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APRESENTAÇÃO 

Esta publicação resume as princi
pais recomendações e propostas reunidas 
nos sete volumes (*) de os relatórios 
temáticos e demais subsídios sistematiza
dos pelos técnicos e consultores do 
projeto "Proposta de um Modelo de 
Gestão Participativa para o ParQue Nacio
nal da l1juca". desenvolvido pelo ISER 
entre maio de 1998 e abril de 1999. Este 
projeto foi um dos dez contemplados 
com recursos do Fundo Brasileiro para a 
Biodiversidade (FUNBIO), sendo selecio
nado dentre mais de mil Que se apresenta
ram em resposta ao primeiro edital desta 
agência financiadora. Sua concepção e 
execução envolveu as eQUipes técnicas 
tanto do Instituto de Estudos da Religião 
(ISER) como do ParQue Nacional da 11juca 
(PNT). em estreita parceria, além de onze 
consultores independentes. 

Como o próprio título da publica
ção deixa entrever. trata-se de apresentar 
a todos os atores e interessados os 
resultados de uma investigação QUe leva a 
uma proposta ~oncisa e viável de gestão 
compartilhada desta importante Unidade 
de Conservação. A gestão compartilhada 
é uma nova forma de gestão da coisa . 
pública. implicando um exercício de · 
consensos e de co-responsabilidades 
entre o setor público governamental e o 
setor privado (empresarial e sem fins 
lucrativos). Além disso. supõe uma base 
decisória participativa. orientando a 
gestão dos bens naturais e culturais para 
um marco democrático mais 
consentâneo com os princípios da 
Agenda 2 I. documento assinado pelo 
Brasil, junto com outros 178 países QUe 
se comprometeram em promover o 
desenvolvimento sustentável. 

O objetivo central do projeto 
"Proposta de um Modelo de Gestão 
Participativa para o ParQue Nacional da 
Tijuca" foi o de estudar a situação atual 
deste importante parQue nacional e 
propor um formato de gestão e de 
parcerias com entidades de diversas 
naturezas QUe permitissem a esta Unida
de de Conservação ser gerida de manei
ra a mais eficaz possível. Esta eficácia 
desejada não se traduz apenas por 
resultados financeiros, o QUe é desejável 
e necessário. mas também por resulta
dos ambientais, significando uma pro
gressiva melhora no manejo dos recursos 
naturais QUe ali existem e por resultados 
sociais. entrosando no processo de 
gerenciamento os gestores, os parceiros, 
os vizinhos, os usuários e ainda os 
cidadãos QUe têm se unido espontanea
mente na forma de associações de 
"amigos do ParQue". 

O ParQue Nacional da l1juca é 
uma unidade de conservação de singular 
complexidade em termos gerenciais: 
além de toda a sua reconhecida riQueza 
natural, histórica e ambiental. ele está 
localizado dentro de uma imensa área 
metropolitana. Se de um lado esta 
especial localização incide positivamente 
sobre o seu potencial como área nobre 
para lazer. turismo, educação ambiental e 
pesQuisa científica. de outro implica 
também administrar sua enorme 
vulnerabilidade pela crescente e significa
tiva pressão antrópica a QUe está exposta. 

• 
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Quando falamos em gerência do 
ParQue Nacional da l1juca, portanto, 
estamos falando da gestão e do 
gerenciamento desta complexidade QUe 
é resultante da própria história social e 
econômica das áreas QUe foram a ele 
incorporadas no processo de sua 
constituição. 

f: 

A permanente ameaça. mas tam
bém as oportunidades. QUe uma grande 
cidade como o Rio de janeiro representa 
para o ParQue gera um conjunto de 
pressões e demandas. possivelmente 
mais numerosas e variadas QUe as experi
mentadas por QualQuer outra Unidade de 
Conservação de Uso lndireto no país. O 
reconhecimento desta situação reforça de 
nossa parte, cientistas e técnicos do 
ParQue e do ISER, realizadores do 
projeto. a certeza de QUe a adoção de 
uma forma compartilhada e participativa 

de gestão será a única capaz de processar 
de forma bem-sucedida essas pressões e 
demandas, compatibilizando-as com as 
restrições de uso características dos 
parQues nacionais. Foi dentro desta visão 
·crítica, mas otimista. Que o projeto original 
foi desenvolvido e o presente texto 
elaborado. 

Nesse evento, foram recolhidos os 
subsídios finais para o fechamento dos 
sete relatórios temáticos e de um resumo 
executivo, QUe foram então encaminha
dos ao FUNBIO, ao IBAMA (escritórios 
do Rio de janeiro e Brasília). à diretoria 
do PNT e ao comitê Que criado para 
executar o primeiro Plano Estratégico do 
ParQue Nacional da l1juca. Cópias destes 
volumes podem ser ainda encontradas no 
ISER e na biblioteca da Universidade do 
Estado do Rio de janeiro (UERI) . 

Samyra Crespo 
Sônia Peixoto 

f: 

(*) Nota: em 6 de julho de 1999. data do trigési
mo-oitavo aniversário de criação do ParQue. o 
projeto foi oficialmente encerrado com a realização 
de um seminário em Que os seus resultados foram 
apresentados. em cerimônia pública. a uma platéia 
de representantes de órgãos governamentais. de 
entidades civis. de empresas e de institutos de 

pes®isa. 



INTRODUÇÃO 

O ParQue Nacional da Tijuca foi 
criado pelo Decreto Federal n° 50.923, 
de 6 de julho de 196 I . com o nome 
oficial de ParQue Nacional do Rio de 
janeiro(*) . Ele abrangia extensas áreas 
montanhosas e norestadas dos maciços 
da Carioca e da Tijuca, todas situadas 
dentro da cidade do Rio de janeiro. O 
Decreto Federal n.0 60.183. de 8 de 
fevereiro de 1967, consolidou a unida
de, deu o seu nome atual ParQue 
Nacional da Tijuca e alterou os seus 
limites originais. excluindo. significativa
mente. algumas encostas tomadas por 
ruas e assentamentos e incluindo outras 
sem ocupação humana permanente 
(especialmente no eixo da Pedra Bonita e 
da Pedra da Gávea) . 

Entre 1780 e 1860, fazendas de 
café, residências permanentes e de verão 
cobriram Quase toda a área atual do 
ParQue, formando uma das primeiras 
dinâmicas de expansão urbana da cidade 
do Rio de janeiro. Esse avanço. 
concomitanteijlente rural e urbano, sobre 
encostas e morros até então exploradas 
de forma pouco intensiva provocou 
amplo desmatamento. levando à erosão.· 
ao assoreamento dos peQuenos rios QUe 
forneciam a maior parte da água potável 
da cidade e a outras mudanças 
ambientais mais profundas, como 
extinção local ou rareamento de espécies 
vegetais e animais nativas. 

Na década de 1850, depois de 
várias iniciativas ineficazes para salvar os 
principais mananciais QUe abasteciam a 
cidade do Rio de janeiro. o Governo 
Imperial finalmente desapropriou um 
número expressivo de casas e fazendas, 
interditou essas áreas aos usos particula-

res e mandou recompor a cobertura 
norestal. Esse trabalho de renoresta
mento foi iniciado em 1862 por Manuel 
Gomes Archer ( 1821-1905), com 
recursos e supervisão do Ministério da 
Agricultura, Comércio e Obras Públicas. 
do Governo Imperial. Foi o início do 
longo e ininterrupto período de controle 
público sobre atual área do ParQue, 
controle esse QUe prossegue de várias 
formas até hoje. inclusive com a criação 
e a gestão do ParQue. Com o replantio 
de espécies vegetais nativas e com a 
recuperação natural de norestas vizinhas. 
formou-se o Que é hoje a maior noresta 
tropical urbana do mundo, contendo 
atribut~s excepcionais de beleza cênica e 
natural : nora e fauna da Mata Atlântica, 
maciços e picos rochosos, cavernas, 
Quedas d'água, riachos. 

Além do patrimônio natural , aos 
poucos foi adicionado um expressivo 
patrimônio cultural, iniciado em 1877 
Quando o então responsável pela área. 
tenente-coronel Gastão de Escragnolle, 
promoveu no local obras de paisagismo e 
urbanização: praças, chafarizes. esculturas, 
aQuedutos. mirantes. estradas. trilhas e 
outros atrativos foram surgindo e transfor
mando a área em uma opção de lazer e 
recreação para os habitantes da cidade. 

O ParQue é portanto herdeiro de 
dois legados igualmente relevantes : do 
legado natural das norestas replantadas 
ou recuperadas e do leg-ado histórico
cultural resultante das múltiplas atividades 
humanas exercidas na área. Ao longo 
destes Quase QUarenta anos de existência 

• como tal. o ParQue se consolidou como 
importante área de lazer para os mora
dores da cidade, de pesQuisa científica e 
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de atração turística nacional e internacio
nal. Significativamente, dentro dos seus 
limites se encontram alguns marcos e 
símbolos da cidade e mesmo do país, 
tais como a estátua do Cristo Redentor 
no Corcovado. o Mirante Dona Marta. a 
Vista Chinesa, a Capela Mayrink etc. 

Pela sua localização e pelos seus 
efeitos sobre o clima, a paisagem e a 
distribuição de águas pluviais, o ParQue 
contribui cotidiana e decisivamente para 
elevar a Qualidade de vida de milhões de 
habitantes da cidade do Rio de Janeiro. 
Além disso, é usado todos os dias para 
passeios, caminhadas. corridas, excur
sões. eventos esportivos, filmagens. 
trânsito de um ponto a outro da cidade. 
alpinismo, pesQuisa científica, coleta de 
plantas e animais. captação de água. 
educação ambiental e outras atividades 
mais controversas como moradia. torres 
de transmissão de energia elétrica. 
atividades comerciais ligadas ao fluxo 
turístico local, tele-comunicações e até 
treinamento militar. 

Ao longo destes seus QUase 
QUarenta anos de existência, o ParQue 
Nacional da Tijuca mantém algumas 
características bastante particulares 
dentre os Quarenta parQUes nacionais 
brasileiros Que existem no momento: a) a 
sua área tem sido sujeita à ação de Quase 
ISO anos contínuos de políticas governa
mentais de preservação. envolvendo 
órgãos do governo nacional. estadual e 
local; b) é um dos menores. apenas 33 
Quilômetros QUadrados, embora seja o 
segundo maior em número de funcionári-

' os; c) é o mais visitado; d) é o único 
completamente inserido numa área 
metropolitana. 

O ParQue está incrustado em 
morros em cujas bases e encostas se 
localizam alguns dos principais bairros 
residenciais da Cidade do Rio de Janeiro 
(Jardim Botânico, Gávea. São Conrado, 
Alto da Boa Vista. Grajaú. Tijuca. Rio 

· Comprido, Botafogo. Laranjeiras. Santa 
Teresa, Sumaré. Silvestre. entre outros) . 
Ele abrange três conjuntos distintos: 
Corcovado-Sumaré, Pedra Bonita-Pedra 
da Gávea e Floresta da Tijuca. Esses 
conjuntos se diferenciam uns dos outros 
pelo uso por ocupação, suas característi
cas ambientais e por seu estado de 
conservação. Têm em comum. no 
entanto. problemas relativos a infra
estrutura, manutenção. status 
institucional-legal, uso público e 
manejo dos recursos naturais. 

c 
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1 - EXPERIÊNCIAS DE flGESTÃO COMPARTILHADA 

OU PARTICIPATIVA 

Como vimos na introdução, a 

realidade contemporânea do PNT 
reúne não só um complexo de 
belezas e riQuezas naturais 
recuperadas ou resguardadas por 
Quase um século e meio de políticas 
governamentais mas também um 
mosaico igualmente complexo de 
múltiplos usos humanos históricos e 
atuais. Cada um dos usos 
identificados corresponde a um ou 
mais atares sociais Que se enQuadram 
em uma tipologia variada : são 
vizinhos. moradores dos 
assentamentos existentes no entorno; 
são moradores QUe ocupam áreas 
dentro do ParQue. a maioria 
remanescente de um contingente de 
funcionários Que trabalharam no 
ParQue ao longo de décadas; são 
empresários QUe ali mantém 
negócios; são usuários; são os 
técnicos do ParQue, cientistas das 
universidades e ambientalistas 
Querendo proteger uma área de 
grande relevância ecológica. É 
portanto um mosaico de múltiplos 
usos correspondentes a atares QUe 
expressam interesses diversos e 
muitas vezes detêm visões 
conflitantes sobre a integridade da 
Unidade e sobre os procedimentos a 
serem adotados para a sua proteção 
bem como exploração. 

No escopo do nosso trabalho. a 
gestão do ParQue Nacional da Tijuca foi 
pensada dentro do marco participativo. o 
Que significa necessariamente considerar 
e·concertar os vários interesses manifes
tos. sem descuidar no entanto do estatu
to Que define a área como de conserva
ção com restrições de uso. Tal como 
vem sendo desenvolvido e adotado na 
recente literatura sobre a temática da 
gestão. o conceito de gestão participativa 
aplicado às Unidades de Conservação 
(UCs) prevê as seguintes dimensões: 

envolvimento das comunidades do 
entorno da UC. em especial nas atribui
ções referentes à proteção; 

envolvimento dos vários atares 
interessados na unidade, especialmente 
dos agentes econômicos; 

fortalecimento do sistema público 
responsável pela regulamentação e pelo 
gerenciamento das UCs; 

criação de novas engenharias 
institucionais QUe correspondam ao 
processo decisório compartlhado e 
garantam a transparência dos procedi
mentos adotados; 

comprometimento dos atares 
envolvidos no sentido do seguimento das 
filosofias e políticas básicas estabelecidas 
em conjunto. 



Nos anos recentes. o IBAMA tem 
tentado compartilhar a gestão das suas 
unidades de conservação com atares 
interessados. Para tanto, tem traballhado 
com o conceito bem mais restrito de co
gestão. aplicado na redação dos diversos 
Termos de Convênio e de Cooperação 
Técnica assinados com as diferentes 
entidades. A co-gestão é assim definida 
pelo IBAMA: 

a participação de uma ou mais entidades 
Qualificadas no gerenciamento de UCs 
federais, compartilhando com o órgão 
federal competente as decisões 
gerenciais e o planejamento operativo 
das mesmas, conforme procedimentos 
especificados nos instrumentos de 
planejamento (planos de manejo. planos 
de ação emergencia/, etc.) aprovados 
pelo órgão federal' 

• 

• 

Para verificar o "estado da arte" 
das práticas de gestão compartilhada, o 
nosso estudo sistematizou dados e 
análises a respeito de um rico conjunto 
de experiências em cerca de Quinze 
unidades de conservação de diversos 
tipos, localizadas em Minas Gerais, São 
Paulo, Amazonas e Pará , além de levar 
em conta unidades de outros estados 
brasileiros, inclusive do próprio estado 
do Rio de janeiro. Sistematizados na 
forma de Quadros sinóticos apresentados 
a seguir. procuramos identificar em cada 
caso analisado os seguintes pontos: 
peQueno histórico da situação da UC 
antes do início do processo de cc
gestão ou gestão participativa. as ações 
de planejamento e as atividades concre
tas desenvolvidas junto à população 
local, as principais dificuldades e os 
procedimentos adotados para resolvê
las, a engenharia institucional criada . 

• 
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QuADRO I - PARQUE NACIONAL 
~ 

DE APARADOS DA SERRA, RS/SC 

ENGENHARIA INSTITUCIONAL I MODELO DE ORGANIZAÇÃO 
IBAMA - Sede I Administração do parq_uel Associação Democrática 
Feminina Gaúcha - ADFG I Fundação O Boticário 
Articulação de ADFG com Associação Caxiense de Proteção 
Ambiental e Brigada Militar no período final do trabalho 

PROCEDIMENTOS PARA O PLANO DE MANEIO I ESTÁGIO DE CONHECIMENTO 
DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

Situação Anterior 
Parq_ue criado em 1972. envolvendo I 0.2SOhá em dois estados. com apenas três 
funcionários; falta de recursos para a fiscalização. Indícios de situação de abandono: 
criação de gado. caça, Queimada e desmatamento no interior e entorno. Chefe do ParQue 
busca em 1992. apoio da ONG Associação Democrática Feminina Gaúcha - ADFG para 
viabilizar sobrevôos necessários à fiscalização da área. 
Procedimentos de co-gestão 
(I) ADFG elabora. informalmente. em conjunto com chefe da Unidade. proposta de 
projeto de fiscalização pelo período de um ano. sob a coordenação do chefe da UC. 
encaminhado à Fundação O Boticário solicitando recursos. Aprovado em 1993. o 
projeto busca reduzir no mínimo em 60% as atividades predatórias. 
(2) Trabalhos técnicos de fiscalização. contando com sobrevôos realizados por 
funcionários do IBAMA e esporadicamente pelo coordenador do Projeto pela ADFG . 
Os relatórios eram enviados ao IBAMNSuperintendência Regional - SUPES e à ADFG. 
(3) Os recursos de Boticário repassados à ADFG para pagamento de horas de sobrevôo 
resultaram em ações repressivas do IBAMA contra infratores. Em casos graves de 
impossibilidade do IBAMNSUPES. a ADFG acionava a Brigada Militar do Estado. 
fornecendo combustível e diárias previstos no Projeto como atribuição da Fundação 
O Boticário. Na impossibilidade do IBAMA e da Brigada Militar. os associados da ADFG 
iriam para o Parq_ue dar apoio aos funcionários do IBAMA ali lotados. 
(4) Funcionários de nível médio da ADFG participaram de atividades de fiscalização e 
administrativos com hospedagem e veículo oferecidos pelo IBAMA. 
Situação final: formalizado convênio com IBAMA ao final do Projeto Boticário, em QUe 
a ADFG passa a funcionar apenas como apoio político. 

PROBLEMAS PRINCIPAIS 
Locais: 
I . ameaças à integridade da UC por grileiros. 
Operacionais: 
I . mistura de papéis: administrador do Parq_ue era da diretoria da ADFG 
2. substituição posterior do administrador do Parq_ue esvazia o trabalho direto com a ADFG 

PROCEDIMENTOS ADOTADOS 
Ações de fiscalização intensiva 
Mudança de procedirv.entos da nova administração, retirando voluntários da fiscalização 



QuADRO II PARQUE NJ\CIONAL 
DA SERRA DA CAP/VARA - PI 

ENGENHARIA INSTITUCIONAL I MODELO DE ORGANIZAÇÃO 
IBAMNFUNDHAM 
PesQuisas financiadas pelo CNPQ, FINEP. e Fundação de Amparo à PesQuisa de 
Pernambuco - FACEPE. 
Obras financiadas pelo FNMA: Plano Operativo Anual - POA (liberadas pelo IBAMA) 
Acordos com Centros de pesQuisa franceses (Escola de Altos Estudos de Ciências 
Sociais e outros), italianos e outros brasileiros como o Instituto Oswaldo Cruz 

PROCEDIMENTOS PARA O PLANO DE MANEIO I ESTÁGIO DE CONHECIMENTO 
DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
Situação prévia 
Criado em 1979. com 129.139.953ha. inscrito pela UNESCO como património da 
Humanidade. A Fundação Museu Homem Americano- FUMDHAM -eQUipe de 
pesQuisadores franceses e brasileiros - desenvolve trabalho científico na área desde 
1970, antes da criação da UC. O Termo de Convênio entre IBAMA e FUNDHAM foi 
assinado em maio/ 1994. 
Plano de Trabalho: Plano de ação emergencial da UC (levantamento dos dados básicos 
- pesQuisas realizadas desde 1970; processamento dos dados e elaboração do 
documento-base; realização de workshop; elaboração do plano de manejo e 
zoneamento). Infra-estrutura (limpeza de estradas. construção de passarelas e prevenção 
contra cupins, projeto arQuitetónico para centro de visitantes e guarita) 
Ações concretas: pesQuisas com financiamento externo e acordos com grandes 
instituições científicas nacionais e internacionais. Atividades na área de educação e saúde 
atendendo às comunidades localizadas no entorno do parQue (instalados três núcleos de 
apoio à comunidade - escola. posto de saúde. refeitório e residência para professores e 
técnicos). e na área social (busca de alternativas económicas para a população - fábrica de 
roupas. incentivo à produção de cerâmica e de mel. visando diminuir as pressões sobre o 
uso dos ricursos naturais do parQue). 

PROBLEMAS PRINCIPAIS 
Locais: 
I . Risco de degradação da caatinga primária e dos sítios arQueológicos ameaçados pelos 
desmatamentos e caça e extração de outros produtos naturais 
Operacionais: 
I . Relações não-afinadas entre IBAMA e FUNDHAM: 
2. Críticas da FUNDHAM aos procedimentos muito burocráticos do IBAMA atrasando 
decisões e liberação de recursos. e do IBAMA discordando dos conceitos e critérios 
técnicos utilizados na elaboração do plano de manejo: a Fundação defende o esoterismo 
e o IBAMA é contra 

PROCEDIMENTOS ADOTADOS 
Investimento de vultosos recursos 
obtidos junto a agências internacionais para compra de eQuipamenhts, implementação do 
plano emergencial. realização de pesQuisas e implantação da infra-estrutura necessária 
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QuADRO III - PARQUE NACIONAL 
DA SERRA DA CANASTRA - MG 

ENGENHARIA INSTITUCIONAL I MODELO DE ORGANIZAÇÃO 
IBAMA I Sociedade de Investigação Florestal - SIF (ONG ligada ao Departamento 
de Engenharia Florestal da Universidade de Viçosa) Financiamento pelo Banco Alemão 
e BIRD 

PROCEDIMENTOS PARA O PLANO DE MANEJO/ ESTÁGIO DE CONHECIMENTO 
DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
Situação prévia 
Criado em abril de 1972. com 71.525ha. Foram registrados conflitos do antigo IBDF e 
atuaiiBAMA com as populações localizadas no entorno do ParQUe. originados pelas 
desapropriações feitas após a sua criação. Atualmente. essas famílias residem no entorno 
do ParQue 
Plano de trabalho: Treinamento de monitores envolvendo servidores do IBAMA da 
Superintendência de Minas Gerais e do ParQue; os servidores pediram novo treinamento 
em legislação ambiental. Diagnóstico envolvendo diferentes segmentos da comunidade e 
poder público municipal e polícia florestal do Estado. Desenvolvimento de ações 
ambientais 
Ações Concretas 
Treinamento de professores. atividades educativas com crianças. envolvimento das 
comunidades vizinhas: visitas domiciliares e atividades de lazer dentro do ParQUe. início 
de trabalhos com os agricultores locais para melhoria da produção de Queijo -
(maior produto local) 

PROBLEMAS PRINCIPAIS 
Locais: 
I. animosidade entre moradores do entorno e administradores do ParQue 
Operacionais: 
I. distanciamento do IBAMA e falta de orientação conceituai à ONG parceira 

PROCEDIMENTOS ADOTADOS 
Investimento de esforços da SIF na aproximação do IBAMA com a população 
de entorno as prefeituras municipais 



QuADRO IV - ÁREA DE PROTEÇAO 
• 

AMBIENTAL DE GUARAQUEÇABA- PR 

ENGENHARIA INSTITUCIONAL I MODELO DE ORGANIZAÇÃO 
IBAMA I Governo do Estado Paraná 

-Convênio objetivando a co-gestão do IBAMA com Instituto Ambiental do Paraná- IAP. 
-Instituo de Planejamento de Desenvolvimento Econômico do Estado do Paraná-
IPARDES. 
-ONG Sociedade de PesQuisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental - SPVS e com a 
The Nature Conservancy 
-Financiamento do Banco Mundial e Banco Alemão (KfW) 

PROCEDIMENTOS PARA O PLANO DE MANEIO/ ESTÁGIO DE CONHECIMENTO 
DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
Situação prévia 
Criada em 1985. com 314.400ha, envolvendo o ParQUe Nacional de Superaguí, a 
Estação Ecológica de GuaraQueçaba. Área de Relevante Interesse Ecológico de Pinheiro 
e Pinheirinho. parte da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e da área de Tombamento 
da Serra do Mar e a APA Estadual de GuaraQueçaba (a partir de 1980, já eram 
consideradas Áreas de Interesse e Proteção Especial segundo a Lei Estadual de Uso do 
Solo do Litoral) . Em 1987, através de convênio entre Instituto de Terras e Cartografia e a 
antiga SEMA foi elaborado o Zoneamento da APA. considerado inadeQuado pelo 
IBAMA. Em 1991. foi concluído um Plano Integrado de Conservação para a Região de 
GuaraQueçaba pela Sociedade de PesQuisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental -
SPVS. também considerado inadeQuado por não ter envolvido os diferentes segmentos 
sociais locais 
Plano de trabalho I - SPVS ( 1994) 
Planejamento da atividade (organização dos grupos de trabalho. seleção de bibliografia. 
definições técnicas e metodológicas). Desenvolvimento de atividades de educação 
ambiental para jovens e para valorização do potencial turístico (cursos de técnica de 
atendimee~to ao público, educação ambiental para barQUeiros· e pescadores. publicação 
de livro contando a história da APA) . Levantamento das pesQuisas existentes no IBAMA e 
dos conhecimentos da população local com vistas ao manejo dos recursos e à educação 
ambiental. Preparação de foldere material fotográfico para os visitantes. Elaborado o 
diagnóstico sócio-cultural da comunidade pesQueira de algumas comunidades e da 
situação do manguezal da Baía de Paranaguá. Identificação das lideranças locais e 
formação de novas lideranças 
Plano de trabalho 2 - IAP ( 1994) 
Elaboração do Plano de Gestão da APA (levantamento de dados básicos, realização de 
workshop. elaboração do documento final) . Assistência ao IBAMA para a 
operacionalização do Plano (não aconteceu por falta de recursos) 
Plano de trabalho 3 - IPARDES 
Elaboração do Zoneamento Ecológico-Econômico- em 1995 encontrava-se em fase 
inicial de execução com assessoria da Universidade Federal do Paraná e envolvendo o 
IAP e a SPVS. • 

-------------~ ~15 
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PROBLEMAS PRINCIPAIS 
Locais: 
I . extração predatória de recursos naturais 
Operacionais: 
I. entraves burocráticos na liberação dos recursos 
2. falta de procedimentos claros para a co-gestão por parte do IBAMA 
3. falta de coordenação interinstitucional e de orientação conceituai por parte do IBAMA 

PROCEDIMENTOS ADOTADOS 
Parcerias com diferentes instituições. 
Envolvimento da população local 

QUADRO V 
RESERVA BIOLÓGICA GUARIBAS - PB 
ENGENHARIA INSTITUCIONAL I MODELO DE ORGANIZAÇÃO 
IBAMA I ONG Centro de Estudos Técnicos e Científicos da Paraíba - CETEP 
(Ligado à Universidade Federal da Paraíba). 
Convênio financiado pelo BIRD e Banco Alemão, assinado em 1992 

PROCEDIMENTOS PARA O PLANO DE MANEIO I ESTÁGIO DE CONHECIMENTO 
DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
Situação prévia 
Criada em janeiro de 1990. constituindo-se de três áreas separadas em três municípios 
diferentes. com a extensão total de 4 321 ha. É foco de pesQuisa de professores e alunos 
da Universidade da Paraíba. O IBAMA assinou convênio. em 1990. com a Fundação 
Biodiversitas para a execução do Projeto Guaribas; em 1994. firmou termo de 
cooperação técnico-científica com a mesma Fundação para apoio às atividades técnicas 
e de manejo especialmente relacionadas à reintrodução do macaco guariba na área (não 
há notícia sobre a reintrodução) 
Plano de trabalho: 
Integração do entorno da Reserva Biológica (diagnóstico socioeconômico das 
comunidades localizadas no entorno da reserva. elaboração de material educativo) . 
Elaboração de Plano de Ação Emergencial (levantamento de dados secundários e 
realização de workshop). Assistência ao IBAMA (não realizada por falta de recursos) 
Ações concretas 
Assinado convênio entre IBAMA. Centro de Estudos Técnicos e Científicos da Paraíba
CETEP e Prefeitura de Rio Tinto para a implantação de Centro de Educação Ambiental 

PROBLEMAS PRINCIPAIS 
Locais: 
I . difícil relacionamento da administração da Reserva com a população e com os 
municípios de entorno 
Operacional: 
I . entraves burocráticos no IBAMA para a liberação dos recursos 

PROCEDIMENTOS /\DOTADOS 
Envolvimento da população do entorno 



QUADRO VI • 
PARQUE NACIONAL DO ]AÚ - AM 

ENGENHARIA INSTITUCIONAL I MODELO DE ORGANIZAÇÃO 
IBAMA I Fundação Vitória Amazônica (FVA) 
Entidades parceiras da FVA: 
WWF, União Européia. Fundação Ford, Cooperativa Nacional de Apicultores. Instituto 
Nacional de PesQuisa da Amazônia- INPA. Instituto de Proteção Ambiental do 
Amazonas- IPMM, EMBRAPA. Agência Espacial Japonesa, universidades de 
Washington. do Amazonas e de Brasília. Biodiversity Support Program. Fundação 
O Boticário. Fundação Margareth Mee e outros. 
Convênio para co-gestão assinado em I !J!J 3 

PROCEDIMENTOS PARA O PLANO DE MANEJO 
ESTÁGIO DE CONHECIMENTO DA UC 
Situação prévia 
Criado em 1980, com 2272.000ha. compreendendo toda a bacia do Rio Jaú. Desde 
1991 a FVA desenvolve junto com o IBAMA trabalhos de manejo na área, em parceria 
com a WWF 
Plano de trabalho: 
Fase I - Atividades técnicas e administrativas relacionadas à infra-estrutura e consolidação 
do ParQue. Fiscalização (definição de rotinas e procedimentos para fiscalização. seleção. 
incorporação. treinamento e eQuipagem de pessoal do ParQUe) . Inventário científico. 
Elaboração de material informativo e realização de atividades de educação ambiental 
(cartazes promocionais. vídeo). 
Fase 2 - Elaboração do Plano de Ação Emergencial. Elaboração do Plano de Manejo e 
Zoneamento (consolidação dos resultados das numerosas pesQuisas realizadas na área e 
envolvimento do governo do Estado. das duas prefeituras locais. IPMM. INPA e dos 
moradores do interior do ParQue) . Elaboração do diagnóstico fundiário 
Ações concretas 
Mapeam-nto conjunto com a população local do uso dos recursos naturais. fiscalização 

PROBLEMAS PRINCIPAIS 
Locais: 
I . uso dos recursos naturais sem critérios de proteção 
Operacionais: 
I . distanciamento do IBAMA- falta de definição clara dos papéis das instituições. 
2. falta de decisão institucional sobre a permanência ou não das populações tradicionais 
dentro do ParQue, 
3. ONG trabalha com a perspectiva de permanência da população tradicional. 

PROCEDIMENTOS ADOTADOS 
Conscientização e envolvimento da população residente no interior do ParQue 

• 
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QuADRO VII - RESERVA_ BIOLÓGICA DO RIO 
TROMBETAS - PA 

ENGENHARIA INSTITUCIONAL I MODELO DE ORGANIZAÇÃO 
IBAMA I Centro Nacional de Quelônios da Amazônia- CENAQUN ONG Pró-Tartaruga. 
Convênio assinado em 1994. financiado pelo BIRDIBanco Alemão (KfW) 

PROCEDIMENTOS PARA O PLANO DE MANEIO 
ESTÁGIO DE CONHECIMENTO DA UC 
Situação prévia 
Criada em setembro de 1979. com área de 268.1 SOhá 
Plano de trabalho: Ações para viabilizar administra'tivamente o Plano Operacional Anual 
- POA. Manutenção de eQUipamentos e instalações. Manejo do meio ambiente 
fiscalização por cinco funcionários do IBAMA e vinte pessoas contratadas com recursos 
financeiros da Mineração Rio do Norte. obtidos por intermédio da Associação Pró
Tartaruga. Atividades de educação ambiental para as famílias QUe vivem dentro (cerca de 
duzentos) e no entorno da Reserva. busca de alternativa para a atividade extrativa 
predatória. Assistência às atividades de infra-estrutura. Diagnóstico da situação de 
recursos naturais (em realização) 
Ações concretas 
Contratação de serviços de terceiros para elaborar projeto de reformas e de bases 
flutuantes a serem licitadas. Estímulo ao cultivo da mandioca. de frutas e hortaliças para a 
sobrevivência e produção de excedente. como alternativas ao extrativismo 

PROBLEMAS PRINCIPAIS 
Locais: 
I . comunidades localizadas dentro da Reserva e em seu entorno. sobrevivendo de 
atividades predatória coleta de castanha, de tartaruga e seus ovos e pesca 
Operacionais: 
I . dificuldades burocráticas na assinatura do convênio 

PROCEDIMENTOS ADOTADOS 
Envolvimento das famílias residentes dentro da Reserva 

C) 



QUADRO VIII 
PARQUE ESTADUAL R10 DOCE - MG 

ENGENHARIA INSTITUCIONAL I MODELO DE ORGANIZAÇÃO 
Instituto Estadual de Florestas- IEF. Administração. do ParQue I IBAMA-MG, Fundação. 
BIODIVERSITAS 
Agência Alemã de Cooperação Técnica -GTZ 
Financiado pelo Banco Alemão (KtW) 

PROCEDIMENTOS PARA O PLANO DE MANEIO 
ESTÁGIO DE CONHECIMENTO DA UC 
Situação prévia 
Criado em 1944. com 35 .974ha. é a maior área contínua de Mata Atlântica do Estado e 
está sob a responsabilidade do IEF desde 1962. O Projeto Doces Matas. desenvolvido 
pelo governo de Minas Gerais, desde 1995, objetiva a implantação de modelos de 
conservação e de manejo de UCs na Mata Atlântica do Estado 
Plano de Gestão Ambiental 
Fase inicial - Capacitação do pessoal institucional em Sistema de Informações 
Geográficas (SIG). Levantamento das pesQuisas existentes. Curso de moderação visando 
reuniões para elaboração do plano de manejo e gestão. Oficinas de planejamento. 
Levantamento e envolvimento dos funcionários das diferentes instituições interessados 
(IEF. diferentes setores: Educação Ambiental. Fiscalização, Comunicação, PesQuisa) para 
sua maior aproximação do ParQue. Visita e entrevistas aos diferentes atores sociais: 
identificar interesses. informar sobre o trabalho em implantação. Formação de base de 
dados: diagnóstico com dados existentes. mapas temáticos. levantamento da legislação, 
proposta de zoneamento 
Fase de negociações (em preparação) 
Assembléia geral, oficinas de planejamento segundo temas específicos. oficina final 

PROBLEMAS PRINCIPAIS 
Locais: 
I . caça e4tlesmatamento realizados pelas comunidades vizinhas ao ParQue 

PROCEDIMENTOS ADOTADOS 
Envolvimento e treinamento 
dos funcionários públicos de alguma forma ligados às UCs. 

• 
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QUADRO IX 
PARQUE ESTADUAL DÉ INTERVALES - SP 
ENGENHARIA INSTITUCIONAL I MODELO DE ORGANIZAÇÃO 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente de São Paulo I Fundação Florestal - FF 
Fundação Biodiversitas 
Parceria com a Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande. Secretaria de Emprego. SENAC 
e Fundação Florestal para atuar no ParQUe em área de hotelaria. 
Termo de Cooperação Técnica entre a Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande e a FF 
para viabilizar a participação da Coopervales na administração do ParQue -a Prefeitura 
Municipal tem contrato com a cooperativa. à QUal repassa a responsabilidade de 
administrar o restaurante e em contrapartida contratàr segurança para o ParQue 

PROCEDIMENTOS PARA O PLANO DE MANEIO 
ESTÁGIO DE CONHECIMENTO DA UC 
Situação prévia 
Criado em 1987, pela Fundação Florestal. através da transformação da Fazenda 
lntervales e outras glebas próximas em ParQue Estadual. fazendo parte. em conjunto com 
outras UCs. de um continuumecológico na Serra do Mar coberta pela Mata Atlântica. 
abrangendo mais de I 20.000há 
Plano de Gestão Ambiental 
Fase I - Constituição de grupos de trabalho por temas específicos. Levantamento e 
organização das informações técnicas existentes. Seminário de resultados parciais. 
Identificação dos conflitos de uso (extração de palmito. mineração. não-regularização 
fundiária) . Envolvimento dos setores sociais afetados (posseiros. QUilombolas) 
Ações concretas na fase de planejamento 
Negociações com Quilombolas: manter roça de subsistência com orientação técnica. 
corte da capoeira acima de I,SOm (contraria a legislação em vigor). manejo sustentado 
do palmito. plantas medicinais e ornamentais 
Coopervales: administra o restaurante. contrata parte da segurança. operacionaliza a 
visitação pública - busca de recursos para o ParQue e geração de renda para a população 
de entorno 
Fase 2 (a ser realizada) 
Conclusão do plano de gestão com diretrizes para programas. projetes e atividades. 
Atualmente são despendidos esforços para QUe os grupos mais diretamente ligados ao 
ParQue mantenham e intensifiQuem seu relacionamento com ele e se comprometam com 
a sua gestão I Intenção de implantar Comitê Gestor (composição ainda indefinida) 

PROBLEMAS PRINCIPAIS 
Locais: 
I . situação fundiária irregular 
2. existência de comunidades no interior do ParQue; 
3. extração de produtos naturais e uso agrícola da área pelas comunidades do interior e 
vizinhas ao ParQue 

PROCEDIMENTOS ADOTADOS 
Envolvimento do maior número possível de prefeituras municipais e outros segmentos 
sociais no processo de criação do ParQue 
Negociação direta com as comunidades Que dependem dos recursos naturais do ParQue 
e estabelecimento de critérios de uso sustentável 



QUADRO X • 
ESTAÇÃO ECOLÓGICA JURÉIA-ITATINS - SP 

ENGENHARIA INSTITUCIONAL I MODELO DE ORGANIZAÇÃO 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente de São Paulo I Instituto Florestal - IF 
Fundação Florestal - FF 

PROCEDIMENTOS PARA O PLANO DE MANEIO 
ESTÁGIO DE CONHECIMENTO DA UC 
Situação prévia 
Conflito em fins dos anos 70, envolvendo diferentes atores: 
(a) ameaça de loteamento na faixa litorânea integrante da Estação (b) preservação 
ambiental aplicando o novo Código Florestal sem atentar para as populações nativas 
(proibição de plantio, de atividades extrativistas de palmito e madeira - desemprego de 
Quatrocentos pessoas - risco de desapropriação causando problemas sociais 
Resultado: (a) movimentos comunitários iniciados em 1980 resultam. em 1990 na criação 
da União dos Moradores da luréia e no envolvimento de outras ONGs, cientistas e 
advogados; (b) Secretaria de Estado de Meio Ambiente cria Comissão Especial 
(Governo, ONGs e Moradores) para ações emergenciais 
Plano de Gestão Ambiental 
Fase I - Levantamento do meio biofísica. Cadastro geral dos ocupantes. Zoneamento 
provisório 
Ações concretas na fase de planejamento: 
Contratação dos moradores para prestação de serviços (guardas florestais, 
pesQuisadores); capacitação de moradores para processamento e comercialização de 
produtos aos visitantes (tentativa de compensação por conta das restrições às atividades 
tradicionais) 
Pressão popular resulta em licenciamentos emergenciais aos moradores tradicionais: 
limpeza de capoeira para roça de subsistência. autorização para pesca de subsistência, 
extração de lenha para a construção de residências 
Conces~o de direito de permanência a Quem residia na área da Estação até 1992. 
autorização de uso da capoeira e investimentos para apoiar atividades das populações 
tradicionais 

PROBLEMAS PRINCIPAIS 
Locais: 
I . população no interior da Estação sentindo-se ameaçada pela implantação de 
condomínio, de central nuclear. e contrária aos critérios restritivos de uso dos recursos 
naturais impostos pela administração da Estação 
Operacionais: 
I . Falta de continuidade de diretrizes da política ambiental estadual 

PROCEDIMENTOS ADOTADOS 
Negociação gradativa com os diferentes segmentos sociais envolvidos 
Envolvimento das populações residentes na Unidade 

------ .--~--~~--~ 
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QUADRO XI 
~RESERVA DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ- AM 
ENGENHARIA INSTITUCIONAL I MODELO DE ORGANIZAÇÃO 
Secretaria de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Estado do Amazonas - SMACT-AM 
IBAMA I Sociedade Civil de Mamirauá 
SMACT-AM I ONG Sociedade Civil Mamirauá 
Convênio entre CNPQ/SEMAMISEMACT-AM /IBAMA para serviço de vigilância 
Parcerias com INPA, WWF. CNPQ. WCZ, ODA-UK, Cl, IPMM, MPEG. UFPA. FNMA 
Articulação entre moradores QUe acionam por rádio o Projeto Mamirauá, QUe por sua vez 
aciona o IBAMA fornecendo transporte, alimentação e diárias · 
Projeto Mamirauá faz a mediação entre o IBAMA e moradores para negociar o consumo de 
recursos naturais proibidos pela legislação federal. a cada visita de fiscalização do Órgão 
IBAMA vem treinando voluntários para atuar como fiscais. Meta até 200 I - Quarenta 
voluntários. 

PROCEDIMENTOS PARA O PLANO DE MANEJO 
ESTÁGIO DE CONHECIMENTO DA UC 
Situação prévia 
Decreto em 1990 criando estação ecológica estadual por proposta de biólogo e 
fotógrafo. QUe passam a coordenar o Projeto Mamirauá, criado em I 991 . para 
implementar a estação, ficando responsável pelas pesQuisas. extensão e operação de 
infra-estrutura para a implantação da futura Reserva. Situação de temor por parte dos 
moradores. alarmados pelos setores usuários descontentes (madeireiros, peixeiros e 
grandes comerciantes) . Rivalidades entre índios. ribeirinhos. católicos. protestantes e 
moradores isolados 
Plano de Gestão Ambiental 
Fase I : Divisão da área em foca/(onde se desenvolvem os trabalhos inicialmente) 
subsidiária (área a ser trabalhada após a conclusão do Plano de Manejo). Projeto 
Mamirauá - administração. pesQuisa e extensão, cinco grandes programas: Coorcfenação 
Central. Sistemas Terrestres. Sistemas AQuáticos. Socioeconomia e Participação 
Comunitária (organizar o modelo de participação. democratizar os resultados das 
pesQuisas. conQuistar a confiança dos moradores), Banco de Dados (sistematizou as 
informações. inclusive mapeamento geográfico da Reserva) . Concluído o Plano de 
Manejo {zoneamento da Reserva. normas de manejo). 
Ações Concretas na fase de plane1amento: 
Extensão em saúde, nutrição e educação ambiental; 
Definição por parte dos usuários da estação ecológica da estrutura política e dinâmica de 
participação (moradores representantes de comunidades e de setores) - encontros 
periódicos de comunidades e assembléia geral anual; 
proibida a pesca comercial na área próxima a Manaus e em outros centros da estação; 
definidas medidas para extração de madeira e para punir infratores 

fi> 

• 



PROBLEMAS PRINCIPAIS 
Locais: • 
I . existem diferentes necessidades internas. nem sempre manifestas nos espaços de 
representação construídos. por causa de insegurança e despreparo político, o QUe 
acarreta o desrespeito às medidas definidas pela própria comunidade. 
2. hábitos culturais e costumes locais dos ribeirinhos (antipatia contra papagaio. jacaré e 
onça. domesticação de animais) 

PROCEDIMENTOS ADOTADOS 
A criação da estação foi a etapa inicial da criação da Reserva, após se perceber QUe a 
população teria QUe permanecer como parte do processo 

• 

• 
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QUADRO XII 
o , 

FLORESTA NACIONAL DE TAPA]OS - PA 
ENGENHARIA INSTITUCIONAL I MODELO DE ORGANIZAÇÃO 
IBAMN lmaflora na gestão da Unidade 
IBAMA, Embrapa. Fundação Florestas Tropicais, e Sindicato dos Trabalhadores Rurais, 
em parceria realizam capacitação de Manejo Florestal de Baixo Impacto e atividade de 
manejo florestal comunitário 

PROCEDIMENTOS PARA O PLANO DE MANEJO 
ESTÁGIO DE CONHECIMENTO DA UC 
Situação prévia 
Conflito entre Comunidade e IBAMA: UC implantada em 1974. com 600.000ha. 
abrangendo dezoito comunidades ribeirinhas e três comunidades às margens da BR. 
mais o município de Aveiro. IBDF considerava ilegítima a posse das terras. mesmo 
objetivando apenas o manejo florestal. Movimento de comunitários. ONGs mais STR 
"obstruíram" as atividades de inventário florestal do Projeto de Manejo Industrial 
(financiado por empresa madeireira internacional - OIMTI) e demarcaram área maior de 
posse para garantir terras para todos. Mesmo após Plano de Manejo e EINRIMA com 
audiência pública. o Edital de Concorrência publicado pelo IBAMA foi suspenso pelo 
Ministério Público, por causa da não-resolução do problema fundiário 
Implantação do Projeto de Apoio ao Manejo Florestal da Amazônia do Programa-Piloto 
de Proteção das Florestas (PPG-7). financiado pelo governo alemão através do Banco 
Mundial. pelo Qual a Floresta Nacional de Tapajós é um dos componentes com QUatro 
sub-componentes: I) Manejo Madeireiro e Não-madeireiro de Produtos Florestais por 
Comunidades Locais Tradicionais; 2) Ação de Controle Vigilância e Fiscalização; 3) 
Desenvolvimento de Programa de Educação Ambiental; 4) Desenvolvimento e 
Implementação de Plano de Eco-turismo. Em 1991 foi criado o Grupo de Trabalho na 
Amazônia (GTA). representando trezentas entidades Não-governamentais ambientais e 
sociais para ser o interlocutor junto ao PPG-7. Governo cria em 1992 o Grupo de 
Estudos da Flora- órgãos governamentais. câmara municipal e ONG, com participação 
comunitária desarticulada e conflituosa. Em 1995, o lmaflora, ONG voltada para o 
manejo florestal sustentável. recebeu a incumbência, por recomendação do BIRD, de 
reelaborar o PPG-7 sob risco dele ser cancelado 
PGA-I ganhou nome de Projeto Promanejo. lmaflora identifica os segmentos sociais 
envolvidos; conflitos discutidos em reuniões de Comunitários. ONGs e governo federal. 
estadual e municipal; elaboração do Plano Diretor e Projeto de Manejo Florestal Comunitário. 
Ações Concretas na fase de planejamento: estabelecimento de acordos para o problema 
fundiário: titulação coletiva das terras. 
Fase 2 - a ser realizada Plano de Utilização dos Recursos Naturais em fase de 
elaboração. em conjunto com a comunidade. Orientação ao detalhamento de projetos 
comunitários. Grupo Gestor da FLONA - setores de educação. fomento. pesQuisa e 
turismo dos governos federal. estadual e municipais, ONGs. entidades de classe e de 
base e setor industrial - em fase de criação 

PROBLEMAS PRINCIPAIS 
Locais: I . conflitos fundiários entre comunitários e IBAMA 

PROCEDIMENTOS ADOTADOS 
criação de parcerias; intensa participação da comunidade localizada no interior do ParQUe 



QuADRO XIII - PARQU~ ESTAUAL DA SERRA 
DO BRIGADEIRO - MG 
ENGENHARIA INSTITUCIONAL I MODELO DE ORGANIZAÇÃO 
Instituto Estadual de Florestas - IEF gerenciando diretamente o processo 
ONG Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata- CTA-ZM 
Faculdade de Filosofia e Letras de Carangola 
Universidade Federal de Viçosa - UFV 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais - STR 
Comissão Pastoral da Terra- CPT 

PROCEDIMENTOS PARA O PLANO DE MANEIO 
ESTÁGIO DE CONHECIMENTO DA UC 
Situação prévia 
Na década de 80, professores da Universidade Federal de Viçosa emitiram documento 
reivindicando a proteção da floresta nativa usada pela Siderúrgica Belgo-Mineira para 
fabricar carvão. Em 1988, o governo do Estado promulga a Lei Autorizativa para a criação 
do ParQue causando apreensão à população local pela perspectiva de desapropriações 
Fase I (Processo de criação do ParQue iniciado em 1993 e concluído em 1996) 
Estudos feitos pela UFV sobre o meio biótico e pela Consultora Engevix sobre o meio físico. 
Paralelamente, foi realizado diagnóstico do município de Araponga pela ONG CTA-ZM, 
em conjunto com professores. alunos e pesQuisadores da UFV detectando a falta de 
conhecimento e apreensão dos moradores com relação ao ParQue 
Articulação entre STR, C PT. Pólo Regional de Trabalhadores na Agricultura - FETAEMG. 
CTA-ZM e alguns professores e pesQuisadores da UFV para informar e mobilizar os 
moradores para participar do processo e garantir junto ao IEF a presença dos habitantes 
locais na implantação e gestão do ParQue. 
Paralelamente, o IEF convoca as instituições para discutir a criação do ParQue: resolvidos 
conflitos sobre delimitação (inicialmente áreas acima da cota I .000) QUe excluiu as áreas 
produtivas dos peQuenos produtores, envolvendo os moradores confrontantes na 
delimitação, levando a uma redução em mais de 50% da área prevista inicialmente, a 
pedido !los moradores confrontantes 
Fase 2 (Iniciativa da sociedade e das prefeituras municipais) 
Diagnósticos de algumas comunidades situadas no entorno para identificar potencialidade 
de trabalho para a região visando o desenvolvimento do entorno e reduzir a pressão 
sobre o ParQue em realização por STRs, CTNZM, FETAEMG e Departamentos de 
Educação e Solos da UFV 
Criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural por proprietários vizinhos 
Criação de Área de Proteção Ambiental · no entorno do ParQue pelas prefeituras (idéia 
surgida durante as discussões no processo de criação do ParQUe). 
Fase 3 (A ser realizada pelo IEF) workshop para subsidiar a elaboração do Plano de 
Manejo do ParQUe e modelo de gestão participativa 

PROBLEMAS PRINCIPAIS 
Locais: I . dificuldade inicial de aceitação da implantação do ParQUe por parte das 
prefeituras municipais e dos moradores 

PROCEDIMENTOS ADOTADOS 
Envolvimento da população, poder público. universidades, associações de classe 
permitiram a definição dos limites do ParQue excluindo as áreas produtivas 
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QUADRO XIV 
PARQUE ESTADUAL ILHA DO CARDOSO-SP 
ENGENHARIA INSTITUCIONAL I MODELO DE ORGANIZAÇÃO 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente (eQuipes de supervisão dos PGAs, contratação 
de consultarias temáticas sob a coordenação do responsável pela UC Que funcionou 
também como aglutinador) 
Instituto Florestal (coordenação institucional) 
Fundação Florestal - (coordenação técnico-metodológica) 
Empresa de Cooperação Técnica Brasil-Alemanha 

PROCEDIMENTOS PARA O PLANO DE MANEJO,/ ESTÁGIO DE CONHECIMENTO 
DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO . 
Situação prévia 
Criado em 1962, acarretou a saída de mais ou menos um terço das famílias residentes 
desde 1850. porQue eram peQuenos lavradores e não podiam desmatar a área. Outras 
QUe viviam da pesca. faziam peQuenas lavouras e praticavam o extrativismo. ficaram. 
Após 1982 ocorreram tentativas de grilagem e os moradores aliaram-se à Capitania dos 
Portos na conservação do ParQue 
Plano de Gestão Ambiental 
Fase I - Elaboração do "diagnóstico técnico" (caracterização do meio físico, biológico 
e antrópico da área a partir de informações secundárias com elaboração de cartas 
temáticas) . Elaboração do "diagnóstico participativo" (reuniões preparatórias setoriais. 
regionais e temáticas) . Elaboração do "auto-diagnóstico" (informações internas do 
órgão, com funcionários antigos, sobre a história da UC). Zoneamento preliminar e pré
proposta de gestão. Oficina de planejamento para discussão das pré-propostas de 
zoneamento e de gestão (com reuniões preparatórias noticiadas por faixas. cartas. jornais 
e rádios locais) . Revisão técnica dos planos e propostas emanados da oficina e definição 
do zoneamento e dos programas de gestão. Avaliação e revisão técnica e institucional 
Fase 2 (a ser realizada) 
Análises mais profundas necessárias ao detalhamento de Questões pendentes 
Ações a serem desenvolvidas nos próximos cinco anos. 
Ações Concretas na fase de planejamento : 
Capacitação de técnicos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e seus órgãos 
vinculados 
Definição dos critérios de Quem sai e de Quem permanece no ParQue e critérios de uso. 

PROBLEMAS PRINCIPAIS 
Locais: 
I . populações residentes dentro da UC 

PROCEDIMENTOS ADOTADOS 
Instalação de um comitê constituído de representantes do poder público 
e da sociedade civil para a definição de ocupantes QUe permanecem e critérios de uso 
da Unidade 



QUADRO XV 
• 

PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR 
NÚCLEO DE PICINGUABA - SP 

ENGENHARIA INSTITUCIONAL I MODELO DE ORGANIZAÇÃO 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
Instituto Florestal- coordenação institucional 
Fundação Florestal - coordenação técnico-metodológica 
Gerenciamento direto da Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
Articulação com ONG local para mobilizar os moradores 

PROCEDIMENTOS PARA O PLANO DE MANEIO 
ESTÁGIO DE CONHECIMENTO DA UC 
Situação prévia 
Conflito entre comunidade e governo do Estado. Criado em 1977 e ampliado em 1979. 
envolvendo cerca de mil pessoas nativas da área reprimidas pela ocupação de áreas de 
preservação permanente e atividades extrativas. Os avisos para participação das reuniões 
foram feitos "friamente" através de cartas à associação de moradores e faixa junto à 
escola para uma população de 50% de analfabetos 
Plano de Gestão Ambiental 
Fase 1- Elaboração do "diagnóstico técnico" -caracterização do meio físico, biológico e 
antrópico da área a partir de informações secundárias com elaboração de cartas 
temáticas. Elaboração do "diagnóstico participativo"- reuniões preparatórias setoriais. 
regionais e temáticas. Elaboração do "auto-diagnóstico"- informações internas do órgão. 
com funcionários antigos. sobre a história da UC. Zoneamento preliminar e pré
proposta de gestão. Oficina de planejamento para discussão das pré-propostas de 
zoneamento e de gestão (com reuniões preparatórias noticiadas por faixas. cartas. jornais 
e rádios locais) . Revisão técnica dos planos e propostas emanados da oficina e definição 
do zoneamento e dos programas de gestão. Avaliação e revisão técnica e institucional 
Fase 2 (a ser realizada) 
Análisai mais profundas. necessárias ao detalhamento de Questões pendentes 
Ações Concretas na fase de planejamento 
Capacitação de técnicos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e seus órgão 
vinculados 
Implantação de projetos relativos a educação ambiental e eco-turismo por ONG local 
Capacitação de monitores e operacionalização de roteiros eco-turísticos pela 
administração do ParQue 

PROBLEMAS PRINCIPAIS 
Locais: 
! .População tradicional e veranista residente no ParQue 

PROCEDIMENTOS ADOTADOS 
Instalação de um comitê constituído de representantes do poder público e da sociedade 
civil para a definição de ocupantes Que permanecem e critérios de uso da Unidade 

• 
Organizado por Dionê M . Marinho Castro com base em Anais da oficina sobre gestão participativa em unidades de 
conservação - MC. 
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2 - ANÁLISE DAS EXPERIÊNCIAS EXISTENTES 

O conjunto das experiências 

descritas nos Quadros apresentados 
mostra Que o processo de abertura da 
gestão das UCs pelo IBAMA não tem 
seguido um modelo definido, havendo 
ainda espaço para debate e condições 
políticas para a apresentação de propos
tas QUe se mostrem viáveis . 

No conjunto, é possível identificar 
interessantes situações de parceria nas 
Quais as entidades parceiras vêm execu
tando tarefas de fato importantes para a 
consolidação das respectivas UCs. 
Todavia , pode-se afirmar QUe não chegou 
a ocorrer de fato, conforme definido 
pelo próprio IBAMA e pelos .. co
gestores". um processo real de co
gestão, QUe pressupõe a tomada conjun
ta de decisões sobre as diferentes 
Questões QUe afetam cada unidade, 
inclusive as de ordem administrativa. 

A busca do aprimoramento do 
processo de gestão das UCs vem colo
cando em debate alguns conceitos 
fundamentais para a consolidação das 
mesmas, de modo a atender a uma nova 
dinâmica de interação da sociedade civil 
com o poder público. A dinâmica 
institucional QUe prevalece nos casos 
analisados é a possibilidade de diferentes 
ensaios e experimentações, indicando 
QUe o processo é ainda o de construção 
de referências e de consolidação das 
práticas Que parecem "dar certo", isto é, 
práticas QUe parecem atingir os objetivos 
básicos da inovação. Prevalece ainda a 
idéia de QUe o sistema de UCs deve ser 
articulado mas nã~homogêneo e QUe é 
preciso respeitar as peculiaridades 
sociais e ambientais de cada unidade. 

• 

Paralelamente a essa experimenta
ção, mas já contribuindo para o seu 
desenvolvimento. vêm ocorrendo vários 
encontros de âmbito nacional reunindo 
administradores de UCs e os seus 
parceiros. especialmente para discutir e 
traçar as estratégias mais adeQuadas à 
pretendida inovação na gestão das 
unidades. Os debates ocorridos nesses 
eventos estão registrados em documen
tos específicos, tais como o relatório 
Possibilidades e alternativas para o 
manejo e o gerenciamento de unidades 
de conservação ( 1993); os anais do 
seminário Parcerias e (o-gestão em 
Unidades de Conservação, realizado 
pelo IBAMA. em conjunto com a Funda
ção Pró-Natureza-FUNATURA ( 1996); 
os anais do Seminário Internacional 
sobre Presença Humana em Unidades de 
Conservação ( 1996); e o anais da Oficina 
sobre Gestão Participativa em Unidades 
de Conservação. do Projeto Doces 
Matas ( 1997). Estes documentos forne
cem significativos insumos à reflexão 
sobre Qual o modelo de gest§o ideal e 
como implementá-lo em uma lógica de 
gestão compartilhada ou participativa. 



3 - MANEJANDO CoNCEITOS 

Existem hoje diferentes formas de 

enQuadrar jurídica e legalmente essa 
tendência de implementar um trabalho 
conjunto entre o Estado e outro ente de 
natureza não-governamental (ONGs. 
empresas. universidades. associações 
civis etc.). ConQuanto não se possa 
afirmar haver uma tipologia perfeitamente 
definida Que expresse essas formas, a 
análise dos documentos relativos ao 
debate sobre estes arranjos permite 
identificar a recorrência dos seguintes 
conceitos: 

Co-gestão: é conceituada pelo 
IBAMA, como vimos. como "a participa
ção de uma ou mais entidades Qualifica
das, no gerenciamento de UCs federais. 
compartilhando com o órgão federal 
competente as decisões gerenciais e o 
planejamento operativo das mesmas. 
conforme procedimentos especificados 
nos instrumentos de planejamento (planos 
de manejo. planos de ação emergencial, 
etc.) aprovados pelo órgão federal" . O 
instrumento•Que rege este tipo de arranjo 
é o contr~to de co-gestão. 

Parceria: é entendida como uma 
" relação de trabalho conjunto entre 
instituições governamentais, mercado e 
sociedade civil, com objetivos conver
gentes QUe gerem benefícios diretos e/ 
ou indiretos a terceiros, com clara 
delimitação de competências para a 
criação. planejamento. gestão e 
monitoramento de uma UC. Os parcei
ros podem ser ONGs. poder público 
federal, estadual e municipal, sociedade 
civil local. empresas privadas. bancos. 
agências internacionais. Universidades e 
Fundações" . Note-se QUe, por esta 

definição, a parceria é menos abrangente 
Que a co-gestão. Significa, basicamente, 
a execução de atividades específicas, 
com recursos disponibilizados pelo 
órgão gestor da unidade. Além da 
função executiva. a organização parceira 
deve ser uma mediadora para solução de 
connitos. QUando estes existirem, entre o 
público-alvo e o órgão administrador da 
UC. A parceria tem se estabelecido em 
função de projetas pontuais ou progra
mas específicos e o instrumento Que rege 
este tipo de arranjo é um protocolo de 
cooperação técnica ou convênio. Todos 
os convênios exigem contrapartes dos 
convenentes. 

Terceirização: é entendida, de 
maneira genérica. como o ato de repas
sar a terceiros a execução de tudo QUe 
não se constitua como atividade exclusiva 
do Estado. A terceirização parece ser 
mais aceitável, no contexto da gestão 
compartilhada de UC(s) . nos casos de 
concessões de serviços para o atendi 
mento de visitantes. como hotéis. 
campings. restaurantes, lojas e similares. 
Mas também tem sido utilizada para 
serviços técnicos a título de consultaria 
(pessoa física e pessoa jurídica) A 
QUestão delicada nesta opção é, eviden
temente, a da manutenção do caráter 
público das unidades de conservação em 
face da cobrança de tarifas e serviços. O 
instrumento QUe rege este tipo de arranjo 
é o contrato de prestação de serviços. 

Convênio de cooperação técnica 
em prol de um objetivo público: neste 
tipo de arranjo o parteeiro do órgão 
ambiental (estatal) não aufere lucro e 
realiza atividades QUe são de utilidade 
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tanto para a gestão da unidade QUanto para 
a entidade parceira (pesQUisa científica. 
educação ambiental, mobilização de 
trabalho voluntário, treinamento de profissi
onais etc.). Como no caso da parceria, a 
cooperação técnica se dá entre instituições 
ou entre programas e/ou projetas específi
cos e o instrumento é o protocolo de 
cooperação técnica - QUe normalmente 
não prevê o repasse de recursos financei
ros por nenhuma das partes. 

Olhando para o conjunto 
dos arranjos QUe já vêm sendo 
implementados. e para o fato de Que já 
reúnem razoável consenso - no Que diz 
respeito sobretudo à delimitação de 
competências e responsabilidades 
financeiras - propomos um conceito
chave. mais amplo, e QUe reúne por 
assim dizer todas as virtudes dos demais: 
trata-se do conceito de parceria cidadã. 
A concepção implica: (I) a participação 
da sociedade civil: (2) a ampliação e 
fortalecimento da esfera pública: (3) o 
"terceiro beneficiado", ou a convergên
cia de interesses regida por convênio 
para beneficiar terceiros: (4) a coopera
ção entre sujeitos Que ultrapassam seus 
particularismos em prol de um objetivo 
comum, indo além do atendimento 
isolado das necessidades de cada um: 
(5) os partícipes se mobilizam para 
reunir as condições onde todos - em 
especial os beneficiários - possam atingir 
objetivos comuns: (6) os partícipes são 
sujeitos-agentes. não havendo subordina
ção. mas sim uma relação dialógica Que 
permite ver o contrário e o contraditório 
como complemen~res num processo de 
interdependência: (7) a solidariedade e a 
descentralização. 

• 

Concluímos QUe parceria cidadã 
é o conceito-chave capaz de sustentar o 
modelo de gestão participativa QUe se 
Quer para as unidades de conservação. 
Ele é compatível com as outras modali-

. dades de cooperação discutidas acima e 
vai além, incluindo e articulando os 
componentes QUe devem prevalecer 
como marco geral do modelo de 
compartilhamento de resp_onsabilidades. 

Nossa compreensão, a partir dos 
documentos QUe registram essas experi
ências em curso, é de QUe já existe no 
país uma expressiva massa crítica de 
profissionais e instituições favoráveis à 
gestão compartilhada e à busca de 
autonomia administrativa e financeira por 
parte da UCs. Além disso, a própria 
reforma do IBAMA e dos órgãos 
ambientais, no nível dos estados e 
municípios, favorece a implementação de 
um novo modelo gerencial construído no 
marco participativo. Olhando o conjunto, 
percebe-se claramente Que as Unidades 
mais dinâmicas e mais bem ~ridas são 
justamente aQuelas Que se abrem ao 
diálogo com os seus vizinhos. QUe 
buscam apoios e financiamentos para 
suplementar os seus orçamentos federais 
e/ou estaduais cada vez mais magros. 
Elas buscam formas de gerar receita e 
atrair doações. tentam atrair cientistas e 
pesQuisadores, estabelecem-se como 
centros de treinamento de pessoas 
envolvidas na gestão de outras unidades. 
e criam oportunidades para a educação 
ambiental de vizinhos. escolares e 
visitantes. É importante salientar Que 
essas e outras práticas nem sempre 
correspondem à letra ou ao espírito das 
leis e dos regulamentos vigentes. exigin-



do soluções institucionais especiais. via 
de regra precárias. 

A grande resistência de técnicos e 
gestores das UCs para com o novo 
modelo QUe a adoção dessas práticas 
implica tem se localizado na preocupação 
em evitar Que o modelo gerencial com
partilhado dê margem à prevalência de 
localismos. interesses casuísticos e 
contrários à finalidade máxima da conser
vação. Em todos os documentos e 
debates. prevalece o consenso de QUe a 
responsabilidade precípua sobre as UCs 
deve permanecer no âmbito do poder 
público e mais especificamente no âmbito 
do governo federal. Outro consenso é o 
reconhecimento da necessidade de 
descentralização do gerenciamento e 
manejo. através da criação de parcerias. 
No QUe se refere às populações residen
tes no interior das UCs, ou usuárias de 
seus recursos, principalmente no tocante 
à sua situação fundiária, há concordância 
em QUe haja remoção apenas Quando o 
potencial de.risco de degradação da UC 
não puder ser neutralizado, prevalecendo 
nos demais casos a necessidade de 
integrar tais populações nas decisões e 
transformá-las em aliadas da conservação. 

• 

• 
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4 - APLICANDO os CONCEITOS AO CASO DO PNT 

Entendemos QUe tanto o marco 
teórico da parceria cidadã QUanto os 
consensos mencionados se aplicam no 
caso do ParQue Nacional da Tijuca. 
Desse modo, sustentamos QUe o ParQue 
deve continuar a ser um bem público. mas 
QUe ele deve ser gerido com a participa
ção ativa de setores da sociedade civil 
reunidos num novo esQuema de gestão. 

As formas exatas Que esses 
esQuemas deverão assumir não puderam 
ser matéria específica deste estudo. 
devido ao Quadro de mudanças iminen
tes e profundas QUe estão ocorrendo em 
vários setores da administração pública 
federal. em particular no IBAMA. ao Qual 
está vinculado o ParQue. 

Apresentamos. contudo. a nossa 
proposta de um modelo de gestão 
participativa. baseado nas particularida
des do ParQue e em um novo desenho 
institucional QUe está formalizado com o 
nome de Organização Social (OS) . Este 
formato surgiu recentemente dentro do 
atual processo de reforma do Estado. no 
nível federal, no bojo da discussão 
sobre a necessidade de diminuir a 
participação do Estado brasileiro em 
atividades Que não são do seu âmbito 
exclusivo, sem contudo diminuir o 
caráter público das instituições Que 
foram criadas. 

É nossa opinião QUe a Organização 
Social (OS) oferece um formato total 
mente compatível com o modelo de 
gestão participativa QUe se Quer para o 
ParQue da Tijuca. Esse formato não 

C' 
apresenta nenhuma desvantagem a priori 
QUe o desQualifiQue como capaz de 

.. 

maximizar o fortíssimo potencial QUe o 
ParQue apresenta para ser gerido em 
moldes participativos e com eficiência 
econômica, promovendo a curto prazo 
a sua desejada autonomia financeira . 

Um dos fortes indicadores de QUe 
um modelo de gestão participativa deverá 
dar certo se aplicado ao ParQue é o 
grande número de entidades dispostas a 
trabalharem a seu favor de forma sistemá
tica e em sintonia com as diretivas aponta
das. identificadas pelo Projeto. Nossa 
eQuipe listou cerca de 230 organizações. 
muitas delas empresas, com altíssimo 
potencial de realizar parcerias com a 
unidade. Algumas dessas parcerias já 
assumem ou poderão assumir QualQuer 
um dos formatos discutidos: cooperações 
técnicas. parcerias. apoios e patrocínios. 
terceirizações, doações de recursos e de 
trabalho voluntário. concessões de 
serviços e áreas, e prestação de serviços 
(o Que aliás já acontece, mas em escala 
reduzida e sem articulações mais 
sistêmicas no sentido geren"'dê>l do termo) . 

A lista de parceiros inclui sete 
categorias básicas: 78 empresas privadas 
QUe já operam no ParQue (turismo. 
comércio, comunicação, filmagem etc.) 
3 5 empresas públicas ou agências de 
governo QUe mantêm ali atividades 
(secretarias municipais e estaduais. 
consulados estrangeiros. forças armadas. 
universidades. museus. 68 concessioná
rios (telecomunicações, rádio-difusão, 
transporte, segurança. serviços públicos, 
restaurantes. comércio varejista etc.)20 
prestadores de serviços (segurança. 
iluminação. serviços de escritório. coleta 
de lixo, telefonia, ações ambientais. 



ações especiais etc.) 13 institutos de 
pesQuisa QUe ali desenvolvem projetas e 
atividades (universidades. ONGs. mu
seus. fundações etc.) I S outras entidades 
privadas QUe atuam no PNT (religiosas, 
sem fins lucrativos, associações de 
moradores, esportivas etc.) IS pessoas 
físicas QUe interagem com o ParQue com 
alguma finalidade pública (pesQuisadores. 
consultores, guias etc.). 

Posturas mais abertas e pró-ativas 
da direção anterior e atual do ParQue 
têm favorecido a consolidação das 
parcerias existentes e a busca de novas. 
A lista acima mencionada evidentemente 
não é exaustiva e apenas indica o alto 
potencial mobilizador de recursos do 
ParQue. Sob este aspecto, esta unidade 
responde plenamente a um dos pré-

. reQuisitos básicos na busca da 
sustentabilidade econômica: possibilida
des concretas de gerar receitas financei-

• 

ras e não-monetizáveis capazes de 
sustentá-la e melhorá-lo sem recorrer ao 
sistema mantenedor central (IBAMA). 
Um rápido escrutínio sob esta ótica 
permite afirmar Que não faltam parceiros 
e não faltam áreas de atuação QUe exijam 
parcerias. Faltam a definição institucional 
a resultar da reforma do IBAMA e a 
implantação real de um modelo de gestão 
participativa . A reforma do IBAMA, 
atualmente em curso, não foi objeto de 
análise do Projeto e por isso não tratare
mos dela em particular. Contudo, fica 
claro QUe as indefinições Que pairam 
devido ao ritmo lento com Que a mesma 
tem sido conduzida, e a falta de articula
ção com a sociedade, prejudicam bastan
te o poder de convencimento do próprio 
IBAMA e dos gestores das UCs. diminu
indo o fôlego e o escopo das iniciativas 
Que dão seguimento aos processos já 
existentes de convocação dos atares para 
a gestão compartilhada. 

• 
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5 - A GESTÃO PARTICIP6TWA DO PARQUE DA TJjUCA 

Em cada um dos casos de gestão 
compartilhada examinados. o documento 
QUe consubstancia cada convênio 
explicita as obrigações específicas das 
partes. incluindo o plano geral de traba
lho e os seus objetivos. Na prática. 
porém. vê-se QUe cada caso evoluiu de 
modo particular. conforme circunstâncias 
mais ou menos favoráveis. derivadas das 
especificidades de cada unidade de 
conservação, ou mesmo dos parceiros. 
ou ainda dos funcionários locais do 
IBAMA. Todos os processos se ressen
tiram. na prática. de indefinições sobre 
QUatro pontos: 

- os limites nas atribuições dos órgãos 
parceiros. 
- a forma adeQuada de administrar. 
• as finalidades e as restrições de uso 
da respectiva UC, 
• a permanência de residentes nas UCs. 

O modelo Que propomos QUe seja 
aplicado no ParQue da Tijuca se baseia 
(I) na análise dessas experiências: (2) na 
realidade mais recente do ParQue Que. 
desde o princípio de 1999. vem sendo 
gerido num regime- formalizado em 
convênio específico de cooperação 
estreita entre o IBAMA e a Prefeitura 
Municipal do Rio de janeiro: 
e (3) na recente legislação federal QUe 
trata de "organizações sociais" . 

f' 
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6 - 0 MODELO "ORGANIZAÇÕES SOCIAIS" 
• 

Consideramos QUe a engenharia 
institucional mais eficaz para QUe a parce
ria-cidadã se efetive e mostre toda a sua 
potencialidade como conceito-chave para 
a gestão de unidades de conservação de 
caráter público pode ser atingida com a 
adoção do modelo das chamadas organi
zações sociais. As organizações sociais 
(OSs) são uma das novas modalidades de 
entidade gestora de bens e serviços 
públicos. surgida no processo de discus
são sobre reforma do Estado. nomeada
mente aQuele conduzido pelo recém
extinto Ministério da Administração e 
Reforma do Estado (MARE) e Que durou 
cerca de cinco anos. 

A sua definição legal mais recente 
foi dada pela Lei n° 9.637. de IS de 
maio de 1998. QUe "dispõe sobre a 
Qualificação de entidades como organiza
ções sociais, a criação de um Programa 
Nacional de Publicização, a extinção de 
órgãos e entidades Que menciona e a 
absorção de suas atividades por organi
zações so~is ... 

As OSs são entidades expressa
mente Qualificadas pelo poder executivo· 
como "pessoas jurídicas de direito 
privado, sem fins lucrativos, cujas ativida
des sejam dirigidas ao ensino. à pesQuisa 
científica, ao desenvolvimento 
tecnológico. à proteção e preservação 
do meio ambiente. à cultura e à saú-
de ... " (Artigo I). Essa Qualificação 
permite Que lhes seja repassada a 
responsibilidade de gerir recursos e 
serviços públicos, substituindo ou 
complementando a atuação de órgãos 
governamentais propriamente ditos. 

A lei, no seu Artigo 2. define 
alguns reQuisitos para a Qualificação. 
entre os QUais estão: 

caráter não-lucrativo, 
o reinvestimento de excedentes 

financeiros nas suas próprias finalidades. 
a existência de um conselho de 

administração e de uma diretoria como 
instâncias superiores de deliberação, 

a presença de representantes do 
poder público e de membros da comuni
dade nesse conselho de administração, 

a obrigação de apresentar e 
executar um contrato de gestão e de 
publicar relatórios sobre essa execução. 

O contrato de gestão é talvez a 
figura mais interessante e crucial nessa 
nova modalidade de conQuista de finali
dades públicas através de organizações 
de direito privado. Esse contrato é um 
"instrumento firmado entre o Poder 
Público e a entidade Qualificada como 
organização social. com vistas à formação 
de parceria entre as partes para fomento 
e execução de atividades relativas às 
áreas relacionadas no Artigo I ", definin
do as responsabilidades e obrigações de 
ambas as partes. Esse contrato é redigi 
do e aprovado pela OS e submetido à 
aprovação do Ministro de Estado ou do 
Conselho de Políticas Públicas da respec
tiva área de atividade, responsáveis pelo 
acompanhamento de sua execução. O 
contrato tem QUe incluir: 

o "programa de trabalho" da OS, 

uma previsão d.os recursos públi 
cos QUe serão transferidos para ela. 
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uma "previsão expressa dos critéri
os objetivos de avaliação de desempenho a 
serem utilizados, mediante indicadores de 
Qualidade e produtividade" . 

O contrato de gestão é, portanto. 
uma proposta detalhada de trabalho de 
gestão de um serviço público. avaliável a 
partir de indicadores mensuráveis e de 
parâmetros técnicos e financeiros previa
mente estabelecidos. 

A Seção 11, no Artigo 3. define 
critérios de composição do conselho de 
administração da OS, colocando as 
percentagens máximas e mínimas de 
categorias de membros, como represen
tantes do poder público, da sociedade 
civil e dos associados da entidade civil 
Qualificada. além de profissionais de 
notória competência e outros membros 
selecionados de acordo com o seu 
estatuto. Os membros representantes do 
poder público e da sociedade civil têm 
QUe compor mais de 50% do conselho de 
administração. Essa composição abrange 
a inclusão de uma pluralidade de atores e 
de interesses, embora assegure uma 
maioria para o conjunto de representantes 
dos diversos órgãos e níveis de governo. 

A Seção V. através dos Artigos I I 
a I S, dá detalhes sobre o funcionamento 
das OSs, tais como a cessão de servido
res públicos para as mesmas, a remune
ração adicional a servidores públicos a 
elas cedidos, a dispensa de licitações, e 
a transferência de bens e recursos 
orçamentários públicos para as OSs. 
Nesse particular, as OSs recebem recur-

t; 

sos financeiros e humanos oriundos da 
área pública, para aplicação em finalida-

.. 

des públicas especificadas. mas esses 
recursos são usados dentro da lógica de 
uma entidade de direito privado. 

Como se vê. as OSs foram concebi
das para executar algumas funções do 
poder público de forma mais ágil e mais 
flexível. mas com apoio de recursos 
orçamentários QUe continuam públicos em 
termos de sua origem e finalidade, e 
sujeitos a prestação de contas. Os seus 
conselhos de administração permitem 
agregar de forma sistemática os represen
tantes do poder público aos profissionais e 
aos representantes de interesses variados 
da sociedade civil, de forma a fazer com 
Que decisões e ações sejam implementadas 
num marco participativo e pluralista. 

Até agora. as duas mais importan
tes experiências de formação de organi
zações sociais no Brasil se deram a partir 
da extinção de dois órgãos do governo 
federal. o Instituto Nacional de Pesos e 
Medidas e a Fundação RoQuette Pinto, 
cujas funções passaram a ser ~xecutadas 
por duas OSs Qualificadas de acordo 
com a lei. 

As OSs representam, portanto, 
um formato organizacional "leve", 
apropriado para atividades e atribuições 
QUe ficam, por assim dizer, na borda das 
atribuições governamentais, e não no seu 
cerne, no chamado "núcleo duro do 
Estado". Neste núcleo, em contraste, as 
organizações estatais e as "carreiras 
típicas" dos servidores públicos (milita
res. fiscais de renda, ministério público. 
diplomatas, policiais federais etc.) conti
nuarão a ser regidas por regulamentos 
tradicionais. 



O próprio IBAMA. Que já há 
algum tempo vem discutindo interna
mente a sua reforma institucional, parece 
ter alcançado o consenso de QUe a 
gestão de suas unidades de conservação 
pode ser melhor executada através de 
um conjunto de contratos de gestão 
assinados entre um órgão sucessor dele 
mesmo e um número ainda 
indeterminado de OSs QUe se incumbiri
am de gerir uma ou mais unidades. 
Essas OSs seguirão, em cada unidade 
sob sua gestão, a legislação federal 
pertinente e os planos de manejo aprova
dos pelo órgão sucessor do IBAMA. e 
receberão do mesmo recursos orçamen
tários e humanos para alcançar as metas 
de gestão, podendo ainda reinvestir os 
recursos gerados em cada unidade. 
Prevê-se Que algumas unidades assim 
geridas, dotadas da liberdade de captar 
recursos externos e de gerar recursos a 
partir de atividades próprias. poderão 
atingir a auto-suficiência financeira . 

A nossa proposta de modelo de 
gestão participativa segue essas linhas 
gerais, adicionando algumas particularida
des ligadas às características do PNT. . 

• 
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7- APLICANDO O MODELO NO 

PARQUE NACIONAL DA TI]UCA 

O Quadro de transformações 

iminentes do IBAMA e a evolução 
recente da gestão do próprio ParQue 
introduzem alguns elementos de incerte
za em uma proposta categórica. Razão 
pela Qual a nossa proposta de um 
modelo de gestão participativa para o 
ParQue Nacional da Tljuca parte de seis 
suposições: 

o IBAMA concluirá o seu proces
so de reforma QUe prevê. entre outros 
desdobramentos. a sua retirada da 
administração direta de boa parte das 
unidades de conservação federais. 
sobretudo aQuelas QUe despertam 
interesse, seja do setor privado, seja dos 
governos locais ou ONGs; 

o ParQue Nacional da Tijuca, 
devido ao seu alto grau de visibilidade e 
do seu forte potencial de arrecadação. 
estará entre as unidades QUe mais rapida
mente serão transferidas pelo órgão 
sucessor do IBAMA para alguma forma 
de gestão compartilhada; 

a Prefeitura Municipal do Rio de 
janeiro continuará a participar 
destacadamente da gestão do ParQue, 
como já ocorre desde 1999. configuran
do-se como um parceiro especial - o 
mesmo poderá ocorrer com o Governo 
do Estado do Rio de janeiro; 

a 05 QUe vier a se formar para a 
sua gestão será constituída com essa 
finalidade exclusiva. não se envolvendo 
diretamente com a gestão de outras 
unidades de conservação. do Estado do 
Rio de janeiro. federais ou municipais; 

os recursos orçamentários previs
tos para o ParQue sefJo rotineiramente 
transferidos para essa OS. Que poderá 
ainda reter e reinvestir na própria unida-

de uma parcela substantiva das receitas 
geradas na gestão do PNT. bem como a 
totalidade dos demais recursos eventual
mente captados: 

: . no âmbito da gestão feita através 
dessa OS, haverá possibilidade de o 
contrato de gestão propor e executar. 
com os distintos atares da unidade, 
diferentes tipos de acordo - trabalho 
conjunto, cooperações técnicas. apoios e 
patrocínios, doações de recursos e de 
trabalho voluntário. concessões de servi
ços e áreas. e prestação de serviços. 

Considerando tais suposições 
como uma pré-condição para Que o 
modelo funcione a contento. passamos 
a expor a engenharia institucional ideal 
para promover a gestão participativa do 
ParQue através de uma OS. 

Ela inclui um conselho de adminis
tração, com poderes deliberativos. de 
acordo com o Artigo 3 da lei das OSs. 
complementada por um consefno fiscal 
com poderes sobre orçamento e recei
tas, e por três outros conselhos, de 
caráter consultivo científico e cultural. 
comunitário e empresarial. 

I 



O Conselho de 
Administração 

É o fórum máximo de concertação 
política. de deliberação sobre as políticas 
e planos executivos da unidade. Seu 
caráter pluralista é essencial para o 
funcionamento do modelo no marco 
participativo. Deve ser integrado por: 

- Representantes do poder público : 
IBAMA (ou seu sucessor). Ministério do 
Meio Ambiente. Prefeitura Municipal e 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
do Rio de janeiro. Governo Estadual e 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente 
(em números a serem definidos) ; 

- Representantes de entidades da 
sociedade civil: entidades 
ambientalistas diversas. entidades educa
cionais ou culturais. entidades recreati
vas. associações de moradores, associa
ções profissionais, fundações. associa
ções religios\5 etc. (em números a serem 
definidos): 

- Associados da entidade civil 
Qualificada como OS (em números a 
serem definidos): o diretor ou presidente 
da OS deverá integrar o conselho, mas 
sem direito a voto; 

- Membros eleitos pelos demais 
integrantes do conselho: servidores e 
ex-servidores do IBAMA e de outros 
órgãos com experiência na gerência de 
unidades de conservação, profissionais. 
pesQUisadores e técnicos de notória 
capacidade profissional, lideranças de 
bairros vizinhos ao ParQUe. representantes 
de empresas privadas atuantes dentro da 
unidade (em números a serem definidos); 

- Membros eleitos ou indicados de 
acordo com o estatuto da OS 

(a definir) . 

Deste conselho administrativo partici
pa também o diretor do ParQue. QUe deverá 
ser indicado pela diretoria da entidade 
Qualificada como OS e aprovado pela 
reunião plenária do conselho administrativo. 

O Conselho Fiscal 

O conselho fiscal tratará do planeja
mento e da execução orçamentárias. e da 
supervisão dos recursos financeiros e do 
patrimônio necessários para a gestão da 
unidade. tendo poderes deliberativos para 
esses fins. O seu presidente deverá ser um 
representante do órgão sucessor do 
IBAMA (encarregado de transferir recursos 
orçamentários e de zelar pelo cumprimen
to do contrato de gestão). Este conselho 
terá poderes deliberativos sobre o empre
go dos recursos de receita própria a serem 
reinvestidos no ParQue. 

Em termos executivos diretos. o 
diretor do ParQue e o presidente do 
conselho fiscal são os gestores mais impor
tantes, tomando decisões por consenso e 
levando eventuais discordâncias ou proble
mas à reunião plenária do conselho de 
administração. O conselho de administração 
e o conselho fiscal são os responsáveis 
diretos pela gestão. preparando e enviando 
à instância devida (Ministério, IBAMA ou seu 
sucessor) os relatórios de execução do 
contrato de gestão, colaborando ainda 
diretamente com outras avaliações e audito
rias QUe venham a ocorrer. 
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O Conselho 
Científico e Cultural 

Considerando as múltiplas dimen
sões científicas e culturais QUe a vocação 
e tradição do ParQue reQUerem. propo
mos QUe ele conte permanentemente 
com um conselho científico e cultural, de 
caráter consultivo. Inserido numa metró
pole Que sedia várias universidades e 
institutos de pesQuisa. museus e funda
ções culturais de grande projeção nacio
nal. muitas das Quais têm realizado 
pesQUisas e atividades na unidade. e 
considerando ainda o potencial de 
atração QUe atividades científicas e 
culturais regulares representam para a 
ampliação do número de visitantes e das 
receitas, a existência de um conselho 
deste tipo zelará pela adeQuação e 
Qualidade dos programas e projetas de 
cunho científico e cultural. Os seus 
integrantes devem ser capazes de asses
sorar a direção do ParQue nas áreas da 
pesQUisa científica, de educação 
ambiental e de fomento cultural a serem 
desenvolvidas. Também deve ser ouvido 
nas decisões de manejo QUe reQUeiram 
embasamento científico. Os integrantes 
desse conselho seriam diretores ou 
pesQUisadores seniors, de reconhecida 
competência profissional. selecionados 
principalmente dentre os Quadros das 
instituições com atividades regulares no 
ParQue. O conselho terá um número fixo 
de componentes. e os seus nomes serão 
propostos por integrantes do conselho 
de administração e aprovados nas suas 
reuniões plenárias, 

" 

O Conselho Comunitário 

Deve ser formado por represen
tantes de usuários e de moradores das 
comunidades vizinhas e dos bairros 
'afetados pelo ParQue. em número a ser 
determinado. Como o conselho cultural. 
terá caráter consultivo e sua função é 
opinar e dar apoio às políticas, progra
mas e projetas QUe visem melhorar a 
conservação da unidade atendendo 
dentro do possível às demandas cabíveis 
das comunidades do seu entorno. 
Podem vir a integrar o conselho comuni
tário representantes de associações de 
moradores e diretores de escolas tanto 
primárias QUanto secundárias das vizi
nhanças do ParQue. A indicação dos 
integrantes se dará da mesma forma QUe 
os do conselho científico e cultural. 

O Conselho Empresarial 

Também de caráter consultivo. 
t 

deve ser formado por representantes de 
empresas privadas e públicas Que (I) 
desenvolvem atividades lucrativas dentro 
do ParQUe (comércio varejista, transpor
te, turismo. serviços de alimentação 
etc.). ou (2) QUe de alguma forma usem 
recursos ou espaços da unidade (capta
ção de água, operação de antenas 
retransmissoras etc.). ou (3) QUe mante
nham com o ParQue outras formas de 
cooperação (doações, adoções, apoios a 
eventos etc.). O número de seus inte
grantes e a sua forma de seleção segui
rão os princípios propostos para os dois 
outros conselhos consultivos. 



Essa engenharia institucional 
poderá ter ainda um complemento 
externo e independente na forma de uma 
"Sociedade de Amigos do ParQue 
Nacional da Tijuca" . I Esse formato é 
comumente adotado em parQues e 
museus de muitos lugares do mundo e já 
existe em várias instituições brasileiras. 
Dois exemplos familiares são as socieda
des de amigos do jardim Botânico do Rio 
de janeiro e da Escola de Artes Visuais 
do ParQue Lage. 

A expectativa é QUe uma entidade 
desse tipo. baseada na capacidade de 
articulação e no trabalho voluntário de 
pessoas dispostas a ajudar o ParQue. atue 
de forma autônoma na captação de 
recursos humanos e financeiros. na 
divulgação da unidade. em promoções 
especiais, na atração de novos parceiros 
e em outras frentes . Caberá ao diretor 
da unidade. no caso de formação e 
consolidação de uma sociedade dessa 
articular suas iniciativas às da gestão 
formal do P<lfQUe. 

Acreditamos QUe a engenharia 
institucional acima descrita contempla 
satisfatoriamente os reQuisitos do Que a 
literatura chama de modelo orgânico de 
gestão: flexibilidade. descentralização, 
participação ampliada. controle por 
resultados. maior pessoalidade no trata
mento com a clientela. mecanismos de 
coordenação laterais e ação inter-setorial. 

No caso do ParQue Nacional da 
Tijuca. reafirmamos. não existe escassez 
de potencialidades a serem realizadas. 
Ao contrário, precisa-se de um modelo 
de gestão capaz de articular as múltiplas 
dimensões culturais e oportunidades 
econômicas disponíveis. Desse modo. o 
contrato de gestão a ser estipulado deve 
contemplar. além do ideal mais complexo 
da gestão participativa (expressa na estru
tura dos conselhos setoriais e na plenária 
do conselho de administração). soluções 
simples para Questões pontuais como 
terceirização. concessões. doações. 
adoções. patrocínios e mobilização de 
trabalho voluntário. Evidentemente. cada 
modalidade deve ser compatível com os 
marcos legais Que balizam as organizações 
sociais (OSs). 

• 
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Contudo, há mais: identificamos a 
necessidade do suporte de uma estrutura 
empresarial para a administração de 
todas as fontes de arrecadação existentes 
e daQuelas a serem criadas 
gradativamente. a partir da adoção de 
uma nova mentalidade de gestão. basea
da no conceito de desenvolvimento 
sustentado. Essa função. no modelo 
apresentado acima, seria concentrada no 
conselho fiscal. com a assessoria direta 
do conselho empresarial. 

Em outras palavras. além do benefí
cio político. a gestão participativa deve 
mostrar-se técnica e economicanmente 
eficiente. exigindo a criação de mecanis
mos Que combinem componentes da 
ação empresarial. da participação comuni
tária, de co-gestão, de terceirização. de 
parcerias técnicas - sob a égide do 
conceito sintético da parceria-cidadã. 

() 

.. 
.~ 

I IBAMA (1995) 

2 Em meados de I 999, havia no Rio de janeiro 
pelo menos dois grupos distintos QUe estavam 
formando entidades desta natureza. 
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1 - PATRIMÔNIO NATURAL 

A primitiva fisionomia natural do 

ParQue foi Quase toda alterada, e de forma 
profunda, desde QUe a população da 
cidade do Rio de janeiro passou a crescer 
aceleradamente e QUe as fazendas de café 
ocuparam encostas e morros nas cercani
as da cidade. a partir dos fins do século 
XVIII. Mesmo antes disso, no entanto, a 
coleta de madeira e de outros produtos 
vegetais, a caça de animais e os peQuenos 
lotes agrícolas nos sopés e nas encostas 
menos inclinadas tinham produzido 
alterações talvez marcantes na fisionomia 
da vegetação e na composição da fauna . 

A expansão da cafeicultura. tal 
como ocorreria em outros trechos mais 
remotos da Mata Atlântica carioca 
e numinense, se fez através do 
desmatamento total de áreas cada vez 
maiores. Ao mesmo tempo. a cidade 
mantinha a sua antiga demanda por 
madeira para construção, e por lenha 
para uso industrial e doméstico, dando 
continuidade às suas pressões especifi
camente urbanas sobre as matas, mesmo 
aQuelas localizadas em terrenos desfavo
ráveis para a agricultura 1 .Com o tempo. 
a cidade propriamente dita invadiu 
trechos previamente desmatados das 
encostas dos Maciços da Carioca e da 
Tijuca, através de residências, ruas, 
estradas e bairros inteiros. 

No entanto. a combinação de 
QUatro fatores permitiu QUe nos trechos 
mais altos e inclinados se reinstalasse ou 
expandisse uma cobertura vegetal densa 
e contínua: as desapropriações de 
fazendas abandoncfdas pelo governo 
imperial (e a efetiva interdição dessas 
terras aos usos privados), o replantio de 

* 

árvores, o nascimento espontâneo de 
matas secundárias e a continuidade da 
vigilância governamental sobre a área ao 
longo de muitas décadas. Embora 
inteiramente distinta das matas nativas ou 
primitivas. esse conjunto de norestas 
replantadas e renascidas marca a 
fisionomia dos maciços e da cidade, e 
abriga uma riQueza de formas de vida 
muitas vezes insuspeitada. 

O patrimônio representado pelo 
relevo e pelo conjunto de norestas do 
Maciço da Tijuca encontra-se atualmente 
protegido pela União e pelo Estado do 
Rio de janeiro, através de tombamentos 
em 1966, 1973 e 1991, sendo ainda 
considerado pela UNESCO como 
integrante da Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica ( 1991 ). Somando-se essas 

medidas com a criação do próprio PNT. 
em I 96 I , vemos QUe o patrimônio 
natural do ParQue está adeQuadamente 
protegido pelos institutos legais do 
tombamento e da preservação. tanto em 
nível estadual Quanto federal~ além de se 
encontrar amparado pela chancela de um 
organismo internacional. 

* I Esta seção se baseia principalmente nos relatórios 

de Bueno ( 1999) e Vida I ( 1999). 



A Flora 2 

Desde a década de 40, pelo 
menos, a área do ParQue tem sido 
estudada de forma relativamente intensa 
por muitos botânicos QUe registraram os 
resultados de suas investigações em 
inventários e textos publicados. Ela é, 
assim um dos trechos mais pesQuisados 
da Mata Atlântica brasileira e fluminense. 
muito embora de forma assistemática. 
Em nossos estudos, Que não incluíram 
trabalho de campo original. chegou-se a 
uma lista de 1.548 espécies de plantas 
encontradas e identificadas dentro da 
unidade3

• Esta relação foi consolidada a 
partir das diversas listagens produzidas e 
publicadas nas últimas décadas e é o 
maior inventário disponível da flora ali 
existente. 

Essas espécies se distribuem por 
Quatro classes (Bryophyta. Pteridophyta, 
Gimnospermae e Angiospermae) . As 
dez famílias mais representadas no PNT 
são Orchid<fteae ( 157 espécies). 
Leguminosae (I 14). Compositae (85), 
Myrtaceae (77), Bromeliaceae (74), 
Rubiaceae (63) , Melastomataceae (60). 
Lauraceae (50). Moraceae (42) e 
Gramineae (32) . Vale destacar QUe 
algumas espécies encontradas no PNT 
são endêmicas ~ para o Maciço da Tijuca 
e outras são endêmicas para o estado do 
Rio de Janeiro: Geissomeria longiflora 
Lindl. (Acanthaceae) , Quararibea 
turbinata Poir (Bombacaceae). Pitcairnia 
albiflor Herbert., P. lancifolia var. minor 

LBSmith (Bromeliaceae) Vernonia 
geminata Less. (Compositae). 
Macrodendron corcovadensis Taub. 
(Cunoniaceae). Phyllanthus corcovadensis 
Muell. Arg. (Euphorbiaceae), Strutanthus 
salicifolius Mart. (Loranthaceae). Citrosma 
apiosyse Mart. ex Tui. (Monimiaceae), 
Baskevillea janeirensis Brade 
(O r eh idaceae), · Otton ia corcovadensis 
Mio.,, Piper colubrinum Link., P. 
corcovadense CD C. (Piperaceae), 
Panopsis multiflora Salisb (Proteaceae). 
Psychotria noxia St .Hil. (Rubiaceae) e 
Vellozia candida Mikan (Velloziaceae). 

Espécies vulneráveis 

Na esteira de mudanças tão 
profundas na matas do PNT e das 
vizinhanças, não surpreende QUe existam 
na sua flora algumas espécies nativas 
consideradas, pelos botânicos, vulnerá
veis à extinção ou mesmo em ·perigo de 
extinção, devido à sua raridade. Algumas 
delas são Bauhinia smilacina (Schott) 
Steudel, Caesalpinia echinata Lam. (o 
famoso pau-brasil), Dickisonia sellowiana 
(Presl.) Hook. Dorstenia arifolia Lam .. 
Dorstenia ramosa (Desv.) Car. et ai., 
Heliconia angusta Vell ., Heliconia farinosa 
Raddi. Laelia lobata (Lindl.) Veitch, 
Ocotea pretiosa (Nees) Mez5 • De outro 
lado. é razoável supor, principalmente 
por causa da escassez de pesQuisas mais 
sistemáticas, QUe na flora dos recantos 
mais remotos do ParQue exista um 
número razoável de plantas nativas ainda 
não descritas pela ciência. 
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Espécies exóticas 

Existem muitas espécies 
vegetais exóticas6 na área do ParQue. 
introduzidas intencionalmente (nos 
casos de trabalhos de replantio e de 
paisagismo) ou não-intencionalmente. 
Um caso QUe chama mais a atenção é o 
da seQUóia, SeQuoiadendron giganteum 
(Lindl.) Buchholz (Taxodiaceae). uma 
espécie típica da Califórnia (Estados 
Unidos) e QUe pode chegar a enormes 
dimensões e a uma idade de 3000 anos. 
Há na área da unidade pelo menos 33 
outras espécies de plantas exóticas 
identificadas. todas de procedência 
conhecida. Algumas delas são facilmente 
identificadas até por leigos. QUe muitas 
vezes nem suspeitam de sua origem 
exótica. Nessa categoria, podemos citar 
a jaQueira da Índia (Artocarpus 
heterophyllus Lam.). a bananeira-anã 
(Musa cavendishii Lamb.). do sul da 
China. o abacateiro (Persea americana 
Miller). do México, a casuarina (Casuarina 
stricta Ait.) . da Austrália, e a popular 
maria-sem-vergonha (lmpatiens sultani 
Hook. F). da Tanzânia. Há outras plantas 
exóticas menos conhecidas pelos leigos. 
como o capim-guiné (Panicum maximum 
JacQJ. de origem africana. e a amoreira 
(Morus alba L.) . de origem asiática7

. 

• 

Recomendação da Equipe 
Técnica do Projeto 

Desenvolver programas de manejo 
de flora no PNT. mais precisamente o 
~s.tudo detalhado de plantas exóticas e 
dos seus efeitos na flora. para criar 
programas sistemáticos de controle ou 
erradicação das mesmas. associados a 
programas de replantio de áreas degrada
das com espécies nativas. 



A Fauna 

A fauna do ParQue Nacional da 
Tijuca8 apresenta aspectos igualmente 
surpreendentes e preocupantes. 
O extenso desmatamento contribuiu. 
evidentemente, para a fuga e erradicação 
dos animais de maior porte e de muitos 
outros de menor porte QUe vivem ou se 
abrigam nas norestas densas. Evidente
mente. a recomposição das matas da 
unidade nem sempre significou o retorno 
espontâneo dos animais originais. já QUe 
as áreas norestadas estão separadas de 
outros remanescentes de Mata Atlântica 
por dezenas de Quilômetros Quadrados 
de áreas urbanizadas. através das Quais 
animais selvagens terrestres não podem 
migrar livremente. Para a avifauna. no 
entanto. a recuperação das matas na área 
do ParQue representou uma renovação 
de habitat e o retorno de aves residen
tes. visitantes ou migratórias. Na década 
de 70. a direção do ParQue. trabalhando 
em conjunto com cientistas do Museu 
Nacional, reftltroduziu na área espécimes 
de vários animais nativos da Mata Atlânti
ca numinense. Verifica-se ainda QUe 
outras espécies animais. de outros 
recantos do território brasileiro, foram 
também introduzidas. intencionalmente 
ou não, na unidade. 

A fauna de invertebrados é pouco 
conhecida. Como em todas as norestas. 
os insetos são muito numerosos. 
Os lepidópteros (borboletas e mariposas) 
são os insetos mais visíveis no ParQue. 

O gênero Morpho. devido à 
coloração azul-metálico de suas asas. é 
facilmente visualizado. Cinco espécies 

desse gênero ainda sobrevivem na área. 
lá as espécies de borboletas Morpho 
aega. Agrias claudia e Heliconius 
melpomene nana, registradas em épocas 
passadas. desapareceram. ocorrência 
QUe pode ser considerada como um 
caso de extinção local. As duas primei
ras se extinguiram, ao QUe tudo indica. 
por causa da coleta exaustiva. principal
mente para a fabricação de objetos de 
adorno e placas envidraçadas. e a última 
esteve por algum tempo restrita à área 
hoje ocupada pela favela da Rocinha. No 
ParQue existem em abundância besouros 
da família Cerambycidae. Que conta com 
mais de Quinhentas espécies. 

A fauna de vertebrados é mais 
bem estudada. Com base em listagens 
anteriores. em coleções científicas e em 
observações pessoais de especialistas. 
nossos trabalhos produziram um inventá
rio bastante completo dos numerosos 
animais encontrados na unidade9

• 

Há registras de pelo menos 3 S 
espécies de anfíbios. nas ordens Anura e 
Apoda . Entre as 33 espécies 
identificadas de répteis, há integrantes da 
Ordem SQuamata - Subordem Serpentes 
ou Ophidia, com representantes das 
famílias Boidae. Colubridae. Elapidae e 
Viperidae. Na Subordem Lacertilia ou 
Sauria, há espécies das famílias 
Gekkonidae. Teiidae. lguanidae. 
Tropiduridae e Scincidae. Existem 
informações ainda não-catalogadas sobre 
várias outras espécies de serpentes e 
lagartos. e por isso deve-se trabalhar 
com a hipótese de QUtf o número de 
répteis QUe ocorrem no ParQue seja bem 
superior aos registras existentes. 
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As listagens publicadas de aves 
avistadas no PNT indicam QUe pelo 
menos setenta espécies residem ou 
procuram abrigo sistemático nele. 
De uma forma geral, no entanto. essa 
rica avifauna ali existente é representada 
por aves de peQueno porte, como 
Phaethochylus ruber (beija-flor
besourinho). Melanothochynlus fuscus 
(beija-flor -do-rabo-branco). Chiroxiphia 
caudata (tangará-verdadeiro). Turdus spp. 
(sabiá). Brotogeris ti rica (periQuito-rico). 
Touit melanonota (papagainho) e a 
Baryphthengus ruficapillus (juruva) . 
Segundo Oliveira ( 1987), observam-se 
também Aram ides cajanea (saracura-três
potes). Conopophaga melanops (chupa
dente-de-coroa-vermelha). Crypturellus 
tataupa (inhambu-xitã). Eupetonema 
macroura (beija-flor -rabo-de-tesoura). 
Leptotila rufaxillal (juriti), Nyctidromus 
albicollis (curiango). Pitangus sulphuratus 
(bem-te-vi). Phaetornis SQualidus (beija
flor-rabo-besourinho). Platycichla flavipes 
(sabiá-una). Procnias nudicollis 
(araponga), Pyrrhura cruenta ta (fura
mato). Pyrrhura leucotis (tiriva-de-orelha
branca). Tangara cyanocephala (saíra
militar). Tangara seledon (saíra-sete
cores). Euphonia violaceae (gaturano) . 
Além dessas. são avistadas com freQüên
cia diversas espécies de maior porte. 
como gaviões e corujas. Com a crescen
te degradação ambiental da área desde o 
período colonial, representantes típicos 
da avifauna regional sofreram baixas 
significativas. como no caso do macuco 
(Tinamus solitarius) e do jaó (Crypturellus 
noctivagus). oficialmente considerados 
sob ameaça de extinção. 

• 

A fauna de mamíferos é bem 
menos variada. Inclui espécies nativas 
como Cebus apella (macaco-prego). 
Nasua nasua (Quati), Dasyprocta agouti 
(cutia). Sylvilagus brasiliensis (tapeti). 

. Cerdocyon thous (cachorro-do-mato). 
Eira barbara (irara) e Procyon cancrivorus 
(guaxinim). Há também Bradypus 
trldactylus (preguiça), Cavia aperea (preá) 
e Sciurus aestuans (caxinguelê ou esQui
lo) . Há ainda espécies exóticas, como o 
primata Callithrix jacchus (mico-estrela ou 
sagüi-estrela). muito popular entre os 
visitantes do ParQue. Trata-se de uma 
espécie oriunda do Nordeste brasileiro, 
introduzida a partir de indivíduos manti
dos como animais de estimação e Que 
fugiram ou foram soltos em áreas 
florestadas. Da mesma forma . o também 
primata Saimiri sciureus (mico-de-cheiro) 
é uma espécie amazônica QUe formou 
populações Que vivem nas matas do 
Corcovado. possivelmente oriundas de 
animais de estimação soltos ou fugidos. 
Ela é portadora de arboviroses, passíveis 
de serem transmitidas às esf1écies Que 
não têm resistência a elas. sendo assim 
uma ameaça às espécies locais. Outra 
espécie introduzida de mamíferos é 
Rattus rattus (rato), natural da Península 
Indiana. bastante comum em toda a 
cidade do Rio de janeiro 10

• 



Espécies ameaçadas 

O ParQue abriga pelo menos 
três espécies ameaçadas de anfíbios. 
de acordo com os critérios adotados 
pela da UICN (União Internacional de 
Conservação da Natureza): 
Hyalinobatrachium eurygnathum. 
Cyclorhamphus eleutherodacrylus e 
Thoropa lutzi. Entre os répteis. apenas 
uma espécie de serpente foi incluída na 
categoria de presumivelmente ameaçada: 
Tripanurgos compressus. Quanto às 
aves, h? indicações de QUe a espécie 
Leucopternis lacernulata merece a 
classificação de vulnerável. Pyroderus 
scutatus é citada com o status de rara. 
A citada Tinamus solitarius não é mais 
vista na região. As espécies Laniisoma 
elegans e Sporophila frontalis são classifi
cadas como vulneráveis. Entre os 
mamíferos. o grupo com maior número 
de espécies ameaçadas é o de morce
gos, com oito espécies: duas possivel
mente ameaçadas e seis vulneráveis, 
sendo Que. estas últimas, duas ocorrem 
só na Mata Atlântica. 

Constatou-se Q!.Je não existe 
procedimento padrão QUe permita com-. 
parações e avaliações temporais e espaci
ais da biodiversidade de plantas e animais 
do ParQ!.Je. As coletas são aleatórias e 
imprecisas, tornando difícil uma avaliação 
precisa da biodiversidade. As informações 
são genéricas, e muitas vezes não é 
possível identificar nem o setor do ParQue 
onde a coleta foi realizada. 

Recomendação da Equipe 
Técnica do Projeto 

A introdução de espécies animais 
na área deve ser regulada. controlada e 
monitorada, na medida do possível. pois 
espécies invasoras podem interferir na 
sobrevivência de espécies típicas do 
ecossistema local. Mesmo a 
reintrodução de espécies nativas. desejá
vel sob diversos aspectos. deve ser 
estudada com atenção, pois a área deve 
atender aos reQuisitos biológicos para 
garantir a sobrevivência delas. tais como 
alimento e habitat. É preciso 
compatibilizar a capacidade de suporte 
do ecossistema com a manutenção de 
suas espécies. Isto reforça a necessida
de de um programa de inventário e do 
monitoramento das espécies animais 
existentes no ParQ!.Je. facilitando a 
reintrodução da fauna nativa e a retirada 
das espécies invasoras. Isso indica 
também a necessidade de projetas de 
investigação científica sobre a 
biodiversidade local. resultando num 
banco de dados atualizado e na possibili 
dade de programas de monitoramento 
tanto das espécies como da saúde do 
ecossistema como um todo, além da 
definição de um grupo de 
bioindicadores. 
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NOTAS 

I A mais completa descrição e análise sobre as 
relações entre a destruição da Mata Atlântica e a 
cafeicu ltura foi escrita por Dean ( 1996). Entre 
outros fatos marcantes. Dean ressalta QUe não 
encontrou registras de Que os cafeicu ltores 
brasileiros soubessem QUe o cafeeiro pode ser 
cu ltivado à sombra de um arvoredo menos denso 
QUe as norestas tropicais nativas. Assim. O 

desmatamento total para a introdução de cafezais. 
uma prática generalizada. não era rigorosamente 
necessário. 

2 Para maiores detalhes sobre a nora do PNT. ver 
Vida! ( 1999). 

3 Essas I 548 espécies constam do Anexo I de 
Vida! ( 1999). 

4 Na biologia o conceito de endemismo se aplica 
para designar plantas ou animais QUe ocorrem 
naturalmente apenas num único local (uma ilha . 
uma va le. um estado. um parQue nacional . uma 
formação norestal etc.) . 

S A Tabela 2 de Vida! ( 1999) identifica as plantas 
vulneráveis. 

6 Na biologia. o conceito de exotismo serve para 
designar plantas ou animais QUe não ocorrem 
natura lmente num determinado local. tendo sido 
introduzidas deliberadamente ou inadvertidamen
te pela ação humana. 

7 A Tabela 3. em Vida i (I 999). relaciona as 
espécies exóticas conhecidas da nora do PNT. 

8 Para maiores detalhes sobre a fauna contempo
rânea do PNT. ver Bueno ( 1999). 

9 O relatório de Bueno ( 1999) contém em anexo 
as relações de anfíbios. répteis. mamíferos e aves 
encontrados no PNT ao longo dos últimos anos. 

I O Os peixes não foram incluídos nos nossos 
estudos devido à escassez de dados na literatura e 
nas coleções. ., 



2 - PATR/MÔN/0 CULTURAL, SERVIÇOS E 

EQUIPAMENTOS DO PARQUE NACIONAL DA TijUCA 

Patrimônio Cultural, 
Arquitetônico e Histórico 1 

O ParQ!.Je Nacional da Tijuca, pela 
riQueza e variedade de seu patrimônio 
cultural, merece ser considerado um 
verdadeiro museu a céu aberto: ele abriga 
paisagens. sítios históricos e arQueológi
cos. edificações de valor histórico e/ou 
arQ!.litetônico. jardins. estatuária, fontes e 
chafarizes e outros itens. O valor cultural 
desse acervo produzido, transformado e 
sedimentado nestes últimos dois séculos 
é inestimável. Certamente ele não encon
tra paralelo em QualQuer outro lugar do 
nosso território. dada a combinação das 
suas dimensões históricas. arQueológicas. 
etnográficas e artísticas. 

Entretanto. a maior parte da história 
destes sítios e do acervo nele existente é 
ignorada pela população da cidade. É 
também praticamente ignorada pelos 
visitantes ocasionais e até mesmo por 
muitos dos freQüentadores mais assíduos. 
QUe assim d~xam de se enriQ!.lecer com o 
conhecimento da variada história de 
interações culturais e econômicas do 
ParQue com a cidade do Rio de Janeiro. 

O acervo existente foi produ
zido ao longo de Q!.Jatro fases básicas 
da história da área. A primeira se deu 
na virada dos séculos XVIII e XIX. 
correspondendo à descoberta e à 
apropriação de um hinterland da cidade 
do Rio de Janeiro, localizado em serras 
Que distavam apenas Quinze kilômetros 
do centro político-administrativo e do 
principal porto do Império. para desen
volvimento da cafeicultura. A segunda 
fase, Q!.Je se estendeu por Quase toda a 

segunda metade do século XIX, é marca
do pela decisão das autoridades públicas 
de interromper a exploração irracional 
das encostas do maciço e providenciar a 
proteção das nascentes. para recuperar 
os mananciais e atender a crescente 
demanda de água da capital imperial, QUe 
crescia em ritmo acelerado. A terceira 
fase. já no período republicano, é de 
relativo abandono das florestas recupera
das da Tijuca Que. ainda assim, não foram 
erradicadas de novo. A cidade cresceu 
e se modernizou. espalhou-se por todas 
as planícies das zonas norte e oeste. 
envolveu o Maciço da Tijuca, mas "vol
tou as costas" durante décadas para as 
matas e para o patrimônio natural e 
cultural QUe elas encerravam. 

Finalmente, o Quarto e mais 
recente período se inicia com a Repúbli
ca Nova. na década de 30. e prossegue 
até os dias atuais. Sua principal marca é 
a conQ!.Jista paulatina de um novo status 
político e administrativo para a região do 
Maciço da Tijuca e suas florestas. O 
abandono, ou a administração passiva 
das áreas desapropriadas em meados do 
século XIX. foi substituída por uma 
gestão mais incisiva. embora fracamente 
direcionada, primeiramente pelo poder 
público federal, depois pela Prefeitura 
do Distrito Federal e mais tarde pelo 
governo do Estado da Guanabara. 
Nessa fase. ocorreram alguns episódios 
marcantes. como a inauguração da 
estátua do Cristo Redentor ( 1931 ). a 
administração remodeladora de 
Raymundo de Castro Maya a partir de 
1944 e, finalmente. a t!riação do ParQ!.Je 
Nacional da Tijuca. em 1961 . Com a 
criação do ParQue. a área voltou a ficar 

51 



I 
52 

sob jurisdição do governo federal, mas 
algumas atribuições permaneceram sob 
responsabilidade do governo estadual 
(Guanabara) e municipal (cidade do Rio 
de janeiro) . 

O nosso estudo produziu uma 
listagem sistemática contendo os compo
nentes mais relevantes do variado acervo 
produzido ao longo dessas Quatro fases. 
Cada um deles foi classificado de acordo 
com a sua natureza: mirantes. QUiosQues. 
abrigos. portões. grades, vasos, estátuas 
(inclusive a do Cristo Redentor). escultu
ras, peças artísticas de ferro fundido. 
represas, aQuedutos. pias. tanQues e 
reservatórios de água, praças, jardins. 
bancos e muradas, pontes. largos. 
prédios antigos (muitos deles são ex
sedes de fazendas). capelas. senzalas. 
antigos terreiros de secagem de café. 
trilhas. fontes. chafarizes, guaritas, 
painéis de azulejo. marcos, monolitos. 
sítios arQueológicos e ruínas diversas. 
Esses bens foram situados em um mapa 
em escala l/20.000.2 

Ao contrário do patrimônio 
natural. é crucial destacar Que os bens de 
interesse histórico e cultural do ParQue 
não contam com uma proteção legal tão 
explícita. O ato de tombamento federal 
da unidade não se refere claramente ao 
patrimônio cultural nele existente. O 
único bem cultural localizado dentro da 
área individualmente protegido pelo 
instituto do tombamento é o monumento 
ao Cristo Redentor. determinado pela 
Prefeitura Municipal do Rio de janeiro, 
em 30/0 I /90. O t~mbamento estadual 
da Serra do Mar/Mata Atlântica em terras 

• 

numinenses, apesar de considerar prote
gidas as manifestações culturais existentes 
dentro dos limites das áreas abrangidas. 
não as caracterizou, nem as identificou. 

Foram identificados apenas cinco 
outros atas de proteção de bens relacio
nados à história do ParQue, mas localiza
dos fora dos seus limites. São eles: o 
Museu do Açude (pertencente à Funda
ção Raymundo Castro Maya), o Chafariz 
da Praça Afonso Vizeu. o Palacete do 
Conde de ltamara~. a Estação da Estrada 
de Ferro do Corcovado. e a Casa da 
Gávea PeQuena (residência oficial do 
prefeito da cidade do Rio de janeiro) . 
Não encontramos registro de atas de 
proteção de QualQuer das obras de arte 
de estatuária, fontes e chafarizes e 
similares existentes dentro dos limites do 
ParQue. Também permanecem excluídas 
de proteção legal as ruínas de casas e 
prédios QUe se distribuem pelos mais 
diferentes recantos do Maciço da Tijuca, 
vestígios materiais de um dos momentos 
mais importantes da história tla região. 

Há portanto. um evidente déficit na 
proteção institucionalizada do rico 
acervo de bens de interesse histórico e 
cultural do ParQue Nacional da Tijuca. 
Um estudo mais detalhado desse acervo. 
o Que é recomendável, não pode pres
cindir de procedimentos sistemáticos 
QUe levem ao seu tombamento. recupera
ção e proteção efetiva. 



Recomendação da Equipe 
Técnica do Projeto 

Do ponto de vista dos objetivos 
mais amplos da preservação do 
patrimônio cultura l. QUe incluem a identi
ficação da individualidade do elemento a 
preservar. a percepção de seu significado 
e a divulgação do Que ele representa. é 
fundamental QUe os bens culturais sejam 
inventariados. perfeitamente caracteriza
dos e Que este conhecimento seja 
disseminado. O inventário tornado 
público é a forma de preservação de 
acervos reconhecida universalmente 
como a mais efetiva . Esse trabalho 
poderá ser feito em parte com patrocíni
os e adoções por empresas ou indivídu
os. e executado pelos técnicos do 
ParQue com a participação de professo
res e estudantes universitários de cursos 
de ArQuitetura e Urbanismo. História da 
Arte. ArQueologia e Museologia. 

• 

Serviços, Infra-Estrutura 
e Equipamentos 

Foi feito um levantamento exausti
vo dos usos correntes do ParQue. ou 
seja. das áreas. dos eQuipamentos e dos 
serviços explorados por terceiros. 
seguida de sugestões para a sua gestão 
mais eficaz. Esse levantamento gerou 
também o primeiro mapeamento 
abrangente das oportunidades de parce
rias e cooperações de interesse para a 
gestão compartilhada ou participativa da 
unidade. Fica claro. a partir desse 
levantamento. QUe a gestão do ParQ!Je 
envolve conhecer e articular os vários 
interesses expressos pelos diferentes 
setores sociais. 

Existe. por exemplo. o caso do 
Hotel das Paineiras. atualmente arrenda
do a uma universidade particular para 
reforma e uso como centro de conven
ções e seminários. mas inativo. A atual 
direção do ParQue pretende QUe ele seja 
usado com esta finalidade, fazendo parte 
de um complexo maior de atividades 
culturais. e por isso deseja QUe a situação 
de inatividade seja resolvida . Outro 
exemplo é a Estrada de Ferro do Corco
vado: trata-se de uma importante 
prestadora de serviços, responsável pelo 
transporte da maioria dos visitantes do 
ParQue. A direção do ParQue demanda 
uma cooperação mais estreita da empre
sa em aspectos administrativos diversos 
- limpeza. segurança, acesso. 
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Outro caso a ser examinado com 
atenção refere-se à área cedida para o 
complexo de antenas e torres de teleco
municações e rádiodifusão. São dezenas 
de eQuipamentos concentrados no Alto 
do Sumaré. mas estão presentes também 
no Pico do Corcovado e em vários 
outros pontos do ParQue. alterando de 
forma ostensiva a fisionomia e a paisagem 
natural. Uma dessas antenas tem nada 
menos do QUe 130 metros de altura, e 
várias outras ulrapassam os cinQüenta 
metros de altura. Elas permitem a 
prestação de serviços públicos (policia
mento, bombeiros, telefonia , telecomuni 
cações) de órgãos governamentais, e de 
serviços particulares (paging. transporte , 
comunicações) de empresas privadas de 
diversos ramos. inclusive concessionárias 
de rádio e televisão, num total de mais 
de uma centena de empresas e entida
des. O valor dos serviços prestados por 
esse complexo é muito alto. e considera
mos inteiramente justo Que a unidade 
seja compensada de forma substantiva 
por eles. o Que não acontece atualmente. 

Pode-se mencionar ainda outras 
áreas e/ou serviços ali existentes, tais 
como um heliporto (usado para 
sobrevôos turísticos), pontos de captação 
de água pela CEDAE, linhas de transmis
são de energia da Light, além de várias 
lojas de comércio varejista e de serviços 
de alimentação, atividades Que atualmente 
rendem pouco ou nada para o ParQue. 
No modelo de gestão compartilhada 
recomendado Ql.le deve incluir mecanis
mos para o alcance da autonomia financei
ra por parte da unidade a retribuição 
financeira ao ParQu~ por esses usuários e 
concessionários é de vital importância. 

• 

Quanto aos eQuipamentos e à 
infra-estrutura, nosso levantamento 
também produziu um Quadro bastante 
completo. Esse Quadro pode ser usado 
tanto como uma forma de organizar 
atividades rotineiras de manutenção e de 
'planejar investimentos Quanto como um 
roteiro para oportunidades de trabalho 
conjunto e parcerias. Incluem-se nessas 
últimas categorias, por exemplo, cerca de 
Quarenta Quilômetros de estradas e ruas 
existentes dentro dos limites do ParQue. 
Há também as guaritas de controle de 
acesso. prédios administrativos diversos, 
os eQuipamentos de saneamento. telefo
nia, distribuição de energia elétrica e 
iluminação pública. os serviços de coleta 
de lixo e varreção. aparelhos de ginástica e 
de diversão infantil. mesas de piQueniQue. 
churrasQueiras. bancos. rampa de vôo 
livre, placas de sinalização 
e orientação, banheiros. cisternas. estacio
namentos. telefones públicos e uma ampla 
rede de trilhas. 

Todos esses eQuipam~tos deman
dam vigilância e manutenção e a nossa 
listagem permite QUe a direção da unida
de planeje as rotinas necessárias. inclusi
ve repassando a sua execução para 
parceiros diversos. a partir de acordos 
especificados e de exigências técnicas e 
administrativas coerentes com a gestão 
de um parQue nacional. 



3 - Os MoRADORES, os VIZINHos E os 

VISITANTES DO PARQUE NACIONAL DA TIJUCA 

Um dos fatos mais importantes 

para se entender o contexto e as alterna
tivas de gestão do ParQue Nacional da 
Tijuca é a sua localização em área metro
politana, o QUe dá a esta unidade uma 
vizinhança enorme e variada. Apesar das 
marcantes diferenciações internas na 
população de vizinhos. o fato é Que há 
interação e pressão. duas dinâmicas QUe 
devem ser reconhecidas e controladas 
para melhor gestão da unidade. 

A ocupação humana nas áreas do 
Maciço da Tijuca3 e, conseQüentemente. 
em área consideradas de Reserva Flores
tal (de acordo com o Código Florestal), 
vem afetando o ParQue e a própria 
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica do 
Rio de janeiro (da UNESCO), acarretan
do ainda graves problemas ambientais e 
sociais para a cidade do Rio de janeiro 
como um todo. 

Apesar da proibição da urbaniza
ção de áreas acima da cota de cem 
metros. dete~minada pela Lei de 
Zoneamento Municipal, através do 
Decreto número 322 de 1976, a ocupa- . 
ção delas continua ocorrendo de forma 
acelerada, trazendo graves transtornos à 
unidade. E. o Que é pior, não há pers
pectiva de reversão dessa realidade, uma 
vez Que a população favelada do municí
pio do Rio de janeiro tem crescido 
constantemente ao longo de todo o 
século. Nossos estudos constataram 
QUe, em 1998, cerca de 33,4% de todos 
os favelados do município habitavam 
áreas localizadas em encostas íngremes 
dos Maciços da Tijuca e da Carioca, 
alguns mais, outros menos próximos dos 
limites do ParQue. Essas encostas vêm 
perdendo sistematicamente a sua caber-

tura vegetal, causando deseQuilíbrios 
ambientais tais como enxurradas. 
deslizamentos freQüentes e acidentes. 

Vários bairros de classe média e 
alta também se formaram nas proximida
des do ParQue, gerando as suas próprias 
pressões sobre a unidade. Existe ainda 
uma expressiva população QUe vive dentro 
dos seus limites. Além disso, o fácil 
acesso tem feito dele o parQue nacional 
mais visitado do país. Isso é uma vanta
gem inegável , mas a sobrevisitação é um 
problema sério para muitas unidades de 
conservação no mundo. A visitação 
excessiva aumenta a demanda por servi
ços. pressiona a gestão e aumenta consi
deravelmente os danos ambientais causa
dos pela geração de lixo, retirada de nora 
e fauna, invasão de áreas fechadas à 
visitação, grafitagem, destruição de 
sinalização, danos a trilhas, entre outros. 

A combinação de todos os 
fatores listados acima faz do ParQue 
Nacional da Tijuca um palco de contradi
ções sociais e de encadeamento das 
mais variadas redes de interesse. 

ConQuanto a inserção na cidade 
do Rio de janeiro seja um fato incontes
tável, pode-se afirmar com segurança 
QUe o ParQue ainda não desenvolveu uma 
interação adeQuada com a cidade e a sua 
população, de forma a evitar ou a atenuar 
os impactos gerados pela vizinhança. 
pelos seus próprios moradores e pelos 
seus visitantes. As seções seguintes 
pretendem indicar as características 
básicas dos três grupo~ sociais QUe 
afetam a sua gestão imediata: moradores. 
vizinhos residentes em comunidades de 
baixa renda e visitantes. 
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Moradores 4 

Nosso trabalho referente aos 
moradores e à vizinhança do ParQue 
foram desenvolvidos na sua maior parte 
através da aplicação de Questionários, de 
entrevistas pessoais e da visitação aos 
locais. para construir um Quadro detalha
do e substantivo de dados primários para 
a análise. Nossos esforços de levanta
mento se concentraram em dois grupos: 
(I) moradores do ParQue e (2) morado
res de algumas das comunidades de 
baixa renda localizadas no seu entorno 
mais imediato. 

O número de pessoas QUe residem 
no interior do ParQue é relativamente 
peQ!Jeno- cerca de 350 ainda Que se 
tenha verificado uma tendência de cresci
mento nos últimos anos. Para cada domicí
lio localizado dentro do ParQue. nossa 
pesQuisa anotou os seguintes dados: 
localização. situação fundiária, tempo de 
residência. residentes anteriores, pagamen
to de impostos ou taxas. vínculos profissio
nais com o IBAMA (funcionário. ex
funcionário, parente de funcionário). 
padrão construtivo da moradia. do sanea
mento básico, meio de transporte usado, 
número de moradores por domicílio. grau 
de escolaridade, ocupação principal. local 
de trabalho, renda familiar. formas de lazer. 
perspectivas de permanência ou mudança 
do local. além da percepção individual 
sobre o fato de estar residindo em uma 
área protegida. 5 

A análise foi dividida de acordo 
com seis setores db ParQue nos Q!Jais se 
encontram as residências: Avenida Edson 

I Passos, Hípica. Açude da Solidão. Fazen-

• 

da. Corcovado-Sumaré e Pedra Bonita. 
Ao todo, foram identificadas 75 moradias. 
Entre elas. apenas seis têm características 
de interesse histórico/cultural para possí
veis atividades do ParQue. 

No geral, a ocupação é 
caracterizadamente de pessoas de baixa 
escolaridade, com reduzido poder aQuisi
tivo. A renda média da maioria varia de 
um a três salários mínimos, o Que dificulta 
a possibilidade de cobrança de uma taxa 
de ocupação QUe, aliás. não é a solução 
Que propomos para essa população. A 
única forma constatada de pagamento por 
ocupação de prédios da unidade é o 
desconto efetuado nos contracheQues de 
alguns poucos moradores QUe foram ou 
são funcionários do IBAMA. 

A pesQuisa registrou como fatos 
comuns ao conjunto das moradias: 

encortiçamento (desdobramento 
de moradias no mesmo terr*"o e forma
ção de famílias ampliadas). 

usos comerciais e industriais 
indevidos e prejudiciais à unidade. 

estado de conservação em geral 
ruim das edificações. 

acúmulo de lixo. 
presença de animais domésticos, 
19 das 75 moradias estão em 

áreas de risco de deslizamentos e/ou 
correm risco de desabamento, 

metade dos moradores informou 
ter executado benfeitorias nos prédios ou 
terrenos ocupados. 



Mais de 90% das moradias captam 
água em nascentes de rios do próprio 
ParQue. O esgoto sanitário, na sua maior 
parte (69%). é depositado em fossa. uma 
peQuena parte na rede de sumidouros e 
somente 15% escoa na rede pública . Na 
maioria das casas (69%). a coleta de lixo 
é feita pela COMLURB. A distribuição 
de energia elétrica é insuficiente e sofre 
sucessivas Quedas de voltagem. Há 
prédios sem luz ( 12%) e outros nos 
QUais a luz chega de forma clandestina 
(20%) . O meio de transporte mais 
utilizado pelos moradores é o ônibus. 

Constatamos Que levantamentos 
anteriores. ainda Que parciais, estavam 
certos Quando identificaram QUe a maioria 
absoluta dos moradores do interior da 
unidade é composta de ex-funcionários 
públicos, ou parentes e descendentes dos 
mesmos, de organismos municipais, 
estaduais e federais Que em diferentes 
épocas tiveram responsabilidades na área 
-prefeitura do antigo Distrito Federal. 
governo do antigo estado da Guanabara. 
IBDF ou IBAMA etc. Alguns moravam na 
área antes mesmo da criação do ParQue. 
Esses moradores permaneceram em 
residências funcionais ou ocuparam prédi" 
os depois de suas aposentadorias ou 
demissões e. mesmo. depois da extinção 
dos organismos em QUe trabalhavam ou da 
paralisação dos serviços desses organis
mos. Deste modo. muitas residências são 
hoje ocupadas por filhos. netos ou paren
tes afins dos moradores originais. 

50% dos entrevistados afirmaram QUe os 
imóveis pertencem a familiares. Quanto 
à situação fundiária. poucos souberam 
dar informações precisas a respeito. 63% 
ignoravam se existia alguma documento 
de regularização e apenas 2 7% afirmaram 
ter recebido autorização para a moradia . 
88% dos Que responderam a esta per
gunta não apresentaram documentos 
comprobatórios. Apenas 13% dos 
entrevistados pagam alguma forma de 
aluguel (na forma de taxa de ocupação). 
todos eles funcionários e ex-funcionários 
do IBAMA. Os outros tipos de taxas 
pagas são tarifas de luz. água e telefone. 
Quando tais serviços existem. 

Não há uma associação represen
tativa de moradores e o seu grau de 
associativismo é muito baixo. Isso 
aponta para a necessidade de a direção 
do ParQue negociar, caso a caso, a 
retirada desses moradores, uma vez QUe 
inexiste uma representação coletiva com 
a Qual se possa discutir uma solução. 
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Recomendações da Equipe 
Técnica do projeto 

A maioria das famílias deve ser 
reassentada, através do diálogo. em áreas 
próximas: 

os imóveis desocupados 
aproveitáveis devem ser imediatamente 
reformados e ocupados pela administra
ção do ParQue ou por parceiros devida
mente autorizados: 

os prédios inaproveitáveis devem 
ser imediatamente demolidos. 

• 

• 

Os Vizinhos 6 

Desde 1818, várias áreas Que hoje 
pertencem ao ParQue Nacional da Tijuca 
foram sendo desapropriadas, em geral 
com o objetivo de cessar a destruição 
florestal e garantir o abastecimento de 
água para a cidade do Rio de janeiro. 
através da proteção das nascentes e 
conservação de bacias hidrográficas 
vizinhas à cidade, como as dos rios 
Carioca e Maracanã. Na década de 
1850, foram feitas novas e mais extensas 
desapropriações de fazendas abandona
das ou falidas . A partir de 1862, as 
atividades de plantio de árvores, combate 
à erosão, abertura de estradas e constru
ção de eQuipamentos de lazer mobiliza
ram funcionários e implicaram uma 
vigilância QUe impediu a reocupação das 
áreas desapropriadas. No fim do século 
XIX, no entanto, se registram as primei
ras ocupações irregulares de morros na 
região, devido ao crescimento 

populacional contínuo e à escassez de 
áreas residenciais nas partes iaixas da 
cidade. Em 1920, já estavam implantadas 
diversas favelas, como as de São Carlos, 
Salgueiro, Rocinha e Dona Marta. 

Em 1967, Quando foram traçados 
os limites definitivos do ParQue, houve 
um fato significativo, já citado: foram 
excluídas áreas relativamente extensas. 
mas consideradas irrecuperáveis em 
termos de Qualidade natural pelo fato de 
terem sido invadidas por favelas. A 
Floresta Protetora da Covanca e parte da 
Floresta Protetora do Andaraí (duas das 
nove Florestas Protetoras da União 
incorporadas à unidade em 1961 ). como 
também as Chácaras da Bica e da Cabeça 



da Gávea. urbanizadas e ocupadas por 
favelas. estavam entre as áreas excluídas. 
Foram incluídas no entanto outras áreas 
então desabitadas. como o conjunto 
Pedra da Gávea - Pedra Bonita e áreas 
altas do Morro Dona Marta. Corcovado. 
Gávea, Cochrane. Alto da Boa Vista. 
Avenida Edson Passos e jacarepaguá. 
para citar as principais. 

De acordo com um mapa produzi
do pelo IPLAN-RIO em 1995. há pelo 
menos 43 favelas próximas dos limites 
atuais do ParQue. Selecionamos. com 
base nos critérios QUe significam risco 
para a unidade. oito delas para um 
estudo detalhado: Cerro Corá - Vila 
Cândido - Guararapes. Floresta da Barra. 
Formiga. Mata Machado. Tijuaçu . Nova 
Divinéia. Borda do Mato e Rocinha. 
Consideramos QUe os esforços de 

gestão do ParQue. sem ignorar as 
demais, deve concentrar-se nestas 
comunidades selecionadas. Cada uma 
delas foi analisada de acordo com os 
seguintes po~tos : 

histórico da ocupação: 
população. número de residênci- . 

as. infra-estrutura. eQuipamentos e 
serviços: 

informações socioeconômicas 
(grau de escolaridade. rendimentos etc.): 

aspecto fundiário; 
projetas em cartela ou em fase de 

implantação. 7 

O Quadro geral dessas comunidades pode 
ser descrito pelos seguintes /ãtores: 

alta densidade populacional: 
localização em encostas 

desmatadas: 

precariedade de infra-estrutrura 
(luz. água potável, esgoto, saneamento. 
telefone. escolas. hospitais etc.): 

presença de associações de 
moradores dinâmicas e representativas: 

boa receptividade a projetas de 
melhoria de infra-estrutura. de prestação 
de serviços e de geração de emprego. 

Recomenda-se fortemente Que os 
gestores do ParQue desenvolvam ou 
dêem continuidade a trabalhos já inicia
dos junto a cada uma dessas comunida
des. Projetas como Favela-Bairro e o 
Projeto Bairrinho favorecem enorme
mente um trabalho articulado com outros 
órgãos. sobretudo no QUe respeita a 
educação ambiental e atividades de 
reflorestamento. O grau de mobilização 
comunitária e a representatividade das 
associações de moradores é outro fator 
positivo a ser levado em conta. 

Dentre as oito comunidades 
analisadas. concluiu-se Que a comunida
de QUe maior risco oferece à integridade 
do ParQue é a da Rocinha (setor sul) . 
A maior parte dela se encontra pratica
mente dentro dos limites do ParQue e 
apresenta fortes vetares de expansão. 
sobretudo o setor conhecido como 
Laboriaux Que ainda não foi alvo de 
programas tais como o Favela-Bairro ou 
o Bairrinho. No entanto. de acordo com 
técnicos da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente. há previsão para o início de 
projetas Que visam. entre outros aspec
tos. a conservação dos limites do ParQue 
naQuela área. 
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As comunidades de Mata Machado 
e l1juca. apesar de se localizarem em 
áreas dotadas de barreiras físicas QUe 
impedem o adentramento no ParQue. têm 
associações de moradores QUe interagem 
sistematicamente com a administração da 
unidade, atuando em programas de 
conservação e proteção. Essas comuni
dades deverão ser as primeiras contem
pladas com o Projeto de Proteção e 
Conservação do ParQue Nacional da 
l1juca. QUe vem sendo elaborado, desde 
dezembro de 1998, pela Universidade do 
Estado do Rio de janeiro, pela Secretaria 
Municipal de Trabalho, pelo !BASE e 
pelos técnicos do ParQue. Trata-se de um 
projeto concebido para intervir nas áreas 
de entorno de unidades de conservação, 
treinando e capacitando membros das 
comunidades em atividades de monitoria 
ambiental, turismo ecológico, artesanato 
ecológico, dentre outras. favorecendo a 
geração de emprego e renda. 

• 

• 

Recomendações da Equipe 
Técnica do Projeto 

Os gestores do ParQUe devem 
trabalhar preferencialmente com as oito 
cúmunidades Que apresentam maior risco 
à integridade da unidade, através de 
programas educacionais e de geração de 
renda e emprego. Programas QUe gerem 
renda têm maior chance de adesão e 
portanto de conseguir diminuir as pres
sões QUe a unidade sofre. Além disso, 
programas com a comunidade consoli
dam a credibilidade e autoridade dos 
gestores do ParQue, ampliando a base 
política do trabalho da gestão. Uma 
medida pontual mas importante é a 
delimitação efetiva da área do ParQue, 
com marcos bem visíveis, em alguns 
setores mais sensíveis. Outra medida 
recomendada é o incremento da fiscaliza
ção e do controle. Por último, é preciso 
implementar um programa sistemático e 
duradouro de educação ambiental volta
do para as comunidades do ;ntorno. 
A ampliação deste programa pode ser 
conseguida com uma parceria com as 
unidades públicas de ensino QUe atendem 
aQuela população . 



Visitantes 8 

Por encomenda do IBAMA, foi 
realizado pelo !SER um surve_y com os 
visitantes do ParQue QUe procurou 
focalizar os seguintes pontos: 

o perfil sociodemográfico do 
freQüentador habitual e eventual 

as principais demandas e a avalia
ção dos serviços ofertados 

a disposição para o trabalho 
voluntário e para pagar pelos serviços 
utilizados. 

O levantamento de dados foi feito em 
duas etapas. Na primeira. obteve-se 
informações básicas (número e sexo). 
através da contagem de visitantes QUe 
ingressam no ParQue nos seguintes 
pontos: 

Estrada das Paineiras (proximida
des do Hotel das Paineiras): 

Floresta da Tijuca. portão principal 
e Açude da ~olidão: 

Guarita da Estrada do Cristo 
Redentor: 

Pedra Bonita. 

Com base nesta contagem. esti
mou-se o número de pessoas Que entram 
no ParQue segundo o ponto de acesso. 
horário e dia da semana. Esse levanta
mento foi realizado durante o mês de abril 
de 1998. Para suprir a falta de informa
ções sobre a sazonalidade da freQüência 
(inverno e verão. por exemplo), utilizou-se 
os números mensais de passageiros 
transportados pela empresa Estrada de 
Ferro do Corcovado (ESFECO) de janeiro 
de 1997 a maio de 1998. Esta etapa da 
pesQuisa permitiu estimar a população
alvo e definir a amostra. 

Foram então realizadas 459 
entrevistas com os usuários segundo 
Quotas de sexo. dias da semana, locais e 
horários de entrada, estimadas com base 
nos resultados da contagem realizada na 
primeira etapa da pesQuisa . Menores de 
Quinze anos de idade e estrangeiros Que 
não falavam português foram excluídos. 

A Tabela I apresentada a seguir 
mostra o número de entrevistas segundo 
o ponto de coleta. 52 % das entrevistas 
foram feitas em dias úteis e 54.9% dos 
entrevistados eram homens. 
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Tabela I : Distribuição da Amostra 
Dias Úteis Finais de Semana 

Homem Mulher Homem Mulher 

Corcovado 76 69 54 43 
Floresta 43 31 45 36 
Paineiras 12 lO 19 17 
Pedra Bonita - 3 I 

Total /]/ l/O 121 97 

O estudo estimou Que I . 44 milhão de pessoas 
visita o ParQue anualmente. A média mensal é de 
120 mil visitantes. Esta média sobe para 162 mil 
nos meses de dezembro. janeiro e fevereiro. ja
neiro é o mês em Que há o maior anuxo de visi
tantes, e junho e setembro são os meses em QUe 
o ParQue é menos visitado (ver Tabelas 2 e 3) . 

Total 

242 
155 
58 

4 

459 

Tabela 2: Estimativa do número de visitantes segundo o local de visita 
• Local de Visita Número anual de visitantes % 

Paineiras 185 .078 12,8% 
Floresta 481.297 33,3% 
Corcovado 768.806 53,2% 
Pedra Bonita 10.914 0.8% 

Total 1.446.095 100% 

• 



Tabela 3: Estimativa do número de visitantes 
segundo o mês da visita 

Mês 

Janeiro 
Fevereiro 
Março 
Abril 
Maio 
Junho 
Julho 
Agosto 
Setembro 
Outubro 
Novembro 
Dezembro 

Total 

O local mais visitado é o Corcova
do (53% dos visitantes) . A segunda 
opção é a Floresta da Tijuca. Paineiras e 
Pedra Bonita atraem apenas 14% dos 
visitantes. sertdo QUe 12 .4% dos visitan
tes são habituais e vão ao ParQue diaria
mente. 47% dos freQüentadores habitu
ais (soma dos QUe vão diariamente com 
os QUe vão semanalmente) formam uma 
parcela significativa dos visitantes Que 
têm uma relação mais próxima e cotidia
na com a unidade. Este segmento 
conforma um grupo privilegiado. tanto 
no QUe se refere ao fornecimento de 
informações pertinentes à gestão Quanto 
a uma possível política de recrutamento 
para trabalho voluntário em programas 
de melhoria da unidade. 

O período da tarde é o preferido 
do público nos finais de semana: 77% 
dos visitantes entram após as 12 horas. 

Estimativa do número 
de visitantes 

206.505 
149.895 
127.802 
127.840 
96 .368 
53.756 

117. 137 
I 00.747 
68 .626 

124.392 
142.639 
130.389 

1.446.095 

Para cada visitante matutino. há aproxima
damente três vespertinos. Esta despro
porção entre visitantes matutinos e 
vespertinos é menor nos dias de semana: 
o percentual de visitantes Que entram no 
ParQue nos dias úteis antes das I 2 horas 
sobe para 45%. 

O público QUe freQüenta o ParQue 
·é diversificado: turistas nacionais e 
estrangeiros. moradores de bairros 
vizinhos e distantes. praticantes de 
esporte. excursionistas etc. Para efeitos 
de gestão a classificação mais significativa 
divide este público duas categorias: 

; visitantes habituais - aQueles QUe visitaram 
o parQue mais de uma vez no último ano; 

:t 

• visitantes eventuais - aQueles QUe estão 
visitando o parQue pela primeira vez ou cuja 
última visita ocorreu há mais de um ano. 
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44% das pessoas entrevistadas foram 
enQuadradas na categoria de visitantes 
habituais. isto é. visitaram o ParQue mais 
de uma vez no último ano; 56% foram 
considerados visitantes eventuais. sendo 
QUe 30% visitavam o ParQue depois de 
mais de um ano de ausência. e 26% o 
visitavam pela primeira vez. 

Encontramos diferenças significati
vas entre os perfis dos visitantes eventuais 
e habituais. Entre as principais. constata
mos Que o visitante habitual típico é um 
homem com mais de 34 anos e de 
escolaridade universitária. Entre os visitan
tes eventuais. encontramos mais mulheres. 
mais pessoas com menos de trinta anos e 
uma menor proporção (47% contra 65%) 

• 

com escolaridade de nível superior. 
A incidência de nível universitário de 
educação nas duas categorias de visitantes 
está bem acima da Que se encontra entre a 
média da população da cidade do Rio de 
janeiro (em torno de 20%). 

Metade dos visitantes eventuais é 
de residentes do estado do Rio de 
janeiro e a outra metade distribui -se por 
2 I estados brasileiros. com destaQue 
para São Paulo e Bahia (os dados estão 
nas Tabelas 4 e 5) . Quem mais visita o 
ParQue são os moradores de bairros 
vizinhos: Tijuca. Grajaú. Alto da Boa Vista 
e Usina: 43,6% dos visitantes são prove
nientes destes bairros. 

Tabela 4: Perfil dos usuários eventuais 
Variáveis Categorias 

Sexo 
Masculino 
Feminino 

Faixa Etária 
15 a 19 anos 
20 a 24 anos 
25 a 29 anos 
30 a 34 anos 
35 a 39 anos 
40 a 49 anos 
50 a 59 anos 
60 anos ou mais 

Escolaridade 
Até 2° Grau incompleto 
2° Completo 
Universitária 
N 

% 

54.0 
46.0 

10,5 
17,6 
14.8 
16,0 
12,5 
18,0 
4,7 

5.9 

29.8 
23.5 
46.6 

=2S6 



Tabela S: Distribuição dos visitantes 
eventuais segundo estado de Origem. 
Estado de origem % 

RI 
SP 
BA 
MG 
CE 
RS 
PE 
ES 
RN 
PR 
AM 
PA 
GO 
PB 
DF 
MA 
PI 
AL 
SE 
se 
MS 
MT 
N 

O Corcovado atrai 89% dos visitan
tes eventuais e apenas 8% dos habituais. 
A Floresta da lljuca é o local preferido 
por 61% dos visitantes habituais. 

Os visitantes habituais têm uma 
avaliação acentuadamente mais negativa 
dos serviços e instalações disponíveis 
(ver dados dos Gráficos I e 2) . 

Entre os habituais. mais de 50% 
dos usuários reprovou todos os servi 
ços. Neste grupo. o serviço mais bem 
avaliado foi o de limpeza. 

50.0 
16.5 
8,7 
3,5 
2.8 
2,8 

2.4 
2.4 
1,6 
1.6 
1,2 
1.2 
1,2 

0.8 
0,8 

0.4 
0,4 

0.4 
0,4 
0.4 
0,4 

0.4 
256 

lá no grupo dos eventuais, a 
satisfação com os serviços é expressiva: 
50% dos QUe visitam o PNT eventual
mente ou o visitavam pela primeira vez 
consideraram os serviços de limpeza . 
segurança e alimentação excelentes ou 
bons. Os locais para piQueniQue também 
tiveram uma boa avaliação entre os 
visitantes eventuais. 

O destaQue nega~vo. tanto para 
habituais Quanto para eventuais, foi para 
os banheiros: 4 3% entre os eventuais e 
70% entre os habituais. 
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Gráfico 1: Avaliação dos serviços e instalações, visitantes eventuais 

serviços de 
6,1 alimentação 48,5 36,4 9,1 

banheiros 5,6 ~~6- 25,6 43,3 

churrasqueiras e locais 
12,2 para pequenique 51l2 26,8 9,8 

equipamentos de 9,1 27,3 ginástica 31,8 31,8 

informações 13,4 40_,_2 30 4 16,1 

59,7 158 6,3 
serviço de 

18,2 limpeza -
-

segurança 16,5 51.2 24,0 8,3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% ~ 100% 

excelente • bom • regular • ruim 

Gráfico 2: Avaliação dos serviços e instalações, visitantes habituais 

serviços de 
alimentação 2,9 ~ 29 35,7 

banheiros 
2,~ 20,8 70,1 

3.8.~.9 __ _ 299 24 3 
churrasqueiras e locais 

para pequenique 6,9 

equipamentos de -
ginástica 1,4 t9,,y_o _ __. 374 42,2 

informações 3,3 27.1 32,0 37,6 

serviço de 
limpeza 6,4 40 4 33,0 30 2 

segurança 10,1 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

exce lente • bom • regular • ruim 

• 
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O estudo concluiu Que o grande 
fiuxo de visitantes no ParQUe pode ser 
traduzido em substantivos recursos 
financeiros capazes de auxiliar na sua 
gestão. Verificou-se Que o ParQue pode 
vir a arrecadar. por ano. aproximadamente 
5.4 milhões de reais. apenas com a 
cobrança de ingressos aos visitantes. 
supondo-se um preço de cinco reais no 
Corcovado e três reais nos demais pontos 
(Paineiras. Floresta da Tijuca e Pedra 
Bonita) . Esses valores foram estipulados 
levando-se em conta a disposição para 
pagar manifestada pelo público. Os QUe 
visitam o ParQue pela primeira vez são os 
QUe apresentam a maior disposição para 

pagar: o valor médio do ingresso QUe este 
grupo estaria disposto a pagar é de R$ 
4.60. Os visitantes eventuais estariam 
dispostos a pagar em média R$ 3.70 e os 
habituais apenas R$ I ,70. Com base 
nestes dados. é possível estimar QUe 
haveria uma perda máxima de 23% dos 
visitantes nos pontos onde atualmente não 
são cobrados ingressos. Portanto. a 
hipótese da cobrança. em todos os 
pontos de acesso. reduziria o número de 
visitantes a tua is em I 55 mil ao ano. man
tendo-se constantes todas as demais 
variáveis (ver os dados sobre rendimentos 
potenciais. a partir da cobrança de ingres
so. na Tabela 6) . 

Tabela 6: Projeção da arrecadação com cobrança de ingresso 
em Quatro pontos. Valores adotados R$5,00 no Corcovado e 
R$ 3,00 na Floresta, Paineiras e Pedra Bonita 

N. anua l de visitantes 
Visitantes Que atualmente pagam ingresso* 
Visita~tes QUe não pagam ingresso 
(Paineiras. Floresta. Pedra Bonita) 
Redução da demanda projetada** 
Perda de visitantes com a cobranç~ 
de ingressos 
N. de visitantes com a cobrança 
de ingressos 
Arrecadação projetada 

Notas: 
* Visitantes do Corcovado 

1.446.095 
768.806 

677.289 
23% 

155 .776 

1.290.319 
5.408.569 

**Esta redução da demanda foi estimada com base na curva de dispo
sição para pagar dos visitantes habituais, eventuais e para os QUe visitam 
o parQue pela primeira vez (cada grupo apresenta uma curva distinta de 
elasticidade preço do ingresso) 

. ) 

67 



68 

O estudo apontou ainda um outro 
recurso potencial a ser aproveitado: 
recursos humanos na forma de trabalho 
voluntário. 61% dos visitantes habituais 
estariam dispostos a trabalhar como 
voluntários em serviços de manutenção e 
melhora da unidade. Como sabemos Que 
44% dos visitantes freQÜentam o parQue 
habitualmente, teríamos um número 
potencial de 636 mil pessoas por ano. 

Sondou-se a opinião dos visitantes 
sobre QUem deve participar da gestão da 
unidade (Tabela 7). Os usuários são de 

• 

opinião QUe as empresas privadas devem 
ter a maior "bancada" num hipotético 
conselho de gestão do ParQue. 
Os representantes dos usuários seriam a 
segunda força, seguidos por representan
tes da prefeitura. Na visão do público 
visitante, a composição do conselho 
deveria ser suficientemente ampla para 
incorporar, além do IBAMA- atual gestor 
- os governos do estado e do município, 
os representantes dos usuários. as ONGs 
e. minoritariamente, outros agentes (como 
as universidades, por exemplo). 

Tabela 7: Composição do Conselho de Gestão do PNT 
Segundo o tipo de visitantes 

Primeira vez Eventual Habitual Total 

Empresas Privadas 37, I 
Organizações não-gov 16,4 
Prefeitura <ê) 
Governo Estadual 34,5 
Representantes dos usuários 37, I 
Outros 3.4 

Total 2S,6 

Os dados deste surve_y permitem 
inferências Que vão desde as providênci
as QUe devem ser tomadas em relação 
aos serviços até aQuelas QUe dizem 
respeito à sustentabilidade ambiental e 
financeira da unidade. O grandes número 
de visitantes do ParQue, a par de se 
constituírem numa fonte de pressões e 
impactos a serem devidamente adminis-.. 

QD) 50.7 @}) 
32,8 37,4 30.7 
42,5 53,2 46, I 
30,6 25,6 29.4 
37.3 ~ 47,2 
li ,2 5.~ 6,8 

29,6 44,8 100 

trados. são também (I) um importante 
potencial de recursos financeiros (2) um 
expressivo potencial de recursos huma
nos voluntários a serem aproveitados no 
desenvolvimento de programas de 
educação ambiental e cultural, bem 
como outras atividades; (3) um importan
te ator a ser considerado em um esQue
ma de gestão participativa . 



NOTAS 

1 Esta seção se baseia principalmente em Velloso 
(1998) . 

2 As listagens do acervo. da infra-estrutura e dos 
eQuipamentos do PNT. e o mapa do PNT constam 
de Velloso ( 1998). 

3 Esta seção está baseada principalmente em 
Mendes ( 1999). Castro ( 1998 e 1999) . e em 
ISER-IBAMA ( 1998). 

4 Esta parte do texto está baseada principalmente 
em Mendes ( 1999). 

5 O Questionário aplicado aos moradores do PNT 
está no Anexo I de Mendes ( 1999) . 

6 Esta seção está baseada principalmente em 
Mendes ( 1999). 

7 Mendes ( 1999) contém dados detalhados de 
cada um desses oito assentamentos. 

8 Esta seção está baseada em ISER-IBAMA ( 1998) . 
Este estudo pioneiro sobre os visitantes do PNT 
foi desenvolvido simultaneamente com o projeto 
Que gerou este texto. Ele resultou de um 
convênio entre o I SER e o IBAMA e foi executado 
entre abril e ago~to de 1998 por uma eQuipe 
distinta. mas contou com a colaboração de diversos 
integrantes da eQuipe do projeto financiado pelo 

FUNBIO. 
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COMENTÁRIOS FINAIS 

Em nossa avaliação, os objetivos 
centrais do projeto Proposta de um 
Modelo de Gestão Participativa para o 
ParQue Nacional da Tijuca foram atingi
dos. Além de apontado e descrito o 
modelo de gestão a ser adotado no 
marco participativo, foram mapeadas 
numerosas oportunidades culturais e 
econômicas Que podem elevar em muito 
o patamar de sustentabilidade financeira 
da unidade. Também foram identificados 
os parceiros potenciais. adeQuados a 
cada tipo de cooperação. Produziu-se 
ainda um conjunto de relatórios setoriais 
de alta Qualidade técnica. assinados por 
consultores especializados. QUe contém 
dados recentes e recomendações 
relevantes para cada área de atuação 
(científica. cultural. comercial etc.) . 

Mas um dos mais importantes 
resultados deste projeto extrapola o uso 
restrito ou não Que os gestores do ParQue 
Nacional da Tijuca e interessados diretos 
possam fazer dos subsídios disponíveis. 
Este projeto defende uma tese e a sua 
viabilidade técnica: a de QUe é possível e 

• 

desejável gerir melhor e mais democratica
mente as nossas unidades de conserva
ção. Nesse sentido. os resultados deste 
projeto são mais QUe um estudo de caso. 
diretamente referido a uma unidade de 
conservação específica. Seus resultados 
expressam idéias. articulam argumentos. 
conceitos e ponderações Ql.le colocamos 
ao alcance de todos aQueles QUe acredi
tam nos modelos participativos de gestão 
dos bens públicos. sejam eles ambientais 
ou culturais. ou ambos. conforme nos 
ensinam a Agenda 2 I e os principais 
documentos QUe inspiram a gestão de 
áreas protegidas. 

Quanto ao ParQue Nacional da 
Tijuca . somos otimistas. Os levantamen
tos feitos e os dados disponíveis nos 
permitem esse otimismo. A vontade 
política pode e deve ser construída. 
Existem boas chances deste Que é o 
maior parQue urbano do Brasil se tornar. 
muito em breve. num motivo de orgulho 
ainda maior para seus visitantes eventuais 
e fiéis. para seus vizinhos e~emais 
cidadãos . 
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