 49, os gestores entendem que o diálogo em 

sociedade civil tem evoluído, em detrimento da aplicação de recursos financeiros, 

das leis e da qualidade da comunicação interinstitucional. 

 
Figura 49: Análise dos indicadores considerados para avavaliação da efetividade do 

Contexto Político das Unidades de Conservação Estaduais da Bahia pelos 
 gestores das APA avaliadas 

     Fonte: elaboração própria. 
 

9.3.9.4 Efetividade alcançada pelo elemento Sistema de Unidades de Conservação 

A partir da consolidação dos resultados desse elemento, constantes da Figura 50, é 

possível verificar que, para os gestores das APA avaliadas, o sistema de unidades 

de conservação na Bahia possui efetividade média, com um valor de 47%, sendo 

que a maior contribuição para essa efetividade vem da parte do desenho de suas 

unidades e de seu planejamento, que acaba por atender de maneira relativamente 

satisfatória os objetivos de proteção e conservação da biodiversidade. 
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Figura 50: Análise dos módulos temáticos na análise do elemento Sistema de Unidades de 

Conservação da Bahia pelos gestores das APA avaliadas 
 Fonte: elaboração própria. 
 
Cumpre salientar que o fato dos questionários terem sido aplicados aos gestores de 

Unidades de Conservação do Estado da Bahia, é possível que os resultados 

alcançados, a partir dos módulos temáticos, tendam a uma avaliação positiva. 

9.4 Identificação das demandas para o aumento da efetividade de gestão das 
UC evidenciadas pelo método 

Com base nos resultados apresentados e considerações propostas, o método 

RAPPAM possibilita identificar pontos-chave para se conseguir um aumento da 
efetividade da gestão das APA avaliadas, por meio de seus elementos de análise. 

Uma vez que o elemento Resultados somente representa o reflexo da situação atual 

da unidade avaliada, é pertinente que as recomendações de melhorias futuras sejam 

feitas somente para os elementos Planejamento, Insumos e Processos. 

No que se refere ao elemento Planejamento, é percebida uma necessidade iminente 

de adequação do funcionamento das unidades com os objetivos aos quais se 

propõem, pois o grande grau de ocupação humana ao qual estão submetidas 

compromete a proteção da biodiversidade, de forma que suas estratégias precisam 
ser revistas. Seguindo esse mesmo raciocíonio, as APA avaliadas devem ser 

fortalecidas no sentido de encabeçar processos de regularização fundiária no 
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espaço em que se inserem, solucionando conflitos e alcançando os pressupostos 

fundamentais da regulação da exploração racional de seus ecossistemas. Nesse 

sentido, e complementarmente, é preciso garantir a participação popular, seja na 
gestão ou no planejamento, como forma de fazer a sociedade se apropriar do 

espaço e assumir a responsabilidade da tutela do meio ambiente, como enunciado 

por  Armsworth et al. (2011). 

O elemento Insumos é o menos efetivo de todos e, sem dúvida, merece atenção. É 

fundamental que se aumente a quantidade do corpo técnico capacitado responsável 

pela gestão da área, haja vista que são muitos hectares por funcionário. O aumento 

de investimento financeiro deverá conduzir a uma melhora significativa, no que diz 

respeito às condições de trabalho, equipamentos e instalações melhorem, de forma 

que os funcionários possam exercer a gestão de maneira mais efetiva. Recomenda-
se, ainda, que se fortaleçam a coleta e o processamento dos dados relativos às APA 

avaliadas, para que as decisões possam ser pautadas de maneira mais embasada. 

Veja-se que, por fim, apesar da indisponibilidade de recursos financeiros ser uma 

constante na Administração Pública, os resultados aqui apresentados indicam que 

existem relativo potencial de captação de recursos nessas APA, o que pode 

representar uma oportunidade de melhoria. 

Quanto ao elemento Processos, percebe-se um grande problema com a 

transparência, o que pode resultar em um afastamento da participação popular, 
ferramenta fundamental na tutela do meio ambiente. Para além dessa constatação, 

verifica-se que os Planos de Manejo e o manejo em si devem ser melhor 

executados, absorvendo estratégias mais eficientes e adequadas às pressões e 

ameaças às quais as APA se submetem rotineiramente. Para isso, é necessário que 

se incentivem a produção e o acesso à pesquisa sobre essas áreas, além de 

estruturar um monitoramento eficiente, de maneira que se permitam estabelecer 

procedimentos previsíveis e adequados à realidade. 

É importante observar que, com base nos estudos já realizados no Brasil pelo WWF 
et al. (2009a; 2009b; 2009c; 2011a; 2011b; 2011c; 2011d), os resultados aqui 

evidenciados refletem uma tendência nacional, com destaque para o elemento 

Insumos que possui os menores valores de efetividade entre as áreas protegidas 

estaduais no país. 
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9.5 Considerações sobre a aplicação do método RAPPAM 
 
9.5.1 As modificações no método RAPPAM e suas consequências 
 
Preliminarmente, há que se dizer que avaliações constantes e sucessivas são 

fundamentais para o bom desenvolvimento da gestão em áreas protegidas 

(Hockings, 2003). Sendo assim, o simples fato deste estudo se tratar da primeira 

avaliação realizada sobre essas unidades, já se pode considerar como uma 

evidência de que há problemas de gestão. 

No que diz respeito aos problemas acerca da aplicação do método, no que tange a 

informações incompletas e falta de simetria entre a avaliação de elementos em 

alguns casos, estas podem ter sofrido influência da forma insatisfatória como vem 
sendo geridas as áreas protegidas no Estado da Bahia. Uma alta efetividade de 

gestão poderia conduzir, possivelmente, a uma aplicação mais eficaz do método, 

sem ocorrência de tendenciamentos ou lacuna de informações. Tais incongruências 

podem ser resultado, também, da falta de treinamento dos gestores para o exercício 

da função, uma vez que não há preparação prévia ou eleição para o cargo ou, no 

caso específico deste estudo, pelo fato do preenchimento do questionário ser 

realizado separadamente, sem oportunidade para uniformização de entendimento 

entre as respostas. 

Cumpre destacar que a WWF (apud Ervin, 2003a) preconiza a aplicação desse 

método mediante oficina participativa, para a coleta de dados, por três motivos: esse 

procedimento propiciará, provavelmente, a geração de dados mais precisos e 

completos; favorecerá a maior participação das partes interessadas; e será mais 

amplamente aceita pelos gerentes das unidades de conservação. 

O procedimento aqui adotado, aplicar o questionário de avaliação rápida somente 

com os gestores das APA avaliadas, além de apresentar resultados somente para 

Administração Pública, uma vez que não contempla a participação popular, termina 

por revelar um viés tendente a uma avaliação mais positiva. Uma vez que as APA 
selecionadas para avaliação se tratavam das melhores unidades disponíveis e que 

as respostas apresentadas pelos gestores, sem a crítica das outras partes 
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interessadas, devem tender para a expressão das melhores condições possíveis do 

universo analisado, seria, na melhor das hipóteses, a efetividade possível de ser 

alcançada com a prática de gestão existente na Bahia. Portanto, uma aplicação do 
método mediante oficinas participativas, como preceituado por Ervin (2003a), 

possivelmente conduziria a uma condição diversa e de menor efetividade do que os 

resultados obtidos neste estudo. 

Ou seja, o cenário aqui apresentado, provavelmente, é o melhor cenário possível da 

situação de efetividade de gestão das APA estaduais na Bahia. 

9.5.2 Considerações sobre o método RAPPAM 

Sobre a metodologia em si, apesar de avaliações quantitativas, como as utilizadas 

no método RAPPAM, serem benéficas, no sentido de facilitar o entendimento dos 

resultados e permitir a comparação em certos termos, a sua expressão é limitada a 
números, perdendo aspectos subjetivos inerentes ao processo, os quais não são 

abdicados em outras metodologias, como no caso do EoH (Hockings et al., 2007).  

Da apreciação desenvolvida, podem-se identificar os pontos fortes da metodologia. 

O RAPPAM é de fácil e rápida aplicação, tendo sido utilizado em várias partes do 

mundo, com algumas adaptações; e a sua capacidade comparativa é alta, devido à 

grande aplicação ao redor do mundo. O RAPPAM, aplicado principalmente pela 

WWF em conjunto com instituições governamentais, destacou-se em países 

interessados na melhoria do sistema de gestão das redes de áreas protegidas, como 
no Brasil a partir de 2007, Colômbia, Paquistão e Peru. 

Outra vantagem do RAPPAM, em relação aos outros métodos, está na identificação 

de ameaças e questões gerenciais, que incluem indicadores de mensuração do 
estado do sistema de áreas protegidas como um todo, assim como coleta detalhes 

sobre áreas protegidas individualmente. Esse método pode servir, ainda, como aviso 

prévio sobre problemas de gestão, ajudando a identificar áreas protegidas que 

mereçam análises mais profundas individualmente. Através do uso dessa 

ferramenta, também é possível vislumbrar projetos e programas em prol da melhoria 

do sistema de áreas protegidas como um todo. 



133 

 

Da apreciação sobre as fragilidades, cabem destacar algumas observações. A 

aplicação do RAPPAM não avalia a gestão em profundidade, não sendo capaz de 

fornecer direcionamentos detalhados, em nível local, para os gestores de áreas 
protegidas. Entende-se que seu principal compromisso é com o estabelecimento de 

prioridades para o sistema. Assim sendo, não é aconselhável que essa metodologia 

seja aplicada sobre áreas protegidas de forma isolada, dado o seu alto poder de 

comparação decorrente da generalização dos indicadores utilizados para aferir o 

grau de efetividade de cada elemento do Quadro IUCN-WCPA.  

Cumpre salientar que se percebem no RAPPAM, por se tratar de metodologia 

simples e rápida, as suas limitações de profundidade de abordagem, o que pode 

comprometer o seu uso independente. A falta de detalhamento desse método 

também se apresenta como uma fragilidade, acabando por evidenciar a necessidade 
de aplicação de outras metodologias de monitoramento e avaliação, principalmente 

no que tange aos fundamentos para a gestão adaptativa, como é o caso do método 

EoH, que pode incorporar as informações geradas e com o nível de profundidade 
necessária caso a caso (Hockings et al., 2007). 

Ademais, face ao potencial de enviesamento dado à participação de outros 

avaliadores, é fundamental a triangulação dos dados, de modo a garantir a 

segurança dos resultados, o que pode ser feito com a aplicação de outros métodos. 

No que tange à sua aplicação às APA, embora a metodologia seja aplicável a todas 

as seis categorias de unidades de conservação da IUCN, Ervin (2003a) enuncia que 

o RAPPAM: 

se aplica especificamente às categorias I a IV. A Categoria V (e.g. 
APA), paisagens protegidas, abrange mais de uma unidade de 
gestão e requer indicadores para medir a integridade da paisagem 
assim como uma abordagem mais abrangente, e com foco em 
comunidades, ao processo de avaliação. (Ervin, 2003a, p. 6, grifo 
nosso.) 

 

Na aplicação desenvolvida,  ficou evidenciado a contribuição que o método propicia. 

Entretanto, sua devida viabilidade no Estado da Bahia depende de um ambiente 

favorável à avaliação, com a participação dos gestores e dos administradores da 
unidade de conservação, permeado pela confiança e transparência nas informações 

prestadas. Importante destacar que agrupar as avaliações no Estado por grupos 



134 

 

com objetivos semelhantes pode tornar a aplicação da metodologia mais útil, 

evitando as discrepâncias existentes entre as modalidades de áreas protegidas 

pertencentes ao ordenamento brasileiro.  



 

 

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A proteção e devida gestão das áreas protegidas se apresentam como instrumentos-

chave na manutenção da biodiversidade. Embora a extensão de áreas protegidas 

tenha aumentado mundialmente, se faz necessária a realização de avaliações 

contextualizadas sobre a efetiva gestão e a consecução dos objetivos propostos em 

sua implantação. Nesse contexto, este estudo buscou, em um primeiro momento, 
caracterizar e entender o cenário das Unidades de Conservação do Estado da 

Bahia, principalmente das Áreas de Proteção Ambiental, tipologias que, como 

verificado, são as mais recorrentes no estado, apesar da diversidade de modelos 

possíveis previstos legalmente.  

O cenário caracterizado revelou que, dentre as APA localizadas nos limites do 

estado, a grande maioria se encontra no bioma Mata Atlântica, o que é justificado 

pela fragilidade dessa fisionomia que é alvo da expansão urbana brasileira desde os 

tempos coloniais. Também foi possível verificar que as APA seguem na medida do 
que estas se propõem, no que tange ao ordenamento territorial, e tendem a ser 

implantadas em regiões com certo grau de ocupação humana, atendendo aos seus 

objetivos elencados pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Quanto a 

disporem de todos os instrumentos previstos legalmente, percebeu-se uma 

tendência de maior concentração de APA regulares em regiões de Mata Atlântica.  

A aplicação do Rapid Assessment and Priorization of Protected Area Management – 

RAPPAM, ainda que com modificações devido às limitações, embora tenha sido 

aplicado de forma unilateral sem sua devida plenitude, permitiu destacar as maiores 

fragilidades e pontos fortes das APA avaliadas.  

Na Região Metropolitana de Salvador foram avaliadas, especificamente, as APA 

Joanes-Ipitanga, APA Lagoas e Dunas do Abaeté e APA Rio Capivara, e, na região 

limítrofe, a APA Litoral Norte do Estado da Bahia. A avaliação procedida indica que 

todas as APA possuem relevância de contexto de média à alta, demonstrando a 

importância da sua existência naquele espaço. Percebeu-se que as APA, por se 

localizarem próximas a ou em uma região metropolitana, têm um forte caráter 

socioeconômico, mas a característica determinante para esse aspecto foi a sua 

importância biológica. O fator metropolitano torna as pressões e ameaças às quais 

estão submetidas muito semelhantes, não existindo diferenças significativas. 
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Quanto à efetividade de gestão, apenas uma das APA avaliadas obteve alta 

efetividade, o que revela as fragilidades das ações de gestão e um deficit no aparato 

administrativo da administração pública. A APA Litoral Norte do Estado da Bahia 
atingiu valores de alta efetividade de gestão, a APA Rio Capivara obteve média 

efetividade de gestão, enquanto as APA Lagoas e Dunas do Abaeté e APA Joanes-

Ipitanga obtiveram baixa efetividade de gestão. Percebeu-se uma recorrente 

fragilidade no planejamento, na pesquisa, avaliação e monitoramento, sendo estes 

os módulos temáticos menos eficientes identificados nas APA. Tal resultado pode 

indicar a necessidade de investimentos nesses aspectos, no intuito de reverter o 

quadro aqui evidenciado.  

Complementarmente, foi possível constatar que o método RAPPAM permite uma 

avaliação sobre o sistema de áreas protegidas que, neste caso, foi direcionada para 
o sistema de unidades de conservação estaduais da Bahia. Para os gestores das 

APA avaliadas, o módulo temático mais forte do sistema é o desenho e o 

planejamento, o qual apresentou efetividade média. 

Apesar do relativo êxito na aplicação dos procedimentos previstos no método 

proposto, os resultados obtidos não permitiram alcançar rigorosamente os objetivos 

propostos. Foi possível identificar, categorizar e discutir informações importantes 

sobre as APA estaduais na Bahia, contudo, no que tange à real avaliação da 

efetividade de gestão das APA da RMS, o método e suas modificações, além das 
condições da administração pública, impuseram complicações limitando a amplitude 

deste estudo de caso. 

O fato de a metodologia não contemplar ambientes marinhos em sua análise e a 
falta de regularização plena por parte de determinadas APA terminaram por excluí-

las do estudo, impedindo a realização de uma análise macro que considerasse todas 

as unidades da RMS. Dessa forma, não há como afirmar que as APA da RMS 

possuem de média à baixa efetividade de gestão, pois nem todas integraram esse 

estudo, sendo reservado somente a possibilidade de extrapolação dessas 

informações para as demais, haja vista que integram realidades similares.  

Seguindo essa linha, não é possível afirmar, categoricamente, que as APA Litoral 

Norte do Estado da Bahia e APA Rio Capivara possuem alta e média efetividade de 

gestão, respectivamente. Isso se deve ao fato de não terem sido considerados 
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indicadores importantes relacionados à APA durante a aplicação do método, o que 

poderia ter produzido significativas mudanças no resultado final.  

Ainda incidem sobre tal questão as alterações propostas ao método, pois a não 

ocorrência das oficinas participativas limitou a aplicação do questionário somente à 

parte da administração pública, através de seus gestores, enviesando os resultados 

com um posicionamento unilateral que, embora crítico e especializado, tende a uma 
percepção, natural de um agente envolvido, ser mais parcimoniosa. Portanto, os 

resultados obtidos nesta pesquisa não refletem a realidade. Contudo, face aos 

critérios de seleção das APA  adotados representarem uma amostra representativa 

das melhores condições de gestão identificadas, os resultados devem ser 

considerados como um cenário com as melhores condições de gestão possível.  

Assim, este estudo possui um papel importante sob duas perspectivas: primeiro, no 

estabelecimento das discussões preliminares sobre a efetividade de gestão das APA 

estaduais, devendo os resultados serem observados de maneira balizadora, e não 
categórica, e; segundo, sobretudo, na identificação dos aspectos relevantes ou que 

suscitam orientações para os seus gestores. Nesse sentido, as análises propiciam, 

por exemplo, comparar a gestão entre as APA, ou seja, as que estão melhores 

submetidas a ações de gestão, independentemente do seu percentual de 

efetividade. 

Contudo, não é possível que se entenda o RAPPAM como a melhor forma para 

compreender as nuances do sistema de áreas protegidas. Por se tratar de uma 

metodologia de avaliação rápida, é superficial e subestima muitos aspectos, sendo 

fundamental a aplicação de outros métodos complementares. Sem dúvida, os 
resultados aqui evidenciados apresentam um longo caminho a ser percorrido até o 

cenário ideal, tanto das APA avaliadas quanto do sistema de Unidades de 

Conservação estadual. Porém, esse método se mostrou eficaz o suficiente para 

elencar de maneira rápida pontos-chave para a melhoria de políticas públicas na 

área, permitindo, inclusive, que sejam propostas recomendações como as deste 

trabalho.  

Ainda assim, a realização de métodos de avaliação da efetividade de gestão, apesar 

de importante, não basta em si mesma. Em se tratando de políticas públicas, como 

demonstrado nesta pesquisa, uma vez identificadas as fragilidades na gestão, a 
disponibilização de recursos é fundamental. Em um mundo ideal, haveria recursos 
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suficientes, financeiros e humanos, para preservar e proteger a biodiversidade, mas 

em vez disso, existe uma crescente lista de espécies em risco iminente de extinção, 
declínio de habitat, a incerteza sobre a probabilidade de sucesso das estratégias, 

orçamentos inadequados, dentre outros problemas. Sob essas condições, a 

alocação eficiente de recursos depende de metas claras sobre o que esperamos que 

nossas ações irão atingir para a conservação da biodiversidade. É fundamental que 

os recursos escassos sejam destinados a maximizar a persistência de ativos 

valiosos, devendo expressar resultados significativos através de atualizações 

tecnológicas constantes das ferramentas de gestão, como os Planos de Manejo, e 

atualização de estratégias mais adequadas às pressões e ameaças às quais estão 

submetidas as UC. Deve-se, ainda, considerar a utilização das demais tipologias em 

prol de uma conservação mais eficiente, ao invés do favorecimento nítido que tem 

se dado às APA. 
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APÊNDICE A – Questionário para avaliação rápida adaptado de Ervin (2003a) 
 

 
 
 

 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO RÁPIDA 
Instruções: 

I. Este questionário consta de 19 tópicos com quantidade variável de afirmativas. 
II. As sentenças apresentam respostas de múltipla escolha, bastando apenas um clique na caixa 

de diálogo referente à resposta desejada. 
III. São quatro as opções disponíveis para resposta de múltipla escolha: 

RESPOSTA SIGLA 

Concordo totalmente. C/T 

Concordo parcialmente. C/P 

Discordo parcialmente. D/P 

Discordo totalmente. D/T 

IV. O tópico referente a pressões e ameaças possui seu próprio conjunto de respostas de 
múltipla escolha e encontra-se ao final deste questionário e não é limitado, podendo ser 
acrescentadas novas entradas através da ferramenta de cópia e cola do editor de texto. 

V. As pressões referem-se às forças que têm agido sobre a APA nos últimos 5 anos, enquanto as 
ameaças referem-se às forças que poderão agir sobre a APA nos próximos 5 anos. Dessa 
forma, os impactos podem se repetir e ser tanto pressões quanto ameaças. 
 

1. PERFIL 
Nome da Unidade de Conservação:Insira aqui o nome da APA. 

Data de criação da 

APA: 

Clique aqui para inserir 

uma data. 

Data de 

estabelecimento da 

APA: 

Clique aqui para inserir 

uma data. 

Área da Unidade de Conservação: 

Clique aqui para inserir uma data. 

Objetivos específicos de manejo: 

Clique aqui para digitar texto. 

Ações prioritárias para o manejo da Unidade de Conservação: 

Dê exemplos de ações principais na manutenção da APA. 
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Número de servidores atuando na APA:00 

00permanentes. 00temporários. 00terceirizados. 

00parceiros. 

Execução financeira do último ano:Insira um valor em R$. 

Nome completo do responsável pela informação:  

Clique aqui para digitar texto. 

Função do responsável pela 

informação: 

Informe a função 

Tempo de atuação do responsável pela informação: 

Anos e/ou meses. 

Data de preenchimento do questionário:Clique aqui para inserir uma data. 

OBSERVAÇÕES 

Clique aqui para digitar texto. 
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CONTEXTO 
 

 

2. PRESSÕES E AMEAÇAS (EM ANEXO) 
 

 

3. IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA 
C/T C/P D/P D/T  Observações 

☐ ☐ ☐ ☐ a) A APA contém um alto número de espécies 

que constam da lista brasileira e ou das listas 

estaduais de espécies ameaçadas de extinção. 

Clique aqui para acrescentar 

informações sobre a importância 

biológica da APA. 

☐ ☐ ☐ ☐ b) A APA contém um alto número de espécies 

cujas populações estão se reduzindo por 

pressões diversas. 

☐ ☐ ☐ ☐ c) A APA tem níveis relativamente altos de 

biodiversidade. 

☐ ☐ ☐ ☐ d) A APA possui um nível relativamente alto de 

endemismo. 

☐ ☐ ☐ ☐ e) A APA exerce uma função prioritária para a 

paisagem. 

☐ ☐ ☐ ☐ f) A APA contribui significativamente para a 

representatividade do sistema de UCs. 

☐ ☐ ☐ ☐ g) A APA sustenta populações mínimas viáveis de 

espécies-chave. 

☐ ☐ ☐ ☐ h) A diversidade estrutural da APA é coerente 

com os padrões históricos. 

☐ ☐ ☐ ☐ i) A APA inclui ecossistemas cuja abrangência 

tem diminuído bastante. 

☐ ☐ ☐ ☐ j) A APA conserva uma diversidade significativa 

de processos naturais e de regimes de distúrbio 

naturais. 

 

 

4. IMPORTÂNCIA SÓCIOECONÔMICA 
C/T C/P D/P D/T  Observações 
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☐ ☐ ☐ ☐ a) A APA é uma fonte importante de emprego 

para as comunidades locais. 

Clique aqui para acrescentar 

informações sobre a importância 

sócioeconômica da APA. ☐ ☐ ☐ ☐ b) As comunidades locais dependem de recursos 

da APA para a sua subsistência. 

☐ ☐ ☐ ☐ c) A APA oferece oportunidades de 

desenvolvimento da comunidade mediante o uso 

sustentável de recursos. 

☐ ☐ ☐ ☐ d) A APA tem importância religiosa ou espiritual. 

☐ ☐ ☐ ☐ e) A APA possui características inusitadas de 

importância estética. 

☐ ☐ ☐ ☐ f) A APA possui espécies de plantas de alta 

importância social, cultural ou econômica. 

☐ ☐ ☐ ☐ g) A APA contém espécies de animais de alta 

importância social, cultural ou econômica. 

☐ ☐ ☐ ☐ h) A APA possui um alto valor recreativo. 

☐ ☐ ☐ ☐ i) A APA contribui com serviços e benefícios 

significativos do ecossistema para as 

comunidades. 

☐ ☐ ☐ ☐ j) A APA possui um alto valor educacional e/ou 

científico. 

 

 

 

5. VULNERABILIDADE 
C/T C/P D/P D/T  Observações 

☐ ☐ ☐ ☐ a) As atividades ilegais na APA são difíceis para 

monitorar. 

Clique aqui para acrescentar 

informações sobre a 

vulnerabilidade da APA. ☐ ☐ ☐ ☐ b) A aplicação da lei é baixa na região. 

☐ ☐ ☐ ☐ c) A APA está sofrendo distúrbios civis e/ou 

instabilidade política. 

☐ ☐ ☐ ☐ d) As práticas culturais, as crenças e os usos 

tradicionais estão em conflito com os objetivos 

da APA. 

☐ ☐ ☐ ☐ e) O valor de mercado de recursos da APA é alto. 
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☐ ☐ ☐ ☐ f) A APA é de fácil acesso para atividades ilegais. 

☐ ☐ ☐ ☐ g) Existe uma grande demanda por recursos 

vulneráveis da APA. 

☐ ☐ ☐ ☐ h) O gestor da APA sofre pressão por parte dos 

interessados na exploração dos recursos da APA 

de forma indevida. 

☐ ☐ ☐ ☐ i) A contratação e a manutenção de funcionários 

são difíceis. 
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PLANEJAMENTO 
 

 

6. OBJETIVOS 
C/T C/P D/P D/T  Observações 

☐ ☐ ☐ ☐ a) Os objetivos da APA incluem a proteção e a 

conservação da biodiversidade. 

Clique aqui para acrescentar 

informações sobre os objetivos 

da APA. ☐ ☐ ☐ ☐ b) Os objetivos específicos relacionados à 

biodiversidade são claramente expressos no 

plano de manejo. 

☐ ☐ ☐ ☐ c) As políticas e os planos de ação são coerentes 

com os objetivos da APA. 

☐ ☐ ☐ ☐ d) Os funcionários e os administradores da APA 

entendem os objetivos e as políticasda APA. 

☐ ☐ ☐ ☐ e) As comunidades locais apoiam os objetivos 

globais da APA. 

 

 

7. AMPARO LEGAL 
C/T C/P D/P D/T  Observações 

☐ ☐ ☐ ☐ a) A APA possui amparo legal. Clique aqui para acrescentar 

informações sobre o amparo 

legal da APA. 
☐ ☐ ☐ ☐ b) A situação fundiária está regularizada. 

☐ ☐ ☐ ☐ c) A demarcação de fronteiras é adequada para o 

conhecimento dos limites da unidade. 

☐ ☐ ☐ ☐ d) Os recursos humanos e financeiros são 

adequados para realizar as ações prioritárias à 

implementação da lei. 

☐ ☐ ☐ ☐ e) Os conflitos com a comunidade local são 

resolvidos de forma justa e efetiva. 

 

 

8. DESENHO E PLANEJAMENTO DA ÁREA 
C/T C/P D/P D/T  Observações 
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☐ ☐ ☐ ☐ a) A localização da APA é coerente com os seus 

objetivos. 

Clique aqui para acrescentar 

informações sobre o desenho e 

planejamento da APA. ☐ ☐ ☐ ☐ b) O modelo e a configuração da APA otimizam a 

conservação da biodiversidade e/ou aspectos 

socioculturais e econômicos. 

☐ ☐ ☐ ☐ c) O sistema de zoneamento da APA é adequado 

para alcançar seus objetivos. 

☐ ☐ ☐ ☐ d) O uso da terra no entorno propicia o manejo 

efetivo da APA. 

☐ ☐ ☐ ☐ e) A APA é ligada a outra unidade de conservação 

ou a outra área protegida. 

☐ ☐ ☐ ☐ f) A definição do desenho e da categoria da APA 

foi decorrente de um processo participativo. 
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INSUMOS 
 

 

9. RECURSOS HUMANOS 
C/T C/P D/P D/T  Observações 

☐ ☐ ☐ ☐ a) Há recursos humanos em número suficiente 

para o manejo efetivo da unidade de 

conservação. 

Clique aqui para acrescentar 

informações sobre os recursos 

humanos da APA. 

☐ ☐ ☐ ☐ b) Os funcionários possuem habilidades 

adequadas para realizar as ações prioritárias de 

manejo. 

☐ ☐ ☐ ☐ c) Há oportunidades de capacitação e 

desenvolvimento apropriadas às necessidades 

dos funcionários. 

☐ ☐ ☐ ☐ d) Há avaliação periódica do desempenho e do 

progresso dos funcionários no tocante às metas. 

☐ ☐ ☐ ☐ e) As condições de trabalho são suficientes para 

manter uma equipe de alta qualidade. 

 

 

10. COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 
C/T C/P D/P D/T  Observações 

☐ ☐ ☐ ☐ a) Há meios de comunicação adequados entre a 

APA, as gerências, as diretorias e outras 

unidades. 

Clique aqui para acrescentar 

informações sobre a 

comunicação e informação na 

APA. ☐ ☐ ☐ ☐ b) Os dados ecológicos e socioeconômicos 

existentes são adequados ao planejamento de 

manejo. 

☐ ☐ ☐ ☐ c) Há meios adequados para a coleta de novos 

dados. 

☐ ☐ ☐ ☐ d) Há sistemas adequados para o 

armazenamento, o processamento e a análise de 

dados. 

☐ ☐ ☐ ☐ e) Existe comunicação efetiva da APA com as 
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comunidades locais. 

☐ ☐ ☐ ☐ f) Existe comunicação efetiva entre as 

comunidades locais. 

 

 

11. INFRAESTRUTURA 
C/T C/P D/P D/T  Observações 

☐ ☐ ☐ ☐ a) A infraestrutura de transporte é adequada 

para realizar as ações prioritárias de manejo. 

Clique aqui para acrescentar 

informações sobre a 

infraestrutura da APA. ☐ ☐ ☐ ☐ b) O equipamento de campo é adequado para a 

realização de ações prioritárias de manejo. 

☐ ☐ ☐ ☐ c) As instalações da APA são adequadas para a 

realização de ações prioritárias de manejo. 

☐ ☐ ☐ ☐ d) A infraestrutura para visitantes é apropriada 

para o nível de uso pelo visitante. 

☐ ☐ ☐ ☐ e) A manutenção e os cuidados com o 

equipamento e instalações são adequados para 

garantir seu uso a longo prazo. 

 

 

 

 

 

12. RECURSOS FINANCEIROS 
C/T C/P D/P D/T  Observações 

☐ ☐ ☐ ☐ a) Os recursos financeiros dos últimos cinco anos 

foram adequados para realizar as ações 

prioritárias de manejo. 

Clique aqui para acrescentar 

informações sobre os recursos 

financeiros da APA. 

☐ ☐ ☐ ☐ b) Estão previstos recursos financeiros para os 

próximos cinco anos para a realização de ações 

prioritárias de manejo. 

☐ ☐ ☐ ☐ c) As práticas de administração financeira da 

unidade propiciam seu manejo eficiente. 

☐ ☐ ☐ ☐ d) A alocação de recursos está de acordo com as 

prioridades e os objetivos da APA. 

☐ ☐ ☐ ☐ e) A previsão financeira a longo prazo para a APA 
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é estável. 

☐ ☐ ☐ ☐ f) A APA possui capacidade para a captação de 

recursos externos 
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PROCESSOS 
 

 

13. PLANEJAMENTO DE GESTÃO 
C/T C/P D/P D/T  Observações 

☐ ☐ ☐ ☐ a) Existe um plano de manejo abrangente e 

atual. 

Clique aqui para acrescentar 

informações sobre planejamento 

de gestão da APA. ☐ ☐ ☐ ☐ b) Existe um inventário abrangente dos recursos 

naturais e culturais. 

☐ ☐ ☐ ☐ c) Existem uma análise e também uma estratégia 

para enfrentar as ameaças e as pressões na APA. 

☐ ☐ ☐ ☐ d) Existe um plano de trabalho detalhado que 

identifica as metas específicas para alcançar os 

objetivos de manejo. 

☐ ☐ ☐ ☐ e) Os resultados da pesquisa, monitoramento e o 

conhecimento tradicional são incluídos 

rotineiramente no planejamento. 

 

 

14. PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO 
C/T C/P D/P D/T  Observações 

☐ ☐ ☐ ☐ a) Existe uma organização interna nítida da APA. Clique aqui para acrescentar 

informações sobre o processo de 

tomada de decisão na APA. 
☐ ☐ ☐ ☐ b) A tomada de decisões no manejo é 

transparente. 

☐ ☐ ☐ ☐ c) Os funcionários da APA colaboram 

regularmente com os parceiros, comunidades 

locais e outras organizações. 

☐ ☐ ☐ ☐ d) As comunidades locais participam das 

decisões pelas quais são afetadas. 

☐ ☐ ☐ ☐ e) Existe a comunicação efetiva entre os 

funcionários e o gestor da APA. 

☐ ☐ ☐ ☐ f) Existe conselho implementado e efetivo. 
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15. PESQUISA, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO 
C/T C/P D/P D/T  Observações 

☐ ☐ ☐ ☐ a) O impacto das atividades legais da APA é 

monitorado e registrado de forma precisa. 

Clique aqui para acrescentar 

informações sobre a pesquisa, 

avaliação e monitoramento na 

APA. 
☐ ☐ ☐ ☐ b) O impacto das atividades ilegais da APA é 

monitorado e registrado de forma precisa. 

☐ ☐ ☐ ☐ c) A pesquisa sobre questões ecológicas-chave é 

coerente com as necessidades da APA. 

☐ ☐ ☐ ☐ d) A pesquisa sobre questões socioeconômicas-

chave é coerente com as necessidades da APA. 

☐ ☐ ☐ ☐ e) Os funcionários da APA têm acesso regular à 

pesquisa e às orientações científicas recentes. 

☐ ☐ ☐ ☐ f) As necessidades prioritárias de pesquisa e 

monitoramento são identificadas e priorizadas. 

 

 

 

 

 

16. RESULTADOS 
Nos últimos dois anos, as seguintes ações foram coerentes com as ameaças e as pressões, os objetivos da 

APA e o plano de trabalho anual: 

C/T C/P D/P D/T  Observações 

☐ ☐ ☐ ☐ a) Planejamento do manejo. Clique aqui para acrescentar 

informações sobre os resultados 

da APA. 
☐ ☐ ☐ ☐ b) Recuperação de áreas e ações mitigatórias. 

☐ ☐ ☐ ☐ c) Manejo da vida silvestre ou de habitat e de 

recursos naturais. 

☐ ☐ ☐ ☐ d) Divulgação e informação à sociedade. 

☐ ☐ ☐ ☐ e) Controle de visitantes. 

☐ ☐ ☐ ☐ f) Implantação e manutenção da infraestrutura. 

☐ ☐ ☐ ☐ g) Prevenção, detecção de ameaças e aplicação 

da lei. 

☐ ☐ ☐ ☐ h) Supervisão e avaliação de desempenho de 

funcionários. 
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☐ ☐ ☐ ☐ i) Capacitação e desenvolvimento de recursos 

humanos. 

☐ ☐ ☐ ☐ j) Organização, capacitação e desenvolvimento 

das comunidades locais e conselhos. 

☐ ☐ ☐ ☐ k) Desenvolvimento de pesquisas na APA. 

☐ ☐ ☐ ☐ l) Monitoramento de resultados. 

 

 

17. DESENHO DO SISTEMA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
C/T C/P D/P D/T  Observações 

☐ ☐ ☐ ☐ a) O sistema de UCs representa adequadamente 

a diversidade dos ecossistemas na região. 

Clique aqui para acrescentar 

informações sobre o desenho do 

sistema de unidades de 

conservação estadual. 
☐ ☐ ☐ ☐ b) O sistema de UCs protege adequadamente 

contra a extinção ou a redução populacional das 

espécies. 

☐ ☐ ☐ ☐ c) O sistema de UCs consiste primariamente de 

ecossistemas íntegros. 

☐ ☐ ☐ ☐ d) Áreas de alto valor para a conservação de 

espécies-chave são protegidas sistematicamente. 

☐ ☐ ☐ ☐ e) Áreas de alto valor para uso sustentável dos 

recursos naturais são protegidas 

sistematicamente. 

☐ ☐ ☐ ☐ f) O sistema de UCs mantém os processos 

naturais no nível da paisagem. 

☐ ☐ ☐ ☐ g) O sistema de UCs inclui a proteção das áreas 

de transição (ecótonos) entre os ecossistemas. 

☐ ☐ ☐ ☐ h) O sistema de UCs abrange todos os estágios 

sucessionais. 

☐ ☐ ☐ ☐ i) Áreas de alta biodiversidade são protegidas 

sistematicamente. 

☐ ☐ ☐ ☐ j) Áreas de alto endemismo são protegidas 

sistematicamente. 

☐ ☐ ☐ ☐ k) O desenho e a configuração do sistema da UCs 

otimizam a conservação da biodiversidade. 

☐ ☐ ☐ ☐ l) O sistema de UCs possibilita a manutenção da 
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cultura e das populações tradicionais. 

☐ ☐ ☐ ☐ m) O sistema de UCs garante a proteção de 

características relevantes de natureza cultural. 

☐ ☐ ☐ ☐ n) As categorias existentes no sistema são 

pertinentes. 

 

 

 

 

 

18. POLÍTICAS DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
C/T C/P D/P D/T  Observações 

☐ ☐ ☐ ☐ a) As políticas estaduais de UCs refletem a visão, 

as metas e os objetivos do sistema de UCs. 

Clique aqui para acrescentar 

informações sobre a política de 

unidades de conservação 

estadual. 
☐ ☐ ☐ ☐ b) A área de terras protegida é adequada para 

conservar os processos naturais no nível da 

paisagem. 

☐ ☐ ☐ ☐ c) Existe um claro comprometimento com a 

proteção de uma rede de UCs viável e 

representativa. 

☐ ☐ ☐ ☐ d) Há um inventário abrangente da diversidade 

biológica da região. 

☐ ☐ ☐ ☐ e) Existe uma avaliação da série histórica da 

variabilidade dos ecossistemas na região. 

☐ ☐ ☐ ☐ f) Há metas de recuperação para os ecossistemas 

sub-representados e/ou muito reduzidos 

☐ ☐ ☐ ☐ g) Há pesquisas contínuas sobre as questões 

prioritárias relativas às UCs. 

☐ ☐ ☐ ☐ h) O sistema de UCs é revisto periodicamente 

para identificar lacunas ou pontos fracos (e.g. 

análises de lacunas). 

☐ ☐ ☐ ☐ i) Existe um programa efetivo de treinamento e 

capacitação para os funcionários das UCs. 

☐ ☐ ☐ ☐ j) Existe um programa efetivo de capacitação dos 

atores envolvidos no processo de gestão. 

☐ ☐ ☐ ☐ k) O manejo das UCs é avaliado rotineiramente. 
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☐ ☐ ☐ ☐ l) Existem diretrizes, metas e estratégias voltadas 

para a sustentabilidade do uso dos recursos 

naturais, no interior e/ou no entorno das UCs. 

☐ ☐ ☐ ☐ m) Existem diretrizes, metas e estratégias 

correlacionadas com os aspectos socioculturais, 

comprometidas com o desenvolvimento das 

populações tradicionais tanto dentro como no 

entorno das UCs. 

☐ ☐ ☐ ☐ n) A estrutura organizacional para o sistema de 

UCs propicia a efetividade de gestão. 

 

 

19. CONTEXTO POLÍTICO 
C/T C/P D/P D/T  Observações 

☐ ☐ ☐ ☐ a) A legislação relacionada às UCs complementa 

os objetivos das mesmas e promove a 

efetividade de gestão. 

Clique aqui para acrescentar 

informações sobre o contexto 

político das UCs. 

☐ ☐ ☐ ☐ b) Há compromisso e recursos financeiros 

suficientes para a gestão efetiva do sistema de 

UCs. 

☐ ☐ ☐ ☐ c) As metas de proteção ambiental estão 

incluídas em todos os aspectos da política de 

desenvolvimento. 

☐ ☐ ☐ ☐ d) Existe um alto nível de comunicação 

interinstitucional. 

☐ ☐ ☐ ☐ e) Existe a aplicação efetiva das leis e dos 

regulamentos relacionados às UCs em todos os 

níveis. 

☐ ☐ ☐ ☐ f) As políticas estaduais estabelecem a ampla 

divulgação da educação ambiental em todos os 

níveis. 

☐ ☐ ☐ ☐ g) As políticas estaduais fomentam o manejo 

sustentável dos recursos naturais. 

☐ ☐ ☐ ☐ h) As políticas estaduais fomentam um conjunto 

de mecanismos de conservação de recursos 

naturais. 
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☐ ☐ ☐ ☐ i) Existe o treinamento adequado sobre a área 

ambiental para todos os funcionários 

governamentais em todos os níveis. 

☐ ☐ ☐ ☐ j) Políticas estaduais favorecem o diálogo e a 

participação da sociedade civil organizada. 

 

DADOS DO INFORMANTE 

Nome:Clique aqui para digitar texto. 

Instituição/departamento:Clique aqui para digitar texto. 

Setor:Clique aqui para digitar texto. 

Cargo/função:Clique aqui para digitar texto. 

Tel.:Clique aqui para digitar 

texto. 

E-mail:Clique aqui para digitar texto. 

Endereço:Clique aqui para digitar texto. 

Cidade:Clique aqui para 

digitar texto. 

Estado:Clique aqui 

para digitar texto. 

CEP:Clique aqui para digitar texto. 
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ANEXOS 
 

2. PRESSÕES E AMEAÇAS (EM ANEXO) 
 

PRESSÃO 

Atividade que impacta a APA:Clique aqui para especificar a atividade que impacta a APA. P. ex.: 

Produção de carvão vegetal. 

Houve pressão nos últimos cinco anos?         ☐Sim             ☐ Não 

A pressão nos 

últimos cinco anos 

tendeu a: 

O nível de pressão nos últimos cinco anos tem sido: 

☐ Aumentar 

drasticamente 

Abrangência: Impacto: Permanência: (tempo de recuperação da 

área): 

☐ Aumentar 

ligeiramente 

☐ Total (>50%) 

 

☐ Severo 

 

☐ Permanente (>100 anos) 

 

☐ Permanecer 

constante 

☐ Generalizada (15-50%) 

 

☐ Alto 

 

☐ A longo prazo (20-100 anos) 

 

☐ Diminuir 

ligeiramente 

☐ Espalhada (5-15%) 

 

☐ Moderado 

 

☐ A médio prazo (5-20 anos) 

 

☐ Diminuir 

drasticamente 

☐ Localizada (<5%) ☐ Suave ☐ A curto prazo (<5 anos) 

 

AMEAÇA 

Ameaça:Clique aqui para especificar a atividade que pode impactar a APA em um futuro próximo. P. 

ex.: Produção de carvão vegetal. 

Será uma ameaça nos próximos cinco anos?      ☐Sim             ☐ Não 

A probabilidade de 

essa ameaça se 

concretizar nos 

próximos cinco 

anos é: 

A severidade desta ameaça nos próximos cinco anos será provavelmente: 
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☐ Muito alta Abrangência: Impacto: Permanência: (tempo de recuperação da 

área): 

☐ Alta ☐ Total (>50%) 

 

☐ Severo 

 

☐ Permanente (>100 anos) 

 

☐ Média ☐ Generalizada (15-50%) 

 

☐ Alto 

 

☐ A longo prazo (20-100 anos) 

 

☐ Baixa ☐ Espalhada (5-15%) 

 

☐ Moderado 

 

☐ A médio prazo (5-20 anos) 

 

☐ Muito baixa ☐ Localizada (<5%) ☐ Suave ☐ A curto prazo (<5 anos) 

 



 

 

APÊNDICE B – Informações institucionais e gerenciais das APA estaduais na 
Bahia 
 
 

Nome da UC Ato de 
Criação 

Ato 
Vigente Gestor Conselho 

Gestor 

Diagnóstico 
Ambiental e 

Consulta 
Pública 

Plano de 
Manejo 

Res. 
CEPRAM 

sobre 
Plano de 
Manejo 

Bacia do Cobre / 
São Bartolomeu 

D.E. nº 
7.970 de 
05.06.01 

D.E. nº 
7.970 de 
05.06.01 

Sim Sim Não Existe Não 
Existe - 

Bacia do Rio de 
Janeiro 

D.E. nº 
2.185 de 
07.06.93 

D.E. nº 
7.971 de 
05.06.01 

Sim Não Existe Não 
existe - 

Baía de Camamu 
D.E. nº 

8.175 de 
27.02.02 

D.E.nº 
8.175 de 
27.02.02 

Sim Sim Existe Não 
Existe - 

Baía de Todos os 
Santos 

D.E. nº 
7.595 de 
05.06.99 

D.E. nº 
7.595 de 
05.06.99 

Sim Sim Existe Não 
Existe - 

Caminhos 
Ecológicos da Boa 

Esperança 

D.E. nº 
8.552 de 
05.06.03 

D.E. 
nº8.552 

de 
05.06.03 

Sim Sim Não Existe Não 
Existe - 

Caraíva/Trancoso 
D.E. nº 

2.215 de 
14.06.93 

D.E. nº 
2.215 de 
14.06.93 

Sim Sim Existe Existe 
R. C.  nº 
2.532 de 
24.11.00 

Coroa Vermelha 
D.E. nº 

2.184 de 
07.06.93 

D.E.nº 
2.184 de 
07.06.93 

Sim Não Existe Existe 
R. C.  nº 
1.768 de 
18.09.98 

Costa de Itacaré/ 
Serra Grande 

D.E. nº 
2.186 de 
07.06.93 

D.E. nº 
8.649 de 
22.09.03 

Sim Sim Existe Existe 
R. C.  nº 
1.334 de 
19.12.96 

Dunas e Veredas 
do Baixo Médio 
São Francisco 

D.E. nº 
6.547 de 
18.07.97 

D.E. nº 
6.547 de 
18.07.97 

Sim Não Existe Não 
existe - 

Gruta dos 
Brejões/Vereda do 
Romão Gramacho 

D.E. nº 
32.487 

de 
13.11.85 

D.E. nº 
32.487 

de 
13.11.85 

Não Não Existe Existe 
R. C.  nº 
3.047 de 
18.10.02 

Guaibim 
D. E. nº 
1.164 de 
11.05.92 

D. E. nº 
1.164 de 
11.05.92 

Sim Não Existe Existe - 

Ilhas de Tinharé e 
Boipeba 

D.E. nº 
1.240 de 
05.06.92 

D.E. nº 
1.240 de 
05.06.92 

Sim Sim Existe Existe 
R. C.  nº 
1.692 de 
19.06.98 

Joanes – Ipitanga 
D.E. nº 

7.596 de 
05.06.99 

D.E. nº 
7.596 de 
05.06.99 

Sim Sim Existe Existe 
R. C.  nº 
2.974 de 
24.05.02 

Lago de Pedra do 
Cavalo 

D.E. nº 
6.548 de 
18.07.97 

D.E. nº 
6.548 de 
18.07.97 

Sim Não Existe Não 
existe - 

Lago do 
Sobradinho 

D.E. 
nº9.957 

de 
30.03.06 

D.E. 
nº9.957 

de 
30.03.06 

Sim Não Não Existe Não 
Existe - 
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Nome da UC Ato de 
Criação 

Ato 
Vigente Gestor Conselho 

Gestor 

Diagnóstico 
Ambiental e 

Consulta 
Pública 

Plano de 
Manejo 

Res. 
CEPRAM 

sobre 
Plano de 
Manejo 

Lagoa Encantada e 
Rio Almada 

D.E. nº 
2.217 de 
14.06.93 

D.E. nº 
8.650 de 
22.09.03 

Não Sim 
Não existe 

(para a área 
ampliada) 

Não 
existe 

(para a 
área 

ampliada) 

R. C.  nº 
1.802 de 
23.10.98 

Lagoa Itaparica 
D.E. nº 

6.546 de 
18.07.97 

D.E. nº 
6.546 de 
18.07.97 

Sim Sim Existe Não 
existe - 

Lagoas de 
Guarajuba 

R. C. nº 
387 de 

27.02.91 

R. C. nº 
388 de 

12.03.91 
Sim Sim Existe Existe - 

Lagoas e Dunas do 
Abaeté 

D.E. nº 
351 de 

22.09.87 

D.E. nº 
2.540 de 
18.10.93 

Sim Sim Existe Existe 
R. C.  nº 
1.660 de 
22.05.98 

Litoral Norte do 
Estado da Bahia 

D.E. nº 
1.046 de 
17.03.92 

D.E. nº 
1.046 de 
17.03.92 

Sim Sim Existe Existe 
R. C.  nº 
1.040 de 
21.02.95 

Mangue Seco 
D.E. nº 
605 de 

06.11.91 

D.E. nº 
605 de 

06.11.91 
Sim Sim Existe Existe 

R. C.  nº 
983 de 

23.09.94 

Marimbus/Iraquara 
D.E. nº 

2.216 de 
14.06.93 

D.E. nº 
2.216 de 
14.06.93 

Não Sim Existe Existe 
R. C.  nº 
1.440 de 
20.06.97 

Plataforma 
Continental do 
Litoral Norte 

D.E. nº 
8.553 de 
05.06.03 

D.E. nº 
8.553 de 
05.06.03 

Sim Não Não Existe Não 
Existe - 

Ponta da 
Baleia/Abrolhos 

D.E. nº 
2.218 de 
14.06.93 

D.E. nº 
2.218 de 
14.06.93 

Não Não Não existe Não 
existe - 

Pratigi 
D.E. nº 

7.272 de 
02.04.98 

D.E. nº 
8.036 de 
20.09.01 

Sim Não Existe Existe 
R. C.  nº 
2.553 de 
24.11.00 

Rio Capivara 
D.E. nº 

2.219 de 
14.06.93 

D.E. nº 
2.219 de 
14.06.93 

Sim Sim Existe Existe 
R. C.  nº 
2.872 de 
21.09.01 

Rio Preto 

D.E. nº 
10.019 

de 
05.06.06 

D.E. nº 
10.019 

de 
05.06.06 

Sim Não Não Existe Não 
Existe - 

Santo Antônio 
D. E. nº 
3.413 de 
31.08.94 

D.E. nº 
3.413 de 
31.08.94 

Sim Sim Existe Existe 
R. C.  nº 
1.318 de 
19.12.96 

São Desidério 

D. E. nº 
10.020 

de 
05.06.06 

D.E. 
nº10.020 

de 
05.06.06 

Sim Não Não Existe Não 
Existe - 

Serra Branca / 
Raso da Catarina 

D. E. nº 
7.972 de 
05.06.01 

D.E. nº 
7.972 de 
05.06.01 

Não Sim Não Existe Não 
Existe - 

Serra do Barbado 
D.E. nº 

2.183 de 
07.06.93 

D.E. nº 
2.183 de 
07.06.93 

Sim Sim Existe Existe 
R. C.  nº 
2.495 de 
22.02.02 
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Nome da UC Ato de 
Criação 

Ato 
Vigente Gestor Conselho 

Gestor 

Diagnóstico 
Ambiental e 

Consulta 
Pública 

Plano de 
Manejo 

Res. 
CEPRAM 

sobre 
Plano de 
Manejo 

Serra do Ouro 

D. E. nº 
10.194 

de 
27.12.06 

D. E. 
nº10.194 

de 
27.12.06 

Sim Sim Não Existe Não 
Existe - 
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APÊNDICE C – Resultados brutos da aplicação do questionário de avaliação 
rápida 
  
 
1 Quadro sobre o contexto, pressões e ameaças em cada APA 
 
  Joanes-Ipitanga Abaeté Rio Capivara Litoral Norte 
CONTEXTO 0,593103448 0,634482759 0,751724138  0,855172414 
Importância Biológica 0,44 0,5 0,8 1 
Importância Sócioeconômica 0,6 0,72 0,84 0,92 
Vulnerabilidade 0,755555556 0,688888889 0,6 0,622222222 
Pressões 0,928571429                  0,55                  0,93                   0,77  
Ameaças                         0,93                   0,63                  0,93                   0,65  
 
Legenda: 

  Alta Efetividade 
  Média Efetividade 
  Baixa Efetividade 
 
 
2 Quadro sobre a efetividade de gestão em cada APA 
 

  
Joanes-
Ipitanga Abaeté 

Rio 
Capivara 

Litoral 
Norte 

EFETIVIDADE DE GESTÃO 0,31641791 0,352238806 0,447761194 0,662686567 
PLANEJAMENTO 0,55 0,5625 0,5 0,6625 
Objetivos 0,6 0,44 0,84 0,76 
Amparo Legal 0,52 0,64 0,44 0,76 
Desenho e Planejamento da Área 0,533333333 0,6 0,266666667 0,5 
INSUMOS 0,245454545 0,181818182 0,272727273 0,572727273 
Recursos Humanos 0,28 0,08 0,36 0,6 
Comunicação e Informação 0,2 0,3 0,533333333 0,733333333 
Infraestrutura 0,12 0,36 0,2 0,4 
Recursos Financeiros 0,366666667 0 0 0,533333333 
PROCESSOS 0,270588235 0,423529412 0,6 0,741176471 
Planejamento de Gestão 0,12 0,16 0,52 0,68 
Processo de Tomada de Decisão 0,533333333 0,8 0,866666667 1 
Pesquisa, Avaliação e 
Monitoramento 0,133333333 0,266666667 0,4 0,533333333 
RESULTADOS 0,2 0,283333333 0,483333333 0,716666667 

Legenda: 
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  Alta Efetividade 
  Média Efetividade 
  Baixa Efetividade 
 
 
3 Quadros sobre os aspectos analisados referentes à efetividade de gestão 
 
  Efetividade 
PLANEJAMENTO 0,56875 
OBJETIVOS 0,66 
6a) Proteção da biodiversidade 1 
6b) Objetivos claros 0,6 
6c) Consistência 0,25 
6d) Compreensão 0,9 
6e) Apoio da comunidade 0,55 
AMPARO LEGAL 0,59 
7a)Proteção legal 0,9 
7b) Situação fundiária 0,4 
7c) Demarcação 0,8 
7d) Recursos humanos 0,45 
7e) Resolução de conflitos 0,4 
DESENHO E PLANEJAMENTO DA ÁREA 0,475 
8a) Localização 0,7 
8b) Desenho 0,6 
8c) Zoneamento 0,5 
8d) Usos no entorno 0,15 
8e) Fluxo gênico 0,8 
8f) Processo participativo 0,1 
 
  Efetividade 
INSUMOS 0,320454545 
RECURSOS HUMANOS 0,33 
9a) Quantidade de pessoas 0,05 
9b) Habilidades 0,7 
9c) Capacitação 0,4 
9d) Avaliação de desempenho 0,35 
9e) Condições de trabalho 0,15 
COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 0,441666667 
10a) Meios de comunicação 0,5 
10b) Disponibilidade de informação 0,5 
10c) Meios de coleta 0,45 
10d) Meios de processamento 0,25 
10e) Comunicação com comunidade 0,45 
10f) Comunicação entre comunidades 0,5 



169 

 

INFRAESTRUTURA 0,27 
11a) Transporte 0,5 
11b) Equipamento de campo 0,4 
11c) Instalações paraequipes 0,1 
11d) Instalações para visitantes 0,05 
11e) Manutenção 0,3 
RECURSOS FINANCEIROS 0,233333333 
12a) Fundos no passado 0,05 
12b) Fundos para o futuro 0,3 
12c) Práticas de administração 0,25 
12d) Distribuição de recursos 0,2 
12e) Perspectiva financeira 0,1 
12f) Capacidade de captação 0,5 
 
  Efetividade 
PROCESSOS 0,508823529 
PLANEJAMENTO DE GESTÃO 0,37 
13a) Planejamento do manejo 0,3 
13b) Inventário 0,4 
13c) Estratégia para pressões e ameaças 0,3 
13d) Plano de trabalho 0,5 
13e) Monitoramento 0,35 
PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO 0,8 
14a) Organização interna 0,9 
14b) Transparência 0,6 
14c) Parcerias 0,9 
14d) Decisões em conjunto com a comunidade 0,7 
14e) Fluxo de comunicação 0,8 
14f) Conselho efetivo 0,9 
PESQUISA, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO 0,333333333 
15a) Impactos legais 0,4 
15b) Impactos ilegais 0,25 
15c) Pesquisa ecológica 0,3 
15d) Pesquisa socioeconômica 0,3 
15e) Acesso à pesquisa científica 0,4 
15f) Identificação de necessidades 0,35 
 
  Efetividade 
RESULTADOS 0,420833333 
16a) Planejamento do manejo 0,4 
16b) Recuperação 0,5 
16c) Manejo da vida silvestre/recursos 0,4 
16d) Divulgação 0,6 
16e) Controle de visitantes 0 
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16f) Infra-estrutura 0,25 
16g) Prevenção de ameaças 0,6 
16h) Gestão de pessoal 0,35 
16i) Capacitação 0,4 
16j) Relação com comunidades locais 0,7 
16k) Desenvolvimento de pesquisas 0,5 
16l) Monitoramento de resultados 0,35 
 
Legenda: 

  Alta Efetividade 
  Média Efetividade 
  Baixa Efetividade 
 
 
 
4 Quadro sobre percepção dos gestores sobre o sistema de unidades de 
conservação 
 
  Efetividade 
SISTEMA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 0,46973684 
DESENHO DO SISTEMA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA BAHIA 0,84736842 
17a)Representatividade 0,7 
17b)Proteção contra extinção 0,5 
17c)Integridade 0,25 
17d)Áreas para espécies-chave 0,4 
17e)Áreas para uso sustentável 0,4 
17f)Processos naturais 0,4 
17g)Zonas de transição 0,5 
17h)Estágios sucessionais 0,8 
17i)Biodiversidade 0,8 
17j)Endemismo 0,7 
17k)Desenho 0,5 
17l)Manutenção da cultura 0,6 
17m)Características 0,7 
17n)Pertinência das categorias 0,8 
POLÍTICAS DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NA BAHIA 0,55263158 
18a) Políticas estaduais 0,5 
18b) Conservação de processos 0,45 
18c) Rede de UC 0,4 
18d) Inventário 0,5 
18e) Avaliação do ecossistema 0,35 
18f) Recuperação 0,25 
18g) Pesquisa 0,25 
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18h) Análise de lacunas 0,4 
18i) Capacitação de funcionários 0,25 
18j) Capacitação de outros atores 0,35 
18k) Avaliação da gestão 0,25 
18l) Sustentabilidade 0,45 
18m) Aspectos socioculturais 0,5 
18n) Estrutura e gestão 0,35 
CONTEXTO POLÍTICO 0,47894737 
19a) Contribuição da legislação 0,6 
19b) Recursos financeiros 0,3 
19c) Políticas de proteção 0,35 
19d) Comunicação interinstitucional 0,3 
19e) Aplicação de leis 0,3 
19f) Educação ambiental 0,6 
19g) Manejo sustentável 0,6 
19h) Conservação de recursos 0,6 
19i) Capacitação na área ambiental 0,2 
19j) Diálogo em sociedade civil 0,7 

Legenda: 

  Alta Efetividade 
  Média Efetividade 
  Baixa Efetividade 
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