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Resumo 

Apesar de ser considerada a 6ª cidade com melhor qualidade de vida do Rio de Janeiro, 

ter um Índice de Desenvolvimento Humano considerado alto e possuir 1/3 de seu território 

ocupado por Unidades de Conservação, ainda há muitas questões que necessitam ser 

reconfiguradas no município de Maricá (RJ). Neste sentido, o presente trabalho teve como 

objetivo avaliar quanto a gestão influencia na conservação das UCs do município, a partir da 

aplicação do método RAPPAM (Rapid Assessment and Prioritization of Protected Area 

Management). Este método permitiu a avaliação das pressões e ameaças; contexto; 

planejamento; insumos e processos referentes às UCs com o auxílio do plano de manejo, de 

entrevista com o gestor e visitas a campo. De maneira geral, a efetividade da gestão das UCs 

de Maricá foi avaliada como Média-Baixa e este resultado deu-se devido a diversos fatores 

como: a instabilidade do cargo de gestor das Unidades, a falta de recursos financeiros e a 

ausência do poder público nas unidades. O elemento mais bem avaliado foi o planejamento, 

que engloba os módulos: objetivos das UCs, amparo legal e desenho e planejamento da área, 

recebeu uma avaliação de 53,33% e o elemento com menor efetividade foi o dos insumos, sendo 

abrangido pelos módulos recursos humanos; comunicação e informação; infraestrutura e 

recursos financeiros, que foi avaliado com uma nota de 29% da efetividade máxima (100%).  A 

partir destes resultados, foram identificados os pontos prioritários para a melhoria da gestão e, 

foram apontados também, os aspectos positivos e negativos do método. 

 

Palavras-chave: Efetividade. Gestão. Maricá. método RAPPAM. Unidades de conservação. 

UCs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Despite being considered the sixth city on Rio de Janeiro with better quality of life, with 

high Human Development Index (HDI) and 1/3 of the territory occupied by protected areas 

(PA), some issues need to be solved about Maricá (RJ). Thus, the general intentions of this 

research were to evaluate how the Management Effectiveness influences on the conservation 

of protected areas with the Rapid Assessment and Prioritization of Protected Area Management 

(RAPPAM) Methodology. This method allowed the evaluation of threats and pressures; 

context; biological and socio-economic importance and vulnerability on the protected areas 

with the support of the management plan, interview with the protected area administrators and 

technic visits. Generally, the management effectiveness in the Marica’s protected areas was 

classified as medium-low, and this result is based on the administrators’ instability job, low 

financial resources and the government default in the protected areas. The higher score element 

was “Design and Planning, which includes: PA objectives; Legal security; Site design and 

planning and PA system design. Whereas, the Critical management activity was the inputs: 

staff, communication and information, infrastructure and finances which received the degree 

29%, considering that the maximum degree is 100%. Based on these results, the priority points 

for better management were identified, as the positive and negative aspects of RAPPAM. 

 

Key Words: Effectiveness. Management. Maricá. RAPPAM method. Protected Areas. PA. 
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1. INTRODUÇÃO 

A vida humana depende do bom funcionamento dos ecossistemas e dos serviços 

ambientais por eles fornecidos. Para isto, é necessário que os recursos naturais e a 

biodiversidade sejam preservados, a fim de que não haja um colapso nos ecossistemas em que 

vivem.  

Nesse sentido, foi criado Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), que foi 

concebido em forma de lei (n° 9.985/2000), a fim de potencializar as unidades de conservação 

(UCs) para que sejam administradas de forma integrada no âmbito jurídico. Ou seja, as 

informações contidas no SNUC são utilizadas para administrar várias categorias de unidades 

de conservação (MMA, 2016). Entretanto, a efetividade e integridade da administração destas 

UCs estão sendo questionadas no mundo inteiro (STOLL-KLEEMANN, 2010). E essa situação 

não é diferente aqui no Brasil (ARAÚJO; BERNARD, 2016). 

O órgão responsável por administrar as unidades de conservação da natureza no Estado 

Rio de Janeiro é o Instituto Estadual do Ambiente (INEA). O INEA, por meio da Diretoria de 

Biodiversidade e Áreas Protegidas (DIBAP), protege amostras representativas de todos os 

ecossistemas nativos associados à Mata Atlântica fluminense, garantindo refúgio para inúmeras 

espécies vulneráveis ou ameaçadas de extinção. Atualmente, 8.627 km² do território do Estado 

do Rio de Janeiro (19,7% do total) estão protegidos legalmente por UC's de diferentes 

categorias estabelecidas pelo SNUC (INEA, 2015a). 

Maricá é considerado o município com maior percentual de seu território total (362,57 

km²) protegido por UCs no estado do Rio de Janeiro (INEA, 2015b). A criação de tantas 

unidades de conservação em Maricá representa um passo fundamental para a conservação dos 

ecossistemas e para a manutenção da qualidade de vida no município, que possui importantes 

ambientes costeiros, lagunares e encostas (DERANI, 2001).  

As unidades de conservação em âmbito municipal são as que predominam no município 

em relação às estaduais e federais. Geralmente, as UCs municipais são localizadas em áreas 

urbanas e periurbanas e caracterizadas por serem menores territorialmente. Essas características 

permitem que a biodiversidade local seja protegida em escalas muitas vezes incompatíveis com 

a gestão federal ou estadual, aumentam a conectividade entre os ecossistemas locais e são 

consideradas áreas potenciais para o uso público, permitindo o acesso da população (CLARE; 

GONÇALVES; MEDEIROS, 2009).  
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1.1.CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

O município objeto da área de estudo é rico não só em áreas protegidas, mas também 

historicamente. Sua história oficial começa no dia 8 de janeiro de 1854, quando o governo do 

Rio de Janeiro doa a Antônio Mariz uma sesmaria medindo cerca de 1000 m², na praia fronteira 

às ilhas Maricás, onde atualmente é a praia de Itaipuaçu.  

Essas ilhas são importantes e viraram referência em mapas, pois estão localizadas entre 

duas localidades que se distinguiram após o descobrimento das ilhas: Rio de Janeiro e Cabo 

Frio (FERNANDES, 2013).  

No entanto, o povoamento de Maricá começou antes da doação, quando o padre José de 

Anchieta chega às margens da lagoa em 1584, onde encontrou diversos núcleos em plena 

atividade. Os núcleos que tinham maior destaque eram os de São José de Imbassaí e a Fazenda 

de São Bento (IBGE, 2017).  

Em 1889, logo após a Proclamação da República, a Vila de Maricá apresentava um tão 

grande progresso que o governo resolveu elevá-la a categoria de cidade (MARICÁ INFO, 

2017).  

Assim como historicamente Maricá deixou de ser vila, atualmente também vive um 

processo de transformação considerável, deixando de ter características de região dos lagos e 

apresentando características de região metropolitana, sendo marcado por um crescimento 

populacional maior que os outros municípios da Região dos Lagos.  

Embora tenha sido durante muitos anos uma cidade com caráter predominantemente 

veranista, nos últimos quinze anos Maricá vem se tornando opção de moradia fixa para a 

população não só dos municípios vizinhos como Rio de Janeiro e Niterói, mas também de outros 

estados mais distantes do país (PMM/ SMA, 2013).  

Segundo dados do último censo, a população de Maricá triplicou de 1992 a 2008 e esse 

crescimento transformou a cidade na segunda com maior crescimento populacional do Rio de 

Janeiro, só perdendo para Rio das Ostras (IBGE, 2010). Atualmente, é considerado como parte 

integrante tanto da região metropolitana, quanto da Região dos Lagos, sendo o município mais 

a leste da região metropolitana que compõe o grande polo urbano do Estado, sendo e por outro 

lado, o município mais a oeste do conjunto de tradicionais cidades turísticas e veranistas da 

Região dos Lagos (PMM/SMA, 2013).  

Maricá possui poucos habitantes comparado a outros municípios da região metropolitana: 

foram estimados 127.461 habitantes para o município no ano de 2010 (IBGE, 2010), porém, 

destaca-se como o município que apresenta na Região Metropolitana uma tendência de 

crescimento positiva e contínua, superando outros municípios como Itaboraí e São Gonçalo no 
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ritmo de aumento populacional. Os principais motivos deste aumento são a saturação do centro 

metropolitano, a relativa descompressão espacial, as amenidades litorâneas e a acessibilidade 

viária em constante expansão nas décadas recentes (PMM/SMA, 2013).  

A área de estudo, ilustrada na figura 1, faz divisa com os municípios de Saquarema, 

Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Tanguá além de ser localizado a leste da baía de Guanabara. 

Figura 1 - Localização geral do município de Maricá

 
Fonte: Próprio autor 

1.2.JUSTIFICATIVAS 

O bioma predominante da área de estudo é a Mata Atlântica, que é um dos que mais sofre 

em relação ao desmatamento, em função do desenvolvimento dos outros 3.428 municípios em 

que está inserido (SOSMA, 2016). Maricá é um dos cinco municípios do estado com maior 

quantidade de Mata Atlântica, cobrindo 50% do seu território, o que é equivalente a uma área 

de cinco vezes o tamanho do Parque Nacional da Tijuca (PMM/SMA, 2013). Considerando 

esta característica, a presença de UCs em Maricá é fundamental para a conservação deste bioma, 

tendo em vista que as UCs municipais são maioria no município (INEA, 2015).   

Apesar de ser considerada a 6ª cidade com melhor qualidade de vida do Rio de Janeiro,  

com Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) considerado alto (0,765) (IBGE, 

2010), ainda há muitas questões que precisam ser reconfiguradas em relação às questões 

ambientais do município, considerando que recebe recursos como o Fundo Municipal de 

Proteção e Conservação Ambiental, bem como recursos de compensação ambiental oriundos 

de processos de licenciamento e o ICMS Ecológico Municipal (PNM/SMA, 2013). Diante de 
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um cenário de baixa disponibilidade destes recursos financeiros e pouco suporte político, 

estudos para avaliar a efetividade da gestão em unidades de conservação se tornaram essenciais 

para promover a conservação da biodiversidade, apontar ferramentas úteis e medidas 

prioritárias a fim de colaborar com a administração dos gestores.  

Por fim, é importante ressaltar que o método a ser utilizado é limitado, pois apesar da 

gestão participativa acontecer no local, o questionário foi realizado com base nas respostas 

dadas de uma única pessoa: Gestor das Unidades de Conservação Municipais de Maricá. Desta 

forma, a veracidade das informações pode ser questionada, e há apenas um único olhar/opinião 

para os questionamentos realizados.   

1.3.OBJETIVOS 

1.3.1. Geral 

Avaliar quanto a gestão influencia na conservação das UCs municipais de Maricá. 

1.3.2. Específicos 

• Desenvolver uma adaptação para a aplicação do Método RAPPAM (Metodologia para 

Avaliação Rápida e a Priorização da Gestão das Unidades de Conservação) à unidades 

municipais;  

• Diagnosticar a efetividade de gestão nas unidades municipais: REVIS de Maricá (com 

foco na Pedra do Silvado e do Macaco) e ARIE Espraiado; 

• Identificar aspectos prioritários afim de apontar sugestões nas UCs, de forma que torne 

a gestão mais efetiva. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Trabalhos utilizando o método tiveram grande repercussão tanto mundialmente, quanto 

no Brasil. O Ibama e o WWF-Brasil aplicaram o método, de autoria de Ervin (2003), a fim de 

avaliar a efetividade das unidades de conservação em âmbito federal (IBAMA & WWF, 2007). 

Além disso, cumpre citar ainda o trabalho de Lu; Kao; Chao (2012) que avalia a efetividade de 

manejo de 5 áreas protegidas no Taiwan utilizando o método.  

Cabe destacar que o método também foi utilizado e demonstrou eficácia na avaliação de 

unidades de conservação marinhas. Araújo; Bernard (2016) avaliaram a efetividade de gestão 

de uma extensa área de proteção marinha no nordeste brasileiro e Júnior et. al. (2016) 

identificaram indicadores de sucesso das áreas protegidas marinhas do Brasil. Esses indicadores 

de sucesso, foram obtidos através do método RAPPAM. 

A fim de compreender com maior facilidade os temas abordados ao longo desta 

monografia, faz-se necessária a abordagem de conceitos referentes à ecologia e Unidades de 

Conservação em geral (seção 2.1). 

Por muitas vezes, aqui no Brasil, o termo “áreas protegidas” é utilizado como sinônimo 

de “unidades de conservação”, que não possui tradução em outros idiomas e pode ser entendido 

como um subconjunto das áreas protegidas. Neste trabalho, o entendimento da gestão destes 

locais no Brasil é fundamental para o posterior entendimento de como ocorre esta gestão nas 

UCs municipais (seção 2.2). 

A gestão das amostras representativas de todos os ecossistemas nativos associados à Mata 

Atlântica fluminense é de suma importância, considerando que, segundo dados da SOSMA 

(2017), o desmatamento na Mata Atlântica cresceu cerca de 60% em menos de um ano, 

caracterizando o maior desmatamento em 10 anos (seção 2.3). 

2.1.CONCEITOS FUNDAMENTAIS REFERENTES ÀS UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO 

Ao consultar em um dicionário o significado da palavra gestão, obtém-se um conceito 

simples: “ato de gerir ou administrar” (MICHAELIS, 2017).  

Já o conceito de gestão ambiental, pode ser entendido como um processo de mediação 

de interesses, ou até mesmo conflitos entre atores sociais que agem sobre a natureza, 

objetivando garantir o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Cabe destacar que 

a essa gestão não é neutra. Ou seja, o Estado não pode definir de fato as decisões ou benefícios 

advindos do meio ambiente. Deve-se praticar uma gestão ambiental participativa para tornar 

todo o processo de tomada de decisões referente aos interesses comuns, transparente 

(QUINTAS, 2006). 
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Segundo o Art. 30 do SNUC, “as unidades de conservação podem ser geridas por 

organizações da sociedade civil de interesse público com objetivos afins aos da unidade, 

mediante instrumento a ser firmado com o órgão responsável por sua gestão” (BRASIL, 2000). 

Ou simplesmente, podem ser administradas por um gestor escolhido pelo órgão gestor, a fim 

de implantar e fazer o manejo da Unidade, que devem ser trabalhados conforme seus objetivos 

de criação, o grupo e a categoria de manejo em que se enquadram no SNUC (WWF, 2017). 

De acordo com o Art. 2º do SNUC, o termo manejo significa todo e qualquer 

procedimento que vise assegurar a conservação da diversidade biológica e dos ecossistemas 

(BRASIL, 2000).  Ainda sobre este conceito, segundo um documento do WWF Brasil, o 

manejo de unidades de conservação é o conjunto de ações e atividades necessárias ao alcance 

dos objetivos de conservação das áreas protegidas, incluindo atividades afins, como: proteção, 

educação ambiental e pesquisa, bem como atividades de administração ou gerenciamento 

(IBAMA apud. WWF, 2012). Para que o alcance dos objetivos de conservação das áreas 

protegidas aconteça, deve ser realizada uma gestão efetiva. A efetividade é percebida na gestão 

pública mediante avaliação das transformações ocorridas a partir de alguma ação tomada 

(SANO & FILHO, 2013).  

Cabe destacar que toda Unidade de Conservação deve estabelecer seus objetivos, ações e 

atividades necessárias para alcançá-los mediante um documento técnico: o Plano de Manejo. 

Além dos objetivos, este documento deve estabelecer zoneamento da referida UC e as normas 

que devem presidir o uso da área, o manejo dos recursos naturais e a implantação das estruturas 

físicas necessárias à gestão da unidade (BRASIL, 2000). A partir do momento em que uma UC 

é legalmente estabelecida, a mesma deve ser eficazmente manejada para que sua biodiversidade 

da área seja mantida. A sabedoria popular de que "a natureza sabe o que é melhor" e de que 

existe um equilíbrio ecológico, faz com que muitas pessoas cheguem à conclusão de talvez não 

existir nenhum tipo de manejo ou intervenção humana na área. 

 Porém, em muitos casos, o homem já alterou de tal forma o meio, que as espécies e 

comunidades remanescentes precisam da intervenção humana para sobreviver. O ponto crucial 

é que as UCs precisam ser ativamente manejadas para evitar a sua deterioração. É importante 

ressaltar que as decisões sobre o manejo de uma UC só podem ser tomadas mais eficazmente 

quando há financiamento disponível para a implementação dos planos de manejo (PRIMACK 

& RODRIGUES, 2001). 

A efetividade da gestão de unidades de conservação gira em torno da seguinte questão: 

A UC tem uma gestão eficiente a ponto de que todos os objetivos pontuados no plano de manejo 

sejam cumpridos? (IUCN, 2017) Efetividade da Gestão está relacionada com o quão bem esta 
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área está sendo gerida. Se a unidade atinge suas metas e objetivos, ela possui uma gestão efetiva. 

Desde 2004, a avaliação da efetividade do manejo em sistemas de áreas protegidas é uma 

recomendação do Programa de Trabalho para as Áreas Protegidas da Convenção sobre a 

Diversidade Biológica. A avaliação da efetividade da UC abrange quatro aspectos do manejo 

de unidades de conservação: planejamento, insumos, processos e resultados (ERVIN, 2003). 

O equilíbrio ecológico é um requisito para a manutenção da qualidade e das 

características essenciais do ecossistema. Deve ser entendido como um estado dinâmico no 

amplo contexto das relações entre os vários seres que compõem o meio, como as relações 

tróficas, o transporte de matéria e energia. O equilíbrio ecológico supõe mecanismos de auto 

regulação ou retroalimentação nos ecossistemas (INBS, 2017). Já o desequilíbrio, é qualquer 

acontecimento ou evento que venha a perturbar as características naturais destes ecossistemas. 

Para Miller (2011), biodiversidade (ou diversidade biológica) é a riqueza ou capital 

biológico que ajuda a nos manter vivos, pois nos fornece os recursos necessários para a vida 

(alimento, madeira, energia, matérias primas). Segundo o autor, a biodiversidade é formada por 

4 componentes: a diversidade funcional, a diversidade ecológica, a diversidade genética e a 

diversidade de espécies. 

Primack e Rodrigues abordam a biodiversidade a partir da definição dada pelo Fundo 

Mundial para a Natureza (1989): "a riqueza da vida na terra, os milhões de plantas, animais e 

microorganismos, os genes que eles contêm e os intricados ecossistemas que eles ajudam a 

construir no meio ambiente" (FMN apud. PRIMACK & RODRIGUES, 2001, p.10). Neste 

sentido, os autores consideram a biodiversidade em três níveis: a diversidade biológica no nível 

das espécies, que inclui toda a gama de organismos na Terra; a variação genética dentre espécies 

e a variação entre as comunidades biológicas nas quais as espécies vivem e os ecossistemas nas 

quais as comunidades se encontram.  

A conservação da biodiversidade é o conjunto de práticas destinadas à proteção da 

diversidade biológica (IUCN, 2008). Inclui uma combinação de ações que vão da preservação 

absoluta das comunidades bióticas estáveis ao manejo de ecossistemas modificados pelos 

humanos. A Lei do SNUC, em seu Art. 2º conceitua “conservação da natureza” como o manejo 

do uso humano da natureza, compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização 

sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente natural, para que possa produzir o maior 

benefício, em bases sustentáveis, às atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as 

necessidades e aspirações das gerações futuras, e garantindo a sobrevivência dos seres vivos 

em geral (BRASIL, 2000). 
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Já a preservação, consiste na sua proteção independentemente do valor econômico e/ou 

utilitário da mesma. O preservacionismo propõe que a natureza seja um santuário, intocável, 

que não pode sofrer interferência relativa aos avanços do progresso. Em outras palavras 

explorar, consumir e pesquisar torna-se então, uma atitude que fere tais princípios 

(ARAGUAIA apud. SILVA, 2011). A preservação da natureza acaba sendo muito restritiva, 

comparada à conservação, não permitindo nenhum a interferência humana. 

A biodiversidade depende também da riqueza de espécies presentes em determinado 

local. A riqueza consiste no número de espécies que temos numa determinada comunidade ou 

área de interesse. Se um local possui riqueza de espécies, cada espécie presente neste local 

contribuirá para a diversidade igualmente, independente da sua abundância ou biomassa 

(WILSEY et al. 2005). Apesar de popular e de fácil interpretação, na maioria dos estudos é 

muito difícil ou mesmo impossível contar todas as espécies numa determinada comunidade ou 

área. 

Sabe-se que em uma área com uma grande riqueza e biodiversidade, haverá espécies de 

diferentes tipologias. Neste sentido, faz-se necessário conceituar as três classificações mais 

populares, que são as espécies nativas, as exóticas e as invasoras. As espécies nativas são 

espécies que normalmente vivem e prosperam em uma comunidade específica, são aquelas que 

estão em seus locais de origem. Já as que migram para uma comunidade ou são deliberada ou 

acidentalmente nela introduzidas são consideradas espécies exóticas (MILLER, 2011). Caso 

essas espécies exóticas, ou seja, que não estão em seus locais de origem, alterem as condições 

ambientais do solo e da água, e eliminam ou interferem nas espécies nativas, elas são 

consideradas espécies exóticas invasoras. As espécies exóticas são capazes de ultrapassar 

barreiras à reprodução e dispersão impostas por ambientes estranhos tornando-se, desta forma, 

espécies invasoras e causando impactos aos ambientes invadidos, às espécies nativas e/ou às 

atividades humanas. Este processo conhecido como invasão biológica, é considerado como 

uma das principais causas da perda da biodiversidade, e decorre da vantagem competitiva e 

dominância da espécie invasora em relação às espécies locais (SAMPAIO & SCHMIDT, 2013). 

 Esta dominância da espécie invasora em relação às espécies locais pode ser claramente 

ilustrada em uma prática que se torna cada vez comum no Brasil. Os desertos verdes são 

grandes áreas cobertas por vegetação introduzida artificialmente pelo homem, seja por 

reflorestamentos com espécies exóticas invasoras, seja por plantações em larga escala (LOPES, 

2012). Os exemplos mais típicos de desertos verdes são as florestas plantadas pelas indústrias 

de papel com espécies de eucaliptos e pínus e as extensas lavouras de cana e soja. Esta prática 

é considerada prejudicial, pois essas monoculturas deterioram o solo. Além disso, esses 
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ecossistemas não são capazes de sustentar uma comunidade de animais e/ou outras formas de 

vida. 

O ecoturismo, prática recorrente nas unidades de conservação, segundo, é considerado 

um segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural e 

cultural, incentiva a sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista, 

através da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações envolvidas 

(MICT; MMA, 1994). É importante ressaltar que, o termo possui diversas nomenclaturas como: 

ecoturismo, turismo ecológico ou turismo de natureza. No entanto, o turismo de aventura, 

compreende os movimentos turísticos decorrentes da prática de atividades de aventura de 

caráter recreativo e não competitivo. São entendidos como movimentos turísticos os 

deslocamentos e estadias que presumem a efetivação de atividades consideradas turísticas. 

Atividades oferecidas comercialmente, usualmente adaptadas das atividades de aventura, que 

tenham ao mesmo tempo o caráter recreativo e envolvam riscos avaliados, controlados e 

assumidos (MTUR, 2010). 

2.2. GESTÃO DAS ÁREAS PROTEGIDAS NO BRASIL 

As áreas protegidas são áreas definidas geograficamente, destinadas e administradas para 

alcançar objetivos específicos de conservação e proporcionar bens e serviços à sociedade 

(MATOS, 2010). Para tal, a existência de uma área protegida envolve necessariamente a 

identificação desta área e a localização geográfica expressa em instrumentos institucionais 

específicos, como o seu plano de manejo, por exemplo (MEDEIROS; GARAY, 2006). 

Segundo a União Internacional para Conservação da Natureza, as áreas protegidas podem 

ser áreas terrestres ou marinhas especialmente dedicadas à proteção e manutenção da 

biodiversidade e dos recursos naturais e culturais associados através de instrumentos legais ou 

outros instrumentos efetivos (IUCN, 2008).  Tais áreas são consideradas ferramentas de 

proteção e conservação in situ da biodiversidade, principalmente em função das características 

naturais presentes nelas (FRANCO; SCHITTINI; BRAZ, 2015). Suas características distintas 

as separam em diferentes tipologias, como: Unidade de Conservação, Área de preservação 

Permanente, Reserva Legal, Terra Indígena e Área de Reconhecimento Internacional, porém, 

de todas as tipologias de áreas protegidas atuais, as Unidades de Conservação são as que mais 

possuem reconhecimento e visibilidade (MEDEIROS; GARAI, 2006).  Juridicamente, segundo 

a Lei do SNUC, as UC’s são caracterizadas como:  

espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 

características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com 
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objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, 

ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção (BRASIL, 2000). 

2.2.1. Breve histórico 

  O ano de 1937 é considerado como marco principal no histórico das Unidades de 

Conservação brasileiras, com a criação do Parque Nacional do Itatiaia, o primeiro com limites 

territoriais da história. Entretanto, a materialização do Parque só foi possível graças ao 

estabelecimento do Código Florestal de 1934, um instrumento específico que estabeleceu as 

bases jurídicas para a criação desta e de outras áreas protegidas (MEDEIROS; GARAI, 2006). 

Ainda sobre o ano de 1934, é importante mencionar a realização da Primeira Conferência 

Brasileira de Proteção à Natureza, que demonstrava, por parte dos participantes, o grau de 

mobilização social apoiado na necessidade de exploração racional (grifo nosso) dos recursos 

naturais. Essa necessidade de exploração racional dos recursos já era vista desde 1817, quando 

foi feita a recuperação da Floresta da Tijuca, que posteriormente foi transformada no Parque 

Nacional da Tijuca, por conta da necessidade de recuperação da cobertura florestal devastada 

pela produção de carvão e plantio de café.  Essa ação foi feita para garantir a oferta de água no 

município e pode ser considerado o primeiro caso de criação e manejo de uma área protegida 

no Brasil. (FRANCO; SCHITTINI; BRAZ, 2015). 

Ao falar de gestão de áreas protegidas, faz-se necessário mencionar o Código Florestal, 

que é a lei de proteção da vegetação nativa. Essa lei foi importante para o histórico das áreas 

protegidas no Brasil, considerando que o primeiro Código Florestal, criado em 1934, definiu 

que as florestas nativas seriam consideradas de interesse comum a todos os habitantes do país. 

A partir disso, deveria haver limitações aos direitos de propriedade das florestas (FRANCO; 

SCHITTINI; BRAZ, 2015), fazendo com que os donos de terra mantessem 25% da área de seus 

imóveis com a cobertura de mata original e impedindo que o avanço da produção cafeeira da 

época não se expandisse tanto. Em relação ao Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/12), 

algumas mudanças podem ser citadas desde 1934 até os dias de hoje. Uma das principais foi: 

quem promover uma medida de recuperação na área de preservação permanente anteriormente 

afetada fica isento da cobrança da multa (BRASIL, 2012). Outra mudança em relação ao antigo 

Código Florestal é a criação de uma reserva legal de 50% na Amazônia e 20% no restante do 

país. Segundo o Novo Código Florestal, Reserva legal pode ser conceituada como:  

área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, com a função de 

assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, 

auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a 
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conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e 

da flora nativa (BRASIL, 2012). 

A Constituição de 88 destaca que as Reservas Legais, Áreas de Preservação Permanente 

(APP) e as Unidades de Conservação (UCs), são institutos jurídicos classificados “como 

pertencentes aos espaços especialmente protegidos” (grifo nosso), que têm a finalidade 

comum de garantir um meio ambiente equilibrado, configurando-se como instrumentos de 

manutenção da biodiversidade, dos processos da natureza e serviços ecológicos (IEF, 2017).  

 

 

2.2.2. Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

  O SNUC é o conjunto de unidades de conservação federais, estaduais e municipais, cujos 

objetivos específicos se diferenciam quanto à forma de proteção e usos permitidos. Tal sistema 

foi criado a fim de que o espaço especialmente protegido assegure as finalidades destacadas na 

Constituição de 88 e outras, como: potencializar atividades (pesquisa, educação ambiental, 

monitoramento ambiental) que contribuam para a geração de emprego e renda, para o aumento 

da qualidade de vida das pessoas e o desenvolvimento do país, sem prejuízo para a conservação 

ambiental, aproximando as unidades de conservação das pessoas (MMA, 2012). 

As UCs são representadas por 12 categorias no SNUC, cujos objetivos específicos às 

englobam em duas outras categorias maiores: de proteção integral ou de uso sustentável, como 

pode ser observado na tabela 1. 

Quadro 1 - Classificação de UCs de acordo com o SNUC 

Proteção Integral Uso Sustentável 

Estação Ecológica Área de Proteção Ambiental 

Reserva Biológica Área de Relevante Interesse Ecológico 

Parque Nacional  Floresta Nacional  

Monumento Natural Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

Refúgio de Vida Silvestre Reserva Particular do Patrimônio Natural 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no SNUC 

 Em 2006, as UCs classificadas no quadro 1, instituídas e geridas pelo governo federal 

recobriam mais de 7% de todo território nacional. Do total de UCs federais existentes em todo 

o país, as categorias pertencentes ao grupo de uso sustentável são maioria tanto em número de 

unidades quanto em área total (MEDEIROS; GARAY, 2006). 

O modelo de criação e gestão de áreas protegidas que vêm se desenvolvendo no país, 

possui como característica recorrente a sobreposição territorial entre distintos tipos e categorias 
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de áreas, bem como a sobreposição de diferentes tipos de unidades de conservação. Isto ocorre 

porque além do SNUC permitir esta sobreposição, simplesmente falta articulação e organização 

do modelo de criação e gestão que não dão conta de resolver totalmente as diferenças entre as 

tipologias das áreas protegidas. Na maior parte dos casos, a sobreposição não impõe 

condicionantes ou problemas que inviabilizam o cumprimento dos objetivos das unidades de 

conservação e inclusive, pode trazer benefícios para as mesmas (MEDEIROS; GARAY, 2006). 

Um exemplo de sobreposição de áreas protegidas é o que acontece com as unidades de 

conservação municipais de Maricá, caso que será abordado ao longo deste trabalho. 

2.2.3. Estruturação do órgão gestor federal 

O órgão responsável por apoiar a implementação do SNUC, executar as ações do mesmo 

e por gerir as Unidades de Conservação Federais é o ICMBIO. Sua estrutura é bastante 

complexa, mas pode ser definida basicamente pelo Órgão Colegiado, que é integrado pelo 

comitê gestor: presidente, diretores, procurador federal e outros; órgão de apoio direto ao 

presidente, que é formado pelo gabinete; os órgãos seccionais, que são formados pela 

Procuradoria Federal Especializada, Diretoria de Planejamento, Administração e Logística e 

Auditoria Interna e pelos órgãos específicos singulares que são compostos pela Diretoria de 

Criação e manejo de unidades de conservação, Diretoria de ações socioambientais e 

consolidação territorial e Diretoria de Pesquisa, avaliação e monitoramento da biodiversidade. 

Fazem parte ainda da estrutura organizacional do Instituto as unidades descentralizadas, como 

a Academia Nacional da Biodiversidade responsável pela formação, pelas Unidades Avançadas 

de Administração e Finanças, e pelas unidades de conservação federais espalhados pelo 

território nacional (ICMBIO, 2017). 

2.2.4. Meios financeiros para a gestão 

   A partir da década de 90, novos instrumentos de financiamento surgiram a fim de tornar 

a gestão das unidades de conservação mais efetiva. Pode-se citar a criação do Fundo Nacional 

para o Meio Ambiente (FNMA) e as doações internacionais feitas por organismos multilaterais 

como o Banco Internacional de Desenvolvimento (BID) e o Banco Internacional para 

Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) (MEDEIROS; GARAY, 2006). No entanto, o Brasil 

possui um cenário de financiamentos escassos para a conservação ambiental, bem como ocorre 

a não utilização dos recursos do FNMA, do BID ou do BIRD para o meio ambiente. Desta 

forma, as unidades de conservação acabam operando com recursos financeiros inferiores de 

suas necessidades reais, o que as impede de atingir as metas básicas para a efetividade de sua 

gestão (GELUDA, L. et. al., 2015).  
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2.3. GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO RIO DE JANEIRO 

Para estabelecer as unidades básicas de planejamento e intervenção da gestão ambiental, 

o território do estado do Rio de Janeiro foi dividido em sete Macrorregiões Ambientais (MRA), 

oficializadas pelo Decreto Estadual nº 26.058 de 14 de março de 2000. É importante ressaltar 

que toda MRA abrange uma parte terrestre e outra marinha, sendo que a superfície de cada 

MRA pode compreender uma ou mais bacias hidrográficas. Todos os recursos ambientais 

continentais (água, solos, subsolos, ar, biodiversidade e outros) serão administrados tendo a 

bacia hidrográfica como unidade básica de gerenciamento, a partir de uma visão integrada e 

sistêmica. Porém, essa gestão não deve ser confundida com gerenciamento de recursos hídricos 

(SEMADS, 2001). A divisão das MRAs foi baseada nas bacias hidrográficas, pois elas são 

consideradas, segundo ODUM (1988) as unidades mínimas de ecossistema, quando se tratam 

de interesses humanos. Ou seja, a bacia hidrográfica é a unidade territorial para promover a 

gestão do meio ambiente, pois além do aspecto de ser considerada a unidade mínima de 

ecossistema, suas fronteiras são naturais e na maioria das vezes são percebidas com facilidade, 

simplificando e efetivando desta forma, a divisão do território. Essa divisão do território 

também ajudou a unificar as áreas de atuação dos órgãos vinculados (IEF, SERLA e FEEMA), 

que, naquela época, atuavam isoladamente. 

2.3.1. Estruturação do órgão gestor estadual 

Anteriormente, o atual Instituto Estadual do Ambiente (INEA) passou por uma série de 

mudanças, com o objetivo de facilitar a tramitação de processos e tornar a atuação dos órgãos 

ambientais mais eficientes, o governador vigente da época, Sérgio Cabral, unificou os três 

órgãos existentes no Estado, através da Lei nº 5101 de 04 de outubro de 2007, que dispõe sobre 

a criação do Instituto Estadual do Ambiente – INEA (RIO DE JANEIRO, 2007). O Instituto foi 

submetido a regime autárquico especial e vinculado à Secretaria de Estado do Ambiente (SEA), 

com a função de executar as políticas estaduais do meio ambiente, de recursos hídricos e de 

recursos florestais adotadas pelos Poderes Executivo e Legislativo do Estado (INEA, 2017). A 

lei de criação do INEA transformou o Instituto Estadual de Florestas (IEF), a Secretaria 

Estadual de Rios e Lagoas (SERLA) e a Fundação Estadual de Engenharia e Meio Ambiente 

(FEEMA) no Instituto Estadual do Ambiente (INEA). A partir de então, a fiscalização passou 

a ser executada de forma integrada, já que um mesmo fiscal não olha apenas para a supressão 

de florestas, que era tarefa do IEF, por exemplo. O fiscal passou a ser incumbido de avaliar 

todos os pontos de abrangência do INEA, como: outorga de uso de recursos hídricos; poluição; 

supressão de vegetação, entre outros (THURLER, 2011). 
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2.3.2. Unidades de conservação do Rio de Janeiro 

Segundo estudos realizados pela fundação COPPETEC (2014), a Região Hidrográfica 

(RH) abrangida pelo maior número de unidades de conservações tanto federais quanto 

estaduais, é a RH-V da Baía de Guanabara, que possuíam 10 UCs federais e 9 estaduais em 

seus limites. Descontando-se as sobreposições de unidades de conservação, o conjunto de UCs 

federais e estaduais ocupa cerca de 17% da área total do estado e abrange menos da metade dos 

remanescentes de florestas existentes em todo o território estadual (COPPETEC, 2014). 

Os Parques Estaduais são de grande importância no Rio de Janeiro, por se tratarem de 

Unidades de Conservação de Proteção Integral, ou seja: é admitido apenas o uso indireto dos 

seus atributos naturais, pois seu objetivo básico é a preservação da natureza (BRASIL, 2000), 

entretanto entre os usos indiretos permitidos em sua área podem ser citadas a pesquisa científica, 

a atividade recreativa, educação ambiental e atividade turística. Ao todo, em âmbito Estadual, 

o Rio de Janeiro possui 15 parques. É importante ressaltar que todos são administrados pelo 

INEA, com apoio da Secretaria Estadual do Ambiente (INEA, 2017).  

2.3.3. Unidades de conservação do Rio de Janeiro e a atividade turística 

Todos os Parques do estado contam com a atividade turística entre os seus usos. O turismo 

em áreas naturais é um segmento de mercado que muito comumente é utilizado para alavancar 

áreas turísticas sem uma infraestrutura muito cara, visto que se pressupõe que a localidade deve 

se encontrar em etapa inicial de alteração humana ou com algumas características intocadas 

(DIAS & SOUZA, 2013). O ecoturismo é caracterizado como uma atividade econômica 

especial por apresentar uma demanda flutuante ao longo do ano e apresentar uma oferta 

constituída de produtos baseados em atrativos naturais e/ou culturais. Desta forma, os valores 

de “produtos” como: o meio ambiente e a cultura, recursos frágeis e de difícil regeneração e/ou 

reposição tornam-se intangíveis, ou seja, incapazes de mensurar, o que torna o ecoturismo uma 

forma de “exploração” do meio ambiente (COSTA, 2006).  

 Podem ser citados como forma de “exploração” por parte do ecoturismo, o caso do 

Parque Estadual da Serra da Tiririca, que limitou o número de visitantes em uma de suas 

principais trilhas, o costão de Itacoatiara, por ter atingido o total de 2.241 visitantes no feriado 

de 7 de setembro do ano anterior (ALMEIDA, 2016), além do caso do Parque Nacional da 

Tijuca, onde uma das trilhas mais procuradas é a da Pedra da Gávea cuja paisagem atrai cada 

vez mais visitantes para tirar fotos, e, consequentemente, superlota o local. 

Outra forma de “exploração” por parte do ecoturismo são os resorts, que em sua grande 

parte, são construídos em áreas protegidas, com a autorização dos órgãos ambientais locais. De 
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acordo com a Portaria 100/2011 do Ministério do Turismo, para que o empreendimento seja 

considerado resort, o hóspede deve ter um convívio com a natureza dentro do próprio 

empreendimento (MTUR, 2011). Desta forma, é inevitável que os empresários busquem áreas 

em bom estado de conservação, com uma grande biodiversidade e equilíbrio natural para 

construir, como aconteceu no caso da Fazenda São Bento, o resort, com licença de instalação 

aprovada, a ser construído na APA Estadual de Maricá. 

Uma publicação do Ministério do Meio Ambiente aponta diretrizes para a visitação em 

Unidades de Conservação com o objetivo de diminuir tal exploração. São exemplos delas: a 

visitação deve ser promovida de forma democrática, possibilitando o acesso de todos os 

seguimentos sociais às UCS; a visitação é uma alternativa de utilização sustentável dos recursos 

naturais e culturais; o planejamento e a gestão da visitação deverão estar de acordo com os 

objetivos de manejo da UC (MMA, 2006). 

2.3.4. ICMS ecológico 

   Cada município do Estado do Rio de Janeiro recebe o Imposto Sobre a Circulação de 

Mercadorias e Serviços – ICMS. Deste imposto, a Constituição Federal (art.158, inciso IV) 

determina que 25% do produto total da arrecadação devem ser repartidos aos municípios 

regulamentados de acordo com os critérios de conservação ambiental estabelecidos na Lei 

Estadual 5.100 de 04 de outubro de 2007, que cria a iniciativa conhecida como ICMS 

Ecológico. Tal iniciativa tem como objetivos principais:  

1. Ressarcir os municípios pela restrição ao uso de seu território, notadamente no caso 

da existência de unidades de conservação da natureza e mananciais de abastecimento 

- compensação;  

2. Recompensar os municípios pelos investimentos ambientais realizados, uma vez que 

os benefícios são compartilhados por todos os vizinhos, como no caso do tratamento 

do esgoto e na correta destinação de seus resíduos, corroborando o princípio do 

protetor-recebedor (SEA, 2017). 

O cálculo de quanto município recebe de verba proveniente do ICMS ecológico é feito 

baseado em indicadores utilizados no cálculo do Índice Final de Conservação Ambiental 

(IFCA). O IFCA é um dos componentes utilizados para determinar o Índice de Participação dos 

Municípios (IPM), isto é, quanto município vai receber dos 25% referentes ao ICMS ecológico. 

Os indicadores são: 45% para unidades de conservação; 20% para destinação do lixo; 20% para 

tratamento de esgoto, 10% para mananciais de abastecimento e 5% para remediação de 

vazadouros, eles devem ser substituídos para o cálculo na formula apresentada abaixo (SEA, 

2017). 
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IFCA (%) = (10 x IrMA) + (20 x IrTE) + (20 x IrD) + (5 x IrRV) + (36 x IrAP) + (9 

x IrAPM) 

 O Índice Final de Conservação Ambiental (IFCA), que indica o percentual do ICMS 

ecológico que cabe a cada município, é composto por 6 sub-índices temáticos com pesos 

diferenciados: 

• IrMA – Mananciais de Abastecimento: 10% 

• IrTE – Tratamento de Esgotos: 20% 

• IrDL – Destinação de Lixo: 20% 

• IrRV – Remediação de Vazadouros: 5% 

• IrAP – Áreas Protegidas (todas as Unidades de Conservação): 36% 

• IrAPM – Áreas Protegidas Municipais (apenas as UCs Municipais): 9% 

Como observado acima, o indicador unidades de conservação é o critério que mais 

pontua no cálculo do IFCA, recebendo 36% do peso total. Se as unidades de conservação forem 

municipais, os municípios recebem mais 9%, somando no total, os 45% destinados às unidades 

de conservação. 

2.3.5. Unidades de conservação municipais do estado do Rio de Janeiro 

As unidades de conservação municipais são mais numerosas no território fluminense em 

relação às estaduais e federais. Para exemplificar essa informação, pode-se citar um estudo feito 

em 2009 que constatou que somente o município do Rio de Janeiro naquela época era 

responsável pela gestão de 43 unidades municipais (CLARE; GONÇALVES; MEDEIROS, 

2009). No entanto, elas tendem ser menos extensas e mais concentradas na Região 

Metropolitana. Para a Secretaria Estadual do Ambiente (SEA), as unidades de conservação 

municipais são importantes por serem vistas como uma forma de conexão entre as UCs Federais 

e Estaduais, partindo do princípio que existem fragmentos de médio e pequeno porte que são 

extremamente importantes para a conservação dos processos ecológicos, manutenção dos 

recursos hídricos e a funcionalidade da paisagem em todo território municipal (SEA, 2017). A 

criação de unidades de conservação municipais a partir desses fragmentos poderia formar 

corredores ecológicos entre as unidades de conservação das três esferas, por exemplo.  

É importante ressaltar que ainda é pequeno o número de municípios com UCs 

implementadas, ou seja, são unidades de conservação que ainda não saíram do papel e 

apresentam carência de informações básicas, como os limites das unidades ou até mesmo a 

legislação de criação.  
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2.3.6. Unidades de conservação municipais em Maricá 

Antes de definir os objetivos básicos e listar as UCs municipais de Maricá, faz-se 

necessário a abordagem da definição do conceito de proteção integral e uso sustentável, de 

acordo com o SNUC. Proteção Integral: “manutenção dos ecossistemas livres de alterações 

causadas por interferência humana, admitido apenas o uso indireto dos seus atributos naturais”; 

Uso Sustentável: exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos 

ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais 

atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável (BRASIL, 2000). 

 O objetivo básico das UCs de proteção integral, segundo o SNUC é preservar a natureza, 

sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais. Já o objetivo básico das UCs 

de uso sustentável é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável da parcela 

dos seus recursos naturais. O quadro 1 apresenta a definição de cada categoria de unidades de 

conservação municipais existentes em Maricá, classificando-as como uso sustentável ou de 

proteção integral. 
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Quadro 2 - Conceituação das Unidades de Conservações Municipais Existentes em Maricá 
Categorias de UCs Definição baseada no SNUC 

 
 
 
 

Área de Proteção Ambiental (APA) 

A APA é considerada de uso sustentável, ou 
seja, entre seus objetivos estão: garantir a 
perenidade dos recursos ambientais renováveis 
e dos processos ecológicos mantendo a 
biodiversidade. É uma área em geral extensa, 
com ocupação humana, dotada de atributos 
abióticos, bióticos, estéticos e/ou culturais 
especialmente importantes para o bem-estar 
das populações humanas. 

 
 
 

Área de Relevante Interesse Ecológico 

É uma área em geral em pequena extensão, 
com pouca ou nenhuma ocupação humana, 
com características naturais extraordinárias ou 
que abriga exemplares raros da biota regional. 
Pode ser constituída por terras públicas ou 
privadas e também é considerada uma Unidade 
do Grupo de Uso Sustentável. 

 
 
 
 
 

Monumento Natural 

O Monumento Natural é uma categoria do 
Grupo de Unidades de Conservação de 
Proteção Integral e tem como objetivo básico 
preservar sítios naturais raros, singulares, ou de 
grande beleza cênica. Pode ser constituído por 
áreas particulares, desde que seja possível 
compatibilizar os objetivos da unidade com os 
usos do local por parte dos proprietários. Por se 
tratar de uma área de proteção integral, a 
visitação pública está sujeita às condições e 
restrições estabelecidas no plano de manejo 
das unidades. 

 
 
 

Refúgio de Vida Silvestre (REVIS) 

O REVIS tem como objetivo proteger ambientes 
naturais onde se asseguram condições para 
existência ou reprodução de comunidades da 
flora e fauna locais ou migratórias. Pode ser 
constituído por áreas privadas e também é 
considerado como uma UC de Proteção 
Integral. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no SNUC 

A conceituação das categorias representadas no quadro 2 é importante para a 

compreensão da dinâmica que encontramos no município, que apresenta 6 unidades de 

conservação municipais (PMM/SMA, 2013). Cabe destacar cada uma das unidades foi criada 

através de atos do Poder Público Municipal, as chamadas leis de criação, que serão referidas no 

quadro 3.  

Tais atos comumente são criados após a realização de estudos técnicos e consulta pública 

que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade 
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(MMA, 2017). Outro ponto relevante é que sem o ato de criação, a unidade de conservação não 

é autorizada a receber a verba do ICMS Verde (SEA; INEA 2017).  

Quadro 3 - Síntese Unidades de Conservação Municipais de Maricá 
Nome Lei de Criação Porcentagem de 

Área no Município 
Ecossistemas Protegidos 

 
Área de Proteção 

Ambiental das 
Lagoas de Maricá 

 

 
 

Lei nº 416 
de11/09/1984 

 
 

s/informação 

 
Sistema Lagunar de Maricá 
e margens.  
 

 
 

Área de Relevante 
Interesse Ecológico 

da Cachoeira do 
Espraiado 

 
 
 

Lei n° 2122 de 
23/06/2005 

2,5 
 

Montanhas e baixada do 
vale do rio Caranguejo. 
Florestas, vegetação de 
afloramento rochoso, 
nascentes, córregos e 
riachos 
 

 
Monumento Natural 

da Pedra de 
Itaocaia 

 

 
Lei nº 2.326 de 

16/04/2010 
 

 
0,3 

Montanha isolada, com 
florestas e vegetação de 
afloramento rochoso 

 
Monumento Natural 

da Pedra de Inoã 

 
Lei nº 2.369 de 

16/05/2011 
 

 
0,5 

Montanha isolada, com 
florestas e 
vegetação de afloramento 
rochoso 

 
 

Área de Proteção 
Ambiental – APA 

das Serras de 
Maricá 

 
 
 

Lei nº 2.368 de 
16/05/2011 

 

 
 
 

9,3 
 

Montanhas da bacia 
hidrográfica dos Sistemas 
Lagunares de Maricá e de 
Jaconé, florestas, 
vegetação de afloramento 
rochoso, nascentes, rios, 
córregos e riachos. 

 
 
 

Refúgio de Vida 
Silvestre de Maricá 

 
 
 

Lei nº 2368 de 
16/05/2011 
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Montanhas da bacia 
hidrográfica dos Sistemas 
Lagunares de Maricá e de 
Jaconé com florestas, 
vegetação de afloramento 
rochoso, nascentes, rios, 
córregos e riachos, ilha, 
costões rochosos e áreas 
marinhas. 

Fonte: Adaptado do plano de manejo (PMM/SMA, 2013) 

Observa-se no quadro 3 que a porcentagem de unidades de conservação municipais 

presentes no município de Maricá é de aproximadamente 38% do total do seu território, como 

é ilustrado no anexo 9.1. Este valor é de suma importância, pois apesar das UCs referidas no 

quadro 2, serem de âmbito municipal, elas possuem relevância internacional e estadual. 

Internacional por integrarem a área núcleo da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA), 
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que é reconhecida internacionalmente pela Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e Cultura (UNESCO) como de grande importância para a humanidade e por proteger 

remanescentes florestais de um dos 34 biomas biologicamente mais ricos e ameaçados do 

planeta, a Mata Atlântica, que é considerada como um hot-spot por cientistas dedicados à 

conservação da biodiversidade; nacional por possuir papel no SNUC de contribuir com a 

prioridade nacional de proteção do Bioma da Mata Atlântica e estadual por poder contribuir 

para divulgação a história de Maricá e, consequentemente, do Estado do Rio de Janeiro em 

ações de educação ambiental/histórico-cultural das unidades para com os visitantes, entre outros 

benefícios como valor econômico e geração de empregos, valor científico, valor recreacional e 

saúde, que incluem benefícios no âmbito local (PMM/SMA, 2013). 
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3. METODOLOGIA 

A fim de resumir e exemplificar a metodologia, foi elaborado um fluxograma (ilustrado 

na figura 2). Trata-se de uma representação objetiva das etapas da metodologia.  

Figura 2 - Fluxograma etapas da avaliação da efetividade da gestão nas UCs

 
Fonte: Próprio autor 

 

 

 

3.1. LEVANTAMENTO DE DADOS E ESCOLHA DAS UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO 

Foi realizado estudo exploratório por meio de uma pesquisa bibliográfica, a fim de 

compreender os conceitos relacionados às Unidades de Conservação. Tal pesquisa foi realizada 

a partir de material já elaborado, através de livros, artigos científicos.  

Logo após, foi feito levantamento a fim de delimitar a área de estudo. Como a área de 

estudo ficaria muito abrangente caso a metodologia fosse aplicada em todas as UCs listadas no 

quadro 4, o critério utilizado na escolha dos locais para a aplicação do método foi a diversidade 

de usos existentes em cada um.  
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Quadro 4 - Principais usos das unidades de conservação municipais de Maricá 
UC's Municipais / 

Usos 
Cultos 

Religiosos 
Motocicleta/ 

Veículos Off-Road 
Banho 

Mirantes/
”Selfies” 

Rapel/ 
Escalada 

Trilhas/ 
Ecoturismo 

Pedra do Macaco 
(REVIS) 

X   X X X 

Monumento 
Natural Pedra de 

Inoã 

    X  

Monumento 
Natural Pedra de 

Itaocaia 

   X X X 

Pedra do Silvado 
(REVIS) 

 X  X X X 

Ilhas Maricás   X X  X 

ARIE do 
Espraiado 

X X X X  X 

Refúgio de Vida 
Silvestre 

Municipal das 
Serras de Maricá 

 X  X  X 

APA Municipal 
das Serras de 

Maricá 

 X  X  X 

Fonte: Próprio autor 

Os usos foram levantados através de observação não estruturada (ou informal) e 

informações de mídia através pesquisas referentes às UCs listadas em sites de turismo, 

comentários de leitores em blogs e fotos em redes sociais. Para exemplificar essa observação, 

pode-se citar que: o conhecimento de que existem cultos religiosos na Pedra do Macaco (quadro 

4), foi obtido através de uma experiência casual, de informações de frequentadores do local. 

Tal observação consiste em recolher e registrar informações sem que se utilizem técnicas ou 

meios especiais (LAKATOS & MARCONI, 2003).  

Apesar de estarem inseridas na mesma unidade de conservação (Refúgio de Vida 

Silvestre Municipal de Maricá), a Pedra do Macaco e a Pedra do Silvado serão avaliadas 

separadamente por se tratarem de áreas distintas, com particularidades em seus usos e entorno. 

3.2. ENTREVISTA COM O GESTOR 

A entrevista com o gestor das unidades de conservação foi aplicada como um Diagnóstico 

Rápido participativo (DRP) e foi elaborada a partir das questões referentes aos módulos 3 a 15 

(anexo 9.2), sugeridas por Ervin (2003) no Método RAPPAM.  

O RAPPAM consiste em uma metodologia aplicada pelo IBAMA para avaliar a 

efetividade da gestão das unidades de conservação federais do Brasil (IBAMA; WWF, 2007) e 
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tem a finalidade de identificar áreas de alta importância ecológica e social; vulnerabilidades; 

indicar a urgência e a prioridade de conservação em UCs individuais, entre outros objetivos 

(ERVIN, 2003). 

Na elaboração da entrevista, foram selecionadas questões de forma que todos os módulos 

da metodologia fossem abrangidos, a fim de conhecer a realidade das unidades de conservação 

do município.   

Segundo Lakatos e Marconi (2003), a entrevista é um instrumento de excelência da 

investigação e que por vezes, pode ser mais eficiente que outros meios para obtenção de dados. 

Essa metodologia permitiu uma forma mais efetiva da aplicação do questionário, pois além de 

assegurar interpretações individuais de cada questão por parte do gestor, também evitou que 

surgissem dúvidas ao responder as questões. Gerando desta forma, dados completos e precisos.  

3.3. ANÁLISE EM CAMPO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO  

Foram realizadas visitas a campo a fim de confirmar tais particularidades citadas 

anteriormente e validar, por meio da observação, a credibilidade dos dados obtidos na entrevista 

(ERVIN, 2003) e através do Plano de Manejo Integrado das Unidades de Conservações 

Municipais de Maricá.  

Estas visitas a campo foram fundamentais para aumentar a familiaridade com locais que 

antes não eram conhecidos a fundo, além de ter contribuído para clarificar alguns pontos 

abordados na entrevista, sendo caracterizada desta forma, como exploratória (LAKATOS E 

MARKONI, 2003).  

As visitas foram realizadas nos dias 09/02/2017. 05/03/2017 e 05/05/2017 na ARIE 

Espraiado, Pedra do Macaco e Pedra do Silvado, respectivamente. 

3.4. TRATAMENTO DOS DADOS OBTIDOS  

A tabela 1 mostra a pontuação referente à análise das pressões e ameaças, que 

correspondem aos módulos 1 e 2 do questionário proposto por Ervin em 2003. Para identificar 

as pressões e ameaças no processo de avaliação, foi feita uma lista inicial de ameaças e pressões 

potenciais no sistema e, posteriormente, foram confirmadas durante as visitas a campo e 

entrevista com o gestor. O quadro 5 ilustra um breve conceito fundamental para a avaliação 

destes módulos. 
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Quadro 5 - Conceito de pressões e ameaças 

PRESSÕES AMEAÇAS 

Forças que já se materializaram em impacto 

significante na UC 

Pressões possíveis ou iminentes (ainda não 

aconteceram) que podem ocorrer no 

presente e afetar significativamente a UC. 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Ervin (2003) 

As pressões e ameaças são avaliadas de acordo com os critérios abrangência, impacto e 

permanência, assim como é ilustrado na tabela 1. Cada critério recebeu uma nota de 4 a 1, onde 

4 é a nota máxima e 1 é a nota mínima. 

Tabela 1 - Pontuação das pressões e ameaças (módulos 1 e 2) 
Abrangência Impacto Permanência 

Total = 4 Severo = 4 Permanente = 4 

Generalizado = 3 Alto = 3 Em longo prazo = 3 

Espalhado = 2 Moderado = 2 Em médio prazo = 2 

Localizado = 1 Suave = 1 Em Curto Prazo = 1 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Ervin, 2003 

A abrangência se refere à extensão do impacto da atividade e deve ser avaliada em relação 

à possibilidade da ocorrência do impacto. O impacto se refere ao nível em que a pressão afeta 

direta ou indiretamente os recursos da UC. A permanência é o período de tempo necessário para 

que o recurso afetado se recupere com ou sem intervenção antrópica.  (ERVIN, 2003). Com o 

objetivo de facilitar a visualização das notas para cada critério utilizado na avaliação das 

pressões e ameaças, foram elaboradas as tabelas 2, 3 e 4 com suas respectivas descrições.  

Tabela 2 - Descrição das notas utilizadas para o critério abrangência 

Abrangência Nota Descrição 

Total 4 > 50% 

Generalizado 3 15 % - 50 % 

Espalhado 2 5 - 15% 

Localizado 1 < 5% 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Ervin (2003) 

Tabela 3 - Descrição das notas utilizadas para o critério impacto 

Impacto Nota Descrição 

Severo 4 Significativo 

Alto 3 Moderado  

Moderado 2 Detectável 

Suave 1 Não Significativo 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Ervin (2003) 

 

Tabela 4 - Notas utilizadas para o critério permanência 

Permanência Nota Descrição 
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Permanente 4 > 100 

Em Longo Prazo 3 20-100 anos 

Em Médio Prazo 2 5-20 anos 

Em Curto Prazo 1 < 5 

Fonte: Ervin, 2003 (modificado) 

 As notas dos critérios devem ser multiplicadas para achar o nível total de pressões e 

ameaças. Por exemplo: Uma pressão total (4), com um impacto alto (2) e um período de 

recuperação a médio prazo (2), terá um nível de pressão 16 (4x2x2). Cada ameaça e pressão 

avaliado terá um nível entre 1 e 64. As pressões existentes provavelmente continuarão sendo 

ameaças futuras e devem ser avaliadas como tal (MACIESKI, 2016). Essas notas foram 

multiplicadas com o auxílio do software Microsoft Excel. 

Os próximos módulos avaliados são compostos por questões referentes a 4 elementos: o 

contexto da unidade de conservação, seu planejamento e os insumos disponíveis para as 

mesmas, assim como mostrados na figura 3. 

Figura 3 - Divisão dos elementos em módulos 

 
Fonte: Próprio autor, com base em Ervin, 2003. 

 

Dentre os módulos ilustrados na figura 3, para o cálculo da efetividade da gestão nas 

unidades de conservação o módulo “contexto” não foi utilizado. O mesmo serviu apenas para 

entender as condições em que as unidades estão inseridas. 

 

Estes módulos, que estão ilustrados nos retângulos da figura 3, foram avaliados de acordo 

com a pontuação expressa na tabela 5. 
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Tabela 5 - Pontuação dos outros módulos 

Alternativa Pontuação 

Sim (s) 5 

Predominantemente sim (p/s) 3 

Predominantemente não (p/n) 1 

Não 0 
Fonte: Ervin, 2003. 

Como observado na tabela 5, o peso atribuído às variáveis utilizadas para analise foram 

5 = sim; 3 = predominantemente sim; 1 = predominantemente não, 0 = não. Ao contrário da 

avaliação anterior, os resultados obtidos são enunciados em valores percentuais, sendo 

considerados altos aqueles valorados acima de 60%, médios, de 40 a 60% e baixos os inferiores 

a 40% (ICMBIO; WWF, 2007). Cada ‘quadrado’ observado no fluxograma da figura x, 

corresponde à uma série de perguntas (ilustradas no apêndice) que serão respondidas (obtidas 

através de entrevista e plano de manejo) com as alternativas expressas na tabela 5.  

Considerando que o plano de manejo das UCs municipais foi desenvolvido de maneira 

integrada, considerando a falta de informações científicas em específico da Área de Relevante 

Interesse Ecológico do Espraiado e do Refúgio de Vida Silvestre de Maricá e considerando a 

não realização de oficinas com moradores locais e o gestor das unidades para a obtenção de 

respostas específicas dos módulos, foi realizada uma avaliação integrada do contexto, 

planejamento, insumos e processos das unidades de conservação, através das informações 

obtidas no plano de manejo e observadas em campo.  A característica do plano de manejo foi a 

principal motivação para a realização desta adaptação no método.  

Vale ressaltar que, no caso das informações não disponibilizadas no plano de manejo, 

será fornecida a pontuação mais precisa possível. Nestes casos também serão pontuados que as 

informações não são baseadas em dados comprovados cientificamente. 

Com essa análise, foi possível observar a gestão das UCs municipais em diferentes 

tópicos, que foram discutidos posteriormente nos resultados. Foram feitas também 

recomendações necessárias para focalizar nas mudanças necessárias para melhorar a efetividade 

da gestão das referidas UCs. 

Os resultados foram expressos por meio de gráficos gerados no Microsoft Excel. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados obtidos giram em torno da seguinte pergunta: “A gestão das UCs avaliadas 

permite com que elas alcancem seus objetivos? ”  

Neste sentido, faz-se necessário reproduzir aqui os objetivos expressos no plano de 

manejo das unidades de conservação municipais de Maricá: “manter e restaurar a integridade 

ecológica dos ecossistemas e o patrimônio biológico multimilenar, preservar e restaurar o 

patrimônio histórico-cultural, assegurar o desenvolvimento sustentável e promover a inserção 

regional integrando as áreas protegidas na vida econômica e social das comunidades”. 

4.1. AVALIAÇÃO DAS PRESSÕES E AMEAÇAS 

Ao retomar o conceito de pressões e ameaças ilustrado no quadro 4, faz-se necessário 

ressaltar que da mesma forma que existem impactos positivos e negativos, nem toda pressão ou 

ameaça devem ser consideradas como negativas. Neste sentido, para exemplificar estes 

conceitos, o autor (ERVIN, 2003) lista algumas pressões/ameaças: como o extrativismo da 

madeira; conservação e uso do solo (reflorestamento, construção de estrada, usos de não 

proteção); espécies exóticas e invasoras; disposição de resíduos; turismo; recreação e caça.  

4.1.1. Pressões e ameaças na Pedra do Macaco (REVIS) 

As pressões e ameaças e suas respectivas notas listadas na Pedra do Macaco podem ser 

observadas no quadro 6. Dentre as que receberam maior pontuação, estão: expansão urbana 

(36), turismo (32) e falta de recursos financeiros (36), como observado claramente no gráfico 
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1. Cabe destacar ainda duas pressões que não obtiveram nota tão alta, mas de relevância para 

discussão e que foram observadas no dia da visita a campo: pichação e incêndios. 

Quadro 6 - Pontuação pressões e ameaças Pedra do Macaco 

 
Fonte: Próprio autor 

Gráfico 1 - Pontuação total pressões/ameaças na Pedra do Macaco 

 
Fonte: Próprio autor 

 

Em relação à expansão urbana, foram observados alguns imóveis com placas de “vende-

se” na rua que leva à entrada da trilha, além de comércios. É importante frisar que a REVIS é 

considerada uma área de proteção integral (quadro 2), que tem como objetivo principal a 

conservação da natureza. É importante ressaltar que áreas densamente povoadas devem ser 

mantidas fora da zona de amortecimento por causarem impactos significantes, que podem 

ultrapassar os limites da área protegida (RIBEIRO, 2010). No referido caso, foi verificado 
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através dos mapas anexos do plano de manejo (PMM/SMA, 2013) que os lotes, apesar de 

estarem situados próximos à entrada da trilha, estão fora da zona de amortecimento. 

Entretanto, a expansão urbana é considerada uma ameaça, que pode gerar uma variedade 

de pressões como: desmatamento, fragmentação da área nativa da Mata Atlântica, poluição de 

rios através de despejos de dejetos orgânicos nos cursos d’água, aumento das ocupações 

irregulares, afetando desta forma a dinâmica natural das áreas protegidas.  

A falta de recursos financeiros foi a pressão de maior pontuação da avaliação. Afinal, o 

recurso financeiro é o fundamental para a gestão pública. Durante a entrevista, foi citado que 

um dos maiores desafios vividos na gestão de todas as UCs municipais de Maricá é que o gestor 

fica restrito ao tomar algumas decisões. Apesar de não medir esforços para aumentar a 

efetividade em sua gestão, os recursos financeiros são escassos, e sem recursos financeiros, não 

há autonomia. Outro problema relacionado à falta de recursos financeiros a ser citado é a falta 

de manejo na trilha, que, em alguns momentos da caminhada pode ser considerada prejudicial 

à integridade física dos visitantes. A falta de recursos financeiros pode ser considerada uma 

causa (ou até mesmo consequência) da ausência do poder público na região, pressão que 

também recebeu nota alta, como se observa no quadro 5. 

O ecoturismo é um uso muito promovido pela parte gestora das UC’s em geral, tendo as 

UCs municipais de Maricá um próprio grupo com o objetivo de incentivar a visitação das 

unidades de conservação. Trata-se do Circuito Ecológico Caminhos de Maricá, que foi um 

projeto criado em 2013, pela Prefeitura Municipal de Maricá, atualmente executado pela 

Secretaria de Turismo e Meio Ambiente. Nas visitações promovidas pelo Circuito, o numero 

de visitantes é controlado, entretanto não é realizado o controle daqueles que não participam 

das atividades do mesmo, o que leva diversos outros grupos a praticarem o turismo, podendo 

tornar desta forma, o uso insustentável. Assim, o prefixo ‘eco’ em ecoturismo perde todo 

sentido. 

Uma das formas de tornar o turismo insustentável a ser citada é a superlotação recorrente 

na Pedra do Macaco. Esta prática pode causar diversos impactos, dentre eles, destacam-se a 

supressão da vegetação, modificando a estrutura original da paisagem e a poluição da unidade 

de conservação, através de resíduos deixados por visitantes sem consciência. Pode-se citar 

também a poluição visual, por meio de pichações possivelmente causadas por visitantes da 

Pedra (figura 4). 
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Figura 4 - Pichações observadas na Pedra do Macaco no dia 09/02/2017

 
Fonte: Próprio autor 

 

O incêndio é considerado uma pressão, considerando que esse evento ocorre 

periodicamente na UC e causa impactos prejudiciais no Refúgio de Vida Silvestre de Maricá. 

Esta pressão foi observada durante o campo da Pedra do Macaco, ilustrado na figura 4. Dentre 

os impactos advindos do incêndio, a perda da biodiversidade pode ser citada como o mais 

relevante, pois interfere diretamente os objetivos da unidade na conservação. Apesar de ocorrer 

periodicamente na UC, a nota total dos incêndios não foi tão alta (quadro 5) por conta de sua 

permanência: os incêndios, em sua maioria, têm um curto prazo de duração, recebendo a nota 

1. Um ponto importante a ser observado e que foi relatado durante a entrevista é a falta de 

equipamentos de combate a incêndio, como bomba costal, máscaras e uniformes e, com isso 

foi acionado o corpo de bombeiros com o helicóptero para apagar o incêndio (estado intervindo 

no município). A falta destes recursos, que está diretamente relacionada à falta de recursos 

financeiros, é um fator importante para o aumento da nota da pressão e consequente 

fragmentação da mata nativa, observada nas figuras 5 (a) e (b). 
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Figura 5 - Indícios de incêndio observados em campo no dia 09/02/2017 

(a)

 

(b)

 
Fonte: Próprio autor 

 

4.1.2. Pressões e ameaças na Pedra do Silvado (REVIS) 

Apesar de estar inserida na mesma unidade de conservação que a Pedra do Macaco, a 

Pedra do Silvado não obteve pontuação significativa na avaliação do turismo. Por se tratar de 

trilha de dificuldade “moderada superior”, como pode ser observado na figura 6 e por não 

possuir sinalização na maior parte da trilha, o local é frequentado apenas por um grupo de 

pessoas específicas, fazendo que o local não seja tão procurado para a prática do mesmo. 

            Figura 4 - Caracterização da trilha da Pedra do Silvado. 

 
Fonte: Próprio autor 

O quadro 7 destaca as pressões e ameaças classificadas na Pedra do Silvado que teve 

como destaque a fragmentação de elementos da mata nativa e foi classificada com maior 
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impacto e abrangência, pois a fragmentação não atinge apenas a Pedra do Silvado, mas também 

o seu entorno. 

Quadro 7 - Pontuação pressões e ameaças Pedra do Silvado 

 
Fonte: Próprio autor 

 

Como observado no quadro 7 e no gráfico 2, as pressões/ameaças mais relevantes na 

Pedra do Silvado foram fragmentação da mata nativa (48), falta de recursos financeiros 

(36) e ausência do poder público (24). 

 

 

  

Gráfico 2 - Pontuação total pressões/ameaças na Pedra do Silvado 

 
Fonte: Próprio autor 

A fragmentação da mata nativa (gráfico 2) pode ser vista como resultado da 

transformação da paisagem através de incêndios ou desmatamento e pode acarretar múltiplos 

efeitos sobre a biota, podendo alterar a biodiversidade, mudar processos ecológicos como a 
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polinização, ciclagem de nutrientes e estoque de carbono (LAURANCE; VASCONCELOS, 

2009). Além disso, outra ameaça à vegetação relevante observada na Pedra do Silvado é a 

criação de gado em encostas íngremes e topos de morros, impedindo a regeneração florestal 

devido ao pisoteio, e levando à fragmentação supramencionada. 

Durante a visita, assim como na Pedra do Macaco, não foram observados resíduos 

dispostos incorretamente na trilha. Porém, no caminho, antes de chegar à trilha foram 

observados alguns resíduos acumulados em um determinado local, ilustrados na figura 7.  

Figura 5 - Resíduos dispostos incorretamente no caminho para a trilha da pedra do Silvado 

 
Fonte: Próprio autor 

A quantidade de resíduos observada (figura 7) foi importante para ilustrar a falta de 

recursos financeiros (segunda maior nota atribuída na avaliação), que poderiam ser utilizados 

para manter o saneamento básico no entorno das UC’s e ausência do poder público no local, 

avaliada com a terceira maior nota, conforme quadro 6. 

Em relação às espécies invasoras, os capins sapê e rabo-de-burro (figura 8) foram 

observados no Silvado. Eles são caracterizados por predominarem nas colinas e em encostas 

em estágio extremo de esgotamento do solo, sendo indicadores de degradação ambiental 

(PMM/SMA,2013). A falta de recursos financeiros impede que hajam investimentos em 

projetos para replantio de vegetação nativa e retirada de espécies invasoras no local. 
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              Figura 6 - Andropogon bicornis L. (capim rabo-de-burro) 

 
Fonte: Próprio autor 

 

Foram constatados ainda indícios de incêndio, como pode ser observado nas figuras 9 (a) 

e (b). Tal incêndio aparentava ter sido proposital, para acabar com determinada espécie vegetal, 

considerando que o fogo começou na base do tronco da mesma. Além disso, foi observado que 

foram incendiados apenas alguns troncos selecionados. Para evitar que a população nativa adote 

práticas como essas, como supramencionado, práticas de recuperação de áreas e eliminação de 

espécies exóticas em conjunto com a população deveriam ser adotadas. No entanto, mais uma 

vez, o problema da ausência de recursos financeiros volta à tona. 

Figura 7 - Indício de incêndio intencional na Pedra do Silvado 

(a)                                                                         (b) 

  
Fonte: Próprio autor 

É importante ressaltar que a cultura do fogo é muito comum em Maricá, tendo sido 

observado em ambos os locais visitados da REVIS. Diversos fatores explicam a utilização do 

fogo, os mais comuns nos locais observados são: fogo causado para renovação de pastos, 

queima de lixo, retirada de espécies indesejadas e balões;  
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Em relação à expansão imobiliária, que não recebeu uma nota tão relevante por conta da 

abrangência (proximidade do empreendimento), é importante frisar que cerca de 3 condomínios 

estão sendo construídos próximos ao acesso à Pedra do Silvado. O Refúgio de Vida Silvestre 

neste caso foi utilizado como atributo de venda na busca de satisfazer o desejo da população de 

morar próximo às áreas verdes e tranquilas, distanciando-se da cidade, como é ilustrado na 

figura 10. Este atributo é uma característica do fenômeno da horizontalização urbana, que 

acontece a partir da construção de condomínios fechados em áreas com características bucólicas 

em zonas periurbanas (SOUZA; MELO; FRANCISCO, 2013), gerando conflito em relação aos 

moradores de tais áreas e a presença da unidade de conservação. 

Figura 8 - Anúncio da imobiliária local 

 
Fonte: Viva Real, 15/05/2017 

 

A imobiliária utiliza a imagem da Pedra do Silvado com o seu logo, observado na figura 

10, com o objetivo de vender os imóveis localizados no local. A utilização da natureza como 

uma mercadoria para a venda de imóveis no local é comumente usada, ao pesquisar em sites da 

internet. 

4.1.3. Pressões e ameaças na ARIE Espraiado 

Em relação às pressões e ameaças mais bem pontuadas na ARIE do Espraiado, mais uma 

vez a especulação imobiliária apareceu nas primeiras colocações. No entanto, desta vez uma 

ameaça que não foi observada nas outras áreas foi constatada na ARIE Espraiado: a e 

contaminação da água por esgoto, assim como observado no quadro 8 e no gráfico 3.  



46 
 

Quadro 8 - Pontuação pressões e ameaças na ARIE Espraiado 

 
Fonte: Próprio autor 

 

 

 

 

 
Gráfico 3 - Pontuação total pressões/ameaças na ARIE Espraiado 

 

Fonte: Próprio autor 

 

A falta de recursos financeiros é menos relevante nesta unidade do que as outras citadas, 

pois é na ARIE que a sede de todas as unidades de conservação fica localizada. Foi observada 

a presença de equipamentos para a recepção dos visitantes como projetores, televisores, 

cadeiras e computadores, além de recursos para a utilização dos funcionários que trabalham 

diariamente no local (folhas de papel ofício, canetas, lápis, utensílios de higiene, água).   

Da mesma forma, o turismo tem maior destaque no Espraiado pois a população, 

principalmente escolas de ensino fundamental visitam o local, que serve como um pequeno 
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museu, para aprender mais em relação às espécies nativas e geografia local. Após a visitação, 

aproveitam para conhecer os arredores e fazer trilhas. 

A especulação imobiliária é perceptível logo na entrada do Espraiado através de um 

condomínio aos moldes dos vistos na Pedra do Silvado sendo construído.  

Diferente das outras duas avaliações, a ARIE do Espraiado apresentou uma avaliação 

diferente. Desta vez, foi relatado por parte do gestor que no local ocorre a contaminação da 

água por esgoto. Esta pressão se destaca em relação à outra unidade pela quantidade de corpos 

d’agua que passam pelo local (PMM/SMA, 2013). 

Foi constatado no Espraiado a presença de resíduos de práticas religiosas, o que não 

ocorreu nas outras visitas a campo. Esta, apesar de não ter recebido nota máxima, é considerada 

uma pressão relevante por ter sido apontada pelo gestor, como um dos principais problemas de 

todas as unidades. No entanto, apesar da existência de placas que comprovem a preocupação 

da prefeitura em relação aos impactos que estes resíduos podem causar (figura 11), foram 

encontrados nas proximidades da sede (figura 12), resíduos de tais práticas no local. 

Figura 9 - Placa da Prefeitura Municipal de Maricá localizada na ARIE Espraiado

 
Fonte: Próprio autor 
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Figura 10 - Resíduos de práticas religiosas constatados na ARIE Espraiado 

 
Fonte: Próprio autor 

Pressões como extração ilegal de areia e água foram apontadas pelo gestor, apesar de não 

terem sido observados. Pela falta de bibliografia e fontes seguras que permitissem a 

comprovação da abrangência de tais impactos, os mesmos não foram inseridos na tabela. No 

entanto, em 2014 foi realizado um estudo, onde o município de Maricá era considerado o sétimo 

do estado no ranking de extração ilegal de areia (RAMADON, 2014). Em relação a extração 

ilegal de água, a grande quantidade de perfuração de poços ilegais no município deve-se à 

precariedade do sistema de abastecimento público de água.  

4.2. AVALIAÇÃO DO CONTEXTO, PLANEJAMENTO, INSUMOS E PROCESSOS 

Apesar ter sido realizada avaliação integrada das unidades de conservação (tópico 3), é 

importante destacar que as principais diferenças observadas em cada tópico serão discutidas.  

4.2.1. Contexto (importância biológica; importância socioeconômica e vulnerabilidades) 

As letras ilustradas no eixo x dos gráficos (figuras 13, 14, 15 e 16) correspondem às 

questões em anexo referentes a cada módulo. Já os números ilustrados no eixo y dos gráficos 

correspondem à pontuação obtida em cada pergunta, conforme tabela 5, ilustrada na seção 3.4. 

Por exemplo: o gráfico da importância biológica representado na figura 13, na questão IB – a, 

recebeu a pontuação 1, que corresponde a “predominantemente não”.  



49 
 

Figura 11 - Pontuações da avaliação do contexto 

 
Fonte: Próprio autor 

Em relação à importância biológica (IB) (figura 13), as unidades receberam pontuação 

mínima e consequente resposta “não” para as questões e), g), que se referem às questões “a uc 

possui diversidade completa de plantas e animais”; “a UC possui populações mínimas viáveis 

de espécies chaves”, respectivamente.  Em relação a questão d) sobre a função crítica que a UC 

exerce na paisagem, recebeu “predominante sim”, pois Ervin (2003) cita como exemplo de 

função crítica os corredores ecológicos. No caso das UCs avaliadas, as mesmas deveriam se 

ligar entre si através de corredores ecológicos, pois é o que preconiza o plano de manejo, 

entretanto uma das consequências dos incêndios recorrentes nas UCs é a fragmentação destes 

corredores.  É importante ressaltar que, segundo o plano de manejo (PMM/SMA, 2013) e 

entrevista realizada com o gestor (apêndice), a caça tem sido reduzida devido ao declínio 

populacional dos animais nativos, entretanto, pode-se destacar a captura de aves por 

passarinheiros. 

Sobre a poluição, foi observado em campo que as residências ligam o esgoto diretamente 

nas drenagens pluviais. Desta forma, o sistema lagunar acaba recebendo grande quantidade de 

esgoto sem tratamento dos bairros localizados em áreas próximas. Além disso, há também o 

problema de resíduos descartados incorretamente no município, como o exemplo da disposição 

inadequada de rituais religiosos, que é uma prática comum no município, sobretudo em 

unidades de conservação (IDB BRASIL, 2014).  



50 
 

A importância socioeconômica está diretamente relacionada aos benefícios que as UCs 

proporcionam para a economia e para a sociedade, direta e indiretamente. Em relação à 

avaliação, nenhuma questão recebeu pontuação máxima e consequente resposta “sim”. As 

questões b) e j) foram avaliadas com a pontuação mínima, indicando que as comunidades locais 

não dependem de recursos das UCs para a sua subsistência e que as UCs não possuem alto 

valor educacional e científico, pois as mesmas foram criadas recentemente e ainda apresentam 

muitas demandas de estudos científicos. Entre as demandas de estudos científicos, podem ser 

citados: estudo de identificação e avaliação dos habitats de peixes anuais; estudo de avaliação 

do perfil dos visitantes das áreas mais frequentadas; estudo de avaliação do estado das trilhas, 

caminhos e mirantes; estudo de avaliação dos rios Vigário, Silvado, Caranguejo e Bananal, 

estudo de sucessão vegetal das florestas maricaenses para definir procedimentos de restauração 

e outros (PMM/SMA,2013).  

A vulnerabilidade está diretamente associada com as pressões e ameaças já avaliadas 

anteriormente, pois, de forma simplificada, pode ser entendida como a suscetibilidade a um 

perigo ou dano (BRAUCH, 2005). Através da avaliação do presente trabalho, observou-se que 

as UCs apresentam uma grande diversidade de vulnerabilidades, como: a dificuldade de 

monitoramento e fiscalização das atividades ilegais nas UCs pela falta de viaturas. Outro fato 

que torna as unidades vulneráveis é o fato de não existir transparência pública em relação às 

verbas destinadas as unidades de conservação. 

Ainda que os objetivos das unidades de conservação estejam ilustrados de forma geral no 

plano de manejo, os mesmos não estão sendo cumpridos em sua totalidade. Os diversos fatores 

que comprometem a importância biológica, socioeconômica, e as vulnerabilidades destacadas 

na avaliação do contexto, confirmam este fato. Entre as vulnerabilidades, podem ser citadas: a 

dificuldade de monitoramento das UCs, os conflitos relacionados às práticas religiosas e o fácil 

acesso para práticas ilegais nas unidades de conservação. Toda esta problemática, dificulta o 

alcance dos objetivos propostos no plano de manejo. 

4.2.2. Planejamento (objetivos; amparo legal; desenho e planejamento da área) 
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Figura 12 - Pontuações na avaliação do planejamento

 
Fonte: Próprio autor 

Considerando que os objetivos (O) das unidades são baseados nos objetivos do SNUC e 

nos objetivos do Sistema Maricaense de Áreas Naturais Protegidas (SISMANP) já citados 

anteriormente, e que os objetivos do SNUC incluem a preservação e a conservação da 

biodiversidade (Art. 4º), pode-se dizer, em parte, que as UCs municipais de Maricá atendem 

este requisito (“no papel”). A questão O - b dos objetivos, recebeu a nota mínima (figura 14) 

pois os objetivos específicos relacionados à biodiversidade não são expressos claramente no 

plano de manejo. Os objetivos do plano de manejo são expressos de forma geral. A maior 

parcela da comunidade participativa (questão O - e) é a que está localizada no entorno da sede 

das UCs, localizada na ARIE Espraiado, segundo entrevista realizada com o gestor. Os 

moradores do entorno da ARIE Espraiado são considerados apoiadores dos objetivos da UC 

por participarem dos eventos. Entretanto, os moradores das áreas do entorno da REVIS, por 

vezes nem sabem do que se trata a palavra “unidade de conservação” e muito menos que existe 

uma no local onde moram, por isso a questão foi respondida com “predominantemente não”, 

recebendo pontuação 1. 

Em relação ao Amparo Legal (AL), ilustrado na figura 14, é obrigatório para as UCs: o 

plano de manejo, a lei de criação e a delimitação das unidades. A questão AL - d recebeu a 

pontuação mínima pelo fato dos recursos humanos e financeiros não serem adequados para 

realizar as ações críticas à implementação da lei.  
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Por último, ao se tratar do Desenho e Planejamento da Área (DPA) (figura 14) pode-se 

dizer que a localização das UCs é coerente com seus objetivos e que o modelo e configuração 

das mesmas otimizam a conservação da biodiversidade pelo fato das unidades de conservação 

estarem interligadas por corredores ecológicos e serem sobrepostas. Entretanto, pode-se dizer 

que o uso da terra no entorno não propicia o manejo efetivo das UCs e por isso, recebeu 

pontuação mínima na questão DPA-d. Isso ocorre por apresentarem grandes construções, como 

observado no Silvado e na ARIE Espraiado. Além de grandes rodovias que circundam tanto a 

Pedra do Macaco, quanto o Silvado. 

4.2.3. Insumos (recursos humanos; comunicação e informação; infraestrutura e recursos 

financeiros) 

Figura 13 - Pontuações na avaliação dos insumos

 
Fonte: Próprio autor 

Em relação aos Recursos Humanos, no dia da entrevista (09/02/2017), foram observados 

na sede 2 funcionários (contando com o gestor), mais 3 Guardas Ambientais. Considerando a 

extensão das unidades de conservação municipais, este número pode ser considerado 

insuficiente. Por isto, a questão RH - a) recebeu pontuação 1: “predominantemente não” 

(figura 15). A questão RH - b) recebeu nota máxima pois os “Guardas Ambientais Municipais” 

fizeram curso de capacitação para a realização de ações de manejo, segundo informações do 

gestor na entrevista (apêndice). Não há informações em relação à revisão periódica e 

desempenho dos funcionários, por isso recebeu nota 1 (questão RH - e).  
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Sobre a Comunicação e Informação, sabe-se que não há meios adequados de 

comunicação entre o campo e escritório, visto que as unidades não possuem recursos 

financeiros suficientes. A única questão (CI – e) que recebeu pontuação máxima refere-se à 

existência de comunicação efetiva entre as comunidades locais através da visitação à sede, onde 

por ventura podem encontrar com o gestor das unidades e também por redes sociais. 

O módulo Infraestrutura (I) recebeu pontuação zero nas questões I – a; b; c (figura 15) 

que tratavam de modo geral da infraestrutura de transporte, equipamento de campo e 

infraestrutura para realização de ações de manejo. Recebeu pontuação máxima na questão I - d 

que consiste na manutenção e cuidado com os equipamentos para que sua duração seja maior. 

Como já relatado anteriormente, os Recursos Financeiros (RF) das unidades de 

conservação são escassos, o que explica pontuação mínima em quase todas as questões. No 

entanto, para os próximos 5 anos espera-se que aconteçam mudanças pois o INEA, no futuro, 

pretende aumentar o peso da verba recebida pelo ICMS para os municípios que apliquem de 

fato esta verba em unidades de conservações, o que justifica a pontuação na questão RF – b.  

4.2.4. Processos (planejamento; processo de tomada de decisão; pesquisa, avaliação e 

monitoramento) 

Figura 14 - Pontuação da avaliação dos processos

 
Fonte: Próprio autor 
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No que tange o Planejamento (P) das UCs, pode-se afirmar que as mesmas possuem um 

plano de manejo escrito, abrangente e relativamente recente, por isso, recebeu nota máxima na 

questão P – a. A questão P – c recebeu a pontuação 1 (figura 16), por existir no plano de manejo 

uma lista das pressões e ameaças, porém, mas não às abordando como tais. Por exemplo: existe 

um tópico abordando as espécies invasoras na região, mas sem falar que são ameaças. Há um 

tópico ainda falando do turismo, mas também sem o tratar como uma pressão (PMM/SMA, 

2013). 

Quanto ao Processo de Tomada de Decisão (PTD) nas UCs, cabe destacar que todas as 

questões foram avaliadas com boas pontuações. A questão PTD – c, que recebeu pontuação 

máxima (figura 16), diz respeito à colaboração dos funcionários em relação aos parceiros, 

comunidades locais e outras organizações. Sobre a questão PTD – b cabe destacar que com a 

ampliação das redes sociais, as tomadas de decisões administrativas e no manejo tornaram-se 

mais transparentes, por exemplo: foi informado, há 3 meses atrás na página de uma rede social 

da REVIS, por exemplo, que o gestor que concedeu a entrevista para a avaliação dos módulos, 

não está mais em seu posto.  

Em relação ao módulo Pesquisa, Avaliação e Monitoramento, ilustrado na figura 16, 

pode-se dizer que o impacto dos usos legais e ilegais da UC não é monitorado de forma precisa, 

bem como, a maioria das questões ecológicas-chave e questões sociais-chave não possuem 

pesquisas coerentes com as necessidades das UCs (questões PAM – a; b; c). As questões que 

receberam alguma pontuação (PAM – d; e) tratam de priorização de pesquisa e monitoramento 

e acesso regular dos funcionários à pesquisa. 
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5. REFLEXÃO E AVALIAÇÃO 

Com os resultados obtidos através dos gráficos supracitados, foi possível quantificar uma 

pontuação máxima possível para a comparação do desempenho (efetividade) em cada módulo. 

Cabe destacar que as pontuações serão expressas em porcentagem e que nem todos os módulos 

possuem número igual de questões. A efetividade da gestão será avaliada baseada na avaliação 

de 3 módulos: planejamento, insumos e processos (ERVIN, 2003). 

O elemento mais bem avaliado foi o planejamento, que engloba os módulos: objetivos 

das UCs, amparo legal e desenho e planejamento da área, recebeu uma avaliação de 53,33% 

da pontuação máxima a ser recebida. Dentre os produtos do planejamento, o desenho e 

planejamento da área, recebeu uma alta pontuação (72%), indicando uma alta efetividade para 

este módulo, pois tratam-se de unidades de conservação consolidadas, com plano de manejo e 

limites bem definidos. Os módulos amparo legal e objetivos foram avaliados com 48% e 40%, 

que é considerado uma efetividade mediana. 

O elemento processos, que engloba os módulos planejamento, processo de tomada de 

decisão e pesquisa, avaliação e monitoramento da área foi avaliado com 37,3% da pontuação 

máxima, o que é considerado uma efetividade baixa. O que mais comprometeu a nota foi a 

pesquisa, avaliação e monitoramento da área, sendo avaliada com 8% de efetividade. O 

elemento planejamento também foi avaliado com uma porcentagem considerada baixa 24% 

do total. 

Por fim, o elemento com menor efetividade foi o dos insumos, sendo abrangido pelos 

módulos recursos humanos; comunicação e informação; infraestrutura e recursos financeiros, 
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que foi avaliado com uma nota de 29% da efetividade máxima (100%). O módulo avaliado com 

efetividade mais baixa, que colaborou para a redução da nota dos insumos foi o de recursos 

financeiros, com uma nota de 4% do valor total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6 - Pontuação obtida na avaliação da efetividade das UCs 
Questões Resultados (%) Efetividade 

Planejamento 53,33 Média 

Objetivos 40 Média 

Amparo Legal 48 Média 

Desenho e Planejamento da Área 72 Alta 

Insumos 29 Baixa 

 
Recursos Humanos 
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Média 

Comunicação e Informação 36 Baixa 

Infraestrutura 24 Baixa 

Recursos Financeiros 4 Baixa 

Processos 37,3 Baixa 

Planejamento  24 Baixa 

Processo de Tomada de Decisão 80 Alta 

Pesquisa, Avaliação e 
Monitoramento 

8 Baixa 

Fonte: Próprio autor   

Como reflexão, serão apontados os tópicos prioritários, todos avaliados como efetividade 

“baixa”, para questionamentos e indicação de melhorias.  

Considerando a avaliação do módulo pesquisa, avaliação e monitoramento, faz se 

necessário o levantamento de alguns pontos relacionados a este módulo: é perceptível que todas 
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as demandas de pesquisa são identificadas nas UCs, porém, não são priorizadas. A procura de 

pesquisadores interessados necessária para suprir a demanda das pesquisas nas universidades, 

através de parceria com projetos de pesquisa e/ou núcleo de estudos é fundamental. No entanto, 

a falta de divulgação do plano de manejo faz com que os estudantes não saibam das demandas, 

pois o mesmo não é disponibilizado em plataformas virtuais para o acesso do público em geral. 

O desenvolvimento de pesquisas de natureza ambiental, econômica e social nas unidades de 

conservação é importante para o conhecimento das mesmas e desenvolvimento de políticas 

públicas para sua gestão. 

O tópico recursos financeiros foi escolhido por ter sido o que recebeu menor pontuação, 

de todos avaliados e por se tratar de uma questão essencial. Sem recursos financeiros não há a 

possibilidade de gerir adequadamente as UCs, pois o dinheiro traz a autonomia que todo gestor 

precisa para implantar práticas de manejo e políticas públicas. Contudo, é em um cenário 

escasso de recursos financeiros que as UCs municipais de Maricá vivem. Para onde vão os 

recursos financeiros do Fundo Municipal de Proteção e Conservação Ambiental, das 

compensações provenientes dos processos de licenciamento do município e, sobretudo, do 

ICMS ecológico? 

No ano de 2014, a Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio, levou a cidade de Maricá 

como tema de seu desfile, como samba enredo de título: “Verdes Olhos Sobre o Mar, No 

Caminho: Maricá”. Segundo o site da UOL (2014), para o Secretário Municipal de Turismo da 

época, a ideia de buscar uma escola para cantar Maricá surgiu porque queriam mostrar ao 

mundo as belezas da cidade e porque carnaval é uma das festas mais assistidas no planeta. Faz-

se necessário frisar que a prefeitura patrocinou a escola de samba com 3 milhões de reais no 

ano de 2014 (UOL, 2014). Por que patrocinar uma escola de samba para cantar as belezas da 

cidade se a própria prefeitura não patrocina a manutenção das belezas? 

Como já dito anteriormente, não se sabe o que se faz com a verba proveniente do ICMS 

ecológico no município. Como estes recursos não são utilizados em unidades de conservação, 

a manutenção tanto da sede, como nos locais que necessitam de um manejo efetivo, como as 

florestas e trilhas, tornam-se precários. A fim de evitar que tal desvio de verbas aconteça, a 

Secretaria Estadual do Ambiente (SEA), anunciou no 1° Encontro sobre Adequação Ambiental 

na Região Hidrográfica da Baía de Guanabara, realizado no dia 09/03/2017, a criação de 

políticas públicas a fim de incentivar as prefeituras a aplicar as verbas provenientes do ICMS 

ecológico, nas unidades de conservação municipais: todo município que aplicar e comprovar a 

utilização destas verbas para fins ambientais receberá uma bonificação em cima do valor a ser 

recebido.  
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É necessário que o poder público promova a gestão participativa. Relembrando que, 

durante a entrevista (apêndice), o autor citou a falta de participação da população como uma 

vulnerabilidade nas UCs. Destaca-se que a participação contínua da sociedade na gestão pública 

é um direito assegurado pela Constituição Federal e permite que os cidadãos não só participem 

da formulação das políticas públicas, mas também, fiscalizem de forma permanente a aplicação 

dos recursos públicos (BRASIL, 2017). Desta forma, é fundamental uma gestão mais 

transparente por parte da prefeitura. Por parte da sociedade é necessário que haja a participação 

através de pesquisas em portais de transparência e em publicações no JOM (Jornal Oficial de 

Maricá). Cada cidadão deve assumir a tarefa de participar de gestão pública e de exercer o 

controle social do gasto do dinheiro público e cobrar, caso o mesmo esteja sendo utilizado de 

maneira indevida.  

O módulo infraestrutura foi escolhido para reflexão por estar diretamente ligado ao 

módulo discutido anteriormente, além de ter sido avaliado também com uma efetividade baixa 

de gestão. Infraestrutura, que é a base indispensável à edificação, à manutenção ou ao 

funcionamento de uma estrutura concreta, por muitas vezes está relacionado à visitação. 

Embora as UCs avaliadas possuam infraestrutura de visitação: como a sede, localizada na ARIE 

Espraiado, e placas indicativas no início de suas trilhas, fazem-se necessárias melhorias no 

manejo das trilhas, principalmente da trilha do Silvado. A conscientização dos visitantes sobre 

a importância da manutenção da infraestrutura dos locais também é de fundamental 

importância.  

Uma das questões mais críticas relacionadas à infraestrutura das UCs é a falta de 

equipamentos de manejo, principalmente equipamentos relacionados ao combate de incêndios, 

que é uma ameaça bem recorrente em todas as UCs avaliadas, principalmente no verão. Como 

foi relatado pelo gestor na entrevista, as unidades de conservação não usufruem de 

equipamentos para combate a incêndio, como bomba costal, máscaras, uniformes; veículos ou 

até mesmo equipamentos para manejo de florestas, como o facão ou a chibata. Como esses 

instrumentos são indispensáveis à manutenção das UCs, faz-se necessário dotar as unidades de 

infraestrutura básica para atender às necessidades da fiscalização, incluindo: veículos, 

equipamentos e materiais diversos. Observou-se em campo que os funcionários são conscientes 

em relação à manutenção dos seus equipamentos de trabalho, pois sabem e reconhecem que são 

bastante escassos, logo, devem preservar. 

Apesar do tópico “Recursos Humanos” ter sido avaliado com uma efetividade média 

(52%), faz-se necessário discuti-lo considerando a instabilidade do cargo da maioria dos 

funcionários da sede, já que a maioria não é concursada. Para exemplificar esta instabilidade, 
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pode-se citar o caso do gestor entrevistado, que não era concursado e estava suscetível a perda 

de seu cargo há qualquer momento. E foi exatamente o que aconteceu: há cerca de 3 meses 

atrás, o atual, que é biólogo, assim como o anterior, assumiu o cargo de gestor das UCs. Esta 

instabilidade do cargo é preocupante, pois o futuro das UCs acaba tornando-se uma incógnita. 

No entanto, é importante ressaltar que em fevereiro, quando foi realizada a entrevista, haviam 

poucos funcionários (cerca de 3) na unidade. Em junho, quando foi realizada uma revisita, a 

sede dispunha de cerca de 10 funcionários. O antigo gestor continua atuando na sede, mas desta 

vez fazendo trabalhos de educação ambiental com os visitantes. 

 

 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

    A metodologia utilizada contribuiu para a observação de aspectos relevantes em um curto 

período de tempo e com poucos recursos. Por outro lado, alguns aspectos da metodologia 

deixam a desejar, como a quantidade de questões nos diferentes módulos, além de haver a 

possibilidade da obtenção de respostas incompletas por parte do entrevistado. Desta forma, não 

se pode fazer uma análise mais completa. 

Ervin (2003) recomenda que sejam realizadas oficinas com os moradores locais e gestor 

e que os mesmos respondam as perguntas dos módulos. Considerando que se trata de um total 

de 80 perguntas, sendo algumas complexas, faz-se necessário uma adaptação do método para 

que as respostas não sejam passíveis de erro e para que a aplicação do mesmo não seja maçante, 

tanto para os moradores quanto para o gestor. Por isso, a escolha da entrevista foi relevante para 

a aplicação da metodologia no presente trabalho. 

As unidades de conservação municipais de Maricá se destacaram na avaliação de seu 

planejamento, mostrando que as unidades foram bem planejadas antes de suas criações, pois 

apresentam seus respectivos atos de criação, plano de manejo e possuem seus limites bem 

estabelecidos, atendendo positivamente vários critérios da avaliação.  

Isso pode estar relacionado ao fato do município ter sido contemplado por um programa 

de apoio à criação e implementação das UCs municipais (ProUC) em 2009 (Resolução SEA n° 

130 de 28 de outubro), que possui o objetivo de incrementar o percentual e a qualidade das 

áreas destinadas à conservação. 
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Por outro lado, os resultados apontam que a falta de efetividade de gestão, pode acarretar 

impactos diretos na conservação da biodiversidade das unidades avaliadas, principalmente ao 

se tratar da falta de insumos disponíveis para que ocorra uma gestão efetiva. Os insumos 

receberam nota mais baixa na avaliação por serem insuficientes para alcançar os objetivos 

expressos no plano de manejo das unidades, destacando-se a falta de recursos humanos e 

financeiros. 

Este cenário é preocupante, pois se tratam de áreas de usos restritos e, que em alguns 

casos, deveriam estar livres de alterações causadas por interferência humana. Desta forma, os 

usos das unidades tornam-se insustentáveis, descaracterizando a REVIS como uma área de 

proteção integral e a ARIE como uma área de uso sustentável, conforme preconiza o SNUC em 

seu Art. 7°, onde são abordados os objetivos destas áreas. 

Neste sentido, é fundamental dotar as unidades de infraestrutura básica, para atender às 

necessidades da fiscalização, incluindo veículos e equipamentos de manejo. Recomenda-se 

também a presença de "sub gestores" em todas as unidades, para que esta fiscalização seja mais 

efetiva, fazendo com que o poder público esteja mais presente em todas as UCs municipais. Por 

último, para que a imensidão da beleza local seja mantida, assim como é descrita no samba 

enredo da Grande Rio (2014), é imprescindível a conscientização da população em relação à 

importância da gestão participativa nestas unidades, a fim de que a mesma colabore para a 

fiscalização e conservação da biodiversidade. 

 Por abordar diversos tópicos, este método traz uma riqueza de informações sobre o lugar 

estudado, auxiliando desta forma os próximos estudos a serem feitos na área (JUNIOR, et. al., 

2016). Caso ele seja regularmente aplicado, consequentemente a eficácia da gestão será melhor, 

as áreas passarão a ser mais vistas e, logo, as fontes de financiamento e infraestrutura poderiam 

ser melhoradas por conta de maior conhecimento da área.  
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8. APÊNDICE 

8.1. RELATÓRIO ENTREVISTA COM O GESTOR  

       No dia 09 de fevereiro de 2017, às 14h foi realizada conversa com o senhor Valdir Almada, 

gestor das unidades de conservação municipais de Maricá. Tal conversa foi baseada em um 

documento do MMA, que trata da efetividade da Gestão das Unidades de Conservação 

Federais, baseado na Metodologia de Avaliação Rápida e a Priorização da Gestão das Unidades 

de Conservação (Rapid Assessment and Priorization of Protected Area Manegement) – Método 

RAPPAM. Considerando que o método foi elaborado para aplicação em Unidades de 

Conservações Federais, foram feitas algumas perguntas adaptando o método para a realidade 

das Unidades de Conservação Municipais, com o objetivo de que no final da conversa, 

pudessem ser observados alguns aspectos de sua gestão, como: o planejamento, insumos, 

processos e resultados. 

Fomos recebidas na sede da ARIE Espraiado, que no momento, é a sede de todas as 

unidades de Conservação municipais: Área de Relevante Interesse Ecológico da Cachoeira do 

Espraiado; MoNa Pedra de Itaocaia; MoNa Pedra de Inoã; Refúgio de Vida Silvestre De Maricá 
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e APA Municipal das Serras de Maricá. Cabe destacar que a intenção no futuro é criar uma 

subsede para cada uma e que as Unidades de Conservação possuem um plano de manejo único 

e integrado a fim de unificar políticas, facilitar a governança, reduzir custos e assegurar a 

eficiência operacional e administrativa. 

Essas 5 unidades de conservação foram criadas sobrepostas para cumprir o objetivo 

principal de conservação e preservação da biodiversidade. Exemplificando a sobreposição das 

unidades, pode-se citar a Área de Interesse Relevante do Espraiado, que agrega dentro de seus 

limites o Refúgio de Vida Silvestre de Maricá. Tal sobreposição promoveu a criação de um 

corredor ecológico interligando todas as unidades com os municípios vizinhos, para que a 

preservação não seja somente local. A intenção é manter contato com os municípios limítrofes 

(Tanguá, São Gonçalo, Itaboraí, Niterói e Saquarema), para que a gestão destas unidades 

aconteça de forma funcional e integrada. Nessa pespectiva, o gestor citou o exemplo do 

Município de Tanguá, que em seu território possui fragmentos das florestas da APA das Serras 

de Maricá, protegidos pelo REVIS, que foram prejudicadas por conta da falta de interesse por 

parte da administração do município vizinho. 

Considerando que a maioria das UCs citadas acima foram criadas a partir de 2007, ano 

em que o ICMS Ecológico foi criado, uma das questões abordadas na entrevista foi sobre como 

é feita a aplicação desta verba. No entanto, não se sabe quanto é o montante da mesma e nem 

como é aplicada nas Unidades de Conservação. Isso faz com que as mesmas tornem-se 

vulneráveis em alguns aspectos financeiros, visto que as UCs não usufruem de equipamentos 

de combate a incêndio, como bomba costal, máscaras, uniformes; veículos ou até mesmo 

equipamentos para manejo de florestas, como o facão ou a chibata. Um dos maiores desafios a 

ser citado na gestão da UC é a autonomia por parte do gestor. Apesar de não medir esforços 

para aumentar a efetividade em sua gestão, os recursos financeiros são escassos, e sem recursos 

financeiros, não há autonomia. 

Outras vulnerabilidades e ameaças às UCs também foram citadas, como: a ausência do 

poder público na gestão, a pressão da expansão urbana e a falta de recursos humanos. Como 

ameaças, foram citados os incêndios; a contaminação da água por dejetos orgânicos e por 

resíduos sólidos provenientes de despachos (principalmente nas UCs ARIE do Espraiado e na 

Pedra do Silvado); a caça, desmatamento, a extração de areia e a extração de água. A 

fiscalização dessas ameaças recorrentes é feito pelo Grupamento de Guarda Ambiental 

Municipal. As UCs dispõem de 25 guardas, que trabalham promovendo a fiscalização e 

atendendo ocorrências das unidades. Todos os Guardas passaram para o concurso como 

“Guarda Municipal” e fizeram um curso de capacitação para virarem “Guarda Ambiental 
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Municipal”. É importante ressaltar que o cargo de gestão da unidade não foi publicado em diário 

oficial, ou seja, não é um cargo oficial e em qualquer momento, as UCs podem ficar sem gestor, 

tornando-as mais vulneráveis.   

Com a finalidade de diminuir a ausência do poder público na região, a parte gestora faz 

questão de que a comunidade tenha uma sensação de pertencimento em relação às unidades de 

conservação, principalmente em relação à sede. A sede é vista como um espaço comunitário, 

onde a comunidade é autorizada a fazer oficinas, reuniões, encontros. Inclusive, a associação 

de moradores possui uma cópia das chaves da sede. O espaço possui refeitório, dormitório e 

salas para que pesquisadores possam ser recebidos, bem como escolas para atividades de 

educação ambiental.  

Nem toda a comunidade sabe o que são de fato unidades de conservação. Talvez saibam 

que são áreas protegidas, mas não sabem sua finalidade. Apesar disso, a comunidade do entorno 

do Espraiado tem se mostrado bastante receptiva em conversas com a parte gestora e são 

bastante presentes em eventos que acontecem na sede. Entretanto, a população residente 

próxima às trilhas mais visitadas das UCs, como a Pedra do Macaco e o MoNa Pedra de Inoã, 

não tem se mostrado muito satisfeita com o aumento significante de visitantes nesses locais, 

tendo sido a entrada da trilha da Pedra de Inoã cercada. E, no dia da conversa, a parte gestora 

havia sido informada da intenção de um morador residente próximo à entrada da trilha da Pedra 

do Macaco de fechar a entrada da mesma. Entretanto, os moradores residentes no entorno da 

Pedra do Silvado possui um “afeto” pela pedra. Desta forma, cuidam da biodiversidade local, 

ou até mesmo denunciam quando observam alguma atividade irregular, como a caça. A pedra 

acaba tornando-se uma geração de renda para os moradores, por exemplo: o bar existente 

próximo à subida da trilha acaba faturando à medida que a visitação na pedra acontece. Já na 

Pedra do Macaco este envolvimento dos moradores com a pedra não é percebido. 

Ainda não é feito o controle de visitantes nas unidades de conservação. No entanto, apesar 

do ecoturismo ser realizado por diversos grupos, o ecoturismo oficial é feito nas UCs através 

do grupo Circuito Ecológico Caminhos de Maricá, que foi um projeto criado em 2013, pela 

Prefeitura Municipal de Maricá, atualmente executado pela Secretaria de Turismo e Meio 

Ambiente.  

O principal ponto forte das Unidades de Conservação Municipais, na opinião do gestor é 

a Sede do ARIE Espraiado, que foi uma conquista ímpar. Os pontos fracos já foram citados 

anteriormente, sendo o mais desafiador vencer as dificuldades financeiras.  

Após a conversa, foi feita uma caminhada até um bar situado à beira do rio, localizado 

próximo à sede, como pode ser observado na figura 17.  
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Figura 15 - Bar localizado às margens do rio

 
Fonte: Próprio autor 

Na figura 17 podem ser observadas barragens que foram feitas para que as pessoas possam 

tomar banho com mais tranquilidade ali. Durante a conversa, foi mencionado que no futuro 

algumas dessas barragens serão tiradas, visto que ao longo do rio existem várias e próximas ao 

bar foram observadas duas.  

Considerando que o bar está localizado em uma faixa marginal de proteção e que o dono 

do mesmo não é morador local, a possibilidade de desapropriar o local está sendo estudada. 
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9. ANEXOS 

9.1.  VISÃO GERAL UCS MARICÁ 

 
Fonte: PMM/SMA, 2013
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9.2. QUESTÕES AVALIADAS NOS MÓDULOS 3 a 15 (ERVIN, 2003). 

Módulo 3 - Importância Biológica (Contexto) 

a) A UC contém um número relativamente alto de espécies raras, ameaçadas ou sob ameaça. 

b) A UC tem níveis relativamente altos de biodiversidade. 

c) A UC possui um nível relativamente alto de endemismo. 

d) A UC exerce uma função crítica de paisagem. 

e) A UC contém a diversidade completa de plantas e animais. 

f) A UC contribui significativamente à representatividade do sistema de UCs. 

g) A UC sustém populações mínimas viáveis de espécies-chave. 

h) A diversidade estrutural da UC é coerente com as normas históricas. 

i) A UC inclui os ecossistemas cuja abrangência tem diminuído bastante. 

j) A UC conserva uma diversidade completa de processos naturais e de regimes de distúrbio. 

 

Módulo 4 - Importância Socioeconômica (Contexto) 

a) A UC é uma fonte importante de emprego para as comunidades locais. 

b) As comunidades locais dependem de recursos da UC para a sua subsistência. 

c) A UC oferece oportunidades de desenvolvimento da comunidade mediante o uso 

sustentável de recursos. 

d) A UC é de importância religiosa ou espiritual. 

e) A UC possui características inusitadas de importância estética. 

f) A UC possui espécies de plantas de alta importância social, cultural ou econômica. 

g) A UC contém espécies de animais de alta importância social, cultural ou econômica. 

h) A UC possui um alto valor recreativo. 

i) A UC contribui com serviços e benefícios significativos do ecossistema às comunidades. 

j) A UC possui um alto valor educacional e/ou científico. 

 

Módulo 5 - Vulnerabilidade (Contexto) 

a) As atividades ilegais na UC são difíceis para monitorar. 

b) A aplicação da lei é baixa na região. 

c) O suborno e a corrupção são generalizados na região. 

d) A unidade de conservação está sofrendo distúrbios civis e/ou instabilidade política. 

e) As práticas culturais, as crenças e os usos tradicionais estão em conflito com os objetivos 

da UC. 

f) O valor de mercado de recursos da UC é alto. 

g) A unidade de conservação é de fácil acesso para atividades ilegais. 

h) Existe uma grande demanda por recursos vulneráveis da UC. 

i) O gerente da UC sofre pressão para explorar os recursos da UC de forma indevida. 

j) A contratação e a manutenção de funcionários é difícil. 
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Módulo 6 - Objetivos (Planejamento) 

a) Os objetivos da UC incluem a proteção e a conservação da biodiversidade. 

b) Os objetivos específicos relacionados à biodiversidade são claramente expressos no plano de 

manejo. 

c) As políticas e os planos de manejo são coerentes com os objetivos da UC. 

d) Os funcionários e os administradores da UC entendem os objetivos e as políticas da UC. 

e) As comunidades locais apóiam os objetivos globais da UC. 

 

Módulo 7 – Amparo Legal (Planejamento) 

a) A UC possui o amparo legal obrigatório a longo prazo. 

b) Não há disputas não resolvidas no tocante à posse ou direitos de uso da terra. 

c) A demarcação de fronteiras é adequada para alcançar os objetivos da UC. 

d) Os recursos humanos e financeiros são adequados para realizar as ações críticas à 

implementação da lei. 

e) Os conflitos com a comunidade local são resolvidos de forma justa e efetiva. 

 

Módulo 8 – Desenho e Planejamento da Área (Planejamento) 

a) A localização da UC é coerente com os objetivos da UC. 

b) Modelo e configuração da UC otimiza a conservação da biodiversidade. 

c) O sistema de zoneamento da UC é adequado para alcançar os objetivos da UC. 

d) O uso da terra no entorno propicia o manejo efetivo da UC. 

e) A UC é ligada à outra unidade de conservação ou a outra área protegida. 

 

Módulo 9 – Recursos Humanos (Insumos) 

a) O nível de recursos humanos é suficiente para o manejo efetivo da unidade de conservação. 

b) Os funcionários devem possuir as habilidades adequadas para realizar as ações de manejo 

críticas. 

c) Oportunidades de capacitação e desenvolvimento apropriadas às necessidades dos 

funcionários. 

d) A revisão periódica do desempenho e do progresso dos funcionários no tocante as metas 

e) As condições de emprego são suficientes para manter uma equipe de alta qualidade. 

 

Módulo 10 – Comunicação e Informação (Insumos) 

a) Há meios de comunicação adequados entre o campo e o escritório. 

b) Os dados ecológicos e socioeconômicos existentes são adequados para o planejamento de 

manejo. 

c) Há meios adequados para a coleta de novos dados. 

d) Há sistemas adequados para o processamento e análise de dados. 

e) Existe a comunicação efetiva entre as comunidades locais. 
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Módulo 11 – Infraestrutura (Insumos) 

a) A infraestrutura de transporte é adequada para realizar as ações de manejo críticas. 

b) O equipamento de campo é adequado para a realização de ações de manejo críticas. 

c) A infraestrutura para os funcionários é adequada para a realização de ações de manejo 

críticas. 

d) A manutenção e cuidados com o equipamento são adequados para garantir o uso a longo 

prazo. 

e) A infraestrutura para visitantes é apropriada para o nível de uso pelo visitante. 

 

Módulo 12 – Recursos Financeiros (Insumos) 

a) Os recursos financeiros dos últimos 5 anos foi adequado para realizar as ações de manejo 

críticas. 

b) Os recursos financeiros para os próximos 5 anos serão adequados para a realização de ações 

de manejo críticas. 

c) As práticas de administração financeira propiciam o manejo eficiente e efetivo da unidade 

de conservação. 

d) A alocação de recursos está de acordo com as prioridades e os objetivos da UC. 

e) A previsão financeira para a unidade de conservação a longo prazo é estável. 

 

Módulo 13 – Planejamento (Processos) 

a) Existe um plano de manejo escrito, abrangente e relativamente recente. 

b) Existe um inventário abrangente dos recursos naturais e culturais. 

c) Existe uma análise e também uma estratégia para enfrentar as ameaças e as pressões da UC. 

d) Um plano de trabalho detalhado identifica as metas específicas para alcançar os objetivos de 

manejo. 

e) Os resultados da pesquisa e de monitoramento são incluídos rotineiramente no planejamento. 

 

Módulo 14 – Processo de tomada de decisão (Processos) 

a) Existe uma organização interna nítida. 

b) A tomada de decisões no manejo é transparente. 

c) Os funcionários da UC colaboram regularmente com os parceiros, as comunidades locais e 

outras organizações. 

d) As comunidades locais participam nas decisões pelas quais estão afetadas. 

e) Existe a comunicação efetiva entre todos os níveis de funcionários e a administração da UC. 

 

Módulo 15 – Pesquisa, avaliação e monitoramento (Processos) 

a) O impacto de usos legais e ilegais da UC é monitorado e registrado de forma precisa. 

b) A pesquisa sobre questões ecológicas-chave é coerente com as necessidades da UC. 

c) A pesquisa sobre questões sociais-chave é coerente com as necessidades da UC. 

d) Os funcionários da UC têm acesso regular à pesquisa e às orientações científicas recentes. 

e) As necessidades críticas de pesquisa e monitoramento são identificadas e priorizadas. 


