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RESUMO 

 

O Brasil ocupa lugar de destaque no cenário mundial pelo elevado percentual de unidades de 

conservação (UC) em relação a seu território. Entretanto, a maior parte dessas áreas ainda não 

foi consolidada em função dos baixos investimentos a elas destinados pelo poder público. 

Este estudo avaliou a relação dos investimentos públicos realizados nas 312 unidades de 

conservação brasileiras com suas dimensões geográficas, tempo de criação, grupos, categorias 

e biomas; quantificou os investimentos e custos de manejo necessários para consolidar e 

manter as unidades de conservação do Estado do Amapá e, estimou os recursos financeiros 

que podem ser gerados pelos serviços ambientais fornecidos por essas áreas. Os resultados 

mostraram que os investimentos destinados pelo Governo Federal às unidades que compõem 

o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) não têm relação com 

as demandas inerentes a seus atributos geopolíticos. Estimou-se que, para consolidar o 

sistema amapaense de unidades de conservação, seriam necessários US$ 29,35 milhões em 

investimentos estruturantes projetados para cinco anos, mais US$ 13,60 milhões em despesas 

anuais de custeio até 2020. Verificou-se que as UC amapaenses têm potencial para gerar 

anualmente US$ 257,87 milhões em madeira em tora, US$ 1,05 milhão em castanha-do-

brasil, US$ 0,38 milhões com a visitação de seus Parques Nacionais e US$ 172,23 milhões 

com energia gerada pelas Usinas Hidrelétricas. A quantidade total de emissões de carbono 

potenciais foi estimado em 61.704.267,89 tC, que pode ser negociada ao custo de US$ 123,41 

milhões. Os recursos advindos dos serviços ambientais fornecidos pelas UC do Amapá podem 

alcançar o volume anual de US$ 554,94 milhões, sendo suficiente para consolidar todo o 

sistema amapaense de UC e ainda, incrementar a economia local e regional. 

 

Palavras-chave: Amazônia, áreas protegidas, Brasil, carbono, serviços ambientais. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Brazil occupies a prominent position on the World scene in terms of percentage conservation 

units (UC) in relation to its territory. However, the majority of these areas have not been 

consolidated due to the low investment allocated to them from public powers. This study 

evaluated the relationship between the public investment which took place in the 312 

Brazilian conservation units with its geographic dimensions, time taken to create them, 

groups, categories and biomes; it quantified the investments and management costs necessary 

to consolidate and maintain the conservation units in the State of Amapa and estimated the 

financial resources which could be generated by the environmental services supplied by those 

areas. The results showed that the investments allocated by the Federal Government to the 

units which make up National System of Nature Conservation Units (SNUC) do not bear a 

relation to its inherent needs and geopolitical attributes. We estimate that, in order to 

consolidate the Amapa system of conservation units, US$ 29.35 million in structure related 

investments, projected for 5 years, would be necessary, with a further US$ 13.60 million in 

additional annual costs until 2020. We saw that UC in Amapa have the potential to generate 

annually US$ 257.87 million in wood logs, US$ 1.05 million in castanha-do-brasil, US$ 0.38 

million from visits to its National Parks and US$ 172.23 million from energy generated from 

Hydroelectric Power Stations. The total amount of carbon emissions avoided was 

61,704,267.89 tC, which can be negotiated at the cost of US$ 123.41million. The resources 

originating from the environmental services supplied by the Amapa UC can reach the annual 

volume of US$ 554.94 million, which is enough to consolidate all the Amapa system, as well 

as also increasing the local and regional economy.  

 

Key words: Amazon, protected areas, Brazil, carbon, environmental services. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

Áreas Protegidas (AP) são áreas terrestres e/ou marinhas especialmente 

dedicadas à proteção e manutenção da diversidade biológica e dos recursos naturais e 

culturais associados, manejados por meio de instrumentos legais ou outros 

instrumentos efetivos (IUCN, 2012). Em todas as regiões do mundo essas áreas têm 

sido o instrumento legal mais amplamente utilizado pelos governos para proteger a 

biodiversidade e os serviços ambientais por elas prestados (BRUNER et al., 2003; 

RODRIGUES et al., 2004 a, b; CHAPE et al., 2005; WILLIAMS et al., 2005; 

LOUCKS et al., 2008; UNEP-WCMC, 2008; ARMSWORTH et al., 2011; DAWSON 

et al., 2011; LI et al., 2013). 

  O sistema global compreende cerca de 100.000 AP, cobrindo área de 19 

milhões de km2 de terras e 2,5 milhões de km2 de oceanos (JENKINS & JOPPA, 

2009). Isso corresponde a  5,8% da superfície terrestre e 0,65% de área marinha, 

respectivamente (MORA & SALE, 2011). Existem diversas tipologias que definem as 

categorias de áreas protegidas. Em 1973, a IUCN elaborou uma abrangente 

classificação internacional, baseada em seus objetivos de gestão, que se assemelham às 

categorias criadas no Brasil, onde são denominadas unidades de conservação 

(MEDEIROS, 2006).   

As UC têm protegido o patrimônio ambiental brasileiro desde 1934, com a 

criação da Floresta Nacional de Lorena (SP). Em 2000, com o advento da Lei nº 9.985, 

o País instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

estabelecendo critérios e normas para a criação, implantação e gestão das UC 

(BRASIL, 2000). Compõem atualmente o SNUC, 1.867 UC federais, estaduais, 

municipais e particulares, abrangendo 16,6% do território continental e 1,5% da área 

marinha (MMA, 2011).  

 O Brasil ocupa a quarta maior superfície terrestre coberta por unidades de 

conservação no mundo, com 1.278.190 km2 (MEDEIROS et al., 2011). Estes valores 

posicionam o País atrás apenas dos Estados Unidos (2.607.132 km2) Rússia (1.543.466 

km2) e China (1.452.693 km2) (GURGEL et al., 2009).  
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O Brasil vem se destacando desde 2003 no cumprimento das metas de 

conservação da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), sendo responsável por 

74% do aumento na área global protegida (MMA, 2009). Entretanto, apesar dos 

avanços alcançados referentes à criação e implantação de unidades de conservação, a 

escassez de recursos financeiros tem inviabilizado a consolidação dessas áreas em todo 

o território nacional, especialmente na região Amazônica que detém 100 milhões de 

hectares sob proteção, equivalendo a 23,8% de sua área total, onde estão as UC com 

maiores áreas geográficas do País (DRUMMOND et al., 2010). 

O Estado do Amapá ocupa posição de destaque no cenário ambiental brasileiro 

em função da grande representatividade de seu sistema de unidades de conservação 

(DRUMMOND et al., 2008). Essa condição não corresponde à situação financeira 

vigente nessas áreas, que enfrentam desde suas respectivas criações, limitações 

gerenciais provocadas pela escassez de recursos financeiros para suas efetivas 

consolidações. Contudo, os serviços ambientais prestados pelo grande mosaico de UC 

amapaenses não têm sido aproveitados financeiramente, configurando-se em uma 

lacuna econômica que precisa ser preenchida como alternativa viável de geração de 

renda para o Estado.  

 Estudos relacionados às UC brasileiras têm priorizado aspectos referentes à 

ecologia, biologia, geologia e biogeografia dessas áreas, buscando aprimorar diretivas 

“naturalistas” de gestão (DRUMMOND et al., 2010). Porém, poucas pesquisas têm 

focado em seus aspectos econômicos, indispensáveis ao planejamento e ao alcance de 

seus objetivos gerenciais. Desta forma, este trabalho teve como objetivo principal, 

avaliar a relação dos investimentos realizados nas UC brasileiras com seus principais 

atributos, quantificar os investimentos e custos de manejo necessários para consolidar 

e manter o sistema de UC do Estado do Amapá e, estimar os recursos financeiros que 

podem ser gerados pelos serviços ambientais fornecidos por essas áreas. Para tanto, foi 

dividido em três capítulos: 

 No primeiro capítulo determinou-se o volume de investimentos realizados nas 

unidades de conservação federais públicas do Brasil e verificamos se sua distribuição 

teve relação com a dimensão geográfica, tempo de criação, grupo, categoria e bioma a 

que estão inseridas. Para isto, analisou-se todas as 312 UC federais públicas do Brasil 
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levantando os valores executados referentes a todos os 219 elementos de despesas 

constantes nos relatórios de execução financeira (2008 a 2012). 

 No segundo capítulo quantificou-se os investimentos necessários para 

consolidar e manter as UC que compõem o Sistema Estadual de Unidades de 

Conservação do Amapá. Para tanto, utilizou-se o Sistema de Projeção Investimentos 

Mínimos para a Conservação (IMC), aplicado com base na ferramenta Micosys, 

estimando-se custos de 50 componentes de gerenciamento existentes nas UC 

pesquisadas. Finalmente, no terceiro capítulo, estimou-se os recursos financeiros que 

os serviços ambientais prestados pelas unidades de conservação do Amapá podem 

gerar para o incremento da economia do estado. Para isto, analisamos o potencial 

econômico de produtos florestais madeireiros e não madeireiros, de uso público, 

quantidade de carbono e dos recursos hídricos existentes nessas áreas. 
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CAPITULO 1 

 

INVESTIMENTOS PÚBLICOS NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

FEDERAIS DO BRASIL 
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RESUMO 

 

Este estudo objetivou avaliar se os investimentos realizados nas UC federais públicas do 

Brasil têm relação com seus atributos geopolíticos (dimensões geográficas, tempo de criação, 

grupos, categorias e biomas a que estão inseridas). Não houve correlação significativa (> 

50%) entre os investimentos destinados ao sistema nacional com nenhum dos atributos 

investigados. Entretanto, verificou-se que existiram priorizações na distribuição de recursos 

financeiros, ocorridas aparentemente sem critérios justificáveis. Houve privilégios concedidos 

às UC de proteção integral que receberam 78% dos investimentos, cuja maior parte (66%) foi 

destinada aos Parques Nacionais. O bioma Mata Atlântica recebeu os maiores investimentos 

em termos relativos e absolutos. Em contrapartida, no bioma Amazônia, onde estão as UC 

com maiores dimensões geográficas, 89% dos investimentos foram baixos.  

 

Palavras-chave: Áreas protegidas, bioma, proteção integral, recursos financeiros, uso 

sustentável.  
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ABSTRACT 

 

This study aimed to assess the investments which took place in public federal UC in Brazil, 

have relation to its geopolitical attributes (geographic dimensions, time taken to create them, 

groups, categories and the biomes within them). We did not find a significant correlation (> 

50%) between the investments allocated to the national system and any of the attributes 

investigated. However, we saw that there are prioritizations in the distribution of financial 

resources, which apparently occur without any justifiable criteria. There were privileges 

conceded to UC with integral protection, which received 78% of the investments, the majority 

of which (66%) was allocated to the National Parks. The Atlantic Forest biome received the 

greatest investments in relative and absolute terms. On the other hand, in the Amazon biome, 

where the biomes with the largest geographical area are located, 89% of the investments were 

low.  

 

Keywords: protected areas, biome, integral protection, financial resources, sustainable use. 
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1 INTRODUÇÃO 

Áreas protegidas situadas nos países em desenvolvimento abrigam as maiores reservas 

de biodiversidade do planeta, sendo espaços onde se encontram os maiores desafios para o 

cumprimento das metas mundiais de conservação (CAMPHORA, 2006; ARMSWORTH et 
al., 2011). Entretanto, as severas restrições orçamentárias desses países têm comprometido o 

cumprimento dos objetivos mais básicos de gestão (SEROA DA MOTTA & FERRAZ, 2001; 

LI et al., 2013), resultando em expressivo déficit financeiro, estimado entre 66 e 74% em 

relação às reais necessidades dessas áreas (BRUNER et al., 2004). 

O panorama global relacionado aos gastos com a conservação de AP apresenta 

desproporções evidentes. Nos países desenvolvidos, o orçamento anual de AP atinge a média 

de US$ 20,58 por hectare (ha), reduzido para US$ 1,57 nos países em desenvolvimento 

(JAMES et al., 1999). A despesa mundial com essas áreas é da ordem de US$ 6 bilhões ao 

ano, quando deveria ser de US$ 24 bilhões (MORA & SALE, 2011).  

Estudos ao redor do mundo têm destacado a importância dos componentes financeiros 

associados ao sucesso de AP (ARMSWORTH et al., 2006; STRANGE et al., 2006; 

MURDOCH et al., 2007; NAIDOO & IWAMURA, 2007; BODE et al., 2008;. LAYCOCK et 

al., 2009; ADAMS et al., 2011). Neste sentido, modelos globais e internacionais foram 

concebidos para essas áreas (por exemplo, BALMFORD et al., 2003, 2004; BRUNER et al., 

2004; MOORE et al., 2004) com intuito de chamar a atenção para suas necessidades de 

investimentos.  

O Brasil é um dos países mais ricos do mundo em megadiversidade, concorrendo com 

a Indonésia pelo título de nação biologicamente mais rica do planeta (MITTERMEIER et al., 

2005). Pelas suas dimensões geográficas, detém maior responsabilidade global na proteção de 

três grandes regiões naturais (Amazônia, Pantanal e Caatinga), dois hotspots de 

biodiversidade (Mata Atlântica e Cerrado), além do extenso bioma Marinho Costeiro e 

Pampas (RYLANDS & BRANDONY, 2005). Neste contexto, as unidades de conservação são 

cruciais para conservar essas áreas. 

As unidades de conservação federais públicas do Brasil são gerenciadas pelo Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e regidas pelo Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação da Natureza e dividem-se em dois grupos: unidades de proteção 

integral (PI) e unidades de uso sustentável (US). No grupo de proteção integral, as UC têm a 

preservação da biodiversidade como objetivo principal. O grupo de uso sustentável (US) 

permite a compatibilização de variadas formas e graus de exploração (SILVA, 2005). 
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O primeiro grupo (PI) é composto por 68 Parques Nacionais (PARNA), 31 Estações 

Ecológicas (ESEC), 30 Reservas Biológicas (REBIO), sete Refúgios de Vida Silvestre (RVS) 

e três Monumentos Naturais (MN). O segundo grupo (US) é composto por 32 Áreas de 

Proteção Ambiental (APA), 16 Áreas de Relevante Interesse Ecológico (ARIE), 65 Florestas 

Nacionais (FLONA), 59 Reservas Extrativistas (RESEX) e uma Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável (RDS) (BRASIL, 2012). 

A rápida expansão das áreas brasileiras sob proteção não tem sido acompanhada por 

um incremento orçamentário. Por exemplo, de 2001 a 2008, a cota do orçamento do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) destinada às UC federais aumentou 16,35% (MMA, 

2011), enquanto que a expansão geográfica dessas áreas aumentou 78,46% no mesmo período 

(JENKINS & JOPPA, 2009). Apesar da carência de investimentos estar frequentemente 

associada às UC brasileiras (MEDEIROS et al., 2011), poucos estudos têm investigado os 

possíveis critérios utilizados pelo governo federal para a distribuição de recursos financeiros 

para essas áreas, cujas necessidades variam em função de seus atributos (FERRARO, 2003; 

KLEIN et al., 2008; ADAMS et al., 2010), especialmente relacionados aos geopolíticos 

(PRESS et al., 1996; HOCTOR et al., 2000; FRAZZE et al., 2003; BALMFORD et al., 

2004). A presente investigação teve como objetivos: a) determinar o volume de recursos 

investidos nas UC federais públicas do Brasil no período de 2008 a 2012, b) avaliar se os 

investimentos apresentam relação com suas dimensões geográficas e tempo de criação, c) 

analisar se os investimentos são diferenciados entre grupos e categorias e, d) verificar se 

houve desproporções na distribuição dos investimentos entre os biomas brasileiros.  
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2 MÉTODOS 

Utilizou-se o banco de dados do ICMBio como principal fonte de informações, 

considerando na análise todas as 312 UC federais públicas do Brasil (139 de proteção integral 

e 173 de uso sustentável). Para cada uma das 312 UC levantou-se os valores executados 

referentes a todos os 219 elementos de despesas constantes nos relatórios de execução 

financeira (2008 a 2012). Além disso, pesquisou-se as seguintes variáveis: grupo, categoria no 

Brasil, Unidade Gestora Regional (UGR), unidade da federação onde estão localizadas, região 

do país, ano de criação, área (km2), bioma predominante. Considerou-se as dimensões oficiais 

das áreas em quilômetros quadrados (km2) informadas nos instrumentos legais de criação ou 

alteração, não tendo sido descontadas quaisquer sobreposições com outras UC, Terras 

Indígenas ou Territórios Quilombolas. Para UC incidentes em mais de um bioma, registrou-se 

como bioma predominante o mesmo utilizado pelo ICMBio.  

Tabulou-se as referidas variáveis em planilha de Microsoft Excel 2010 e no software 

BioEstat 5.0 (AYRES et al., 2005), com o objetivo de processar estatisticamente as 

informações disponíveis por meio de testes de hipóteses e regressões lineares. 

Simultaneamente os mesmos dados foram transferidos para um data frame com extensão 

".txt"  com o objetivo de elaborar testes de análise de variância com uso do pacote estatístico 

R (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2012). 

Executou-se testes de regressões simples com o objetivo de verificar a taxa de variação 

dos investimentos em relação  às suas respectivas áreas geográficas, bem como, o nível de 

explicabilidade (R2) e de correlação (R) entre as variáveis. O modelo de regressão linear 

simples obtido foi comparado com outros estudos da literatura, seguindo a mesma 

transformação das variáveis em escalas logarítmicas na base 10 (log10 X ) tanto para o eixo 

vertical de investimento por ano (US$/km2/ano) quanto para o eixo horizontal do tamanho das 

áreas das UC (km2). 

Para responder se existe priorização de investimentos nas UC brasileiras em função 

dos grupos e categorias, utilizou-se os testes de hipóteses de Mann-Whitney (não paramétrico 

para comparar duas amostras independentes de tamanhos iguais ou desiguais) e ANOVA de 

um critério. Observou-se que houve diferenças entre os valores médios investidos por km2 

/ano em relação às categorias de UC (p < 0,05 de significância). Então, codificou-se: ESEC 

(1), PARNA (2), RVS (3), REBIO (4), APA (5), ARIE (6), FLONA (7) e RESEX (8) e 

aplicou-se os testes subsequentes multicomparativos para quantificar quais as médias que 
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causaram tais diferenças, sendo o teste Kruskal-Wallis o mais adequado para este caso 

(AYRES et al., 2005). 

Para responder se existe priorização de investimentos nas UC brasileira em função do 

bioma, comparou-se os diferentes tratamentos e observamos haver diferenças entre as médias 

na correlação entre os investimentos médios/km2 e os biomas brasileiros. Assim, efetuou-se a 

seguinte codificação: Amazônia (1), Caatinga (2), Cerrado (3), Mata Atlântica (4), Marinho 

Costeiro (5), Pampas (6), Pantanal (7). O teste não-paramétrico de verificação de possíveis 

diferenças entre os tratamentos comparativos utilizado para este caso, também foi o Kruskal-

Wallis. 

Com base no investimento médio anual por km2 de área protegida, atribuiu-se uma 

classificação de investimentos baseada nos estudos de Ervin & Gidda (2012). Um mapa foi 

gerado para avaliar visualmente os níveis de investimentos nas UC com uso do software 

ArcGis v.8.3 (HUTCHINSON, 2004). O procedimento de aquisição dos dados geográficos foi 

realizado a partir de download de tabelas disponíveis nos sites oficiais: MMA, Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e ICMBio. O formato dos referidos arquivos foi 

do tipo shapefile, sobre os quais foram disponibilizados os metadados (arquivos de 

informação da criação do shapefile), todos concernentes ao planejamento em conservação. O 

resultado foi a visualização das análises espaciais com sobreposições das temáticas de maior 

interesse para a investigação: bioma; unidades de conservação; limites dos estados e América 

do Sul. 

Após as etapas metodológicas descritas anteriormente, foram criados novos shapefiles, 

adotando o campo UGR como codificação única para cada UC e realizamos o “join” (link de 

união) com planilha elaborada por UC federal de todo o País. Esta junção possibilitou a 

criação de dados alfanuméricos que tornaram-se atributos dos shapefiles das UC, gerando a 

forma geográfica desejada. Finalmente, os arquivos foram processados e exportados no 

formato jpg para elaboração do mapa final (investimento por km2/ano/bioma). 

Os cálculos foram realizados em Reais (R$) e posteriormente convertidos em dólares 

americanos (US$). A taxa de câmbio utilizada foi R$ 1,97 : US$ 1,00, considerando-se a 

relação R$/US$ do dia 15/03/2013 publicado pelo Banco Central Brasileiro. 
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3 RESULTADOS 

Foram investidos US$ 188.642.703,09 nas 312 unidades de conservação federais 

públicas brasileiras entre 2008 e 20121. Os investimentos anuais variaram de US$ 

8.161.976,93 a US$ 60.637.167,38, com média de US$ 37.728.540,62 (Figura 1). O maior 

investimento foi realizado no ano de 2011 e o menor em 2008. Doze UC não possuem UGR, 

não recebendo nenhum recurso do ICMBio.  

 
Figura 1 – Investimentos públicos (US$) realizados em unidades de conservação federais 
(2008 a 2012).  
 

 

Fonte: elaborada pela autora (2013) 

 

3.1 INVESTIMENTOS REALIZADOS VERSUS ÁREA GEOGRÁFICA (KM2) 

Após a análise de regressão linear simples a partir das variáveis custos/km2/ano versus 

tamanho da UC (km2), ambas transformadas em (log Y +1) e (log X +1), observou-se que a 

variação dos custos resultou em R2 = 47,7% de explicabilidade pelo tamanho da UC (p < 

0,05) (Figura 2). 
                                                 
1 Não foi contabilizado os recursos financeiros investidos pelo Programa Áreas Protegidas da Amazônia – Arpa, 
por não ser objeto principal da presente pesquisa. 
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Figura 2 - Variação dos valores investidos por área (invest/km2/ano, eixo vertical) em relação 
ao tamanho da UC (em km2, eixo horizontal). Variáveis transformadas na escala logaritmica 
(log10) dos investimentos (US$/km2/ano) e o tamanho das UC (km2). O modelo explica 48% 
da variação dos investimentos/km2 e número amostral n = 312 UC avaliadas. 
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Fonte: elaborada pela autora (2013) 

 

 Os investimentos por área por ano declinam com o tamanho da UC. Esta relação é 

válida também quando se separa UC de proteção integral e de uso sustentável, pois avaliando-

se as figuras 3 e 4, verificamos que ambos os coeficientes angulares (taxas de variação de Inv 

x área) são, respectivamente para as UC de Proteção Integral e Uso Sustentável, de -0,846 e -

0,812. O Teste U acusou diferenças significativas com p< 0,05. 
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Figura 3 - Variação dos valores investidos por área (invest/km2/ano, eixo vertical) em relação 
ao tamanho das UC de Proteção Integral (em km2, eixo horizontal). Variáveis transformadas 
na escala logaritmica (log10). O modelo explica 51% da variação dos investimentos/km2 e 
número amostral n = 139 UC avaliadas. 
 

 

Fonte: elaborada pela autora (2013) 

 
Figura 4 - Variação dos valores investidos por área (invest/km2/ano, eixo vertical) em relação 
ao tamanho das UC de Uso Sustentável (em km2, eixo horizontal). Variáveis transformadas na 
escala logaritmica (log10). O modelo explica 50% da variação dos investimentos/km2 e 
número amostral n = 173 UC avaliadas. 

 

Fonte: elaborada pela autora (2013) 
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3.2 INVESTIMENTOS REALIZADOS VERSUS ANO DE CRIAÇÃO 

A análise de regressão linear simples a partir das variáveis invest/km2/ano versus 

número de anos, ambas transformadas em (log Y +1) e (log X +1) revelou que a variação dos 

investimentos resultou em R2 = 17,7% de explicabilidade pela idade da UC (Figura 5). 

 

Figura 5 - Variação dos valores investidos por ano (invest/km2/ano, eixo vertical) em relação 
à idade das UC (número de anos, eixo horizontal). Variáveis transformadas na escala 
logaritmica (log10) dos investimentos (US$/km2/ano) e a idade das UC (número de anos). O 
modelo explica 17,7% da variação dos investimentos/km2 e número amostral n = 312 UC 
avaliadas. 
 

 

 
Fonte: elaborada pela autora (2013) 

 
 

Não há associação significativa entre investimentos no período de 2008 a 2012 e a 

idade das unidades de conservação (Figura 5). Esta falta de associação é válida também 

quando se analisa separadamente unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável. 
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3.3 INVESTIMENTOS POR GRUPO E CATEGORIA DE UC 

O grupo de Proteção Integral foi responsável pela execução de 77,78% dos recursos. O 

restante (22,22%) teve como destino o grupo de Uso Sustentável. Os Parques Nacionais, 

categoria mais antiga do país e com maior número de UC executaram US$ 124.226.486,21. 

Este volume de recursos corresponde  a 66% do total investido nas dez categorias existentes 

no País. Ao se calcular o investimento médio anual por km2, as categorias que apresentaram 

valores mais elevados em seus respectivos grupos foram: REBIO (US$ 2.492,60/km2/ano) e 

FLONA (US$ 13.233,51/km2/ano). O menor valor investido foi na categoria RVS com US$ 

13,11/km2/ano (Tabela 1).  
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Tabela 1 – Recursos investidos (US$) nas 312 unidades de conservação federais do Brasil e investimento anual por km2 de área protegida, por 

grupo e categoria (2008 a 2012).  

 

Grupo 
(Brasil) 

 

Categoria 
(Brasil) 

 
Quant 

 

Área 
(km2) 

 

Valores Investidos por ano (US$) 
Total 

Investido 
(US$) 

 

Inv/km2 
/ano 
(US$) 

 
 

2008 2009 2010 2011 2012 

Proteção 
Integral 

 
  
  

Estação Ecológica 31 68087,90 401801,80 2195835,77 2286737,71 2558088,03 2778623,59 10221086,90 1578,33 

Monumento Natural 3 442,86 0,00 0,00 4289,87 40060,52 10230,42 54580,80 450,43 

Parque Nacional 68 252618,54 5307570,06 14024230,67 40401104,78 42864755,18 21628825,52 124226486,21 1423,58 

Refúgio de Vida Silvestre 7 2018,41 9474,79 29489,07 44009,46 38819,69 35045,19 156838,20 1380,31 

Reserva Biológica 30 39044,44 475746,27 2347542,60 2224735,72 3625897,77 3397422,73 12071345,10 2492,60 

  Sub-Total 139 362212,15 6194592,92 18597098,12 44960877,54 49127621,18 27850147,44 146730337,20 1464,87 

 
 

Uso 
Sustentável 

 
 

Área de Proteção Ambiental 32 100232,79 340252,13 1440383,70 1329320,91 1955466,20 2018955,41 7084378,35 176,91 

Área de Rel.Inter. Ecológico 16 448,28 295,28 3408,44 3513,57 13984,04 10848,71 32050,04 230,63 

Floresta Nacional 65 164489,05 1495534,19 7212986,14 5335874,51 7741041,09 7356794,31 29142230,24 13233,51 

Reserva de Des. Sustentável 1 644,41 8670,81 1119,64 3884,39 13706,60 14867,34 42248,79 13,11 

Reserva Extrativista 59 123384,76 122631,60 467435,58 804341,54 1785348,27 2431701,48 5611458,48 193,11 

  Sub-Total 173 389199,29 1967384,01 9125333,50 7476934,92 11509546,20 11833167,25 41912365,89 2769,44 

  Total Geral 312 751411,44 8161976,93 27722431,62 52437812,46 60637167,38 39683314,70 188642703,09 - 

Fonte: elaborada pela autora (2013) 
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Houve diferença significativa de investimentos (US$/km2/ano) entre UC de proteção 

integral e UC de uso sustentável, comprovada por meio do Teste U de Mann-Whitney, (p-

valor bilateral = 0,0003) (Figura 6). 

 
Figura 6 – Teste não-paramétrico U de Mann-Whitney (p <0,05). Diferenças entre os grupos 
de Proteção Integral e Uso Sustentável). 

  

 
 

Fonte: elaborada pela autora (2013) 
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Esta diferença também é encontrada quando se compara todas as categorias de UC. Os 

resultados significativos são apresentados na Figura 7. 

 

Figura 7 - Teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis (p <0,05). Diferenças entre categorias de 
UC: ESEC e ARIE (1 e 6), ESEC e RESEX (1 e 8), RVS e ARIE (2 e 6), REBIO e APA (4 e 
5), REBIO e ARIE (4 e 6), REBIO e RESEX (4 e 8), ARIE e FLONA (6 e 7) e FLONA e 
RESEX (7 e 8). 

 

 

Fonte: elaborada pela autora (2013) 

 
 

Observou-se que das 28 possíveis combinações entre as médias dos postos, 

aproximadamente 1/3 das comparações foram significativas. As demais (2/3) não foram 

significativas (ns). Foram excluídas dessa análise as categorias MN e RDS, em função do 

número de amostras ser baixíssimo, fato que poderia tornar impreciso o resultado final. 

Verificou-se que diferenças significativas ocorreram, principalmente, entre as 

categorias ESEC e ARIE e REBIO e ARIE. Nos casos em que as médias foram consideradas 

"iguais" ou as diferenças devidas ao acaso, não houve nenhum fator mensurado na análise 

(tratamento). Os resultados que se apresentaram como “não-significativos” foram 

predominantes, indicando que a distribuição de recursos financeiros independe da categoria a 

que pertencem as UC.  
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3.4 INVESTIMENTOS POR BIOMA 

A análise da distribuição dos investimentos realizada por bioma, revelou que o bioma 

Amazônia possui o maior percentual (em km2) de área protegida (27,84%) e os Pampas, o 

menor (0,2%). O valor médio investido no período de estudo foi de US$ 35,66/km2/ano. A 

espacialização desses investimentos mostra que existem discrepâncias em todo o território 

brasileiro (Figura 8).  

 
Figura 8 – Investimento realizado nas unidades de conservação federais do Brasil (2008 a 
2012). 
  

 

Fonte: elaborada por Amanajás, V. (2013) 
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No bioma Amazônia, foram investidos US$ 22.235.418,24 nas 106 UC. Três UC: 

FLONA do Amazonas (AM), PARNA do Juruena (AM/MT) e PARNA dos Campos 

Amazônicos (MT/RO) não receberam nenhum recurso. O restante (103 UC) recebeu recursos 

que variaram entre US$ 0,07 e 169,59/km2/ano, sendo 89% (baixo), 9% (médio) e 2% (alto). 

O valor médio investido foi  de US$ 18,37/km2/ano. As UC  de Proteção Integral (36) e de 

Uso Sustentável (70) perfazem 588.142,69 km2 e representam 14,01% sobre a área do bioma 

e 78,27% sobre a área total de todas as UC brasileiras (Tabela 2). A Amazônia possui as 

maiores áreas protegidas federais públicas, sendo a maior delas, o PARNA Montanhas do 

Tumucumaque (AP/PA).  

No bioma Caatinga foram investidos US$ 60.310.890,26 nas 24 UC. Tres UC: ARIE 

Corobobó (BA), ARIE Vale dos Dinossauros (PB) e PARNA da Furna Feia (RN) não 

receberam nenhum valor no período de estudo. O restante (21 UC), recebeu recursos entre 

US$ 0,06 e US$ 51.644,91/km2/ano. O valor médio investido foi de US$ 4.408,44/km2/ano. 

Com área total de 844.453,00 km2, as UC de Proteção Integral (13) e de Uso Sustentável (11) 

perfazem 40.010,52 km2. Apesar da importância desse bioma, seu território protegido é 

reduzido e representado por pequenas áreas, em sua maioria dispersas ao longo do território. 

Suas UC representam 4,74% sobre a área do bioma e 5,32% sobre a área total de todas as UC 

brasileiras (Tabela 2).  

 No bioma Cerrado foram investidos US$ 24.750.097,27 nas 42 unidades de 

conservação. Três UC: APA da Bacia do Rio São Bartolomeu, ARIE Capetinga-Taquara 

(ambas no DF) e FLONA de Cristópolis (BA), não receberam nenhum recurso. O restante (39 

UC) recebeu recursos entre US$ 0,52 e US$ 32.023,35/km2/ano. O valor médio investido foi 

de US$ 1.838,38/km2/ano. Com área total de 2.036.448,00 km2, as UC de Proteção Integral 

(20) e de Uso Sustentável (22) somam 52.548,68 km2 e representam 2,58% sobre a área do 

bioma e 6,99% sobre a área total das UC brasileiras (Tabela 2). 

 No bioma Mata Atlântica foram investidos US$ 64.347.891,14 nas 77 UC. Sete UC: 

ARIE Buriti de Vassununga, ARIE Cerrado Pé-de-Gigante, ARIE Mata de Santa Genebra 

(SP), PARNA da Serra das Lontas, PARNA de Boa Nova e RVS de Boa Nova (BA) e REBIO 

Bom Jesus (PR), não receberam recursos. As demais (70 UC) receberam valores entre US$ 

1,18 e 199.031,86/km2/ano. As duas únicas UC do país que receberam investimentos entre 

US$ 100.000,01 e 200.000,00/km2/ano (altíssimo e fora dos padrões normais brasileiros) 

localizam-se neste bioma: FLONA de Ritápolis (MG) e FLONA Restinga de Cabedelo (PB). 

O valor médio investido foi de US$ 11.156,17/km2/ano. Com área de 11.110.182,00 km2, as 
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UC de Proteção Integral (45) e de Uso Sustentável (32) perfazem 30.078,00 km2 e 

representam 2,71% sobre a área do bioma e 4% sobre a área total de todas as UC brasileiras 

(Tabela 2).  

No bioma Pampas foram investidos US$ 416.675,78 em duas UC. O valor médio 

investido foi de US$ 1,69/km2/ano. Com área total de 176.496,00 km2 o bioma abriga as duas 

únicas UC federais públicas (ambas de Uso Sustentável) cuja área total soma 3.197,83 km2 e 

representam 1,81% sobre a área do bioma e 0,43% sobre a área total de todas as UC 

brasileiras (Tabela 2). A ARIE Pontal dos Latinos e Pontal dos Santiagos (criada em 1984) é a 

mais antiga do bioma e não foi contemplada com nenhum recurso. A APA do Ibirapuitã 

recebeu US$ 3,38/km2/ano (classificado como baixo) e investimento total de US$ 53.581,86.  

 No bioma Pantanal foram investidos US$ 416.675,78 em duas UC. O valor médio 

investido foi de US$ 178,81/km2/ano. Com área total de 150.355,00 km2 , as duas UC federais 

públicas (ambas de Proteção Integral) perfazem 1.471,61 km2  e representam 0,98% sobre a 

área do bioma e 0,20% sobre a área total de todas as UC brasileiras (Tabela 2). 

 No bioma Marinho Costeiro foram investidos US$ 16.528.148,54. O valor médio 

investido foi de US$ 1.154,43. Com área total de 3.555.796,00 km2 , abriga 59 UC federais 

que somam 35.962,11 km2 e representam 1,01% sobre a área do bioma e 4,79% sobre a área 

total de todas as UC brasileiras (Tabela 2).  As unidades receberam recursos entre US$ 1,29 e 

16.617,94/km2/ano.  

 

   



37 

 

 

 

Tabela 2 – Investimentos realizados (US$) nas UC brasileiras por Bioma (2008 a 2012). 

Bioma 
 

Área do  
Bioma (km2) 

Quant.  

UC 
Área total UC 

(km2) 

% de UC 
sobre a área 
 do bioma 

% sobre área 
total de UC 
no Brasil 

Total  
investido  
(US$) 

Inv/km2/ 
ano 
(US$) 

Amazônia 4.196.943,00 106 588.142,69 14,01 78,27 22.235.418,24 18,37 

Caatinga 844.453,00 24 40.010.52 4,74 5,32 60.310.890,26 4.408,44 

Cerrado 2.036.448,00 42 52.548,68 2,58 6,99 24.750.097,27 1.838,38 

Mata Atlântica 1.110.182,00 77 30.078,00 2,71 4,00 64.347.891,14 11.156,17 

Pampas 176.496,00 2 3.197,83 1,81 0,43 53.581,86 1,69 

Pantanal 150.355,00 2 1.471,61 0,98 0,20 416.675,78 178,81 

Marinho Costeiro (*) 3.555.796,00 59 35.962,11 1,01 4,79 16.528.148,54 1.154,43 

Total 8.514.877,00 312 751.411,44 27,84 100,00 188.642.703,09 35,66 

Fonte: elaborada pela autora (2013) 

Obs:  Área do bioma segundo IBGE (2012).  

(*) A área do bioma marinho costeiro não foi considerada na soma total. 
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As análises revelaram que apesar do bioma Amazônia ter a supremacia em número de 

UC com maiores áreas geográficas, o bioma Mata Atlântica, além de possuir a maior 

variância, recebeu o maior volume de recursos financeiros (Tabela 3). 

  

Tabela 3 – ANOVA - com variâncias distintas para comparativo entre as médias de 
investimento/área/ano versus Biomas brasileiros.  
 

Grupo Contagem Soma Média Variância 
Amazonia 106 22.235.418 209.768,10 7,68E+10 
Caatinga 24 60.310.890 2.512.954,00 1,07E+14 
Cerrado 42 24.750.097 589.288,00 1,44E+12 
Mata Atlantica 77 64.347.891 835.686,90 3,2E+12 
Pampas 2 53.582 26.790,93 1,44E+09 
Pantanal 2 416.676 208.337,90 9,07E+08 
Marinho Costeiro 59 16.528.148 280.138,10 1,02E+11 

 

ANOVA 

Fonte da variação SQ Gl MQ F valor-P F crítico 

Entre biomas 6,26E+09 4 1,56E+09 6,803866 2,96E-05 2,401443 
Dentro dos biomas 6,97E+10 303 2,30E+08 

Total 7,59E+10 307         

Fonte: elaborada pela autora (2013) 

 

Houve diferença também entre: Amazônia e Caatinga (1 e 2), Amazônia e Cerrado (1 

e 3), Amazônia e Mata Atlântica (1 e 4), Amazônia e Marinho Costeiro (1 e 5) e Cerrado e 

Mata Atlântica (3 e 4). Nos demais não foram significativos (ns), (Figura 9). 
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Figura 9 - Teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis para avaliar diferenças entre as médias 
dos tratamentos (biomas) com significativa diferença para Amazônia e Caatinga (1 e 2), 
Amazônia e Cerrado (1 e 3), Amazônia e Mata Atlântica (1 e 4), Amazônia e Marinho 
Costeiro (1 e 5) e Cerrado e Mata Atlântica (3 e 4). 

 

Fonte: elaborada pela autora (2013) 

  

O bioma Amazônia apresentou diferença significativa (100%) com todos os outros 

biomas. (Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Marinho Costeiro) e o bioma Mata Atlântica em 

40% das correlações. Foram excluídos dessa análise os biomas Pampas e Pantanal, em função 

do número de UC/bioma ser baixíssimo, fato que poderia tornar impreciso o resultado final. 

Nos casos em que as médias foram consideradas "iguais" ou as diferenças devidas ao 

acaso, não houve nenhum fator mensurado na análise (tratamento). Os resultados que se 

apresentaram como “não-significativos” (ns) foram predominantes indicando que a 

distribuição de recursos financeiros independe do bioma a que pertencem as UC.  



40 

 

 

 

4 DISCUSSÃO 

Os recursos destinados à área federal protegida no Brasil (751.411,43 km2) 

representam 40% do orçamento executado pelo ICMBio. Se comparados ao ano de 2012, 

representam 0,001762% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e 0,000111% do PIB dos 

cinco países mais ricos do mundo.  

De forma geral, 52% das UC brasileiras receberam investimentos considerados baixos, 

corroborando com os achados de WWF-Brasil e IBAMA (2007), que avaliaram os níveis de 

efetividade do sistema nacional utilizando o método Rappam2. O valor total médio investido 

no sistema brasileiro está aquém dos investimentos realizados em AP ao redor do mundo. 

Enquanto o governo federal investe em média US$ 35,66 por km2/ano em suas UC, a 

Argentina gasta US$ 1.068,50, o México US$ 1.985,50 e a África do Sul US$ 3.354,50, ou 

seja, cerca de cem vezes mais. Nos países desenvolvidos a diferença é maior: os Estados 

Unidos, campeão em desembolsos para suas AP, destina US$ 7.806/km2 (220 vezes mais que 

o Brasil) e a Nova Zelândia US$ 5.519,50 (MEDEIROS et al., 2011). Mesmo a Costa Rica, 

cuja economia equivale à do Estado do Piauí (cerca de US$ 8 bilhões), investe mais que o 

Brasil na manutenção de suas UC.  

Os recursos mínimos necessários para a implementação da gestão básica nas AP são 

da ordem de US$ 208/km2/ano (BRUNER, 2004; ERVIN & GIDDA, 2012), alcançando 

valores estimados entre US$ 242/km2/ano e US$ 272/km2/ano para a gestão ideal 

(BOVARNICK et al., 2010; BUTCHART et al., 2012). Assim, verificou-se que os 

investimentos nas UC brasileiras, além de serem baixos, são distribuídos sem considerar as 

demandas relacionadas a seus atributos geopolíticos. 

Observou-se algumas desproporções pontuais ao correlacionar investimentos 

realizados com o tamanho das UC brasileiras. Com base nos estudos de Balmford et al. 

(2003) e Frazee et al. (2003) que indicam que os custos de gestão por unidade de área são 

inversamente proporcionais ao tamanho da AP, o PARNA Montanhas do Tumucumaque, por 

exemplo (com maior área geográfica do país), teria o menor custo/km2, consequentemente, 

deveria receber os menores valores por unidade de área. Porém, o valor médio investido (US$ 

2,94/km2/ano) o coloca na 39ª posição dentre as UC com baixo investimento. Do mesmo 

modo, a FLONA de Ritápolis (menor UC do país), que teria os maiores custos/km2, obteve o 

                                                 
2 O RAPPAM (Rapid Assessment and Priorization of Protected Area Management) é um método desenvolvido 
pela Rede WWF para a avaliação rápida e priorização do manejo em unidades de conservação (WWF, 2009). 
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2º maior investimento médio (US$ 123.519,37/km2/ano), considerado altíssimo, por se 

desviar dos padrões normais estabelecidos no estudo de Ervin & Gida (2012). 

Ao analisar estatisticamente todo o sistema nacional, observou-se que 48% da variação 

dos investimentos tiveram relação direta com a área geográfica das UC (escala logarítmica). 

Esse resultado foi 17% menor que o obtido por Bruner et al. (2004) em 292 AP ao redor do 

mundo, e indica que esse atributo não tem sido utilizado como critério para distribuição de 

recursos financeiros para as UC brasileiras. 

Na avaliação da existência de correlação entre a distribuição dos investimentos e os 

grupos, verificou-se que há uma discrepância relacionada à supremacia de investimentos 

realizados nas UC pertencentes ao grupo de proteção integral (78%) em detrimento das UC de 

uso sustentável (22%). Isso indica uma política de priorização na manutenção da 

biodiversidade, inerente às categorias mais restritivas (DRUMMOND et al., 2010) . Quanto 

às categorias, a maioria das correlações não foram significativas, indicando que a destinação 

de investimentos independe da classificação das unidades. Porém, em termos absolutos, os 

Parques Nacionais foram a categoria mais privilegiada, visto que receberam 66% do total de 

investimentos do grupo de proteção integral. As razões para estas desproporções envolvem 

complexos processos técnico-políticos ainda não muito claros que merecem uma investigação 

pormenorizada.  

Na análise da existência de correlação entre a distribuição dos investimentos e os 

biomas brasileiros, constatou-se diferenças entre o bioma Amazônia e todos os outros biomas. 

O fato de 89% das UC amazônicas receberem baixos investimentos indica um contracenso na 

política nacional de investimentos em conservação, considerando a importância mundial desse 

bioma, que abriga a maior e mais diversa floresta tropical do mundo (SILVA et al., 2005)  e 

onde estão as UC com maiores dimensões geográficas do País. 

Um cenário diferenciado ocorreu no bioma Mata Atlântica que apresentou 

significância na correlação com outros dois biomas (Amazônia e Cerrado). A prevalência na 

destinação de recursos em termos absolutos (US$ 64.347.891,14) e relativos (US$ 

11.156,17/km2/ano) indicou que existe uma priorização em favor desse hotspot de 

biodiversidade. Com apenas 4% da área geográfica protegida, existem algumas UC 

contempladas com os maiores volumes de investimentos do País. Em contrapartida, 27% 

delas sofrem com escassez de recursos, recebendo de baixos a médios investimentos ou, em 

10% desse montante, não acessando nenhum recurso. Contudo, nossas análises indicaram que 

esse privilégio não têm nenhuma relação com os atributos avaliados neste estudo. 
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CAPITULO 2 

 

INVESTIMENTOS E CUSTOS DE MANEJO EM UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ, BRASIL  
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RESUMO 

A sustentabilidade financeira das unidades de conservação ainda é um dos maiores obstáculos 

à efetivação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Quantificar as 

reais necessidades de investimentos e custos de manejo é uma etapa crítica das fases de 

planejamento e gestão dessas áreas. O objetivo da presente investigação foi estimar os custos 

de manejo e necessidades de investimentos para implementar o sistema de unidades de 

conservação do Estado do Amapá. Os custos de manutenção e necessidade de investimentos 

das unidades de conservação foram estimados individualmente utilizando-se o Sistema de 

Projeção “Investimentos Mínimos para a Conservação”. Estimou-se que para consolidar o 

sistema amapaense de unidades de conservação seriam necessários US$ 29,35 milhões em 

investimentos estruturantes projetados para cinco anos, mais US$ 13,60 milhões em despesas 

anuais de custeio até 2020.  

 

Palavras-chave: Amapá, áreas protegidas, biodiversidade, sustentabilidade financeira. 
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ABSTRACT 

The financial sustainability of conservation units is still one of the major obstacles to the 

effectiveness of the National System of Conservation Units. Quantify the real needs of 

investment and management costs is a critical step of the planning stages and management of 

these areas. The goal of this research was to estimate costs of management and investment 

needs to implement the conservation units system in the state of Amapa. The maintenance 

costs and investment needs of conservation units were estimated individually using the 

Projection System “Minimum Investments for Conservation”. It was estimated that to 

consolidate the conservation units system of Amapa would require US$ 29,35 million in 

structural investments designed for five years as well as, in addition to US$ 13,60 million in 

annual recurring expenses until 2020. 

 

Key words: Amapa, protected areas, biodiversity, financial sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO 

Área protegida (AP) é o instrumento legal mais amplamente utilizado pelos governos 

para proteger a biodiversidade e serviços ambientais que são essenciais para o 

desenvolvimento econômico das nações (BRUNER et al., 2003; RODRIGUES et al., 2004 a, 

b; CHAPE et al., 2005; WILLIAMS et al., 2005; LOUCKS et al., 2008; ARMSWORTH et 

al., 2011, DAWSON et al., 2011). Entretanto, a grande maioria das áreas protegidas 

permanece ainda em estado incipiente de implementação devido a falta de investimentos 

(JAMES et al., 1999; WILKIE et al., 2001; HESS et al., 2006; WILSON et al., 2009). Este 

problema é mais visível nos países em desenvolvimento, justamente os que abrigam a maior 

parte da biodiversidade e dos serviços ambientais do planeta (JENKINS & JOPPA, 2009). 

Esforços recentes para estimar os custos da conservação efetiva da biodiversidade 

foram realizados ao redor do mundo. James et al. (1999) e James (2001) analisaram custos de 

gestão e de criação de novas áreas protegidas. Em suas análises realizadas com mais de 600 

AP, estimaram que o custo total anual para gestão efetiva de todas essas áreas é de 

aproximadamente 2,3 bilhões dólares, com custo médio de US$ 1,57 por hectare nos países 

em desenvolvimento, alcançando US$ 20,58 por hectare em países desenvolvidos.  

Alguns autores desenvolveram modelos de custos de criação e/ou expansão de áreas 

protegidas baseados, principalmente, no tamanho da área (WILKIE et al., 2001; BALMFORD 

et al., 2003; FRAZEE et al., 2003, BLOM, 2004; MOORE et al., 2004 e WISE et al., 2012). 

Entretanto, estudos recentes demonstram que outros fatores podem também explicar as 

diferenças de custos de manutenção entre áreas protegidas. Por exemplo, Armsworth et al. 

(2011) examinaram a variação dos custos de 78 pequenas AP do Reino Unido e observaram 

que uma combinação de características geográficas, ecológicas e socioeconômicas explica 

50% da variação dos custos de gestão. Green et al. (2012) estimaram em US$ 6,5 milhões os 

custos de gestão das áreas protegidas na Tanzânia e incluíram uma nova variável (pressão 

antrópica), ainda não utilizada nos modelos anteriores.  

Os custos de manutenção das áreas protegidas produzidos por modelos apresentam 

uma grande variação entre países, mas os valores calculados são sempre maiores do que é 

investido de fato. Por exemplo, em Camarões (CULVERWELL, 1997), Congo (WILKIE et 

al., 2001), Gana (HANKS & ATTWELL, 2002, ANKUDEY  et al., 2003) e na Bolívia 

(MOLINA et al., 2003) os investimentos atuais médios variaram de US$ 0,05 a US$ 3,00 por 

hectare, enquanto as necessidades reais médias calculadas por modelos variaram de US$ 0,90 

a US$ 9,00 por hectare (BRUNER et al., 2004). 



46 

 

 

 

Vreugdenhil (2003) e Vreugdenhil et al. (2003) elaboraram um modelo econométrico 

para estimar os custos de manutenção de áreas protegidas em todos os países em 

desenvolvimento. Este modelo tem um componente variável, que é definido pelo tamanho da 

AP, e taxas fixas para os componentes de manejo. O modelo estima as necessidades 

financeiras do sistema de áreas protegidas por meio da aplicação da ferramenta “Minimum 

Conservation System” (Micosys). 

No Brasil, as estimativas dos custos reais de implementação de áreas protegidas ainda 

estão nos seus primeiros passos. Freitas e Camphora (2009) usaram o método de Vreugdenhil 

et al. (2003), adaptado ao Brasil como Sistema de Projeção de Investimentos Mínimos para a 

Conservação (IMC), para estimar o custo dos sistemas estaduais de áreas protegidas nos 

estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e Espírito Santo. Os 

custos anuais estimados variaram de US$ 5,1 milhões a US$ 28,8 milhões de dólares. 

Medeiros et al. (2011) estimaram que, para implementar efetivamente as UC 

brasileiras, seriam necessários gastos correntes anuais de US$ 275 milhões para o sistema 

federal e US$ 175 milhões para o conjunto dos sistemas estaduais. Somados a esses valores, 

seriam ainda necessários o desembolso de cerca de US$ 300 milhões para investimentos em 

infraestrutura básica e planejamento no sistema federal de unidades de conservação e cerca de 

US$ 600 milhões nos sistemas estaduais. 

Na Amazônia Brasileira, as unidades de conservação cobrem 1.110.652 km2, ou seja, 

22,2% da região (VERÍSSIMO et al., 2011). Contudo, não há nenhum estudo que calcule os 

custos de manutenção deste extenso sistema.  

O Estado do Amapá possui 62% do seu território coberto por unidades de conservação 

e constitui-se no estado mais protegido do Brasil. Dado que as unidades de conservação do 

Amapá são a base para a consolidação de um modelo de desenvolvimento sustentável no 

estado (ABRANTES & FERNANDES, 2008; DRUMMOND et al., 2008), é importante 

quantificar o volume de recursos necessários para consolidar estes espaços territoriais, 

mantidos principalmente por recursos públicos federais e estaduais. 

Este trabalho tem como objetivo geral investigar os custos de implementação das 

unidades de conservação públicas do Amapá. Os objetivos específicos são: (a) projetar e 

analisar as despesas relacionadas a investimentos para as UC do Estado do Amapá para um 

horizonte temporal de 2014 a 2018, (b) projetar e analisar custos anuais de manejo para um 

horizonte temporal até 2020, e (c) estimar o investimento médio anual por hectare de área 

protegida. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 O AMAPÁ E SUAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

O Estado do Amapá compõe um dos nove estados da Amazônia brasileira e sua 

localização é o extremo norte do Brasil. Sua área territorial compreende 142.828,521 km2, o 

equivalente à área do estado americano da Flórida (SILVA, 2007). O Estado contém 669.526 

habitantes, cujo maior contingente (74%) concentra-se nos municípios de Macapá e Santana 

(IBGE, 2010). Seu território é formado por um conjunto de ecossistemas com formações 

pioneiras de mangue, floresta tropical densa, incluindo campos inundáveis e cerrados 

(DRUMMOND et al., 2008). 

O Amapá é o Estado mais protegido do Brasil, com 70% em áreas protegidas, sendo 

62% em unidades de conservação e 8% em terras indígenas. O Amapá possui dezenove 

unidades de conservação. A  maior parte das UC é de jurisdição federal e abrange trechos dos 

territórios de 15 de seus 16 municípios, indicando um excelente índice de representatividade 

espacial. Sete das doze unidades federais são públicas. Cinco delas são relativamente extensas 

(entre 100.000 e 1 milhão de hectares) e uma delas é considerada megareserva ( > que 1 

milhão de hectares).  

Quatro UC se estendem pelas porções norte, noroeste e nordeste do Estado (Figura 1): 

o Parque Nacional (PARNA) do Cabo Orange, o Parque Nacional Montanhas do 

Tumucumaque, a Estação Ecológica (ESEC) de Maracá-Jipioca e a Reserva Biológica 

(REBIO) do Lago Piratuba. A Floresta Nacional (FLONA) do Amapá, no centro geográfico 

do Estado, conecta-se  ao PARNA Montanhas do Tumucumaque. Por outro lado, a ESEC do 

Jari e a Reserva Extrativista (RESEX) do Rio Cajari ocupam parte do sul do Estado. 
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Figura 1. Localização das unidades de conservação do Estado do Amapá, Amazônia, Brasil.  
 

 
Fonte: elaborada por Funi, C. (2013) 

 

Em relação às UC estaduais, três das cinco unidades são pequenas (< que 100.000 

hectares), a REBIO Estadual do Parazinho, situada à leste do estado, ocupa apenas uma 

pequena ilha estuarina e as Áreas de Proteção Ambiental (APA) do Rio Curiaú e da 

Fazendinha, localizadas na região sudeste, estão próximas à área urbana da capital. À 

sudoeste, a Floresta Estadual (FLOTA) do Amapá é a segunda maior UC do Estado e a 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Iratapuru é a terceira em área 

geográfica desta modalidade (DRUMMOND et al., 2008). 
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2.2 MÉTODOS 

2.2.1 Estimativa de Investimentos 

Para estimar os investimentos necessários à gestão satisfatória de UC do Amapá, 

foram obtidos dados concernentes aos investimentos em todas as unidades (federais e 

estaduais) públicas do Estado. Apenas duas UC municipais criadas em novembro de 2007 não 

foram analisadas (Parque Natural Municipal do Cancão e Reserva Extrativista Beija-Flor 

Brilho de Fogo), além das Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN). 

O Sistema de Projeção IMC foi aplicado, com base na ferramenta Micosys, estimando-

se os custos de 50 componentes de gerenciamento existentes nas UC pesquisadas. Estas 

estimativas foram obtidas por intermédio da interface amigável ao usuário em planilhas de 

cálculo Excel Microsoft© (MMA, 2007). O IMC possui seis abas principais: Tabelas UC; 

Constantes; Investimentos; Resumo Categoria; Resumo Bioma e Versão. As três primeiras 

contêm campos que foram alimentados pela autora desta pesquisa, as demais foram 

preenchidas automaticamente, conforme detalhe a seguir.  

Na aba "Tabelas UC", são obtidas informações gerais como: nome, área geográfica, 

grupo, categoria, ato legal/ano de criação e municípios abrangidos de cada unidade de 

conservação, coletadas do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC) (MMA, 

2011), a partir de documentos originais de criação e alteração de limites das UC (Decretos, 

Portarias e Leis) e no site oficial do Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio). 

Para as abas "Constantes e Investimentos", coletou-se dados financeiros referentes a 

investimentos já realizados e despesas atuais das UC, utilizando-se a aplicação de 

questionários de campo junto aos gestores das unidades (Apêndice). O questionário de 

pesquisa, composto por 24 questões abertas, foi elaborado com base na situação financeira das 

UC, tais como: quantitativo de recursos humanos, bens disponíveis, despesas correntes, fontes 

de receita e informações diversas referentes a Centro de Uso Múltiplo, trilhas interpretativas, 

postos de fiscalização, Centro de Visitantes, situação do plano de manejo, demarcação e 

levantamento fundiário, informações necessárias à elaboração do diagnóstico financeiro 

(MMA, 2007). 

As estimativas de custos do sistema foram baseadas na quantidade mínima de pessoal 

de campo por UC e no conjunto de fatores de custos, calibrados pela autora deste trabalho por 

meio da utilização de preços de mercado local. Os valores de referências e fatores de custos, 

necessários à obtenção dos valores finais para manutenção das UC, foram obtidos a partir da 
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oficina de calibração do sistema realizada nos dias 27 e 28 de outubro de 2011. Os atores 

envolvidos no processo foram os gestores das UC federais e estaduais, complementadas com 

pesquisa de preço de mercado realizada na cidade de Macapá e, valores de referência 

utilizados pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO) e Ministério do Meio 

Ambiente (MMA, 2007). 

As projeções de investimentos necessários realizadas pelo IMC foram realizadas para 

o período de 2014 a 2018, considerando que a consolidação de uma UC ocorre em torno de 

quatro a cinco anos (MUANIS et al., 2009). Eles pressupõem que os custos de gestão de uma 

UC e a necessidade de instalação de infraestrutura são baseados no quantitativo de recursos 

humanos atuando na unidade. O princípio baseia-se na premissa de que a densidade de 

pessoal de campo é um fator importante para a efetividade da conservação de áreas 

protegidas. Para tanto, a quantidade de pessoal necessária para manejar cada UC foi estimada 

com base na fórmula abaixo (MMA, 2007): 

         (1) 

onde: 

A = Área da UC (ha) 

B = Fator de densidade (de acordo com o bioma) 

C = Fator de densidade por categoria de manejo 

D = Fator de ameaça 

 

O fator de densidade (B) é o índice que define a quantidade de pessoal de campo, 

levando em conta o bioma e o nível de pressão populacional existente. Já o fator de densidade 

por categoria de manejo (C) corrige a densidade de pessoal de acordo com a categoria de 

manejo e varia de 0,5 (baixo) a 2,0 (alto). O fator de ameaça (D) é um valor diretamente 

proporcional à densidade de pessoal na UC. 

As estimativas foram realizadas com base em fatores ou variáveis categóricas como o 

bioma, grau e percepção de pressões e ameaças incidindo sobre as unidades. Os parâmetros de 

variabilidade dos fatores B e C utilizados no presente trabalho foram os mesmos definidos 

pelo MMA. Posteriormente, analisou-se a relação entre recursos humanos e custos 

operacionais, calculando-se assim, as despesas necessárias totais para a gestão de cada 

unidade (MMA, 2007). 
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Os investimentos necessários para consolidação das UC, calculados por meio do IMC, 

foram classificados em três categorias: infraestrutura, equipamentos e consolidação. A 

denominação “consolidação” é utilizada pelo IMC em dois sentidos diferentes: um mais 

abrangente e outro como referência a um dos três centros do item “investimentos” (plano de 

manejo, despesas com demarcação e despesas com levantamento fundiário).  

Os custos anuais foram classificados em pessoal, administração, manutenção, 

contratação e operação de equipamentos, e programas de gestão (FREITAS & CAMPHORA, 

2009). Os resultados foram levantados em Reais (R$) e convertidos em dólares americanos 

(US$) na taxa de R$ 2 : US$ 1 para fins de comparação com outros estudos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

 

3 RESULTADOS 

3.1 INVESTIMENTOS REALIZADOS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO 

AMAPÁ 

 Foram investidos US$ 8,4 milhões no sistema de unidades de conservação do Amapá, 

sendo US$ 6,06 milhões nas UC federais e US$ 2,34 milhões nas UC estaduais (Tabela 1). Os 

maiores investimentos (acima de US$ 1 milhão) foram destinados às unidades federais mais 

antigas e com maiores áreas geográficas (PARNA do Cabo Orange, REBIO do Lago Piratuba 

e FLONA do Amapá), que receberam 45,36% do total de recursos destinados pelo poder 

público. Unidades de Proteção Integral cuja área combinada equivale a 55,87% da área total 

de UC no estado receberam 55,48% do total de recurso investido. Enquanto isso, as Unidades 

de Uso Sustentável, cuja área combinada total equivale a 44,13% do sistema, receberam 

44,52% do total de recurso investido. 
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Tabela 1. Investimentos financeiros (US$) realizados e requeridos (2014 a 2018) pelas UC do Amapá, com base no IMC. 

  

VALORES (US$ Milhões) 

I N V E S T I M E N T O S 

Grupo 
 

Unidades de  

Conservação 

Infra- 

Estrutura 
Equipa-
mentos 

Conso-
lidação 

Sub total 

(A) 

Investimentos 
realizados 

(B) 

Invest.  

Requeridos 

(C=A-B) 

Invest. Projet. 
por ano 

(D=C/5) 

PI Parna C. Orange 2,70 3,50 0,80 7,00 1,17 5,83 1,17 

PI Rebio do L. Piratuba 0,55 0,85 0,60 2,00 1,38 0,62 0,12 

PI Esec Maracá-Jipióca 0,70 0,40 0,40 1,50 0,58 0,92 0,18 

PI Esec Jari 0,80 0,10 0,60 1,50 0,81 0,69 0,14 

PI Parna M. Tumucum. 5,15 1,05 3,00 9,20 0,38 8,82 1,76 

US Flona Amapá 1,20 0,85 0,65 2,70 1,26 1,44 0,29 

US Resex Cajari 0,95 0,10 0,60 1,65 0,48 1,17 0,23 

Total UC Federais 12,05 6,85 6,65 25,55 6,06 19,49 3,89 

PI Rebio Parazinho 0,65 0,40 0,15 1,20 0,34 0,86 0,17 

US Apa da Fazendinha 0,65 0,05 0,15 0,85 0,14 0,71 0,14 

US RDS do rio Iratapuru 1,00 0,15 0,90 2,05 0,60 1,45 0,29 

US Apa do rio Curiau 0,70 0,05 0,20 0,95 0,67 0,28 0,06 

US Floresta Estad.Amapá 1,65 1,90 3,60 7,15 0,59 6,56 1,31 

Total UC Estaduais 4,65 2,55 5,00 12,20 2,34 9,86 1,97 

Total Geral do Sistema de UC 
16,70 9,40 11,65 37,75 8,40 29,35 5,86 

Fonte: elaborada pela autora (2013) 
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3.2 RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS PARA A CONSOLIDAÇÃO DAS 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO AMAPÁ 

3.2.1 Projeção de Investimentos 

Para consolidação das UC do Amapá, com base no IMC, seriam necessários 

investimentos de US$ 29,35 milhões para cobrir despesas com infraestrutura, equipamentos e 

consolidação, sendo US$ 19,49 milhões para as UC federais e US$ 9,86 milhões para as UC 

estaduais (Tabela 1). 

 O principal item de investimento refere-se à infraestrutura, que demanda valores 

projetados de 16,7 milhões de dólares. Estes recursos seriam investidos em 68 bases de apoio 

e fiscalização, 12 Centros de Uso Múltiplo, 11 Centros de Visitantes, 12 escritórios de gestão 

de UC, além de 1.096 km de trilhas (Figura 2). 

 

Figura 2. Investimentos requeridos (US$) em infraestrutura para consolidação das UC 
amapaenses. 
 

 

Fonte: elaborada pela autora (2013) 

 

Foi estimado a necessidade de se investir US$ 9,4 milhões em equipamentos em todo 

o sistema. A grande parte destes recursos (90,42%) são para a aquisição de 58 lanchas e 54 
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veículos terrestres (Figura 3). Os custos de consolidação foram estimados em US$ 11,65 

milhões. O maior custo (67%) refere-se à demarcação das UC. 

 

Figura 3. Investimentos requeridos (US$) em equipamentos para consolidação das UC 
amapaenses 

 

 

Fonte: elaborada pela autora (2013) 

 

 

3.2.2 Projeção de Custeio 

As despesas projetadas para o sistema de UC do Amapá seriam de US$ 10,05 milhões 

para as UC federais e US$ 3,55 milhões para as estaduais, totalizando US$ 13,6 milhões de 

dólares por ano (Tabela 2). Deste montante, US$ 9,65 milhões de dólares referem-se aos itens 

“pessoal” e “administração (Figura 4). O restante seria distribuído entre: a) manutenção, 

contratação e operação de equipamentos e, b) programas de gestão (Tabela 2). 
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Figura 4. Despesas de Custeio (US$) projetadas para o Sistema (Pessoal e Administração 

 

 

Fonte: elaborada pela autora (2013) 

 

Na esfera federal as maiores despesas incidem sobre os PARNA do Cabo Orange e 

Montanhas do Tumucumaque que demandam juntos 66,60% dos recursos. Na esfera estadual, 

os maiores investimentos são para a RDS do rio Iratapuru e a FLOTA do Amapá que 

demandam 63% dos valores projetados.  

Estimou-se que seriam necessários 496 funcionários para suprir as necessidades de 

campo de todas as UC. Além desses, há necessidade de 195 funcionários para atividades 

administrativas. No total são necessários 691 funcionários para suprir a demanda de 

atividades para a infraestrutura projetada. A manutenção dos veículos, embarcações e 

equipamentos requereriam despesas anuais da ordem de US$ 2,30 milhões. 
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Tabela 2. Despesas anuais de custeio (US$) projetadas para as UC do Amapá a partir de 2014, com base no IMC. 

Grupo 
 
 

Unidades de 

Conservação 

 

Área da UC 
(ha) 

 

Ano de 
Criação 

 

Núm de 
anos 

 

VALORES (US$ Milhões) 

C U S T E I O 

Pessoal 
 

Adminis-
tração 

Manutenção, 
contratação e 
oper. equip. 

Programas 
de Gestão 

Valor 
Necessário 
p/ Custeio 

Custo/ha/ 
Ano 

PI Parna do Cabo Orange 619.000,00 1980 33 1,10 0,55 0,85 0,30 2,80 4,53 

PI Rebio do Lago Piratuba 357.000,00 1980 33 0,35 0,10 0,20 0,10 0,75 2,10 

PI Esec Maracá-Jipióca 72.000,00 1981 32 0,25 0,10 0,10 0,10 0,55 7,64 

PI Esec Jari 227.126,00 1982 31 0,30 0,15 0,05 0,10 0,60 2,64 

PI Parna M. do Tumucumaque 3.867.000,00 2002 11 2,10 1,15 0,25 0,40 3,90 1,01 

US Flona Amapá 412.000,00 1989 24 0,35 0,15 0,20 0,10 0,85 2,07 

US Resex Cajari 501.771,00 1990 23 0,30 0,20 00,5 0,10 0,60 1,20 

Total UC Federais 6.055.897,00   4,75 2,40 1,70 1,20 10,05 1,66 

PI Rebio Parazinho 111,32 1985 28 0,25 0,10 0,10 0,05 0,50 4491,56 

US Apa da Fazendinha 136,59 1984 29 0,25 0,10 0,00 0,05 0,40 2928,48 

US RDS do rio Iratapuru 806.184,00 1997 16 0,35 0,20 0,05 0,10 0,70 0,87 

US Apa do rio Curiau 21,676,00 1998 15 0,25 0,10 0,00 0,05 0,40 18,46 

US Floresta Estadual do Amapá 2.320.304,75 2006 7 0,60 0,30 0,45 0,20 1,55 0,67 

Total UC Estaduais 3.148.412,66 - - 1,70 0,80 0,60 0,45 3,55 1,13 

Total Geral do  
Sistema de UC 

9.204.309,66 - - 6,45 3,20 2,30 1,65 13,60 621,50 

Fonte: elaborada pela autora (2013) 
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Com relação aos programas de gestão, dos US$ 1,65 milhões necessários, US$ 

300.000 seriam destinados à atualização periódica dos planos de manejo, US$ 250.000 para 

programas de combate ao fogo (PARNA Cabo Orange, REBIO do Lago Piratuba e ESEC 

Maracá-Jipióca) e US$ 300.000 para divulgação e Marketing do Sistema de Unidades de 

Conservação.   

 

3.3 CUSTO MÉDIO ANUAL POR HECTARE DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

Até 2012 foram investidos US$ 8,40 milhões (Tabela 1) nas UC do Amapá, o que 

representa US$ 12,17 dólares por hectare/ano. Entretanto, este valor decresce para US$ 

0,28/ha/ano caso as duas menores UC públicas (REBIO do Parazinho e APA da Fazendinha) 

fossem removidas dos cálculos.  

De modo geral, o custo de manutenção por unidade de hectare das UC do estado é 

inversamente proporcional ao tamanho da área, seguindo o comportamento de uma função do 

tipo potência: Y = a (X)-b  (decrescimento geométrico), cujos parâmetros estatísticos para as 

UC federais foram Inv(Fed) = 1658 (Área)
-0,45, p < 0,05, R2 = 0,576; e para as estaduais Inv(Est) 

= 50.763 (Área)-0,90), p < 0,05, R2 = 0,992. Assim, a REBIO do Parazinho, menor UC do 

Estado, necessita de valores para despesas de custeio da ordem de US$ 4.491,56/ha/ano, ou 

seja, quatro mil vezes maior que o PARNA Montanhas do Tumucumaque (US$ 1,01/ha/ano),  

o maior parque de floresta tropical do Brasil (Tabela 2). 
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4 DISCUSSÃO 

Os investimentos necessários para consolidar todas as unidades de conservação 

federais públicas do Amapá são relativamente módicos. Relacionando-os com os cinco 

estados brasileiros onde aplicou-se o IMC, verifica-se que o montante de investimentos 

complementares projetados para a consolidação apenas de seus sistemas estaduais (US$ 

110,82 milhões) supera em pelo menos quatro vezes a totalidade de recursos projetados para 

todo o sistema amapaense, que protege uma área geográfica duas vezes maior.  

Discriminando-se os investimentos necessários por esfera governamental, as UC 

estaduais necessitam de um investimento equivalente a 0.11% do orçamento do Governo do 

Amapá em 2012, que foi de US$ 1,75 bilhões (AMAPÁ, 2012). Para as UC federais, os 

investimentos necessários equivalem a 3,74% do orçamento executado pelo ICMBio (a 

agência do governo responsável pela gestão de todas as unidades de conservação federais) em 

2012, que foi de US$ 104.308.793,58.  

As UC federais do Amapá correspondem a 8,06% de todas as áreas gerenciadas pelo 

ICMBio. Estes simples dados comparativos indicam que as UC do Amapá apresentam uma 

excelente relação custo-benefício para os governos estaduais e federais, considerando o 

grande valor destas unidades para a manutenção dos serviços ambientais que o estado e o 

Brasil precisam para garantir um desenvolvimento sustentável (GASTON et al., 2008). 

O principal investimento a ser feito nas UC amapaenses refere-se à demarcação, 

essencial à manutenção de sua integridade (BRUNER et al., 2001). Entretanto, somente três 

das 12 unidades de conservação encontram-se integralmente demarcadas (REBIO do Lago 

Piratuba, RESEX do rio Cajari e APA do rio Curiaú). As demais unidades não possuem 

limites demarcados e, por isto, estão expostas a constantes invasões, via de regra, com 

objetivos predatórios. 

As despesas com recursos humanos são as principais demandas de custeio, ou seja, são 

recorrentes no orçamento anual das UC. Este resultado está bem alinhado com o que foi 

encontrado por Bruner et al. (2001), Vreugdenhil (2003), Freitas & Camphora (2009) e 

Armsworth et al. (2011), que enfatizam a necessidade de se ter um número suficiente de 

funcionários para garantir o sucesso de implementação de uma área protegida. 

A escassez de recursos humanos tem sido restrição comum que compromete a gestão 

eficaz de áreas protegidas em muitos países, incluindo o Brasil (LI et al., 2013). Medeiros et 

al. (2011) demonstraram que no Brasil, a relação existente entre a superfície protegida por UC 

e o número de funcionários alocados para sua gestão (1:18.600 ha) está entre as piores do 
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mundo, especialmente quando comparada com outros países, como é o caso da África do Sul 

(1:1.176 ha). 

O déficit de pessoal nas UC brasileiras é problema que tem se agravado nos últimos 

anos, em razão da desproporção entre o quantitativo de funcionários contratados e UC criadas. 

Somente entre 2003 a 2008 o Brasil foi responsável por 74% das áreas protegidas mundiais 

criadas nesse período, com área geográfica correspondente a 703.864 km2 (JENKINS & 

JOPPA, 2009). Contudo, o número de funcionários alocados para essas áreas não 

acompanhou tal incremento (MMA 2011). Para o Estado do Amapá, a relação 

funcionário/área (1:12.717 ha) está bem abaixo da média brasileira e demonstra que mais 

investimentos são necessários neste aspecto essencial de gestão das UC.  

No que se refere a valores médios por hectare, os recursos executados pelas UC 

amapaenses desde suas respectivas criações (US$ 0,28) se equipara aos de países 

subdesenvolvidos (Camarões, Congo, Gana e Bolívia), cujo custo varia entre US$ 0,05 e US$ 

3,00 (BRUNER et al., 2004). No que se refere ao Brasil, os valores investidos no Amapá 

estão muito aquém da média nacional (US$ 2,22/ha), que já é considerada muito baixa 

quando comparada aos valores médios investidos em países em desenvolvimento (por 

exemplo, Argentina com US$ 10,68/ha) ou desenvolvidos (EUA com US$ 78,06/ha) 

(MEDEIROS et al., 2011).  

De modo geral, áreas protegidas em países em desenvolvimento recebem pouco 

investimento público (JAMES et al., 1999; JAMES, 2001; WILKIE et al., 2001; BRUNER et 

al., 2004), mas esta situação é pior no Brasil. Medeiros et al. (2011) encontraram que países 

com PIB muito menores que o brasileiro investem (por hectare protegido) entre cinco e 25 

vezes mais na manutenção de seus sistemas de áreas protegidas. 

Este trabalho apoia também os resultados de várias pesquisas que demonstram que 

áreas protegidas pequenas têm geralmente custos mais elevados por unidade de área do que 

áreas protegidas maiores (PRESS et al., 1996, HOCTOR et al., 2000, FRAZZE et al., 2003, 

BALMFORD et al., 2004). Essa relação inversamente proporcional entre o tamanho da área 

geográfica e a demanda financeira das UC amapaenses deve ser considerada em iniciativas 

futuras da criação de novas unidades na Amazônia. UC com grandes extensões geram, 

potencialmente, menos benefícios econômicos diretos por hectare, mas geram maiores 

benefícios indiretos para a população porque mantém maiores estoques de biodiversidade e 

serviços ambientais (AMEND et al., 2006). Quando bem planejadas, UC de pequenas 

dimensões podem gerar maiores benefícios econômicos por hectare, mas são muito mais 
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dispendiosas para manter, justificando-se a criação apenas em casos especiais relacionados à 

proteção de áreas de grande importância biológica ou cultural e que estejam sob forte pressão 

antrópica (SILVA, 2005). 
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CAPITULO 3 
 
 
 
 

POTENCIAL ECONÔMICO DOS SERVIÇOS AMBIENTAIS  

GERADOS PELAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO  

ESTADO DO AMAPÁ, BRASIL 
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RESUMO 

 
O Estado do Amapá possui 93% de seu território coberto por ecossistemas naturais, dos quais 

62% estão protegidos por unidades de conservação. Neste estudo estimou-se o volume de 

recursos financeiros que podem ser gerados por alguns serviços ambientais fornecidos por 

essas áreas e o comparamos com a estimativa dos recursos necessários para consolidá-las. 

Verificou-se que as UC amapaenses têm potencial para gerar anualmente US$ 257,87 milhões 

em madeira em tora, US$ 1,05 milhão em castanha-do-brasil, US$ 0,38 milhões com a 

visitação de seus Parques Nacionais e US$ 172,23 milhões com energia gerada pelas Usinas 

Hidrelétricas. A quantidade de emissões de carbono potenciais foi estimada em  

61.704.267,89 tC, que pode ser negociada ao custo de US$ 123,41 milhões. Os recursos 

advindos dos serviços ambientais fornecidos pelas UC do Amapá podem alcançar o volume 

anual de US$ 554,94 milhões, sendo suficiente para consolidar todo o sistema amapaense de 

UC e ainda incrementar a economia local e regional. 

 

Palavras-chave: Amazônia, áreas protegidas, carbono, desenvolvimento sustentável,  serviços 

ecossistêmicos 
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ABSTRACT 

 

The State of Amapa’s territory has coverage of 93% of natural ecosystem, 62% of which is 

protected by conservation units. In this study we estimate the volume of financial resources 

which can be generated by some environmental services supplies by these areas and we 

compare them with the estimate of the resources necessary to consolidate them. We verified 

that Amapa’s UC have the potential to generate, annually, US$ 257.87 million in wood logs, 

US$ 1.05 million in castanha-do-brasil, US$ 0.38 million from visits to its National Parks 

and US$ 172.23 million from energy generated from Hydroelectric Power Stations. The total 

amount of carbon emissions avoided was 61,704,267.89 tC, which can be negotiated at the 

cost of US$ 123.41million. The resources originating from the environmental services 

supplied by the Amapa’s UC can reach the annual volume of US$ 554.94 million, which is 

enough to consolidate all the Amapa system, as well as also increasing the local and regional 

economy. 

 

Key words: Amazon, protected areas, carbon, sustainable development, ecosystem services 
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1 INTRODUÇÃO 

Os ecossistemas fornecem serviços ambientais que podem ser definidos como 

componentes da natureza diretamente aproveitados, consumidos ou usados para aumentar o 

bem-estar humano (BOYD & BANZHAF, 2007; CHHATRE & AGRAWAL, 2009). Em 

muitas regiões do planeta o pagamento por esses serviços tem sido atrelados às políticas 

conservacionistas (NIESTEN & Rice, 2004; SCHERR et al., 2004; SHELLEY, 2011) 

conforme demonstrado nas recentes investigações de Stanton (2010) sobre pagamentos por 

serviços ambientais (PSA) de bacias hidrográficas de 113 programas ativos em 22 países, e  

de Hamilton et al. (2010) sobre 226 projetos de mercados de carbono implementados em 

florestas de 40 países.  

Áreas protegidas têm sido o instrumento legal mais amplamente utilizado pelos 

governos para proteger a biodiversidade e os serviços ambientais por elas prestados 

(BRUNER et al., 2003; RODRIGUES et al., 2004 a, b; CHAPE et al., 2005; WILLIAMS et 

al., 2005; LOUCKS et al., 2008; UNEP-WCMC, 2008; ARMSWORTH et al., 2011; 

DAWSON et al., 2011; LI et al., 2013). Por isso, em alguns países são cada vez mais comuns 

pesquisas que estimam o valor econômico desses serviços como uma importante fonte de 

renda (SEROA DA MOTTA, 1997; BALMFORD et al., 2002; WERTZ-KANOUNNIKOFF 

et al., 2008; VIANA, 2008; NEWTON et al., 2012). 

Dentre os potenciais benefícios econômicos que podem ser gerados pelos serviços 

ambientais estão os valores de uso direto (extração, visitação) e indireto (manutenção do 

clima, controle de erosão, proteção de recursos genéticos, reprodução de espécies e 

abastecimento de água) (SEROA DA MOTTA, 2006). Como bons exemplos de renda gerada 

por serviços ambientais de uso direto, podemos citar a visitação nos Parques Nacionais dos 

Estados Unidos, que somente em 2009, receberam 285,6 milhões de visitantes, gerando 

receita de US$ 11,89 bilhões (STYNES, 2011). Mesmo nações consideradas menos 

desenvolvidas têm obtido êxito neste novo segmento de negócios, obtendo dividendos 

importantes com receitas geradas de suas AP. A Namíbia (África), por exemplo, dispõe de 

17% de sua área territorial composta de AP, cuja visitação se reverte na principal fonte de 

renda do país (TURPIE et. al., 2010).  

Nos países em desenvolvimento, as principais iniciativas de PSA em AP estão 

concentradas na América Latina. Entretanto, encontram-se consolidadas apenas no  Equador e 

Costa Rica (pagamento por sequestro de carbono e proteção de bacias) (ALBÁN & 

ARGUELLO, 2004; ECHAVARRIA et al., 2004; WUNDER & ALBÁN, 2008). Nos demais 
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países (Bolívia, Colômbia, El Salvador, Peru, México e Nicarágua) a utilização desse 

mecanismo ainda é incipiente (LANDELL-MILLS & PORRAS, 2002; MUÑOZ-PIÑA et al., 

2008; PAGIOLA, 2005, 2007, 2008).  

No Brasil existe apenas uma iniciativa efetivamente implementada relacionada a PSA 

em unidades de conservação. O Programa Bolsa Floresta desenvolvido no Estado do 

Amazonas compensa financeiramente os habitantes das áreas de entorno de 15 UC do estado 

pela manutenção da floresta e de seus serviços ambientais (VIANA, 2008; WERTZ-

KANOUNNIKOFF et al., 2008; NEWTON et al., 2012).  

No Estado do Acre, encontra-se em fase inicial de implementação o programa 

Incentivos por Serviços Ambientais associados com Carbono, ou ISA Carbono, que inclui um 

regime de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal (REDD) 

abrangendo todo o território do estado (164.221 km2), incluindo UC federais e estaduais 

(MAY & MILLIKAN, 2010; PETERS-STANLEY, 2012; WWF, 2013). Este reduzido 

número de experiências em curso no País pode ser considerado ínfimo se comparado ao 

potencial dos serviços ambientais que podem ser gerados pelas UC brasileiras. 

Segundo Medeiros et al. (2011) somente a produção de madeira em tora nas Florestas 

Nacionais e Estaduais da Amazônia têm potencial para gerar anualmente, entre US$ 600 

milhões a US$ 1,1 bilhão, ou seja, mais do que toda a madeira nativa atualmente extraída no 

País. A visitação nos 67 Parques Nacionais (PARNA) brasileiros tem potencial para gerar 

entre US$ 800 e US$ 900 milhões por ano, considerando as estimativas de fluxo de turistas 

projetadas para o país até 2016, ano das Olimpíadas. 

O Estado do Amapá possui condição singular no panorama ambiental brasileiro, 

ocupando posição de destaque devido ao elevado percentual de UC em relação a seu território 

(DRUMMOND et al., 2008). Paradoxalmente, o status de “Estado mais protegido do País” 

não apresenta contrapartida à realidade financeira vigente nessas áreas. Conforme 

demonstrado no capítulo anterior, a maioria das 19 UC que integram o mosaico amapaense 

enfrenta desde suas respectivas criações, severas limitações gerenciais provocadas pela 

escassez de recursos financeiros para sua efetiva consolidação.   

Apesar dos importantes serviços ambientais fornecidos pelas UC do Amapá, 

especialmente nas extensas áreas de floresta primária tropical, não há políticas 

governamentais implantadas para o devido aproveitamento econômico desses serviços. 

Existem apenas duas iniciativas pontuais em fase inicial de implementação: Projeto Carbono 

Cajari (Reserva Extrativista do rio Cajari) e o projeto REDD+Flota (Floresta Estadual) 
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(IDESAM, 2012). Da mesma forma, inexistem estudos que estimem os potenciais benefícios 

econômicos que podem ser gerados para a auto-sustentabilidade financeira dessas áreas e 

incremento da renda de comunidades locais. Os objetivos desta pesquisa são: (a) estimar o 

volume de recursos potencialmente gerados pelos serviços ambientais prestados pelas UC do 

Amapá e, (b) analisar comparativamente a receita potencialmente gerada por esses serviços 

com as despesas necessárias para a consolidação dessas áreas.  
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

O Estado do Amapá está localizado no extremo norte do Brasil e possui uma área de 

14.282.852,10 ha, população de 669.526 habitantes e densidade demográfica 4,69 hab/km2. É 

composto por 16 municípios com 74,6% da população concentrada em Macapá (capital) e 

Santana (IBGE, 2010).  

Atualmente o estado mantém 93% do seu território coberto por ecossistemas naturais, 

que incluem os mais bem protegidos manguezais das Américas, densas florestas de terra firme 

do escudo das Guianas, savanas e florestas sazonalmente alagadas (SILVA et al., 2009; 

CUNHA, 2013; WARD et al., 2013). As florestas de terra firme são o ecossistema dominante 

e representam mais de 74% da área do estado, sendo o ambiente da castanheira (Bertholletia 

excelsa), árvore de grande porte cujo fruto forma uma das principais bases do extrativismo 

regional (SILVA et al., 2009). 

A vegetação natural do Amapá, em seu conjunto, apresenta baixo grau de alterações 

antrópicas em quase todas as formações. O caráter geográfico relativamente remoto do 

Amapá, aliado ao baixo índice de densidade populacional, contribuiu para esse notável grau 

de preservação da integridade ecológica de grandes extensões das comunidades vegetacionais 

nativas (GEA, 2009). 

Com clima tropical superúmido e precipitação média de 3.250 mm de chuva por ano 

(costa atlântica) e 2.250 mm anuais (região central do estado), o Amapá possui duas zonas 

geomorfológicas principais: Depressões da Amazônia Setentrional (70% do estado) e Planície 

Costeira (25%). A rede hidrográfica do Amapá é formada por 34 rios e cerca de 39% da bacia 

hidrográfica do estado pertence à bacia Amazônia. Os rios mais extensos são o Jari, Oiapoque 

e Araguari, sendo que os dois últimos correm diretamente para o oceano Atlântico. O Rio Jari 

é o principal tributário do Rio Amazonas e o Rio Oiapoque flui na fronteira com a Guiana 

Francesa. A bacia do Rio Araguari é destaque hidroenergético, dada sua magnitude, com 

aproximadamente 42 mil km², vazão média de 1200m3/s, e excepcional potencial energético 

(GEA, 2009; CUNHA, 2013). 

O Amapá é o Estado mais protegido do Brasil, com 70% em AP, sendo 62% em UC e 

8% em terras indígenas (Figura 1). As 19 UC que integram o mosaico amapaense (Tabela 1) 

abrangem trechos dos territórios de 15 de seus 16 municípios, indicando um excelente índice 

de representatividade espacial. Quatorze são públicas e cinco são Reservas Particulares do 

Patrimônio Natural (RPPN). Cinco são relativamente extensas (entre 100.000 e 1 milhão de 
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hectares) e duas (PARNA Montanhas do Tumucumaque e FLOTA Amapá)  consideradas 

megareservas (> que 1 milhão de hectares) (DRUMMOND et al., 2008).  

O Produto Interno Bruto (PIB) projetado para 2013 é de US$ 5,5 bilhões (SEPLAN, 

2013), que representa  0,22% do PIB nacional, ocupando a 25ª posição dentre as 26 Unidades 

da Federação. As principais fontes de renda do estado são: agricultura, pecuária, mineração, 

indústria e serviços.   

O Amapá possui 32,4% de sua população abaixo da linha da pobreza, ocupando a 18ª 

posição no ranking dos estados brasileiros (IBGE, 2010). Contudo, o IDH que avalia a 

qualidade de vida e o desenvolvimento da população foi 0,780, um pouco acima da média 

nacional (0,730) (ONU, 2012). 
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Figura 1. Localização das unidades de conservação do Estado do Amapá, Amazônia, Brasil. 
 

 
Fonte: Drummond et  al. (2008) 
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Tabela 1 - Unidades de Conservação do Estado do Amapá, por jurisdição, em ordem cronológica de criação. 

NºDE 
ORDEM 

NOME JURISDIÇÃO 
ÁREA NO AMAPÁ 

(HECTARE) 

% DO 
TERRITÓRIO 
DO AMAPÁ 

Soma % DO 
TERRITÓRI

O DO 
AMAPÁ 

 
CATEGORIA 
DE MANEJO 

CLASSE 
PRINCIPAIS TIPOS DE USO, 
CONTEMPLADOS NA LEI 

9.985/2000 

1 
REBIO 

do Lago Piratuba 
Federal 357.000,00 2,50 

3,47 

Reserva 
biológica; 
estação 
ecológica 

Classe 1 – 
Pesquisa 
científica e 
educação 
ambiental 

Desenvolvimento de pesquisa 
científica e educação ambiental 

2 
ESEC 

Maracá-Jipioca 
Federal 72.000,00 0,50 

3 
ESEC 
do Jarí 

Federal (a)           67.675,72 0,47 

4 
REBIO  

do Parazinho 
Estadual 111,32 < 0,01 

5 
PARNA 

do Cabo Orange  
Federal (b)         399.773,70 2,80 

29,68 

Parques 
Nacionais, 
estaduais e 
municipais; 
reserva 

particular do 
patrimônio 
natural 

Classe 2 – 
Pesquisa 
científica, 
educação 
ambiental e 
visitação 

Turismo em contato com a 
natureza 

6 
PARNA 
Montanhas 

do Tumucumaque 
Federal (c)      3.828.923,00 26,81 

7 
RPPN 

Retiro Paraíso 
Federal 46,75 < 0,01 

8 
RPPN 

REVECOM 
Federal 17,18 < 0,01 

9 
RPPN 

Seringal Triunfo 
Federal 9.996,16 0,07 

10 
RPPN 

Retiro Boa Esperança 
Federal 43,01 < 0,01 

11 
RPPN 

Aldeia Ekinox 
Federal 10,87 < 0,01 

12 PARMU 
do Cancão 

Municipal 370,26 < 0,01 

13 
FLONA 
do Amapá 

Federal 412.000,00 2,88 

19,13 
Florestas 
nacionais e 
estaduais 

Classe 3 – 
Produção 
florestal, 
pesquisa 
científica e 
visitação 

Produção Florestal 
14 

FLOTA 
do Amapá 

Estadual (d)      2.320.304,75 16,25 
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15 
RESEX 

do Rio Cajari 
Federal 501.771,00 3,51 

3,99 
Reserva 
extrativista 

Classe 4 – 
Extrativismo, 
pesquisa 
científica e 
visitação 

Extrativismo por populações 
tradicionais 

16 RESEX 
Beija-Flor Brilho de 

Fogo 

Municipal  
(e)           68.524,20 

 
0,48 

17 
RDS do Rio 
Iratapuru 

Estadual 806.184,00 5,64 5,64 
Reserva de 

desenvolvimento 
sustentável 

Classe 5 – 
Agricultura de 
baixo impacto, 
pesquisa 
científica, 
visitação, 
produção 
florestal e 
extrativismo 

Áreas públicas e privadas onde 
a produção agrícola e pecuária 
é compatibilizada com os 

objetivos da UC 

18 
APA 

da Fazendinha 
Estadual 136,59 < 0,01 

0,15 
Área de proteção 

ambiental 

Classe 6 – 
Agropecuária, 
atividade 

industrial, núcleo 
populacional 
urbano e rural 

Terras públicas e particulars 
com possibilidades de usos 
variados visando a um 
ordenamento territorial 

sustentável 
19 

APA do Rio 
Curiaú 

Estadual 21.676,00 0,15 

 TOTAL  8.798.040,31 61,60 61,60    

Fonte: Drummond et al. (2008); Gurgel et al. (2011) 

Notas: 

(a) A Estação Ecológica do Jari possui uma área total de 227.126,00 ha, sendo que 67.675,72 ha (30% da UC) localiza-se no município de Laranjal do 
Jari (AP) e os outros 70% restantes encontram-se no município de Almeirim (PA). 

(b) O Parque Nacional do Cabo Orange possui uma área total de 619.000 ha, dos quais 219.226,30 ha são de águas litorâneas. 
(c) O Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque é o maior parque de florestas tropicais do Brasil com uma área total de 3.867.000,00 ha sendo que 

0,98% encontra-se no município de Almerim (PA).  
(d) A Floresta Estadual do Amapá possui uma área total de 2.369.400,00 ha, todavia parte de sua área encontra-se sobreposta a três unidades de 

conservação na seguinte proporção: PARNA do Cabo Orange (3.111,05 ha), RDS do Rio Iratapuru (36.542,14 ha) e RPPN Seringal Triunfo (9.442,06 
ha).  

(e) A Reserva Extrativista Beija-Flor Brilho de Fogo sobrepõe parte do módulo I da Floresta Estadual, portanto não foi contabilizada na somatória e no 
percentual de unidades de conservação do Estado. 
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2.2 MÉTODOS 

2.2.1 Estimativas do Potencial econômico de produtos florestais nas unidades de 

conservação 

Para análise do potencial econômico de produtos florestais madeireiros e não 

madeireiros em UC de uso sustentável: Floresta Nacional (FLONA), Floresta Estadual 

(FLOTA), Reserva Extrativista (RESEX) e Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS), 

foram feitas estimativas baseadas nas informações obtidas dos levantamentos bibliográficos e 

documentais do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), 

Instituto Estadual de Florestas (IEF), organizações não-governamentais, associações e 

cooperativas. Em seguida, realizamos entrevistas semi-estruturadas com gestores de UC, com 

o intuito de complementar as informações obtidas e elaborar um processo de "calibração" das 

estimativas econômicas dos serviços ambientais fornecidos nessas áreas. 

 

a) Produtos madeireiros 

Estimou-se a produção de madeira em tora com base na produção obtida em uma das 

três parcelas exploradas (sob concessão) na FLONA de Jamari (Rondônia), primeira UC da 

Amazônia a ser objeto de concessão para exploração florestal. Com base nos dados de 

produtividade constantes em seu Plano de Manejo, estabelecemos dois cenários: (1) produção 

observada no primeiro lote de concessão florestal - área operacional de 56% com 

produtividade de 19 m3/ha (cenário conservador) e, (2) utilizando limites de maximização da 

produção - área operacional de 78% com 25m3/ha (cenário otimista) (MEDEIROS et al., 

2011).   

Para obtenção do valor médio de madeira em tora (m3), utilizou-se dados publicados 

pelo Boletim de Preços de Madeira da Amazônia, especificamente os praticados na zona 

madeireira intitulada “estuário”, que inclui os polos madeireiros dos municípios de Macapá e 

Porto Grande. O preço médio de madeira em tora no pátio foi de US$ 121,00 / m3 (Pereira et 

al., 2010). As estimativas foram projetadas para um horizonte futuro de 25 anos, período 

estabelecido pela legislação ambiental vigente no país para o reestabelecimento de áreas 

exploradas por meio de concessões florestais. 

 

b) Produtos não madeireiros 

Estimou-se a produção de castanha-do-brasil com base nos dados coletados em 

documentos internos das instituições gestoras da RESEX do rio Cajari e RDS do rio Iratapuru, 
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bem como do Projeto Carbono Cajari desenvolvido em parceria com a Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA/AP). Não foram estimados valores potenciais para a 

produção de açaí (Euterpe oleracea) e cipó-titica (Heteropsis flexuosa), face a 

indisponibilidade de dados sobre a área de ocorrência geográfica desses produtos florestais 

nas referidas UC. 

Adotou-se como referência o estudo da cadeia produtiva da castanha-do-brasil 

realizado pelo Imazon (PEREIRA et al., 2010) onde consta que uma família coleta cerca de 

112,6 caixas de castanha em uma safra de cinco meses, com média diária de duas a três caixas 

(uma caixa contém entre 20 e 30 kg de castanha). Considerou-se o preço médio da castanha-

do-brasil em US$ 0,60/kg (valor comercializado em 2013). Esse valor foi calculado com base 

na seguinte proporção: 100 litros de castanha-do-brasil = US$ 30,00  (PROJETO CARBONO 

CAJARI, 2011). 

 

2.2.2 Impacto econômico da atividade de uso público 

A estimativa foi realizada para os PARNA do Cabo Orange e Montanhas do 

Tumucumaque, ambos com Planos de Manejo aprovados e início das visitações programadas 

para 2014 e 2015, respectivamente. Utilizou-se a metodologia Money Generation Model 

(MGM), adaptada à realidade brasileira e já utilizada no estudo de Medeiros et al. (2011), 

considerada adequada à realidade amapaense. Adotou-se o fator multiplicador 1,3 

recomendado por Stynes (2010) apud Medeiros (2011) para UC inseridas em regiões rurais e 

em municípios cujo número de habitantes seja de até 50 mil. Os cálculos foram obtidos por 

meio da seguinte equação (2): 

 

Impacto Econômico = 1,3 . Nv. MGv                                        (2) 

Onde: 

1,3 é o fator de correção econômico  

Nv = Número de visitantes 

MGv = média dos gastos por visitantes (US$). 

 

Estimou-se o número prospectivo de visitantes a partir de informações obtidas nos 

Planos de Manejos dos Parques (MMA/ICMBio, 2009; 2010; 2011) complementadas com 

auxílio de consultas efetuadas a seus gestores. Essas informações se referiram a gastos com 

deslocamento (localização da unidade visitada), alimentação, hospedagem e souvenir.  
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2.2.3 Potencial econômico das Reservas de Carbono 

Adotou-se a hipótese de que a criação de uma UC evita o desmatamento equivalente 

aos limites legais de supressão da vegetação, previstos na Lei nº 12.651/2012 (código florestal 

brasileiro), estabelecido em 20% para a Amazônia. Para estimar o valor potencial da 

quantidade de carbono nas UC, considerou-se que a área das unidades não é totalmente 

florestada. Desta forma, foram contabilizados para efeito de cálculo 90% da área das UC de 

proteção integral e 70% da área das UC de uso sustentável. Com base nestas premissas e em 

pesquisas realizadas nos quatro módulos da FLOTA do Amapá, adotou-se o fator de 

densidade média de carbono para as UC do estado 182,10 tC/ha (IEF, 2012), equivalente ao 

montante emitido quando um hectare de vegetação nativa é convertido em pastagem ou 

cultivo, obtendo-se a quantidade de emissões de Carbono potenciais pelas UC amapaenses 

desde suas criações. Para o cálculo final do valor deste serviço ambiental para regulação 

climática, multiplicou-se o volume total de Carbono por US$ 2 (valor de mercado, Certified 

Emission Reductions – CER em maio de 2013). 

 

2.2.4 Potencial econômico de UC na conservação de recursos hídricos 

Optou-se por analisar a geração de energia como o principal tipo de uso da água nas 

duas principais bacias hidrográficas do estado e passíveis de mensuração no momento, a do 

Rio Araguari (com três hidrelétricas contíguas de médio porte) (CUNHA et al., 2013) e a do 

Rio Jari (com uma hidrelétrica de médio porte) (MME, 2010). Com base nestes dois 

principais potenciais energéticos, foram realizados levantamentos de dados secundários junto 

à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e Centrais Elétricas do Norte do Brasil 

(Eletronorte e Eletrobrás). Após a obtenção da Produção Média de Energia Firme (MW), 

obteve-se dados referentes ao custo médio/MW/hora para cada Usina Hidrelétrica (UHE) 

existente no estado. Os resultados foram levantados em Reais (R$) e convertidos em dólares 

americanos (US$) na taxa de R$ 2 : US$ 1 para fins de comparação com outros estudos. 



76 

 

 

 

3 RESULTADOS 

A produção de madeira em tora da FLONA e FLOTA do Amapá oriunda de áreas 

manejadas, segundo o modelo de concessão florestal, tem potencial para gerar anualmente 

entre 1.530.090,66 m3 (cenário conservador) e 2.131.197,71 m3 (cenário otimista). Em termos 

monetários, o volume de madeira produzido pode gerar entre US$ 185,14 e US$ 257,87 

milhões/ano, alcançando US$ 4,63 a US$ 6,45 bilhões ao final de um ciclo de 25 anos (Tabela 

2).  

O valor total anual a ser gerado com a exploração de castanha-do-brasil na RDS do rio 

Iratapuru e RESEX do rio Cajari é de US$ 1,05 milhão/ano (para volume anual de 1.740 

toneladas). Ao final de 25 anos essa produção pode alcançar US$ 26,09 milhões (Tabela 3), 

sem considerar uma eventual valorização do preço médio do produto nesse período. 

 Com relação ao Uso Público, a visitação nos PARNA do Cabo Orange e Montanhas 

do Tumucumaque tem potencial para gerar US$ 0,38 milhão/ano, considerando a previsão 

inicial de 1.000 visitantes/ano (500 para cada PARNA). 

Ao que se refere ao potencial econômico das reservas de carbono, a quantidade de 

emissões de Carbono potenciais das UC do Amapá foi estimado em 61.704.267,89 tC. Em 

termos monetários, o valor estimado deste serviço ambiental fornecido pelas UC para 

regulação climática é de US$ 123,41 milhões/ano (Tabela 4). 

 Quanto ao potencial energético das UHE Coaracy Nunes (em funcionamento), Santo 

Antônio do Jari e Ferreira Gomes (em construção) e Cachoeira Caldeirão (em licenciamento) 

situadas nas bacias hidrográficas protegidas pela RPPN Seringal Triunfo, RDS do Rio 

Iratapuru, FLONA do Amapá e PARNA Montanhas do Tumucumaque, o faturamento médio 

de energia foi estimado em US$ 172,23 milhões/ano (Tabela 5).   
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Tabela 2 – Estimativa de produção e potencial econômico (US$) da exploração de madeira em tora da Floresta Nacional e Floresta Estadual, 

Amapá, Brasil. 

 

Unidade de 
Conservação 

Área Total 
(hectare) 

Cenários 
Produtividade 

(m3/ha) 

área 
operacional 

(%) 

Volume 
produzido 
(m3/ano) 

Valor potencial 
da produção 
(milhões 
US$/ano) 

Valor potencial da 
produção em 25 anos 

(bilhões US$) 

Floresta Nacional 

do Amapá 
412.000,00 

1 19,4 56 230720,00 27,92 0,70 

2 25,0 78 321360,00 38,88 0,97 

Floresta Estadual 

do Amapá 
2.320.304,75 

1 19,4 56 1299370,66 157,22 3,93 

2 25,0 78 1809837,71 218,99 5,47 

Total 2.732.304,75 
1 19,4 56 1530090,66 185,14 4,63 

2 25,0 78 2131197,71 257,87 6,45 

Fonte: elaborada pela autora (2013) 

(1) Cenário conservador 

(2) Cenário otimista 

Obs: Cálculos efetuados utilizando-se o preço de madeira em tora no pátio: US$ 121/m3 
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Tabela 3 – Estimativa de volume e receita potencial (US$) para a produção de castanha-do-brasil na RDS do Rio Iratapuru e Resex do Rio 

Cajari, Amapá, Brasil. 

 

Unidade de 
Conservação 

 
 

Área Total 
(hectare) 

 

População 
tradicional 
(indivíduos) 

 

População 
tradicional 
(coletores) 

(c) 

Volume potencial 
da produção 
(kg/ano) 

(d) 

Valor Potencial  
da Produção 

(milhões US$/ano) 

Valor Potencial 
da Produção em 

25 anos 
(milhões US$) 

RDS do Rio Iratapuru 806.184,00 366 (a) 122 343.430,00 0,21 5,15 

Resex do Rio Cajari 501.771,00 1.489 (b) 496 1.396.240,00 0,84 20,94 

Total 1.307.955,00 1.855 618 1.739.670,00 1,05 26,09 

Fonte: elaborada pela autora (2013) 

(a) População tradicional registrada nas comunidades do entorno da RDS:  
São Francisco do Iratapuru = 41 famílias (Ribeiro, 2011) 
Padaria = 300 famílias; Santo Antonio da Cachoeira = 25 famílias (Comunicação pessoal, entrevista realizada em 12/06/2013 com Sr. 
Eudimar Chefe da RDS e morador da comunidade de São Francisco, em que 90% da castanha-do-brasil coletada por essa comunidade é 
realizada dentro da RDS. As demais comunidades coletam no entorno. Cada família é composta, em média, por 6 pessoas. 
  

(b) População tradicional registrada através do levantamento sócio-economico realizado pelo Projeto Carbono Cajari. São 340 núcleos 
familiares distribuídos em 14 comunidades localizadas na região ao alto cajari (JESUS et al., 2013) 
 

(c) Um em cada três indivíduos da família são coletores, via de regra, o pai e um filho (PEREIRA et al., 2010) 
 

(d) Um coletor extrai em média 2.815 kg de castanha-do-brasil/ano (PEREIRA et al., 2010) 
 

(e) Preço médio de US$ 0,60/kg de castanha (PROJETO CARBONO CAJARI, 2011) 
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Tabela 4 – Valor estimado (US$) - quantidade de emissões de carbono potenciais oriundos das UC do Estado do Amapá, Brasil. 

 
Nome da UC 

 
Area das  
UC (ha) 

Desmatamento evitado 
nas UC (ha) 

Volume de Carbono 
(TC) 

Valor da quantidade de 
emissões potenciais (US$) 

Proteção 
Integral 

Parna do Cabo Orange (*) 399773,70 79954,74 1455975,82 2911951,63 

Parna M. Tumucumaque 3828923,00 765784,60 13944937,57 27889875,13 

Rebio do Lago Piratuba 357000,00 71400,00 1300194,00 2600388,00 
Esec Maracá-Jipióca 72000,00 14400,00 262224,00 524448,00 
Esec Jari 67675,72 13535,14 246474,97 492949,94 

Rebio do Parazinho 111,32 22,26 405,43 810,85 
Parmu do Cancão 370,26 74,05 1348,49 2696,97 

 Subtotal  4725854,00 945170,80 17211560,27 34423120,54 

Uso 
Sustentável 

Flona do Amapá 412000,00 82400,00 4501512,00 9003024,00 

Resex do Rio Cajari 501771,00 100354,20 5482349,95 10964699,89 

Flota do Amapá (**) 2320304,75 464060,95 25351649,70 50703299,40 

RDS do Rio Iratapuru 806184,00 161236,80 8808366,38 17616732,77 

Apa da Fazendinha 136,59 27,32 1492,38 2984,76 

Apa do Rio Curiaú 21676,00 4335,20 236831,98 473663,95 

Resex Beija-Flor Brilho de Fogo 0,00 0,00 0,00 0,00 

RPPN Retiro Paraíso 46,75 9,35 510,79 1021,58 
RPPN Revecom 17,18 3,44 187,71 375,42 
RPPN Seringal Triunfo 9996,16 1999,23 109218,04 218436,09 

RPPN Retiro Boa Esperança 43,01 8,60 469,93 939,85 

RPPN Aldeia Ekinox 10,87 2,17 118,77 237,53 

 Subtotal  4072186,31 814437,26 44492707,62 88985415,25 

 Total 8798040,31 1759608,06 61704267,89 123408535,78 
(*) Para o PARNA de Cabo Orange, deduziu-se do total 219.226,30 ha que corresponde à área marinha. 
(**) Em virtude de que uma pequena parte da Floresta Estadual do Amapá encontrar-se sobreposta a três unidades criadas anteriormente: Parna Cabo Orange 
(3.111,05 ha); RDS do Rio Iratapuru (36.542,14 ha) e  RPPN Seringal Triunfo (9.442,06 ha), deduziu-se da FLOTA Amapá 49.095,25. 
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Tabela 5 – Valor estimado (US$) para a produção de energia gerada a partir das UHE situadas próximas de unidades de conservação do Estado 

do Amapá, Brasil. 

Hidrelétrica  
(UHE) 

 

Localização 
 
 

 
Unidades de  
Conservação 

 

Situação 
(Funcionamento) 

 

Produção 
média de 
energia 

firme (MW) 

Custo 
(US$/MWh) 

 

Faturamento 
médio anual 
de energia 
(US$) 

Coaracy Nunes Ferreira 
Gomes 

RPPN Seringal Triunfo Em atividade 78,00 6,23 4,26 

Santo Antonio do Jari 
Laranjal  
do Jari 

RDS Iratapuru e  
ESEC Jari jan/15 190,00 41,00 68,24 

Cachoeira Caldeirão Ferreira 
Gomes 

FLONA do Amapá, PARNA 
M.do Tumucumaque e RPPN 

Seringal Triunfo 
mai/17 129,70 47,66 54,14 

Ferreira Gomes Ferreira 
Gomes 

RPPN Seringal Triunfo jan/15 149,16 34,89 45,59 

TOTAL  172,23 

Fonte: MME (2010), Andrade & Canelas (2012), Ferreira Gomes (2013), adaptada pela autora. 

Obs: Total de horas/ano = 8.760 horas 
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4 DISCUSSÃO 

 A Floresta Nacional e Floresta Estadual do Amapá (2.732.304,75 ha) têm potencial 

para produzir anualmente 10% da receita bruta gerada pela indústria madeireira da Amazônia 

Legal em 2010, estimada em cerca de US$2,5 bilhões (PEREIRA et al., 2010) e 9,65% do 

volume total de madeira em tora estimada para o Brasil (entre 16 e 22 milhões de m3). Com a 

aprovação da Lei de Gestão de Florestas Públicas (Lei 11.284/2006) e as recentes concessões 

aprovadas no País, o Estado do Amapá se apresenta com grande potencial para implantar um 

modelo de exploração sustentável de produtos florestais madeireiros, que pode ser viabilizado 

nessas duas extensas UC, a exemplo do que vem ocorrendo na FLONA do Jamari em 

Rondônia, desde que devidamente monitorada (MONTEIRO et al., 2013). 

A produção de castanha-do-brasil da RDS do rio Iratapuru e RESEX do rio Cajari 

pode gerar o equivalente a 6,61% da produção nacional estimada por Medeiros et. al. (2011). 

Essa atividade, se realizada com manejo adequado, pode gerar benefícios econômicos para 

populações tradicionais que obterão incremento significativo na renda familiar. 

Simultaneamente, poderá contribuir para a valorização do extrativismo florestal e para o 

cumprimento da importante função sócio-ambiental das UC de uso sustentável de integrar 

comunidades locais aos processos produtivos, a exemplo do que ocorre no Estado do 

Amazonas (MENEZES et al., 2005). 

 A visitação nos PARNA do Cabo Orange e Montanhas do Tumucumaque apresenta 

uma estimativa modesta para geração de renda. Comparando-a com o número total de 

usuários que em 2012 frequentaram os dois Parques brasileiros mais visitados: PARNA da 

Tijuca (2,5 milhões de visitantes) e PARNA do Iguaçu (1,5 milhões de visitantes) (ICMBIO 

2013), representa apenas 0,02 e 0,03%, respectivamente, do fluxo dos referidos parques. 

Neste processo, percebe-se que o número de visitantes “aparentemente” expressivo dos 26 

PARNAS brasileiros abertos à visitação (5,6 milhões de pessoas em 2012) é bastante módico, 

visto que representa 58% do total da visitação de um único Parque dos Estados Unidos (Great 

Smoky Mountains National Park) ocorrida no mesmo ano (NPS, 2013). Apesar da previsão de 

receita para os Parques Nacionais amapaenses registrarem valores aquém do esperado, os 

PARNA podem contribuir com o equivalente a 8% (Cabo Orange) e 38% (Montanhas do 

Tumucumaque) das despesas anuais de custeio estimadas no capítulo anterior. Entretanto, 

vislumbra-se que em médio prazo ocorra um aumento no fluxo de visitantes via fronteira 

Brasil / Guiana Francesa, com a finalização da BR 156 prevista para 2016.  
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Segundo dados da Delegacia de Polícia Federal da região, em 2010 foram registradas 

13.473 entradas de estrangeiros no Brasil via cidade de Oiapoque. Esse número não 

discrimina a frequência de visitações por pessoa, nem indica suas origens, mas evidencia o 

potencial de visitantes na fronteira do estado. Assim, vislumbra-se que, se um a cada dois ou 

três estrangeiros que atravessam a fronteira binacional se dispuserem a visitar os parques 

amapaenses, somados aos potenciais visitantes brasileiros, o número de visitantes 

inicialmente estimado poderá triplicar a partir do segundo ano. A conclusão das obras de 

pavimentação da BR 156, Aeroporto Alberto Alcolumbre, em Macapá, e ponte binacional 

(Oiapoque) posicionará geográfica e estrategicamente o Amapá em relação ao País e ao resto 

do mundo, induzindo o aumento do fluxo turístico do estado e, consequentemente, o potencial 

de visitação de seus parques. 

 No que se refere ao potencial econômico das reservas de carbono, a quantidade de 

emissões de Carbono potenciais ds 19 unidades de conservação do Amapá foi estimado em  

62 milhões de tC/ano. Em termos comparativos, o total anual de toneladas de Carbono 

estimado para as UC do Estado de Tocantins foi de 1,9 milhões de tC/ano (FINCO et al., 

2006), ou seja, apenas 3% do potencial estimado para o Amapá.  

As emissões potenciais do Amapá representam 4,36% da estimativa nacional (2,8 

bilhões de tC/ano). O Brasil possui sete projetos de REDD em fase de implementação, que 

devem reduzir 267 milhões de toneladas de CO2  (CENAMO et al., 2009). As 62 milhões de 

tC oriundas das UC do Amapá correspondem à 23% dos atuais projetos brasileiros de REDD, 

e podem representar um valioso mecanismo de geração de renda para o estado, visto que 

poderão ser negociadas diretamente com compradores corporativos, inclusive do próprio 

mercado interno brasileiro, que têm mostrado interesse na aquisição de créditos de carbono 

(MAY & MILLIKAN, 2010).  

Quanto ao potencial econômico de UC na conservação de recursos hídricos, os 4,8 

GW anuais provenientes das UHE em operação ou construção, serão gerados por fontes 

hidrelétricas situadas à jusante de UC amapaenses, recebendo delas contribuição direta por 

meio da proteção dos rios  ou de seus tributários. Somente o PARNA Montanhas do 

Tumucumaque abrange as nascentes dos principais rios do Estado do Amapá, em especial o 

Jari e o Araguari (ambos em fase de construção de usinas hidrelétricas (CUNHA, 2013; 

CUNHA et al., 2013), além dos rios Oiapoque e Amapari. O valor estimado desse serviço 

ambiental é 36% do total de todos os serviços ambientais projetados neste estudo, estimado 

em US$ 482,21 milhões (cenário conservador). 
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No capítulo anterior, estimou-se que seriam necessários US$ 29,3 milhões em 

investimentos e US$ 13,60 milhões em despesas anuais de custeio para consolidar o sistema 

amapaense de unidades de conservação. Se implementadas, essas UC podem gerar 

anualmente em serviços ambientais cerca de US$ 554,94 milhões (cenário otimista). Esse 

valor representa 52,5% da receita do Fundo de Participação do Estado (FPE) em 2012 e 10% 

do PIB estimado para 2013 (SEPLAN, 2013) e, é suficiente para cobrir todas as despesas com 

a gestão das UC  e ainda, contribuiria com outros investimentos relacionado à conservação.  

A partir da projeção para os próximos dez anos (acrescida de taxas de juros de 

mercado ≈ 8%) o potencial estimado gerado pelos serviços ambientais proporcionados pelas 

UC (US$ 554,94 milhões), poderá alcançar US$ 998,55 milhões em 2023. Esse volume de 

recursos é suficiente para cobrir todas as despesas necessárias para consolidação das unidades 

a partir do 3º ano e ainda, contribuir efetivamente para o incremento da economia local e 

regional, principalmente se atrelado à geração de renda para as populações tradicionais 

residentes nas UC e entorno. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados apresentados neste estudo mostraram que os investimentos 

destinados às unidades de conservação brasileiras são escassos, principalmente no que 

se refere às unidades localizadas no bioma Amazônia. Além disso, são distribuídos 

sem considerar seus principais atributos geopolíticos (dimensão geográfica, tempo de 

criação, grupo, categoria e bioma a que pertencem). Verificou-se que existem 

desproporções na distribuição de recursos em todo o território nacional. Algumas UC 

são privilegiadas com vultosas quantias, em detrimento de outras, que são geridas sem 

recursos, ou com recursos irrisórios que não garantem sequer a execução de suas 

necessidades básicas de manutenção, colocando-as na condição dos chamados 

“parques de papel” existentes ao redor do mundo, especialmente nos países em 

desenvolvimento. 

 Constatou-se que o Estado do Amapá reflete a situação identificada no Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação, visto que as UC amapaenses (à exceção do 

PARNA Montanhas do Tumucumaque e REBIO do Lago Piratuba) convivem com o 

mesmo quadro caótico de subfinanciamento inerente à maioria das UC brasileiras. 

Entretanto, o nível de despesas necessárias ao manejo dessas áreas foi considerado 

baixo quando comparado aos custos de outros sistemas do País. Da mesma forma, 

foram baixos os investimentos estimados para consolidá-las, em comparação aos 

relevantes serviços ambientais fornecidos, principalmente, pelos maciços de florestas 

tropicais que nelas predominam. 

A pesquisa indicou que os referidos serviços ambientais têm potencial para 

gerar receitas que podem garantir a sustentabilidade financeira de todo o sistema de 

UC amapaense e ainda, contribuir para o incremento da economia do Estado, em 

especial, nas comunidades que vivem nessas áreas e seus entornos. Contudo, para que 

o pagamento por serviços ambientais seja efetivado como um negócio exitôso, é 

importante que sejam precedidos do devido planejamento, a fim de que possa ser  

inserido como política governamental, aos moldes do que já é praticado com sucesso 

em dois estados da Amazônia ocidental. 
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Ao término deste estudo, conclui-se que a política de investimentos nas 

unidades de conservação brasileiras tem sido equivocada, considerando que os 

recursos financeiros a elas destinadas, são distribuídos sem considerar suas demandas 

diferenciadas. Além disso, há um subaproveitamento do grande potencial econômico 

dessas áreas, que precisam ser vistas além de seus objetivos precípuos de conservação. 

Para tanto, é indispensável que sejam uniformemente consolidadas, o que só pode ser 

feito com a realização de investimentos que sejam suficientes para suprir suas 

necessidades e garantir o cumprimento de seus objetivos de gestão.  
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QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 
 

SITUAÇÃO FINANCEIRA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇAO (AMAPÁ) 
 

Este questionário tem como objetivo subsidiar parte da Tese de Doutorado Unidades de Conservação: custos de manejo e 
mecanismos de financiamento de autoria da aluna Teresa Cristina Albuquerque de Castro Dias.   
 
Nome da UC: ___________________________________________________________________________________ 
Nome e contato do chefe da UC:___________________________________________________________________ 
Nome e contato do responsável pelas informações: __________________________________________________ 
 

01 – Qual o número de funcionários atualmente na UC? 
 

  
Permanentes 

 
Eventuais 

 
Terceirizado

s 

 
Voluntários 

 
Cooperação 

Nível 
Salarial 
(NB, NM 
ou NS) 

Salário 
Líquido 
(valor / 

funcionário) 
Chefe       R$ 
analista ambiental       R$ 
educador ambiental       R$ 
motoristas       R$ 
administrativo       R$ 
brigadistas       R$ 
financeiro       R$ 
outros (qual)       R$ 
       R$ 
TOTAL XX XX XX XX XX - - 
 

Nível Salarial: NB = Básico; NM = Nível Médio;  NS = Nível Superior 
 
02 – Além da base física (sede da UC), qual a quantidade de postos fixos de fiscalização a UC dispõe atualmente para auxiliar 
na fiscalização/proteção da unidade?_______.  
 
03 – Qual Escritório Regional dá apoio à unidade?______________________________________________________ 
 
04 – Quais os bens disponíveis (que pertencem de fato à unidade) para os trabalhos na UC? 
Exemplo: Tipos de Veículos, barcos, voadeiras, lanchas, imóveis. Discriminar Excelente, Bom, Regular, Péssimo 
 

 
Quantidade 

 
TIPO 

ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO 

(Excelente, Bom, Regular, 
Péssimo, Inservível) 

   
   
   
   
   
   
   
   

 
05 – Com exceção do escritório-sede na capital (Divisão ou Núcleo de UCs), a unidade possui um escritório equipado para o 
gerenciamento da unidade? 

(    ) sim    (    ) não 
 
06 – A UC possui um CUM (Centro de Uso Múltiplo)? (     ) sim     (     ) não 
 
07 – A UC possui trilhas interpretativas? (     ) sim      (     ) não. Caso positivo, qual a quantidade atual em km? ___ km. 
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08 – A UC possui trilhas simples? (     ) sim      (     ) não. Caso positivo, qual a quantidade atual em km? ________ km. 
 
09 – A UC possui Centro de Visitantes? (     ) sim     (     ) não 
 
10 – A UC possui Plano de Manejo Concluído? (     ) sim     (     ) não. Qual o documento e data de publicação? 
 
11 – Quanto a demarcação dos limites da unidade, qual a quantidade atual já foi demarcada? _______ km 
 
12 – Com relação ao levantamento fundiário, qual o tamanho da área da UC em que o mesmo já foi executado? _____ 
hectares 
 
13 – A unidade possui logística marinha ou fluvial? (     ) sim     (     ) não 
 
14 – Você acha que se justifica a construção de um Centro de Visitantes?   (     ) sim     (     ) não  
 Por que: ___________________________________________________________________________________ 
 
15 – Qual o perímetro da unidade? _________ km 
 
16 – Qual a área por bioma da Unidade? 
 Amazônia _________ hectares 
 Área marinha _______ hectares 
 
17 – Quanto é gasto anualmente na UC com os seguintes itens e quais as despesas que você administra? 

Despesas Gasto Anual em Reais (R$) 
Considerar o ano de 2010 

Sob a administração da  
equipe da UC (Sim ou Não) 

Água   
Luz   
Telefone   
Vigilância   
Limpeza e Conservação   
Combustíveis   
Compra de máquinas e equipamentos de informática   
Manutenção com equipamentos e produtos de 
informática 

  

Compra de veículos   
Reparos e manutenção de veículos   
Apoio administrativo   
Rede Embratel   
Viagens de campo (no Estado)   
Viagens fora do Estado   
Outros   
Outros: Referem-se aos gastos, que na sua experiência, são importantes, mas não foram listados acima 
 
18 - A UC recebe algum tipo de suporte/apoio adicional? Quais? 

 Empresas Universidades ONGs Outros (Citar) 
Técnico     
Financeiro     
Voluntário     
Outros     

          
 Obs: Por favor detalhar o máximo possível, a denominação da entidade que dá suporte/apóia, de que forma isso ocorre e 

o valor que representa (por ano), caso exista.  
 
19 - Há visitação?  (     ) sim (     ) não   Cobra-se entrada?  (     ) sim (     ) não    
 

 No de 
visitantes 

Nacionais Estrangeiros Adultos Estudantes Menores Valor do Ingresso em 
reais 



            UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 

        PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIODIVERSIDADE TROPICAL 

 

 

 

 

 No de 
visitantes 

Nacionais Estrangeiros Adultos Estudantes Menores Valor do Ingresso em 
reais 

Pagos        

Não 
pagos 

       

 
Obs: Considerar o ano de 2010 
 
20 – Nos últimos 10 anos, a UC foi contemplada com algum recurso/beneficio oriundo de compensação ambiental?  
 (     ) sim  (     ) não   Caso positivo, especifique o tipo e valor destinado__________________________ 

 
21- Discrimine as fontes de receita da UC e quais delas são gerenciadas diretamente pela equipe técnica da UC? 
 

Fonte Valores em reais 
(2010) 

Gerenciada pela UC 
(Sim ou Não) 

Repasse interno do ICMBio (no caso de UCs federais)   
Repasse interno do governo estadual (no caso de UCs estaduais)   
ONG local   
Empresa   
Compensação por uso ou impactos   
Visitação   
Multas   
Outros tipos de doações    
   

 
 
22 - Como se dá a gestão financeira dos recursos da UC?   
 

 SIM / NÃO 
(Detalhar) 

Conta bancaria?      
Pedido de execução de despesas pela 
Superintendência ou Secretaria? 

 

Há um contador?  
Outros (citar)  

 
23 – Qual o volume de recursos anualmente necessários (valor estimado) para a gestão satisfatória da UC?     R$____________ 
 
24 – Quais as ações necessárias à gestão da unidade para que se alcance a sustentabilidade administrativa e financeira? 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
 Cristina: teresa.cristina.dias@gmail.com ou teresa.dias@ibama.gov.br , fones 3261-1465 e 8121-2307 

 
 
 
 


