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RESUMO 
 
 

Este trabalho originou-se com o intuito de analisar a viabilidade de recategorização de uma 
unidade de conservação localizada nos municípios de Volta Redonda e Barra Mansa, 
cidades pertencentes ao interior sul do estado do Rio de Janeiro. A Área de Relevante 
Interesse Ecológico Floresta da Cicuta foi criada, pelo Decreto Federal nº 90.792 de 09 de 
janeiro de 1985, com objetivo de proteção de um dos últimos fragmentos de Floresta 
Estacional Semidecidual da região. A ARIE Floresta da Cicuta é de propriedade de uma 
empresa privada, sendo atualmente gerida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio). Um pedido de recategorização da Floresta Cicuta foi realizado por 
parte da empresa proprietária, que possui esse direito por ser dona das terras onde a UC 
está inserida, deixando de ser uma Área de Relevante Interesse Ecológico e passando a ser 
uma Reserva Particular do Patrimônio Natural. Como uma ARIE, a UC é gerida pelo ICMBio, 
com o suporte do proprietário da área. Caso seja recategorizada, a Floresta da Cicuta 
passaria a ser gerida pela empresa proprietária e a fiscalização continuaria a cargo do 
ICMBio. Vale lembrar que dentre as 12 classificações de UC somente a RPPN é gerida pelo 
proprietário da terra e não por um órgão público. O que ocorre é que tanto a população 
quanto o Ministério Público Federal não veem essa recategorização com “bons olhos” pois 
acreditam que a empresa proprietária apresenta interesses econômicos em tal 
recategorização. Por outro lado, a empresa alega que tal fato seria de grande valia pois 
desoneraria o ICMBio, uma vez que a empresa seria responsável  por arcar com os custos 
da UC. Ainda uma outra categoria vem sendo cogitada para a Floresta da Cicuta, a de 
Refúgio de Vida Silvestre, categoria esta inserida no grupo de proteção integral e que vem 
ganhando forças com o apoio do Ministério Público. Em função das diversas discussões 
atribuídas a recategorização da Floresta da Cicuta, este estudo visa averiguar em qual 
categoria a Unidade de Conservação da Floresta da Cicuta deve estar inserida. 
 
Palavras-chave: Unidade de Conservação, Recategorização, ARIE Floresta da Cicuta,   

RPPN,RVS.  
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ABSTRACT 
 
 

This work originated with the purpose of analyzing the feasibility of recategorization of a 
conservation unit located in the cities of Volta Redonda and Barra Mansa, cities belonging to 
the southern interior of the state of Rio de Janeiro. The Area of Relevant Ecological Interest 
Floresta da Cicuta was created by Federal Decree Nº 90,792 of January 9, 1985, with the 
objective of protecting one of the last fragments of Semideciduous Seasonal Forest of the 
region. ARIE Floresta da Cicuta is owned by a private company and is currently managed by 
the Chico Mendes Institute for Biodiversity Conservation (ICMBio). A request for 
recategorization of the Cicuta Forest was carried out by the owner company, which owns this 
right because it owns the lands where the UC is inserted, no longer being a Area of Relevant 
Ecological Interest and becoming a Private Natural Heritage Reserve. As an ARIE, the UC is 
managed by ICMBio, with the support of the area owner. If it is recategorized, the Cicuta 
Forest would be managed by the owner company and inspection would continue to be borne 
by ICMBio. It is worth remembering that among the 12 UC classifications only the RPPN is 
managed by the landowner and not by a public agency. What happens is that both the 
population and the Federal Public Ministry do not see this recategorization with "good eyes" 
because they believe that the company owns economic interests in such recategorization. 
On the other hand, the company claims that such a fact would be of great value since it 
would relieve ICMBio, since the company will be responsible for bearing the costs of the UC. 
Still another category has been considered for the Cicuta Forest, the Wildlife Refuge 
category, which is part of the integral protection group and has been gaining strength with 
the support of the Public Prosecutor. Due to the diverse discussions attributed to the 
recategorization of the Cicuta Forest, this study aims to find out in which category the Cicuta 
Forest Conservation Unit should be inserted. 
 

Key words: Conservation Unit, Recategorization, ARIE Cicuta Forest, RPPN, RVS. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Medeiros (2006) a criação de áreas protegidas consiste em uma 

importante estratégia de controle de território, uma vez que com a demarcação do espaço 

ocorre o estabelecimento de limites e dinâmicas de uso e ocupação específicos para a área 

em questão.  

Frequentemente o controle de território e os critérios de uso estabelecidos para as 

áreas protegidas tem como objetivo valorizar seus recursos naturais bem como proteger os 

biomas, ecossistemas e espécies raras ou sob ameaça de extinção (MEDEIROS, 2006). 

As primeiras áreas protegidas criadas no Brasil foram os Parques Nacionais, as 

Florestas Nacionais e as Reservas de Proteção Biológica ou Estética, instituídas através do 

Decreto Federal nº 23.793/34 do Código Florestal de 1934. (MEDEIROS, 2006). 

De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) entende-

se como Unidade de Conservação: 

      

Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente 
instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites 
definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam 
garantias adequadas de proteção (LEI 9.985, 10 DE JULHO DE 
2000). 

 

Existem dois grupos de UC segundo o SNUC, cada um com suas características 

específicas: As Unidades de Proteção Integral e as Unidades de Uso Sustentável. O intuito 

principal das primeiras seria a preservação, garantindo a manutenção dos ecossistemas 

sem uma interferência humana que prejudique essa proteção. Já as Unidades de Uso 

Sustentável tem como principal objetivo permitir uma interação do homem com a área, 

buscando conciliar o uso sustentável dos recursos naturais da Unidade de Conservação 

com a preservação do ambiente. 

As UCs de proteção integral encontram-se classificadas em 5 categorias de acordo 

com o SNUC. São elas: a Estação Ecológica, a Reserva Biológica, o Parque Nacional,  o 

Monumento Natural e, por fim, o Refúgio de Vida Silvestre.  

As UCs classificadas como de Uso Sustentável são: a Área de Proteção Ambiental, a 

Área de Relevante Interesse Ecológico, a Floresta Nacional, a Reserva Extrativista, a 

Reserva de Fauna, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável e a Reserva Particular do 

Patrimônio Natural.  

A Floresta da Cicuta é atualmente classificada como uma Área de Relevante 

Interesse Ecológico - ARIE que de acordo com o SNUC são definidas como áreas 
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geralmente de pequena extensão com pouca ou nenhuma ocupação humana, que 

apresentam características naturais extraordinárias ou possuem em seu território 

exemplares raros da biota regional, tendo como objetivo manter esses ambientes bem como 

regular o uso compatível com a proteção do local.  

A ARIE Floresta da Cicuta é de propriedade de uma empresa privada, que neste 

trabalho será referida como empresa X, sendo localizada na Fazenda Santa Cecília, 

pertencente a companhia em questão.  

Uma possível necessidade de recategorização da Floresta da Cicuta foi sugerida 

pela empresa X dona das terras na qual a atual ARIE está situada. Ainda uma outra 

categoria vem sendo cogitada para a Floresta da Cicuta, a de Refúgio de Vida Silvestre, 

categoria esta inserida no grupo de proteção integral. Apesar dessa possibilidade já ter sido 

evidenciada a algum tempo, tal discussão vem tomando e se mostrando uma solução 

bastante contundente com as características e objetivos da floresta em questão.  

Em função das diversas discussões atribuídas a recategorização da Floresta da 

Cicuta envolvendo seu órgão gestor, Ministério Público Federal e população local, este 

estudo visa averiguar em qual categoria a Unidade de Conservação da Floresta da Cicuta 

deveria estar inserida. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

A Floresta da Cicuta representa um dos últimos fragmentos de Floresta Estacional 

Semidecidual da região do Vale do Paraíba, além de apresentar uma notável importância 

ecológica, biológica e social.  

Além da Floresta da Cicuta, esse tipo de formação territorial só encontra proteção 

específica no Estado do Rio de Janeiro na Unidade de Conservação Estação Ecológica 

Estadual de Guaxindiba, sendo que essas ainda se diferem visto que Guaxindiba está 

próximo à foz do Rio Paraíba do Sul, em altitudes que não ultrapassam 200 metros e a 

Cicuta está no médio curso desse rio e em ambiente sub-montano.  

A UC representa hoje um refúgio para algumas espécies ameaçadas de extinção 

como é o caso da espécie Alouatta clamitans Cabrera, 1940, conhecida como bugio ruivo. 

Assim como a Alouatta clamitans, a presença de outras espécies em perigo de extinção 

como Leopardus pardais e Cuniculus paca, precisam de intervenções que possibilitem tanto 

sua proteção como a conexão com outros fragmentos afim de mitigar os efeitos ocasionados 

pela consanguinidade, como o que vem acontecendo com outra espécie rara encontrada na 

zona de amortecimento da unidade, o morcego Molossops neglectus (ICMBio, 2016). No 

que diz respeito às espécies da flora, exemplares como o jequitibá-rosa (Cariniana legalis), 

jatobá (Hymenaea courbaril), além de uma figueira centenária (Ficus cyclophylla), também 

são de extrema importância (ICMBio, 2016).   

A Floresta da Cicuta ainda, por estar inserida num contexto extremamente urbano e 

próximo de universidades e curso técnicos voltados para a área ambiental, representa um 

verdadeiro laboratório vivo sendo de grande importância sua conservação (ICMBio,2016). 

Partindo dessas premissas, esta pesquisa torna-se importante para discutir a 

categoria mais adequada para a Floresta da Cicuta e seu entorno. 
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3 PROBLEMA 

 

As mudanças de categoria poderiam comprometer a preservação/ conservação da 

área em questão?  
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4 HIPÓTESES 

 

Considerando que a atual categoria em que a Floresta da Cicuta está inserida não 

condiz com suas características de preservação / conservação qual categoria seria a mais 

indicada para a Unidade de Conservação.   
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5 OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo principal deste estudo foi analisar criticamente qual seria a categoria mais 

adequada frente a recategorização da Unidade de Conservação. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

(1) Verificar se as necessidades e objetivos da UC estão de acordo com a categoria 

vigente; 

(2) Identificar possíveis fragilidades na gestão da UC; 

(3) Averiguar os possíveis benefícios/malefícios que uma recategorização 

acarretaria para a UC. 
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6 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

6.1 FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL 

 

O Bioma Mata Atlântica é formado pelas seguintes formações florestais: Floresta 

Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila Mista, também denominada de Mata de Araucárias; 

Floresta Ombrófila Aberta; Floresta Estacional Semidecidual; e Floresta Estacional Decidual, 

bem como os manguezais, as vegetações de restingas, campos de altitude, brejos 

interioranos e encraves florestais do Nordeste (Lei 11.428/2006).  

Abrangendo inicialmente 1.315.460 km2 e estendendo-se originalmente ao longo de 

17 Estados (Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do 

Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Alagoas, Sergipe, Paraíba, 

Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí), da Mata Atlântica atualmente restam 

apenas 8,5 % de remanescentes florestais acima de 100 hectares dos que existiam 

originalmente (SOS MATA ATLÂNTICA, 2016). Atualmente, de todos os fragmentos de 

floresta nativa maiores de 3 hectares, tem-se apenas 12,5%. De acordo com o SOS Mata 

Atlântica (2016) os trechos com maior preservação da Mata Atlântica  se encontram no 

interior de Unidades de Conservação, merecendo portanto de ações de planejamento 

eficientes que garantam sua proteção. 

O mapa a seguir estabelece as delimitações das formações florestais e ecossistemas 

associados do Bioma Mata Atlântica: 
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Figura 6.1: Mapa de Área de aplicação de Lei nº 11.428/2006 (Fonte: IBGE, 2006) 

 

Com sua rica diversidade de fauna e flora, o bioma Mata Atlântica conta com 

inúmeros exemplares de espécies com risco de extinção devido a exploração exacerbada 

de seus recursos naturais. Sua fragmentação muitas vezes impossibilita a mobilidade de 

diversas espécies que por fim acabam confinadas dentro de ilhas sem a possibilidade de 

conexão com outras áreas, levando muitas vezes a perda dessas espécies por problemas 

de consanguinidade ao longo do tempo. É de extrema importância a busca pela proteção 

das áreas que envolvem esse bioma para que se possa preservá-lo para as gerações 

futuras, princípio básico da Constituição Federal compreendido em seu  Art. 225. 

Sua exploração e deterioração vem ocorrendo ao longo de anos, desde a descoberta 

do Brasil, quando suas florestas começaram a ser destruídas em consequência de uma 

exploração desordenada. No estado do Rio de janeiro pode-se verificar exemplos claros da 

destruição da Mata Atlântica principalmente na porção noroeste do estado.  Com base 

nesses dados fica evidente a real e grande necessidade de proteger as áreas que ainda 
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sobrevivem a essa destruição em massa sendo muito importante que todas as ações 

cabíveis sejam tomadas a fim de que se possa preservar o que resta desse bioma. 

Dentre os ecossistemas da Mata Atlântica, se dará destaque neste trabalho as 

Florestas Estacionais Semideciduais que constam de ambientes que transitam entre a zona 

úmida costeira e o ambiente semiárido o que lhe atribui o nome de “mata seca” pelo qual 

também é conhecida.  A Floresta Estacional é caracterizada pela ocorrência de 4 a 6 meses 

secos ou por 3 meses abaixo de 15ºC (IBGE, 2012). A semideciduidade da folhagem da 

cobertura florestal é determinada pela ocorrência do clima estacional sendo que a 

porcentagem de árvores caducifólias no conjunto florestal situa-se ordinariamente entre 20% 

e 50% (IBGE, 2012). 

A Floresta da Cicuta, Unidade de Conservação pertencente ao bioma Mata Atlântica, 

consta de um dos últimos fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual do Rio de 

Janeiro, ecossistema este com sérios riscos de extinção. 

 

6.2 AS PRIMEIRAS ÁREAS PROTEGIDAS 

 

6.2.1 De 1934 à 1964 

 

Devido à pressão  dos movimentos em prol do meio ambiente que vinham ocorrendo 

em escala mundial, a década de 1930 foi marcada por uma preocupação com a gestão de 

áreas protegidas passando a ter uma maior relevância e por consequência um mais 

aguçado olhar do ponto de vista político. 

O código florestal Dec. 23793/1934, veio como um ponto marcante no processo de 

regulamentação das áreas protegidas no Brasil, prevendo em seu texto as seguintes 

categorias de proteção: Parque Nacional, Floresta Nacional e Reserva de Proteção 

Biológica ou Estética. No mesmo ano são criados o Código de Caça e Pesca (Dec. 

23627/1934), o Código de águas (Dec. 24643/1934) e o Decreto 24645/1934 de Proteção 

aos Animais (MEDEIROS, 2006). O Parque Nacional de Itatiaia foi resultante desse período, 

sendo este considerado a primeira Unidade de Conservação Federal do Brasil (MEDEIROS, 

2006). De acordo com Medeiros (2006) destes instrumentos, o Código Florestal foi o mais 

importante, uma vez que definiu de forma objetiva as bases para a proteção territorial dos 

principais ecossistemas florestais bem como das demais formas de vegetação naturais 

brasileiras.  
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6.2.2 De 1965 à 1999 

 

Em 1965, foi instituído o Novo Código Florestal por meio da Lei 4.771 de 15/09/1965 

com objetivos não muito diferentes do seu antecessor, salvo a extinção das quatro tipologias 

de áreas protegidas previstas na versão do Código de 1934, e que no Novo Código foram 

substituídas por quatro outras novas: Parque Nacional e Floresta Nacional (anteriormente 

categorias específicas), as Áreas de Preservação Permanente  e a Reserva Legal 

(MEDEIROS, 2006).   

No ano de 1967 o Código de Caça e Pesca foi substituído pela lei de Proteção aos 

Animais (Lei nº 5.197/1967) que diferentemente do que aconteceu com o Novo Código 

Florestal, trouxe avanços significativos, passando a garantir o direito à proteção de espécies 

animais em seus ambientes nativos assim como a criação de espaços específicos 

denominados refúgios e reservas, destinados à sua preservação. A nova lei trouxe consigo 

também textos específicos ao exercício da caça, não previstos na redação do Código de 

Caça em vigor (MEDEIROS, 2006). 

Com o avanço no processo de expansão das áreas protegidas surgiu a necessidade 

de uma instituição específica onde se pudesse centralizar a gestão de todas as áreas 

protegidas brasileiras. Surge então, em 1967, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 

Florestal (IBDF), dentro do Ministério da Agricultura tendo dentre seus objetivos principais a 

gestão das áreas protegidas existentes (STRAPAZZON E MELLO, 2015).  

De acordo com Medeiros (2006) em 1973 foi criada a Secretaria Especial do Meio 

Ambiente - SEMA, que nasceu em meio a necessidade de criação de uma estrutura central 

capaz de elaborar, organizar, integrar e conduzir um projeto político nacional voltado ao 

meio ambiente que tivesse além de uma forte atuação interna, uma expressiva 

representatividade no cenário externo devido ao impacto decorrente dos debates 

provenientes da Conferência de Estocolmo e do Clube de Roma. Vinculada ao Ministério do 

Interior e criada a partir do Decreto n°73.030 em 30/10/1973, a SEMA passou assim a dividir 

com o IBDF a responsabilidade pela gestão e fiscalização da política brasileira para as 

áreas protegidas (MEDEIROS, 2006).  

Segundo Medeiros (2006), esperava-se que a partir da sua criação, a SEMA fosse 

assumir todas as funções de gestão das áreas protegidas, ficando com o IBDF somente a 

responsabilidade de fomentar o desenvolvimento da economia florestal, o que não 

aconteceu, ainda de acordo com Medeiros (2006), por razões de cunho político, fazendo 

com que a SEMA criasse um programa próprio de áreas protegidas que ficariam sob sua 

responsabilidade.  
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Após anos de estudo e sob a justificativa de preencher lacunas existentes no modelo 

nacional de criação de áreas protegidas, a SEMA propôs novas tipologias em seu programa 

próprio de UCs sendo elas: Estação Ecológica e Área de Proteção Ambiental em 1981, 

Reserva Ecológica e Área de Relevante Interesse Ecológico em 1984 e Reservas 

Particulares do Patrimônio Natural em 1996 (MEDEIROS, 2006).   

Não tardiamente, a sobreposição das tipologias das duas instituições anteriormente 

citadas começou a ser constatada. Além disso, de acordo com Medeiros (2006), estudos 

desenvolvidos desde a década de 70 no âmbito do IBDF já demostravam  a necessidade de 

promover uma maior ordenação no processo de criação de áreas protegidas através de um 

sistema único e integrado.  

No ano de 1979, o IBDF em conjunto com a Fundação Brasileira para Conservação 

da Natureza (FBCN) elaborou um estudo denominado Plano do Sistema de Unidades de 

Conservação do Brasil (PSUC) com intuito de identificar as áreas mais relevantes para 

conservação da natureza no Brasil além de propor a criação de um conjunto integrado de 

áreas protegidas (MEDEIROS, 2006). Este documento ainda teve uma versão revisada 

lançada em 1982 (MEDEIROS, 2006). De acordo com Wallauer et al. (1998) este plano teve 

como principal objetivo o minucioso estudo da região amazônica bem como a revisão das 

categorias de manejo pré-existentes no país pois as mesmas não eram suficientes para 

atender tanto as áreas protegidas já existentes quanto outras necessárias, avaliando, por 

exemplo, que os Parques Nacionais e Reservas biológicas existentes na época não eram 

suficientemente representativos dos principais ecossistemas brasileiros. Outro fato 

destacado por Wallauer et al. (1998) é que a legislação anterior ao Plano só previa quatro 

categorias de manejo, duas de usos indireto (Parque nacional e Reserva Biológica) e duas 

de uso indireto (Floresta Nacional e Parque de Caça) o que complicava tanto a conservação 

quanto a proteção de algumas áreas. O PSUC tinha dentre suas propostas a criação de 

algumas categorias além das já existentes sendo elas: Monumento Natural, Santuário ou 

Refúgio de Vida Silvestre, Parque Natural, Reserva de Fauna, Reserva Indígena, 

Monumento Cultural e ainda, Reserva da Biosfera e Reserva do Patrimônio Mundial 

(STRAPAZZON E MELLO, 2015).   

As categorias de manejo propostas pelo Plano do Sistema de Unidades de 

Conservação do Brasil de 1979  foram (WALLAUER et al., 1998): 

a) Categorias de Manejo de Importância Nacional; 

- Parque Nacional, 

- Reserva Científica ou Biológica, 

- Monumento Natural, 
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- Santuário ou Refúgio da Vida Silvestre; 

b) Categorias de Manejo complementares; 

- Estação Ecológica, 

- Rio Cênico, 

- Rodovia Parque, 

- Reserva de Recursos (Reservas Florestais); 

c) Categoria de Manejo Adicionais; 

- Parque Natural, 

- Floresta Nacional, 

- Reserva Indígena, 

- Parque de Caça, 

- Monumento Cultural (Sítios históricos); 

d) Categorias de Manejo Regionais ou Locais; 

- Parque Estadual, 

- Parque Municipal, 

- Reserva Biológica Estadual, 

- Reserva Biológica Municipal, 

- Parques de Caça Estaduais, 

- Parques de Caça Municipais, 

- Outras; 

e) Categorias de Manejo de Importância Mundial; 

- Reserva da Biosfera, 

- Reserva do Patrimônio Mundial. 

Ainda como parte dos encaminhamentos do Plano do Sistema de Unidades de 

Conservação, o IBDF solicita em 1988, desta vez à ONG FUNATURA, uma avaliação crítica 

das categorias de UCs existentes bem como a confecção de um anteprojeto de lei para o 

futuro Sistema Nacional de Unidades de Conservação (MEDEIROS 2006). 

Em 1989, segundo Dias e Pereira (2010) o Brasil foi alvo de muitas críticas relativas 

a sua gestão ambiental, principalmente devido as queimadas na Amazônia e ao assassinato 

de Chico Mendes, fato que levou a criação, pelo governo Sarney, do Instituto Brasileiro de 

Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) por meio da Lei 7.735, de 

22/02/1989. Com o intuito de fundir as funções  da SEMA, IBDF, Superintendência da 

Borracha e Superintendência do Desenvolvimento e da Pesca, o IBAMA surgiu com a 

responsabilidade de corrigir a sobreposição de funções entre os órgãos ambientais 
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existentes, cumprindo o papel de fiscalizar e administrar as áreas protegidas nacionais 

(DIAS E PEREIRA, 2010) .  

Ainda em 1989, a FUNATURA entrega ao IBAMA a proposta que continha nove 

categorias de UC em três grupos: Proteção integral, Manejo Provisório e Manejo 

Sustentável como pode ser visto a seguir (WALLAUER et al., 1998): 
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Quadro 6.1 : Categorias propostas pela FUNATURA - 1989 
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Fonte : Wallauer et al., 1998 
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 De acordo com Medeiros (2006), em maio de 1992, este anteprojeto foi apresentado 

ao então Presidente Fernando Collor de Mello pela Secretaria do Meio Ambiente, que o 

encaminhou ao Congresso Nacional, sendo agora  sob a forma do Projeto de Lei 

n°2.892/92.  

Segundo Wallauer et al.  (1998) algumas propostas de substitutivos foram surgindo 

devido as intensas discussões em todo território nacional. Dentre essas discussões 

podemos destacar a proposta de substitutivo do deputado Fabio Feldmann elaborado em 

1994 onde, dentre suas propostas, continham as seguintes alterações sobre inclusão e 

substituição de termos: inclusão da  definição dos termos “uso direto e indireto, plano de 

manejo e zoneamento”; modificação dos termos “conservação da natureza e unidades de 

conservação”; substituição do termo “zona tampão por zona de transição” (WALLAUER et 

al., 1998). Foram mantidos os mesmos grupos de categorias de manejo propostos no 

Projeto de Lei. O substitutivo apresentava ainda propostas de complementação de alguns 

itens e ainda a inclusão de mais um artigo que definia como seriam utilizados os recursos 

financeiros provenientes do valor dos ingressos cobrados para entrar nas UCs. Tais 

alterações foram enviadas ao IBAMA/MMA que por sua vez fez algumas pequenas 

alterações que não implicavam em mudança no entendimento dos artigos (WALLAUER et 

al., 1998). 

Em dezembro de 1996, de acordo com Wallauer et al.  (1998), o deputado Fernando 

Gabeira entrou com outra proposta de substitutivo com inclusões de novos artigos no texto 

além de inúmeras alterações como: alteração do termo “zona de transição para zona de 

amortecimento”, inclusão dos termos de recurso natural, proteção integral, conservação “in 

situ”, usos sustentável, extrativismo, recuperação, população tradicional, zoneamento e 

corredores ecológicos”. Inclui ainda dois novos objetivos: “proteger as fontes de alimento, os 

locais de moradia e outras condições materiais de subsistência de populações tradicionais, 

respeitando sua cultura e promovendo-as social e economicamente; e proteger e valorizar o 

conhecimento das populações tradicionais, especialmente sobre formas de manejo dos 

ecossistemas e uso sustentável dos recursos naturais”. Entretanto a mudança mais 

significativa desse Substitutivo foi com relação às categorias de unidades de conservação 

alterando para somente dois grupos em detrimento dos três existentes no projeto de lei e 

que permaneceram no substitutivo de Feldmann, sendo eles: Unidades de Proteção Integral 

(Estação Ecológica, Parque Nacional, Monumento Natural, Refugio de Vida Silvestre e 

Reserva Particular do Patrimônio Natural) e de Uso Sustentável (Área de Proteção 

Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, 
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Reserva de fauna, Reserva Produtora de Água, Reserva Ecológico-Cultural e Reserva 

Ecológica Integrada).  

 

6.2.3 A partir de 2000 

O ano de 2000 foi marcado pelo criação do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza – SNUC, instituído pela Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000 que 

estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de 

conservação. Dias e Pereira (2010) consideram que o SNUC foi resultado de inúmeros 

debates e enfrentamentos de interesse entre ambientalistas, ONGs, cientistas, populações 

tradicionais e organizações privadas. 

Os objetivos do SNUC, de acordo com a Lei que o estabelece são: 

Art. 4º (...) 
I - contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos 
recursos genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais; 
II - proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e 
nacional; 
III - contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de 
ecossistemas naturais; 
IV - promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos 
naturais; 
V - promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da 
natureza no processo de desenvolvimento; 
VI - proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza 
cênica; 
VII - proteger as características relevantes de natureza geológica, 
geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e 
cultural; 
VIII - proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos; 
IX - recuperar ou restaurar ecossistemas degradados; 
X - proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa 
científica, estudos e monitoramento ambiental; 
XI - valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica; 
XII - favorecer condições e promover a educação e interpretação 
ambiental, a recreação em contato com a natureza e o turismo 
ecológico; 
XIII - proteger os recursos naturais necessários à subsistência de 
populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento 
e sua cultura e promovendo-as social e economicamente  (LEI 9.985, 
10 DE JULHO DE 2000). 

 

No SNUC foram mantidos os mesmos grupos de categorias de manejo presentes no 

Substitutivo Gabeira havendo, entretanto, alterações em algumas categorias de manejo 

pertencentes as estes grupos como pode ser visto no quadro a seguir: 
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Quadro 6.2: Quadro comparativo das categorias de manejo entre o Substitutivo Gabeira e o SNUC.  

 

 

Fonte : Wallauer et al., 1998 
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Medeiros (2006) ressalta que o SNUC, apesar de ter representado um inegável 

avanço com relação à temática proteção da natureza não conseguiu alcançar todas as suas 

pretensões que tinham como objetivo criar um único instrumento capaz de integrar a criação 

e a gestão das distintas tipologias existentes no país. 

 

6.3 O SISTEMA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

As Unidades de Conservação de proteção integral encontram-se classificadas em 

cinco categorias de acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. São elas:  

Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural e o Refúgio da 

vida Silvestre (BRASIL, 2000). 

As UCs classificadas como de Uso Sustentável são: A Área de Proteção Ambiental – 

APA, ARIEs (Áreas de Relevante Interesse Ecológico), Floresta Nacional, Reserva 

Extrativista, Reserva de Fauna Reserva de Desenvolvimento Sustentável e aReserva 

Particular do Patrimônio Natural (BRASIL, 2000). 

De acordo com o SNUC, as áreas de proteção integral e as de uso sustentável 

apresentam os seguintes objetivos: 

 

Art. 7º (...) 
§  1º O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é preservar 
a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos 
naturais, com exceção dos casos previstos nesta Lei. 
§ 2º O objetivo básico das Unidades de Uso Sustentável é 
compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de 
parcela dos seus recursos naturais. (LEI 9.985, 10 DE JULHO DE 
2000). 
 

Para decidir o grau de preservação (proteção integral ou uso sustentável) bem como 

qual a categoria se enquadrará a UC é necessário uma série de estudos técnicos . É 

importante ainda que haja a participação da população local e que a mesma tenha um bom 

entendimento à respeito de todo o processo de criação da UC em questão. Após esse 

detalhado estudo e chegando a conclusão de qual é o principal objetivo da UC bem como o 

tipo de uso específico para área já é possível definir em qual categoria essa UC estará 

enquadrada. 

A tabela a seguir relata o quantidade de UCs hoje existentes nas esferas federal, 

estadual e municipal. 
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Tabela 6.1: Unidades de conservação brasileiras 

 

 
Fonte: CNUC/ MMA - 2017 
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6.4 UM BREVE HISTÓRICO DA CATEGORIA REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE  

 

Ao longo da evolução das áreas protegidas no Brasil, a categoria Refúgio de Vida 

Silvestre veio aparecendo com diferentes nuances até a publicação do SNUC. A primeira 

vez que uma categoria semelhante ao RVS aparece foi com a publicação do Código e Caça 

e Pesca, através do Decreto 23.793/1934, porém a mesma apresentava uma definição mais 

focada na proteção de espécies e recursos (MEDEIROS, 2006), diferente do que aparece 

na publicação do SNUC onde o foco principal seria o ambiente e não as espécies em si. 

No ano de 1979, o IBDF em conjunto com a FBCN elaborou um estudo denominado 

Plano do Sistema de Unidades de Conservação do Brasil, no qual a UC Santuário ou 

Refúgio de Vida Silvestre aparece com o objetivo de assegurar a sobrevivência de espécies 

ou populações de fauna migratória ou residente, endêmica e biótopos únicos, que tivessem 

significado regional, nacional ou mundial (WALLAUER et al., 1998). Dessa forma Wallauer 

et al. (1998) entende que essas áreas deveriam ser relativamente pequenas uma vez que 

seriam proporcionais à necessidade do habitat ou das características especificas das 

espécies protegidas. 

Anos depois, uma avaliação crítica encomendada à ONG FUNATURA pelo IBDF em 

1988, resultou na proposta entregue ao IBAMA em 1989, incluindo a categoria Refúgio de 

Vida Silvestre no grupo de Proteção Integral, absorvendo os objetivos da Área de Relevante 

Interesse Ecológico, extinguindo dessa forma a categoria ARIE nessa proposta 

(STRAPAZZON E MELLO, 2015). Em 1992, o anteprojeto de 1989 foi transformado em 

Projeto de Lei. 

O Projeto de Lei Nº 2.892 de 1992 defini o RVS como:  

Art. 16º 
(...)UCs que se destinam a assegurar condições para existência ou 
reprodução de espécies ou comunidades da flora local, bem como de 
fauna residente ou migratória. É permitida a visitação pública, 
condicionada a restrições específicas. 
Art. 23º 
As UCs incluídas no Grupo de Proteção Integral, previstas no art. 11 
desta Lei, serão criadas pela União, Estados, Distrito Federal e pelos 
municípios em terras de seus domínios ou de domínio privado 
mediante a desapropriação. 
(...) 
§2º Nos Refúgios de Vida Silvestre, a manutenção de áreas de 
domínio privado dependerá da viabilidade de compatibilização dos 
objetivos da Unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais 
do local pelo proprietário. 
§3º Não havendo aquiescência do proprietário as condições 
propostas para a coexistência do Refúgio de vida Silvestre com o uso 
da propriedade, caracterizando o efetivo interesse público, proceder-
se-á a desapropriação. 
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Art. 24º 
Nos Refúgios de Vida Silvestre, nas Reservas de Recursos Naturais, 
na Áreas de proteção ambiental e nas Reservas Particulares do 
Patrimônio Natural, previstas no art. 37º desta Lei, de acordo com os 
princípios constitucionais que regem o exercício do direito de 
propriedade, o Poder Executivo poderá estabelecer normas limitando 
ou proibindo atividades que conflitem com as finalidades que 
determinam a criação da UC. (PROJETO DE LEI Nº 2892 DE 1992) 

 

Um Substitutivo ao Projeto de Lei foi apresentado pelo Deputado Fábio Feldmann e 

posteriormente alterado por um novo Substitutivo dessa vez proposto pelo Deputado 

Fernando Gabeira. A principal alteração no que diz respeito aos RVS foi a modificação no 

foco de proteção que no PL e no Substitutivo de Feldmann se referia as “condições de 

existência ou reprodução de espécies ou comunidades” e no substitutivo de Gabeira passou 

a se referir como “proteção dos ambientes naturais onde se asseguravam condições de 

existência ou reprodução de espécies ou comunidades” definição essa que permaneceu na 

publicação do SNUC (STRAPAZZON E MELLO, 2015). 

No Substitutivo de Feldmann também pode-se observar uma alteração relevante 

quanto aos RVS no que tange a definição do termo “uso indireto”. Desde o PL os RVS já 

estavam incluídos na categoria de Proteção Integral onde só eram permitidos o seu uso 

indireto, porém na PL não havia explicação desse termo causando muitas discussões sobre 

a abrangência do mesmo. No Substitutivo de Feldmann o termo foi definido como “aquele 

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

(STRAPAZZON E MELLO, 2015), definição essa que também permanece na versão final do 

SNUC. Strapazzon e Mello (2015), supõe que com essa definição de “uso indireto” as únicas 

atividades permitidas nas UCs de Proteção Integral seriam as de turismo, educação e 

pesquisa. 

Strapazzon e Mello (2015) ainda aponta que o PL trouxe a proibição da introdução 

de espécies autóctones em UCs sem mencionar exceções para os RVS, entretanto no 

Substitutivo de Feldmann aparece que nessas unidades (RVS) seriam permitidos a criação 

de animais domésticos desde que fosse compatível com as finalidades da unidade. Tal 

exceção se manteve no SNUC, juntamente com a possibilidade de cultivo de plantas que 

fossem também consideradas compatíveis, sendo essa última observação referente ao 

Substitutivo Gabeira (STRAPAZZON E MELLO, 2015).  

Parte da complexidade inerente a gestão de uma UC de categoria RVS está no fato 

do que parece ser uma falta de identidade da mesma, do que seria permitido efetivamente 

nessas unidades que em sua grande maioria está inserida dentro de propriedades privadas 

(STRAPAZZON E MELLO, 2015). 
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Ao longo da elaboração do SNUC houveram mudanças de concepção no que diz 

respeito aos objetivos de um RVS, passando de um foco mais pontual envolvendo a 

proteção de recursos específicos sobretudo da fauna, para um conceito mais abrangente 

envolvendo a proteção do ambiente natural como um todo. 

O RVS é visto por alguns como uma categoria onde é permitido uma certa 

flexibilidade no que tange seu grau de proteção, sendo considerada por muitos como uma 

categoria de manejo híbrida entre os grupos de proteção integral e de usos sustentável 

(STRAPAZZON E MELLO, 2015). Parte dessa complexidade de identidade ao se conceituar 

um RVS se deve ao fato de em sua maioria estarem inseridos dentro de propriedades 

particulares. Também pode-se atribuir essa dificuldade de compreensão quanto ao RVS 

quando se analisa os tipos de uso permitidos nessas UCs. Nesse ponto pode-se observar 

certa falta de compreensão no que se refere ao uso indireto permitido nas unidades de 

proteção integral. Como definição de uso indireto o SNUC (2000) se refere ao mesmo como 

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

É importante destacar aqui o papel do Plano de Manejo na condução da gestão de 

uma UC. É nele que constarão as diretrizes a serem seguidas na condução da UC de forma 

mais específica, abrangendo as formas de uso permitidos na mesma, respeitando o grupo 

que a UC está inserida, porém de forma mais específica às características e objetivos da 

Unidade. 

Com relação a inserção dos RVS em propriedades particulares a sua complexidade 

se refere ainda nas expectativas de aproveitamento dessas áreas por parte dos 

proprietários, o que remete novamente aos tipos de uso permitidos e ao questionamento se 

caberia a uma UC de Proteção Integral estar inserida em uma propriedade privada. Para 

Strapazzon e Mello (2015), existe uma dificuldade prática ao se definir, por exemplo, as 

atividades econômicas consideradas de uso indireto que seriam portanto permitidos nas 

UCs de proteção integral.  

A desapropriação dessas áreas parece ser a resposta para algumas questões que 

envolvem os RVS. Strapazzon e Mello (2015) demostra em sua pesquisa a opinião de 

alguns gestores de RVS Federais, dentre eles, um se refere a uma possível estratégia do 

governo para conseguir escapar do ônus da desapropriação dessas áreas, o que está 

previsto no SNUC caso os usos da UC sejam incompatíveis com seus objetivos. A seguir, 

um trecho do SNUC fala sobre as particularidades do RVS: 

Art. 13º  
(...) 
§ 1º O Refúgio de Vida Silvestre pode ser constituído por áreas 
particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da 
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unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local 
pelos proprietários.  
§ 2º Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as 
atividades privadas ou não havendo aquiescência do proprietário às 
condições propostas pelo órgão responsável pela administração da 
unidade para a coexistência do Refúgio de Vida Silvestre com o uso 
da propriedade, a área deve ser desapropriada, de acordo com o que 
dispõe a lei. (LEI 9.985, 10 DE JULHO DE 2000). 
 
 

Segundo Strapazzon e Mello (2015), diante da complexidade da categoria RVS, 

analistas ambientais lotados nessas UCs, no ano de 2009, iniciaram discussões sobre 

normas e diretrizes de gestão de RVS. Entretanto, o ICMBio não deu continuidade à 

tratativas sob a justificativa de que um Grupo de Trabalho (GT) do Conselho Nacional de 

Meio Ambiente (CONAMA) atenderia a demanda pois tal grupo já tinha como objetivo 

regulamentar outras categorias, dentre elas o Refúgio de Vida Silvestre. Entretanto o 

processo de criação do GT consta com status “inativo” na página do Ministério 

(STRAPAZZON E MELLO, 2015).  Contudo, apesar de suas características particulares, de 

acordo com o SNUC é caracterizada como uma UC de Proteção integral. 

Como visto anteriormente, a proposta entregue ao IBAMA pela ONG FUNATURA em 

1989, inclui a categoria Refúgio de Vida Silvestre absorvendo os objetivos da Área de 

Relevante Interesse Ecológico de forma a extingui-la nessa proposta. A mesma, no entanto, 

foi resgatada no Substitutivo que foi aprovado na Câmara, de forma que as duas categorias 

passaram a coexistir (STRAPAZZON E MELLO, 2015). Pádua citado por Strapazzon e Mello 

(2015), em seu trabalho, analisa as ARIEs como similares aos RVSs, mantendo ambas forte 

relação com a proteção da fauna.  

Essa semelhança pode ser verificada ainda pelo pensamento de alguns autores de 

que os RVS deveriam ter como característica áreas relativamente pequenas assim com é 

definido para as ARIEs. 

Sabe-se que as ARIEs pertencem ao grupo de Uso sustentável e os RVSs ao grupo 

de Proteção Integral, sendo esse fato bastante relevante no que diz respeito ao grau de 

preservação da UC. Sabe-se que nas UCs de proteção integral somente é permitido o uso 

indireto de seus recursos naturais ao passo que nas unidades de uso sustentável  o uso 

direto é permitido desde este seja compatível com as diretrizes expressas no Plano de 

Manejo da UC.  

O que se sabe é que muito ainda tem que se otimizar com relação a definição de 

cada categoria de forma mais individualizada para que não haja dúvidas quanto ao papel de 

cada uma na proteção de uma determinada área.   
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6.5 OS IMPACTOS AMBIENTAIS NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO URBANAS 

 

A intensa fragmentação aparece como uma das questões mais relevantes no que diz 

respeito aos impactos ocorrentes na Floresta da Cicuta. Maciel (2007) sugere que apesar de 

ser uma das principais estratégias de conservação in situ, as UCs não conseguem evitar a 

fragmentação, que por sua vez não permite que ocorra o fluxo gênico bem como a 

movimentação da biota, necessários para uma eficiente manutenção de espécies, habitats e 

ecossistemas a longo prazo. Como forma de tentar contornar essa situação, o SNUC criou a 

estrutura de mosaicos (MACIEL,2007). 

   A ação antrópica muitas vezes age como fator primordial no processo de 

fragmentação florestal. A expansão populacional bem como as atividades econômicas 

exercidas pelo homem trazem como consequência a devastação de grandes áreas verdes, 

sendo o aumento das áreas de pastagem e das grandes cidades exemplos disso.  

Infelizmente esses fragmentos estão cada vez mais isolados o que prejudica gravemente o 

fluxo gênico entre as espécies. Por estar localizada muito próxima a zona urbana, a ARIE 

Floresta da Cicuta se encontra constantemente exposta à impactos ambientais ocasionados 

por essa configuração. A UC ainda apresenta a sua montante um antigo aterro sanitário, o 

lixão de Volta Redonda, que mesmo estando desativado não recebeu o devido tratamento 

tendo ainda o chorume acumulado em tanques desaguando no rio Brandão, interferindo de 

forma significante na biota da área. Vale ressaltar que na época de sua implantação não 

foram feitos os processos de impermeabilização da área, o que acarreta até hoje em um 

risco ambiental grave. Essas situações entre outras sugerem que sem uma fiscalização 

adequada, sua proteção mediante a pressão antrópica será bastante árdua. 

Grande parte dos incêndios que atingem as UCs são de origem antrópica, seja ele 

acidental ou proposital. De acordo com Medeiros e Fiedler (2004), as principais causas de 

incêndios em UCs no Brasil tem relação principalmente ao uso incorreto do fogo por 

pessoas para renovação de pastagens além de limpeza dos restos de culturas nas 

propriedades vizinhas. Os incêndios florestais são considerados particularmente graves em 

áreas pequenas, em ecossistemas muito sensíveis, em áreas isoladas por cidades ou 

monoculturas agrícolas e em áreas com espécies raras e/ou ameaçadas de extinção, 

considerando que grande parte das UCs no Brasil apresentam uma ou mais dessas 

características (MEDEIROS e Fiedler, 2004).  

Outros tipos de uso ilegal são encontrados com certa frequência em áreas protegidas 

no geral. Em um estudo realizado na Amazônia, Kauano, Silva e Michalski (2017) mapeou 

4.243 infrações por uso ilegal de recursos naturais, totalizando 27 tipos de uso ilegal de 
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recursos naturais sendo a maior parte relacionada à supressão e degradação da vegetação 

(37,36%), seguida de pesca ilegal (27,34%) e atividades de caça (18,15%). 

A grande importância em se ter uma gestão eficiente na Floresta da Cicuta está 

muito relacionada a relevância que essa área apresenta no que se diz respeito a sua fauna 

e flora. Considerada um dos últimos fragmentos de floresta estacional semidecidual da 

região, essa mancha verde circundada por cidades e pastagens representa hoje um refúgio 

para algumas espécies ameaçadas de extinção como é o caso da espécie Alouatta 

clamitans Cabrera, 1940, conhecida como bugio ruivo. Em um trabalho realizado por Alves 

& Zaú (2005) com a população de Alouatta clamitans na ARIE Floresta da Cicuta, ficou 

constatado uma alta densidade dessa espécie (1,15 ind./ha), com o valor estimado superior 

à maioria dos encontrados para a mesma espécie em outras UCs, sendo próximo apenas 

aos encontrados no Parque Estadual da Cantareira e Reserva de Santa Genebra, em São 

Paulo, e Estação Biológica de Caratinga, em Minas Gerais. Alves & Zaú (2005) 

evidenciaram dessa forma a importância da ARIE Floresta da Cicuta na manutenção de uma 

considerável população do bugio ruivo. Assim como a Alouatta clamitans, a presença de 

outras espécies em perigo de extinção como Leopardus pardais e Cuniculus paca, precisam 

de intervenções que possibilitem tanto sua proteção como a conexão com outros fragmentos 

afim de mitigar os efeitos ocasionados pela consanguinidade, como o que vem acontecendo 

com outra espécie rara encontrada na zona de amortecimento da unidade, o morcego 

Molossops neglectus (ICMBio, 2016). No que diz respeito às espécies da flora, exemplares 

como o jequitibá-rosa (Cariniana legalis), jatobá (Hymenaea courbaril), além de uma figueira 

centenária (Ficus cyclophylla), também são de extrema importância (ICMBio, 2016).   

Além das características supracitadas, por se tratar de uma Unidade de Conservação 

inserida num contexto extremamente urbano e próximo de universidades e curso técnicos 

voltados para a área ambiental, a Floresta da Cicuta representa um verdadeiro laboratório 

vivo sendo de grande importância sua conservação (ICMBio,2016). 
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Figura 6.2 – A - Exemplar macho do primata Alouatta clamitans Cabrera, 1940 (bugio ruivo). Fonte: 

WIKIPÉDIA, 2017 B - Exemplar de Mesoclemmys hogei (cagado do brejo). Fonte: MMA, 2016 C - 

Exemplar de Molossops neglectus (morcego). Fonte: SPECIES SHEET, 2009 
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6.6 A EFETIVIDADE DE GESTÃO EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

Faria (2005) levanta em seu estudo um questionamento relevante relacionado com a 

representatividade ecológica e a efetividade das unidades de conservação sobre o que seria 

prioritário: criar novas áreas protegidas ou implantar e gerir com eficácia as já existentes?  

Nos últimos anos a conscientização ambiental vem se tornando parte do cotidiano da 

população mundial, isso devido principalmente ao grande foco que os meios de 

comunicação vem conferindo a respeito desse assunto. Seguindo essa tendência, o número 

de áreas protegidas teve um aumento considerável nas últimas décadas.  Entretanto, Faria 

(2005) destaca que não basta somente criar novas áreas protegidas afim de proteger os 

recursos naturais sem que haja  o estabelecimento de um suporte adequado para sua 

gestão, o que envolve diversos aspectos técnicos, políticos e econômicos como, por 

exemplo, o planejamento, a capacidade institucional, os conhecimentos gerados e 

disponíveis, os aspectos legais, os programas de desenvolvimento regional e  a educação 

ambiental,  bem como tantos outros.  

Uma gestão eficaz possibilita que uma unidade de conservação alcance seus 

objetivos e dessa forma consiga promover a devida proteção de seus recursos. Conhecer 

cada aptidão e necessidade, bem como ser detentor de conhecimento com respeito às leis 

que regem sua gestão são pontos relevantes que devem ser considerados para se obter 

uma gestão eficiente.  

Existe um conjunto de requerimentos que visam a obtenção de um manejo efetivo, 

dentre eles estão a regularização fundiária da área, limites definidos com clareza tanto em 

mapa como no campo, possuir mínima infraestrutura e dotação orçamentária, staff 

adequado e capacitado, reconhecimento e apoio da comunidade local e regional, um plano 

de manejo atualizado e conhecimento científico (FARIA, 2005). 

De acordo com BASNIAK (2016) a periodicidade na avaliação da gestão da UCs se 

destinam a evidenciar os pontos fortes e fracos, sendo desta forma uma fonte de 

retroalimentação que possibilita que o administrador possa melhorar a sua atuação.  

 

6.6 CONTEXTUALIZAÇÃO DA ÁREA 

 

A Fazenda Santa Cecília, em 1790 tinha seu serviço voltado para a produção de 

açúcar, rapadura e/ou aguardente (ICMBio,2016). Em 1870 passou a produzir café, 

seguindo a linha que prevalecia na região do Vale Paraíba do Sul nesse período 

(ICMBio,2016). No início do século XX no entanto a atividade cafeeira começou a declinar e 
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dessa forma a Fazenda Santa Cecília passou a ser ocupada por uma pecuária extensiva 

(ICMBio,2016). Em 01 de setembro de 1941 a fazenda veio a ser entregue à empresa X 

através de um ato de desapropriação do governo do estado do Rio de Janeiro 

(ICMBio,2016). Essa desapropriação ocorreu com o objetivo de implantar a Usina 

Siderúrgica de Volta Redonda bem como  toda infraestrutura adjacente: uma Vila operária 

conexa, logradouros públicos, construção de edifícios públicos e serviços de expansão 

futura (ICMBio,2016).  

Devido a grande exploração de suas terras em decorrência das atividades exercidas 

nas mesmas, atualmente essa área se encontra predominantemente coberta por vegetação 

rasteira, com regiões de predomínio de solo exposto (ICMBio,2016). As áreas em que não 

foram instaladas as edificações continuaram a desenvolver a atividade pecuária 

ocasionando uma contínua degradação do solo (ICMBio,2016). Contudo, de toda a fazenda, 

uma pequena área parece ter sido esquecida possibilitando assim um processo de 

regeneração ao longo do tempo e que hoje é a ARIE Floresta da Cicuta (ICMBio,2016). 

Desde a década de 40 até 1972 essa área permaneceu fechada ao público com o objetivo 

de preservação ambiental. Em 1970 foi usada pelo exército o que causou grande impacto na 

biota, uma vez que era possível adentrar com automóveis pela Trilha Principal, estando hoje 

a UC em processo de recuperação (ICMBio,2016). 

No ano de 1985 foi criada a Área de Relevante Interesse Ecológico da Floresta da 

Cicuta, pelo Decreto Federal no 90.792 de 09 de janeiro de 1985 cujo objetivo era a 

proteção de um dos últimos fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual da região. No 

mesmo ano, a Câmara Municipal de Volta Redonda aprovou a Lei nº 2016/85 intitulada 

como “Banco de Preservação Genética da Natureza de Volta Redonda”, visando a 

perpetuação e fomento do reflorestamento do município com espécies naturais da região. 

Em 1993 a empresa X foi privatizada passando a ARIE também para a administração 

privada. Em 2000 a UC foi reaberta ao público pelo Fundo Brasileiro de Biodiversidade em 

parceria com a Fundação da empresa X (ICMBio,2016). Isso ocorreu sem o conhecimento 

do IBAMA, até então, órgão responsável pela gestão da UC. Contudo devido à ocorrência 

de crimes ambientais concomitantes ao não cumprimento de algumas atividades do plano 

de trabalho por uma empresa conveniada, a Fundação solicitou a resilição do contrato, 

voltando em 2003 a ser fechada para o público (ICMBio,2016). 

Em 2007  o IBAMA criou o Conselho Consultivo da ARIE. Nessa mesma época 

houve a criação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio 

responsável atualmente pela gestão da UC. Em 2009 houve o comprometimento da 

elaboração do Plano de Manejo para a ARIE Floresta da Cicuta, através do Termo de 
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Compromisso no 001/2008 entre ICMBio e a empresa X sendo findado em Janeiro de 2016 

(ICMBio,2016).  

Para a empresa em questão, após o término do termo de compromisso o atual órgão 

gestor não teria condições de arcar com as despesas da referida unidade o que 

comprometeria o seu bom funcionamento e manutenção sendo sugerido uma 

recategorização da área.  Por outro lado a população bem como o Ministério Público Federal 

parecem não acreditar nas boas intenções da referida empresa, tendo sido solicitado ao 

ICMBio a paralização, até o momento, de qualquer trâmite que levasse a uma possível 

recategorização da unidade para apuração de dados. 
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7 METODOLOGIA 
 
 

7.1 CARACTERÍSTICAS DA ÁREA ESTUDADA 
 

A ARIE Floresta da Cicuta está localizada na Sub-bacia do Médio Paraíba, 

pertencente à Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul, cortada pelo rio Brandão, um de 

seus afluentes. Se encontra inserida em dois municípios sendo 85% de sua área localizada 

no município de Barra Mansa e 15% no município de Volta Redonda, as duas cidades 

pertencentes ao estado do Rio de Janeiro. A UC apresenta uma área total de 131 ha 

(ICMBio, 2016). 

 

 

Figura 7.1 – Localização da ARIE Floresta da Cicuta no estado do Rio de Janeiro. 

 

ARIE	da	

Floresta	

da	Cicuta 
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Figura 7.2:  Localização da ARIE Floresta da Cicuta na divisa entre os município de Barra Mansa e 

Volta Redonda no Vale do Paraíba (Fonte: ICMBIO, 2016). 

 

 

7.2 METODOLOGIA UTILIZADA 

 

A metodologia utilizada nesse projeto será a de um estudo de caso envolvendo  

pesquisa bibliográfica, análise de documentos e uma avaliação do atual cenário da UC ARIE 

Floresta da Cicuta por meio do Método RAPPAM – Avaliação Rápida e Priorização da 

Gestão de Unidades de Conservação. 

Desenvolvido pela Rede WWF entre 1999 e 2002, o Método RAPPAM é um 

referencial na identificação tanto de fragilidades como também de potencialidades das UCs 

permitindo assim a elaboração de planos específicos para a UC analisada, fornecendo 

ferramentas que possibilitam a avaliação da efetividade de gestão de áreas protegidas 

(ERVIN, 2003).  

O Método RAPPAM foi aplicado pela primeira vez no Brasil no ano de 2004, no 

Estado de São Paulo. Em 2005 foi aplicado nas UCs federais, principalmente na Amazônia  

e em 2006 passou a envolver os demais biomas (WWF, 2012). Um segundo ciclo foi 

aplicado em 2010 dando origem a uma avaliação comparada das aplicações do Método 
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RAPPAM nas unidades de conservação federais, nos ciclos 2005-06 e 2010 (WWF, 2012). 

A nível mundial, o  Método RAPPAM já foi aplicado em mais de duas dezenas de países, 

como Indonésia, Gana, Chile, Butão, China, Romênia, Rússia e África do Sul, Bulgária, 

Senegal, Nova Guiné, entre outros (WWF-BRASIL, 2016).  

 

 
         Figura 7.3: Ciclo de Gestão e Avaliação (Fonte: IBAMA/WWF, 2007) 

 

 

A partir do Método RAPPAM que foi preenchido em 2016, será gerado um 

diagnóstico a respeito da atual situação da Unidade de Conservação estudada. 

O Método RAPPAM é realizado através de um questionário composto pelos 

elementos: contexto, planejamento, insumos, processos e resultados, sendo cada elemento 

composto por módulos temáticos que abordam temas específicos (ANEXOs E, F. G, H e I). 

Esse método ainda conta com os módulos correspondentes ao Sistema de Unidades de 

Conservação que são: Desenho do sistema de Unidades de Conservação , Políticas de 

Unidades de Conservação e Contexto político. Como o foco desse trabalho é a análise de 

uma Unidade em específico a avaliação do Sistema não foi realizada. 

Nesse método, a avaliação é feita através de um questionário cuja estrutura tem 

como primeiro elemento o contexto que busca evidenciar o como está a UC no momento 

atual, considerando para isso o seu perfil (objetivo, tamanho, equipe de trabalho, tempo de 
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criação etc.), as pressões e as ameaças que incidem sobre ela, a sua importância biológica 

e socioeconômica e seu grau de vulnerabilidade. Já os elementos planejamento, insumos, 

processos e resultados definem a efetividade da gestão da UC. Dessa forma consegue-se 

obter o grau de efetividade da gestão a partir da incorporação das respostas provenientes 

das diversas questões que fazem parte de cada módulo temático, podendo ser expressa  de 

acordo com os elementos, os módulos ou como um índice geral para a unidade de 

conservação (ICMBIO, 2012). Cada um desses elementos apresenta temas específicos que 

são abordados em módulos distintos (WWF-BRASIL, 2016).  A seguir, o quadro 7.1 mostra 

os elementos e módulos presentes no questionário. 

Quadro 7.1.: Elementos e módulos presentes no questionário –Método RAPPAM. 

 

 
                                          Fonte: WWF-BRASIL, 2016 

 

 

Com relação às análises das pressões e ameaças, será realizada a identificação de 

sua tendência de ocorrência, extensão, grau de impacto e permanência (provável tempo de 

recuperação dos recursos afetados), numa escala de pontuação graduada de acordo a 

intensidade da situação avaliada (ICMBIO,2012).  

O cálculo do grau de criticidade das pressões e ameaças é feito com base na 

abrangência (de localizado a total), impacto (de suave a severo) e permanência ( de curto 

prazo a permanente) do impacto causado. 
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Para o cálculo foram utilizados os índices abaixo, sendo a multiplicação desses 

valores correspondente ao grau de criticidade das pressões e ameaças avaliados: 

 

 

Quadro 7.2.: Valores atribuídos à tendência, abrangência, impacto e permanência de acordo com o 

Método RAPPAM:  

Tendência  Abrangência  Impacto  Permanência  

Aumentou drasticamente 
/ Muito alta = 2  Total = 4  Severo = 4  Permanente = 4  

Aumentou ligeiramente / 
Alta = 1  Generalizado = 3  Alto=3  A longo prazo = 3  

Permaneceu constante / 
Média = 0  Espalhado = 2  Moderado = 2  A médio prazo = 2  

Diminuiu ligeiramente / 
Baixa = -1  Localizado = 1  Suave = 1  A curto prazo = 1  

Diminuiu drasticamente / 
Muito baixa = -2        

 
Fonte: WWF-BRASIL, 2016 

 

De acordo com as respostas correspondentes a avaliação feita pelo gestor da UC 

estudada no módulo temático pressões e ameaças faz-se a multiplicação dos respectivos 

valores encontrando assim o grau de criticidade para cada pressão e ameaça avaliadas.  

Para os outros módulos, os questionários a serem aplicados terão quatro opções de 

respostas: sim e não (que indicam, respectivamente, total concordância ou total 

discordância com a afirmativa exposta na questão), predominantemente sim e 

predominantemente não, quando não há uma concordância total, necessitando-se de 

justificativas que expliquem a alternativa escolhida (ICMBIO,2012). A pontuação para 

análise dos módulos é apresentada no quadro 7.3.  

 

Quadro 7.3: Pontuação para análise dos módulos do questionário-Método RAPPAM 

Alternativa Pontuação 
Sim 5 

Predominantemente sim 3 
Predominantemente não 1 

Não 0 
 
                                           Fonte: WWF-BRASIL, 2016 
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Para cada elemento e módulo temático foi atribuído um valor que corresponde a 

soma dos valores atribuídos às questões que os compõem. Com base nesses valores foram 

calculados os percentuais com relação ao valor máximo possível para cada elemento ou 

módulo temático.  

O Método RAPPAM foi elaborado para comparar em maior escala um número 

considerável de unidades de conservação embora possa ser aplicado em apenas uma UC, 

não para gerar orientações mais especificas de gestão da Unidade em questão, mas para 

complementar de forma mais detalhada algumas avaliações da UCs (ERVIN, 2003). No 

caso deste trabalho, o método RAPPAM foi utilizado para identificação das principais 

características e peculiaridades da UC Floresta da Cicuta afim de obter um melhor 

entendimento sobre sua realidade e gestão com objetivo de direcionar as discussões a 

respeito de sua recategorização. 

Em conjunto com as informações obtidas através do questionário, serão realizadas 

análises complementares embasadas nas leis ambientais, revisão bibliográfica, bem como 

junto aos órgãos competentes de modo a reunir um conjunto de informações que 

possibilitem uma melhor compreensão da real situação em que se encontra a Unidade de 

Conservação Floresta da Cicuta. 
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8 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

8.1 ANÁLISE COM BASE NO MÉTODO RAPPAM 

 

8.1.1 Pressões e ameaças 

 

Começamos abordando o módulo pressões e ameaças pelo sua maneira 

diferenciada de avaliação dentro do método utilizado nesse estudo. 

O módulo temático correspondente as pressões e ameaças englobam eventos que 

trazem algum prejuízo para a UC avaliada sendo que as pressões envolvem as ações que 

resultam em impactos nas UCs considerando os últimos cinco anos e o momento presente 

tanto no interior da mesma como no seu entorno sendo essas duas realidades avaliadas 

separadamente. Já as ameaças envolvem os possíveis impactos que ocorrerão nos 

próximos cinco anos e assim como no caso das pressões essa avaliação ocorre para o 

interior da UC e para o seu entorno. 

Para analisar as pressões e ameaças utilizamos sua ocorrência e criticidade, esta 

última medida através da abrangência, impacto e permanência do dano no ambiente.  Tais 

parâmetros foram avaliados considerando o interior da UC e o seu entorno separadamente. 

Foram consideradas ocorrentes dentro da UC as seguintes pressões dentro das 

propostas pelo método utilizado (ANEXO B): Construção e operação de infraestruturas; 

Caça; Coleta de produtos não madeireiros; Turismo e recreação; Disposição de resíduos 

(poluição); Processos seminaturais; Espécies exóticas invasoras; Incêndios de origem 

antrópicas e Influências externas. Considerando as ameaças no interior da UC foram 

consideradas ameaças: Construção e operação de infraestruturas; Caça; Disposição de 

resíduos (poluição); Processos seminaturais; Espécies exóticas invasoras; Incêndio por 

origem antrópicas e Influências externas. 

Quando consideramos o entorno da UC, dentro das pressões e ameaças propostas 

pelo método (ANEXO C),as pressões identificadas e avaliadas foram: Extração de madeira; 

Agricultura e silvicultura; Pastagem; Ocupação humana; Construção e operação de 

infraestruturas; Caça; Coleta de produtos não madeireiros; Turismo e recreação; Disposição 

de resíduos (poluição); Processos seminaturais; Espécies exóticas invasoras; Uso dos 

recursos por populações residentes e Incêndios de origem antrópica. Já as ameaças 

identificadas foram: Extração de madeira; Agricultura e silvicultura; Pastagem; Ocupação 

humana; Construção e operação de infraestruturas; Caça; Coleta de produtos não 
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madeireiros; Turismo e recreação; Disposição de resíduos (poluição); Processos 

seminaturais; Espécies exóticas invasoras; Uso dos recursos por populações residentes e 

Incêndios de origem antrópica. No Método RAPPAM não se considera o fator Influências 

externas na avaliação das pressões e ameaças do entorno das UCs. 

Dentro de um grupo de ações, forças e impactos ocorrentes nas UCs propostos  pelo 

Método RAPPAM, foram considerados pressões e ameaças tanto dentro da UC como no 

seu entorno os que são/foram registrados nos últimos anos. 

Os gráficos a seguir estão representando os diferentes graus de criticidade de 

acordo com as pressões e ameaças dentro da UC. O cálculo foi feito com base no 

percentual da máxima pontuação possível para uma melhor visualização dos impactos.  

 

 

 

Gráfico 8.1: Pressões ocorrentes dentro da UC nos últimos cinco (5) anos 
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Gráfico 8.2: Ameaças de possível ocorrência dentro da UC nos próximos cinco (5) anos 

 

Processos seminaturais e influências externas foram consideradas as pressões e as 

ameaças mais preocupantes. Construção e operação de infraestruturas, coleta de produtos 

não madeireiros, turismo e recreação aparecem como as menores pressões no interior da 

UC já a menor ameaça dentro da UC foi a construção e operação de infraestruturas. Os 

processos seminaturais estão relacionados com a intensificação da ação antrópica na UC, o 

que pode ser verificado pelo fato da UC está inserida em uma matriz oriunda de pastagens 

passíveis de incêndios além de usos diversos o que interfere diretamente na vegetação de 

entorno da UC. O alto percentual encontrado para influências externas pode ser explicado 

pelo possível crescimento das áreas urbanas além do crescimento industrial previsto para o 

entorno da UC, o que prejudicaria os seus recursos naturais. 

A seguir estão descritas as pressões e ameaças ocorrentes dentro da UC de acordo 

com as repostas ao Método RAPPAM: 
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Quadro 8.1.: Descrição das pressões e ameaças dentro da UC 
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Os gráficos a seguir estão representando os diferentes graus de criticidade de 

acordo com as pressões e ameaças no entorno da UC. 

 

 

Gráfico 8.3: Pressões ocorrentes no entorno da UC nos últimos cinco (5) anos 
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Gráfico 8.4: Ameaças de possível ocorrência dentro da UC nos próximos cinco (5) anos 

A maior pressão encontrada no entorno da UC foi a pastagem seguida pelos 

processos seminaturais. Extração de madeira, coleta de produtos não madeireiros, turismo e 

recreação foram as menores pressões encontradas. Como já falado anteriormente, a UC 

encontra-se inserida em uma matriz constituída primariamente por pastagem de 

propriedades rurais (fazendas) do entorno, o que também vai interferir nos processos 

seminaturais, pela ocorrência de roçadas e usos diversos que contribuem diretamente para 

a intensificação de incêndios e outros tipos de pressão sobre os recursos naturais da UC. 

A ameaça com maior valor de criticidade foi a pastagem seguida por construção e 

operação de infraestruturas, sendo a última provavelmente relacionada ao início da 

operação da linha de transmissão Taubaté-Nova Iguaçu além do início do uso da Rodovia 

do Contorno que resultará em um intenso fluxo de veículos no entorno da UC. 

Agricultura e silvicultura, ocupação humana, espécies exóticas invasoras e incêndios 

de origem antrópica apareceram tanto como pressão como ameaça no entorno com médio 

valor de criticidade (42,2%). O crescimento urbano desordenado com construção irregular 

de moradias e invasões ilegais na porção oeste da UC em Barra Mansa leva a uma intensa 

degradação do solo, supressão da vegetação e deposição de lixo. Espécies exóticas 

invasoras como o bambu-de-jardim (Phyllostachys aurea), capim-braquiária (Brachiaria sp), 

o primata sagui-de-tufos-brancos ( Callithrix jacchus) e o peixe tilápia (Tilapia sp.) podem ser 
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vistas no entorno da UC. Projetos de restauração florestal na UC incluem a retirada do 

bambu e da braquiária e replantio de espécies nativas porém não há previsão de manejo 

para o sagui e para a tilápia. O número de incêndios de origem antrópica vem se mantendo 

constante com alguns anos apresentando maior incidência porém a ameaça de ocorrência é 

alta e constante no futuro devido as pastagens que compõem o entorno da UC. 

A seguir estão descritas as pressões e ameaças ocorrentes no entorno da UC de 

acordo com as repostas ao Método RAPPAM: 
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Quadro  8.2: Descrição das pressões e ameaças no entorno da UC 
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Na tabela a seguir são apresentadas as pressões e ameaças com aumento de 

tendência e/ou probabilidade de ocorrência apontadas pelo Método RAPPAM: 

 

Quadro 8.3: Tendências/Probabilidades de ocorrência de pressões e ameaças 

  

Tendência/Probabilidade 

Dentro Entorno 

Pressão Ameaça Pressão  Ameaça 

Extração de madeira        + 

Agricultura e 
silvicultura    + + + 

Pastagem        + 

Ocupação humana      + + 

Construção e operação 
de infraestruturas    + + + 

Caça         

Coleta de produtos não 
madeireiros          

Turismo e recreação        + 

Disposição de resíduos 
(poluição)          

Processos 
seminaturais    + +   

Espécies exóticas 
invasoras  + + + + 

Uso dos recursos por 
populações residentes      + + 

Incêndios de origem 
antrópica   +   + 

Influências Externas + + 
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As pressões e ameaças que não foram sinalizadas nesta tabela tenderam a 

permanecer constantes ou a diminuir e, no caso das ameaças, tiveram a probabilidade de 

média a muito baixa de ocorrerem. 

Destas, a ameaça construção e operação de infraestruturas e influências externas 

foram as que apresentaram a tendência mais alta de ocorrência segundo o Método 

Rappam. Vale destacar que o impacto relacionado às espécies exóticas invasoras 

apareceram aumentados tanto dentro da UC como no entorno da mesma sob forma de 

pressão e ameaça. 

O elemento contexto engloba os módulos temáticos: perfil (ANEXO A), pressões e 

ameaças, importância biológica, importância socioeconômica e vulnerabilidade. Esse 

elemento busca demostrar o cenário atual em que se encontra a UC. Considera-se alto o 

resultado maior que 60%, médio o resultado inserido no intervalo entre 40% e 60% e baixo o 

resultado inferior a 40% (WWF, 2016). 

 

 

 

Gráfico 8.5: Importância biológica, socioeconômica e Vulnerabilidade  

 

Considerando os respectivos intervalos propostos pelo método visualizamos um 

valor baixo para os módulos importância biológica, importância socioeconômica e 

vulnerabilidade. Normalmente esses valores costumam ser maiores quando observamos 

alguns trabalhos que utilizam com essa metodologia como no caso da avaliação de 

efetividade de gestão de UCS Federais do Brasil realizada em 2007, onde para as ARIEs 

foram encontrados valores altos para os três módulos em questão (IBAMA/WWF, 2007). 
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Ainda quando consideramos as RVS, foram obtidos altos valores para importância biológica 

e socioeconômica e um valor médio para vulnerabilidade (IBAMA/WWF, 2007). Em suma, 

parte da justificativa para esses baixos valores quando consideramos a importância 

biológica e socioeconômica da ARIE Floresta da Cicuta se deve provavelmente ao fato da 

probabilidade de muitas espécies ainda não terem sido descobertas por falta de pesquisas 

nessa área, pesquisas essas que já tiveram um início com a publicação do Plano de Manejo 

da ARIE.  Mais a frente comentaremos sobre cada módulo temático, apontando os aspectos 

mais relevantes que os caracterizam. 

 

8.1.2 Índice geral de efetividade de gestão  

O cálculo do índice geral de efetividade de gestão da UC ARIE Floresta da Cicuta foi 

realizado com base nos seguintes elementos: planejamento, insumos, processos e 

resultados. O cálculo foi feito com base no percentual da máxima pontuação possível para 

comparar o desempenho observado entre elementos com diferentes números de questões, 

sendo que o mesmo cálculo foi feito com relação aos módulos separadamente. 

 

 

Gráfico 8.6: Média da efetividade da Gestão por elementos 

 

Considerando os respectivos intervalos identificamos uma baixa efetividade de 

gestão nos módulos infraestrutura e recursos financeiros. O módulo recursos financeiros 
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frequentemente aparece com baixos valores de efetividade de gestão demostrando uma 

possível deficiência no repasse de recursos para as UCs brasileiras. 

Uma média efetividade foi observada nos módulos amparo legal e desenho e 

planejamento da área. Já uma alta efetividade de gestão foi identificada nos módulos 

recursos humanos, comunicação e informação, planejamento da gestão, pesquisa, 

avaliação e monitoramento, resultados, objetivos e processo de tomada de decisão sendo 

que esses dois últimos módulos obtiveram 100% de grau de efetividade constatados. 

Atingiram também 100% o módulo objetivo quando foi realizado uma avaliação da 

efetividade de gestão no Parque Municipal Danilo Marques Moura em Goioerê – PR 

(MACIESKI, 2016). O Módulo objetivo também apareceu com melhores médias para 

efetividade de gestão tanto para avaliação de UCs de proteção integral (77%) como das 

UCs de uso sustentável (64%) do estado de Minas Gerais (WWF, 2016). 

 

 

Gráfico 8.7:  Efetividade da Gestão ARIE Floresta da Cicuta por módulos 
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A  seguir será relatado um breve diagnóstico da atual situação da UC Floresta da 

Cicuta baseado nos módulos temáticos do questionário pertencente ao Método RAPPAM 

preenchido pelo Analista Ambiental da UC, Sandro Alves, bem como em informações 

contidas no Plano de Manejo da ARIE. 

 

8.1.2.1  Floresta da Cicuta – Importância Biológica 

 

A ARIE Floresta da Cicuta se constitui em um dos últimos remanescentes de 

Floresta Estacional Semidecidual da região do Médio Vale Paraíba do Sul, sendo esse tipo 

florestal da Mata Atlântica atualmente restrito a poucos fragmentos remanescentes, 

principalmente ao longo do Vale do Rio Paraíba do Sul, onde se situa a UC. 

De acordo com o gestor da UC, por estar inserida em uma matriz com predomínio de 

pastagens antrópicas a UC exerce a função de refúgio para as espécies animais ocorrentes 

na região. Dentre as espécies com risco de extinção pode-se destacar: Alouatta guariba 

clamitans – Vulnrável (Brasil); Leopardus pardais – Vulnerável (Estadual RJ); Cuniculus 

paca – Vulnerável (Estadual RJ); Cariniana legalis – Em perigo (Brasil); Myrcia lineata – Em 

perigo (Brasil); Ficus cyclophylla – Vulnerável (Brasil). É importante entretanto frisar que 

como a maioria dos grupos taxonômicos ainda não foram inventariados na UC, o número de 

espécies ameaçadas de extinção pode ser maior do que o relatado, assim como, que  a 

existência de espécies que podem somente ainda não terem sido descobertas, o que 

explica provavelmente a baixa porcentagem com relação a sua importância biológica. Já 

estão em andamento pesquisas sobre mamíferos de médio e grande porte e também com 

aves no interior da Floresta da Cicuta realizadas através de um programa de voluntariado do 

ICMBio que já vem mostrando resultados bastante satisfatórios.  
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Figura 8.1: Fotos vencedoras da Mostra Fotográfica das Aves e Mamíferos da ARIE Floresta da  

Cicuta 

 

 

8.1.2.2 Floresta da Cicuta -  Importância Socioeconômica 

 

Com relação a sua importância socioeconômica, o gestor da UC pontuou algumas 

questões as quais serão descritas a seguir. 

Atualmente a UC conta com um quadro de funcionários de 04 pessoas sendo esses 

terceirizados, contratados pela empresa X como um dos compromissos assumidos por meio 

do Termo de Compromisso nº 01/2008. De certa forma esses empregos podem ser 

considerados como um benefício socioeconômico para a região uma vez que os 

funcionários habitam na região do entorno onde a UC esta inserida. Ainda de acordo com o 

Plano de Manejo, há previsão de criação de “Programas de Guias Ambientais”, que 

configura mais uma oportunidade de emprego oferecida para as comunidades do entorno. 

A ARIE Floresta da Cicuta possui trilhas de visitação para os pontos de maior beleza 

cênica e conta com um programa de visitação monitorada onde recebe grupos 

semanalmente. A cachoeira do rio Brandão, além de seu atributo estético e ecológico, 

apresenta uma ligação histórico-cultural relevante com a comunidade do entorno uma vez 

que há relatos de inúmeras histórias de encontros e recreação neste ponto em períodos 

anteriores a decretação da área como UC.  

Segundo o gestor da UC, a mesma se configura como a única área pública para 

visitação e interpretação ambiental relativamente estruturada dos municípios de Volta 

Redonda e Barra Mansa. 

Além da visitação contemplativa, a UC é utilizada pelos estudantes e profissionais 

oriundos das diversas instituições de ensino ao seu entorno e até de áreas mais longínquas 

como um “laboratório natural” para o desenvolvimento de projetos de pesquisa, aulas 
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práticas de campo e visitas técnicas, não apenas relacionadas a vertente biológica, o que é 

importante frisar. 

O tamanho da UC muitas vezes impede que as pessoas percebam o quanto ela é 

relevante para o bem estar na população local uma vez que a mesma contribui direta e 

indiretamente com serviços/benefícios ambientais como relata o gestor no questionário 

RAPPAM. Exemplos desses benefícios são: a melhoria na qualidade físico-química do 

trecho do rio Brandão inserido nos limites da UC, refúgio para a fauna (principalmente 

mamíferos de médio e grande porte), controle da erosão de trechos de relevo conhecido por 

“mar dos morros”, manutenção e proteção de um dos últimos fragmentos de Floresta 

Estacional Semidecidual do Estado do Rio de Janeiro, dentre outros. 

 

8.1.2.3 Floresta da Cicuta -  Vulnerabilidade 

 

Do ponto de vista da vulnerabilidade da UC, o gestor frisa a falta de uma estrutura 

própria do órgão gestor no interior ou nos limites da UC, o que de certa forma dificulta um 

monitoramento contínuo e o pronto atendimento a algumas demandas. É importante ainda 

salientar a própria localização da UC, que fica próxima a grandes centros urbanos e as 

rodovias estaduais e federais, dentre elas a BR – 116 (Rodovia Presidente Dutra), distando 

apenas 3 km dos limites da UC, configurando assim uma área de fácil aceso para atividades 

ilegais.  

Sendo uma UC periurbana seu valor de mercado é considerado relativamente alto, 

tanto pela proximidade com centros urbanos quanto pelo seu potencial uso agropecuário. 

Do ponto de vista da vulnerabilidade legal, a região por ser bem estruturada com 

órgãos ambientais das três esferas do Poder Público (Municipal, Estadual e Federal) e 

órgãos judiciais (MPE, MPF, Justiça Federal), não possui dificuldade com relação a 

aplicação dos instrumentos legais. 

 

8.1.2.4 Floresta da Cicuta -  Objetivos 

De acordo com o seu Decreto de criação (Decreto nº 90.792/1985), a UC é 

“destinada a proteger e preservar as espécies raras e diversificadas da biota local”. Vale 

destacar que este módulo apresentou um  percentual de 100% com relação a sua 

efetividade de gestão de acordo com o Método RAPPAM. 
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8.1.2.5 Floresta da Cicuta -  Amparo Legal 

A UC foi criada pelo Decreto Federal (Decreto nº 90.792, de 09 de janeiro de 1985), 

possui Plano de Manejo aprovado e publicado em Janeiro de 2016 bem como um Conselho 

Gestor instituído. Possui situação fundiária regularizada, encontrando-se totalmente inserida 

em uma propriedade particular, o que de acordo com o SNUC para uma ARIE é legalmente 

possível. 

Com relação a sinalização dos seus limites, não se encontra bem sinalizada através 

de placas e possui apenas um marco demarcatório de acordo com o gestor. 

Com relação aos recursos humanos, a UC poderia estar em melhor situação no que 

diz respeito aos seus recursos humanos e financeiros, uma vez que contem apenas 01 (um) 

Analista Ambiental/ Agente de Fiscalização lotado e não possui brigada de combate a 

incêndios. 

Existe ainda um Termo  de Compromisso firmado entre o órgão gestor da UC 

(ICMBio) e o proprietário da terra onde se situa a UC desde o ano de 2008. Entretanto, de 

acordo com o gestor, até o momento alguns dispositivos (obrigações) do referido termo não 

foram cumpridos pela proprietária da terra, dentre eles pode-se destacar  a construção de 

uma sede administrativa para o ICMBio próximo aos seus limites. Hoje a sede da UC fica a 

cerca de 3 Km da mesma o que dificulta algumas demandas por parte da gestão. 

 

 

8.1.2.6 Floresta da Cicuta -  Desenho e planejamento da área 

 

 Segundo o gestor da UC, sua localização condiz com seu objetivos, uma vez que 

resguarda um dos mais importantes fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual do 

Estado do Rio de Janeiro e cuja importância biológica foi apontada em vários estudos 

realizados anteriormente a sua decretação com Unidade de Conservação. A UC possui um 

zoneamento coerente para o alcance dos objetivos e de fundamental importância para sua 

proteção. 

De certa forma a presença dos proprietários de terra do seu entorno são benéficos 

para a proteção da UC uma vez que formam um verdadeiro “cinturão” no seu entorno, o que 

acaba por regular o crescimento urbano desordenado em direção aos limites da UC. Os 

mesmos não desenvolvem práticas agropecuárias de grande impacto, o que também 

beneficia em elevado grau sua conservação. Ainda com relação ao seu desenho, há 
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presença de outros remanescentes florestais contíguos e no entorno da UC, alguns se 

constituindo em Reservas Legais das propriedades. 

Um fator importante a ser apontado é que no decorrer do processo de definição do 

desenho da UC bem como de sua categoria não houve consulta pública devido a legislação 

à época (1985) não prever tal instrumento. Entretanto, de acordo com o gestor, a indicação, 

localização, delimitação e categoria da UC foi definida a partir de estudos científicos 

realizados por pesquisadores de diversas instituições renomadas. 

 

8.1.2.7 Floresta da Cicuta -  Recursos Humanos 

 

A UC Floresta da Cicuta tem em seu quadro de funcionários como já relatado 

anteriormente apenas um Analista Ambienta/ Agente de Fiscalização lotado. Há ainda 03 

(três) funcionários  terceirizados para apoio à gestão e 01 (um) funcionário terceirizado 

auxiliar de serviços gerais. Há necessidade de um número maior de Analistas Ambientais e 

Agentes de Fiscalização para a gestão efetiva da UC. 

Com relação a avaliação periódica do desempenho e do progresso de seu 

funcionários, conforme relata o gestor da UC somente o mesmo passa por uma avaliação 

periódica e possui plano de trabalho com metas individuais a serem observadas sendo que 

os demais funcionários terceirizados não possuem nenhum tipo de avaliação periódica de 

desempenho. 

Do ponto de vista das instalações utilizadas pela equipe gestora, a mesma pertence 

ao proprietário da terra onde se localiza a UC, como uma das obrigações firmadas em 

Termo de compromisso com o ICMBio no ano de 2008. Até o momento, o órgão gestor não 

possui instalação própria para abrigar sua equipe gestora, o que já era para existir de 

acordo com o mesmo Termo citado.  

 
8.1.2.8 Floresta da Cicuta -  Comunicação e informação 

Com relação ao sistema de informação e tecnologia, a UC se encontra aquém do 

que seria necessário do ponto de vista do armazenamento, processamento e análise de 

dados, uma vez que seus computadores se encontram obsoletos. Para agravar o quadro, a 

UC não dispõe de programas específicos, principalmente na área de geoprocessamento 

para análise de dados espaciais e de acordo com o gestor, não há recursos financeiros para 

investimentos nestas carências. 
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Apesar da UC estabelecer parceiras com diversas instituições de ensino e pesquisa, 

públicas e privadas, há necessidade de um maior aporte de recursos financeiros para um 

melhor monitoramento e coleta de dados. 

Mesmo com um considerável número de pesquisas científicas já desenvolvidas e em 

execução na UC, segundo o gestor ainda há algumas lacunas de conhecimento acerca de 

aspectos ecológicos da UC necessários para um melhor e mais apurado planejamento da 

sua gestão. 

 

8.1.2.9 Floresta da Cicuta -  Infraestrutura 

Conforme relato do gestor da UC, a mesma possui apenas os equipamentos básicos 

necessários, tais como câmeras fotográficas e aparelhos de GPS, sendo necessário um 

maior aporte de equipamentos para que se consiga atender de fato os objetivos da UC. Os 

computadores e alguns outros equipamentos da sede provisória da UC não passam por 

manutenção e além de se encontrarem com avarias, estão obsoletos. Somente os veículos 

encontram uma adequada manutenção quando necessário. 

Com relação às instalações há necessidade de que a UC disponha de uma 

instalação no interior ou próximo de seus limites de forma a otimizar o trabalho da equipe 

gestora bem como para dar um suporte aos grupos de visitantes e pesquisadores que a 

frequentam. Tais fatores podem explicar o baixo valor encontrado para esse módulo (36%) 

no que diz respeito a sua efetividade. 

 

8.1.2.10 Floresta da Cicuta -  Recursos financeiros 

Como parte do Termo de Compromisso firmado entre e o ICMBio e a empresa 

proprietária das terras onde se situa a UC no ano de 2008, foi estabelecido um conjunto de 

obrigações a serem cumpridas pela empresa em questão, incluindo alguns investimentos 

que possibilitaram o atendimento de parte dos objetivos da UC. Esse termo continua em 

vigor por meio de Termos Aditivos esperando-se que ainda ocorram investimentos na UC 

nos próximos anos via o cumprimento das obrigações do referido Termo.  

Recursos financeiros governamentais também foram aplicados nos últimos 5 anos, 

contribuindo para a execução de ações na UC. Há previsão de continuidade de aplicação de 

recursos financeiros governamentais na UC. 

Esse módulo obteve um baixo valor efetividade de gestão (37%), o que é observado 

em outros trabalhos como na Implementação da Avaliação Rápida e Priorização do Manejo 

de Unidades de Conservação do Instituto Florestal e da Fundação Florestal de São Paulo 
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onde foram encontrados da mesma forma um percentual baixo (38%) para o módulo 

correspondente aos recursos financeiros (SIMOES et al., 2004). 

Dentre os fatores que contribuíram para o baixo valor de efetividade estão a 

instabilidade na previsão financeira a longo prazo e a baixa capacidade da UC para 

captação de recursos externos. As práticas da administração financeira, segundo o que o 

questionário aponta, também não propiciam a gestão eficiente da UC. 

 
8.1.2.11 Floresta da Cicuta -  Planejamento da gestão  

 

A UC conta com um Plano de Manejo elaborado e aprovado no dia 27 de Janeiro de 

2016, dotado de um minucioso planejamento operacional das ações a serem realizadas, 

com o devido cronograma de execução bem como uma minuciosa análise estratégica das 

ameaças e pressões na UC. 

Com relação ao inventário dos recursos naturais, a maioria dos grupos taxonômicos 

da flora e fauna da UC ainda não foram devidamente inventariados. Alguns grupos 

apresentam informações básicas como presença/ausência de espécies ocorrentes na UC. 

 

8.1.2.12 Floresta da Cicuta -  Tomada de decisão 

Desde o ano de 2007, a ARIE Floresta da Cicuta conta com um Conselho Gestor 

notavelmente representativo, crítico e participativo junto a gestão da UC. AS reuniões 

acontecem mês sim e mês não, totalizando 06 reuniões ordinárias por ano e por se tratar de 

uma UC bimunicipal, as reuniões acontecem alternadamente nos municípios de Barra 

Mansa e Volta Redonda.  

O Conselho da ARIE Floresta da Cicuta é formado por instituições  pertencentes a 

Órgãos Públicos Ambientais dos três níveis da Federação e por Órgãos do Poder Público de 

áreas afins também dos três níveis da Federação; Setor da Indústria e Comércio, setor 

agropecuário e setor de moradores do entorno; Colegiados de Políticas Públicas e 

Organizações não governamentais; e Universidades (MMA, 2015). 

A Lei 9985/2000 garante a participação social nas Unidades de Conservação 

Brasileiras. Em seu estudo sobre a participação social em Unidades de Conservação, 

Magalhães, Bononi e Mercadante (2010) relaciona a melhoria da qualidade ambiental com o 

processo de capacitação dos membros dos conselhos. Capacitados, os conselheiros podem 

atuar com maior conhecimento o que reflete em um eficiente e eficaz processo de tomada 

de decisão (MAGALHÃES, BONONI E MERCADANTE 2010). As heterogeneidades na 
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capacidade de participação social devem ser levadas em consideração no momento de se 

consolidar um conselho sendo que tal consolidação só é possível  com a participação efetiva 

e qualificada dos grupos sociais à margem da gestão (IBASE, 2016). 

Uma gestão participativa diz respeito a um conjunto de princípios e processos que 

além de defender, permitem o envolvimento regular e significativo dos colaboradores na 

tomada de decisão (MAGALHÃES, BONONI E MERCADANTE 2010). 

A comunidade local é bastante participativa, contribuindo nos processos de tomada 

de decisão. 

 

8.1.2.13 Floresta da Cicuta -  Pesquisa, avaliação e monitoramento 

 

De acordo com o gestor da unidade, existe a necessidade de melhorar a precisão 

quanto aos registros principalmente das atividades de visitação na UC. 

Há um efetivo monitoramento das atividades ilegais ocorrentes no entorno da UC, 

porém há necessidade de uma maior sistematização dos dados obtidos a partir deste 

monitoramento. 

Ainda de acordo com o gestor, apesar da importância dos trabalhos realizados na 

ARIE, como as de caráter socioeconômico por exemplo, algumas pesquisas sobre questões 

ecológicas necessárias para gestão da UC ainda não foram executadas. A equipe da UC e 

comunidades locais têm acesso regular às informações geradas pelas pesquisas realizadas 

na UC. 

O Plano de Manejo da UC dispõe de um programa de Pesquisa e Monitoramento 

que identifica e prioriza as pesquisas científicas necessárias e primordiais para a UC. 

 

8.1.2.14 Floresta da Cicuta -  Resultados 

 

Como resultado podemos destacar o Plano de Manejo da UC, que foi recentemente 

elaborado e aprovado/publicado (Portaria ICMBio nº7, de 27 de janeiro de 2016). 

A UC realizou um montante de ações significativas nos dois anos anteriores ao 

preenchimento do questionário como: controle de visitantes, capacitação  e desenvolvimento 

de recursos humanos, apoio a organização  e capacitação das comunidades locais e 

conselho, desenvolvimento de pesquisas alinhadas com seus objetivos e monitoramento 

dos resultados da gestão. 
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De acordo com o gestor ainda são necessárias ações de manejo em trechos da UC 

voltadas para a erradicação de espécies exóticas invasoras tais como o bambu-de-jardim 

(Phyllostachys aurea) e o capim – braquiária (Brachiaria sp.). É necessário ações de manejo 

na UC voltadas para o controle da espécie de primata alóctone Callithrix jacchus. 

Com relação a supervisão e avaliação de desempenho dos funcionários da UC há 

necessidade de melhora uma vez que apenas o Analista Ambiental passa por uma 

avaliação periódica e possui plano de trabalho com metas individuais a serem observadas. 

Os demais funcionários terceirizados não possuem nenhum tipo de avaliação de 

desempenho. 

A tabela a seguir demostra os resultados do questionário do Método RAPPAM: 
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Tabela 8.1: Resultados do questionário em porcentagem 

 

 

 

 

A média dos módulos correspondentes a avaliação da efetividade da gestão 

(planejamento, insumos, processos e resultados) foi igual a 68,3% o que é considerado, de 

acordo com os intervalos propostos pelo método, como uma gestão de alto grau de 

efetividade demonstrando dessa forma que a UC está sendo encaminhada, no que tange a 

sua gestão, de forma satisfatória. Observamos um bom resultado se compararmos a 

avaliação de efetividade de gestão de UCS Federais do Brasil que obtiveram valores 

menores de efetividade de gestão como na avaliação feita com as ARIES que obtiveram 

41% de efetividade e RVS com 38% de efetividade (IBAMA/WWF, 2007). A média geral dos 
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módulos temáticos, incluindo os pertencentes ao elemento contexto, foi igual a 59,7%, valor 

esse considerado médio de acordo com a metodologia utilizada. O elemento que mais 

contribui para efetividade da gestão foi o de processos, seguido de resultados. 

 

8.2 O PROCESSO DE RECATEGORIZAÇÃO 

 

O ICMBio é o atual órgão gestor da ARIE Floresta da Cicuta, com o suporte do dono 

da área, no caso, uma empresa privada. Devido a um termo de compromisso firmado com o 

ICMBio e IBAMA, decorrente de um projeto de expansão de uma Usina pertencente a 

empresa X na área onde está localizada a UC, essa mesma empresa deveria cumprir uma 

série de obrigações para com a ARIE Floresta da Cicuta. Dentre essas obrigações pode-se 

citar a construção de uma Sede Administrativa da ARIE Floresta da Cicuta e Centro de 

Visitação através da doação de terreno nas imediações da unidade de conservação, local 

este devidamente aprovado pelo IBAMA/ICMBio, assim como um projeto estrutural, 

construção e viabilização de funcionamento através de uma infraestrutura necessária para 

tal, o que ainda não foi feito (JUSBRASIL, 2016). 

Um pedido de recategorização da Floresta Cicuta foi realizado por parte da empresa 

X, que possui esse direito por ser proprietária das terras onde a UC está inserida, deixando 

de ser uma Área de Relevante Interesse Ecológico - ARIE e passando a ser uma Reserva 

Particular do Patrimônio Natural - RPPN. Como uma ARIE, a UC é gerida pelo ICMBio, com 

o suporte do proprietário da área. Caso seja recategorização, a Floresta da Cicuta passaria 

a ser gerida pela empresa X e a fiscalização continuaria a cargo do ICMBio. Vale lembrar 

que dentre as 12 classificações de UC somente a RPPN é gerida pelo proprietário da terra e 

não por um órgão público. O que ocorre é que tanto a população quanto o Ministério Público 

Federal não veem essa recategorização com “bons olhos”. O MPF expediu ao ICMBio uma 

recomendação para que fosse suspenso qualquer trâmite que represente a recategorização 

da ARIE em RPPN, impedindo dessa forma a transferência da gestão da UC para a 

empresa X (JUSBRASIL, 2015).  Para o MPF essa recategorização representa uma 

apropriação de um bem público acarretando em prejuízo à participação popular além de ser 

contra a vontade da própria sociedade. Já de acordo com a empresa X essa 

recategorização seria de grande valia pois desoneraria o ICMBio uma vez que a empresa X 

será a responsável  por arcar com os custos da UC (G1, 2015). 

Uma outra área também localizada em Volta Redonda passou por um processo de 

recategorização, a fazenda Santa Cecília do Ingá, deixando de ser uma Área de Proteção 

Ambiental para uma Unidade de Conservação de proteção integral, denominada Parque 
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Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá. Em um trabalho realizado por Júnior 

(2014) foi realizado um estudo à respeito dos aspectos legais da recategorização dessa 

unidade. Esse estudo frisou que a maior intenção da Prefeitura de Volta Redonda com a 

recategorização foi o aumento de repasse do ICMS Ecológico, de acordo com o previsto na 

lei estadual nº 5.100/07, que dispõe a respeito do índice de áreas protegidas e da avaliação 

pelo fator de importância da referida área, pelo seu grau de conservação e pela situação da 

implementação legal da unidade. Infelizmente até a data de publicação do estudo a 

recategorização do Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá não resultou 

nas mudanças que justificavam sua criação (JUNIOR, 2014). Com isso, fica importante frisar 

que uma recategorização, apesar de prevista em lei, só deve ser efetivada caso haja real 

necessidade para tal. 

No mesmo trabalho, Junior (2014) se refere a uma outra possível recategorização da 

Floresta da Cicuta, desta vez não como uma RPPN mas sim como um Refúgio de Vida 

Silvestre - RVS, categoria essa inserida no grupos de Unidades de Conservação de 

Proteção Integral, diferentes das tratadas anteriormente. Em 2009, o Ministério Público 

Federal, através da Recomendação PRMVR/RCL Nº 08/09, ressalta a importância de tal 

recategorização mediante às suas características originais, flora e fauna. O documento, 

assinado pelo Procurador da República Rogério da Costa Lines, contêm trechos da 

justificativa da proposta, subscrita pelo analista ambiental Seabra Filho, os quais resumem a 

importância da Floresta da Cicuta bem como a imprescindibilidade de sua recategorização 

como um RVS:  

  

“ A Área de Relevante Interesse Ecológico da Floresta da Cicuta foi 
criada pelo Decreto Federal n.º 90.972 de 09/01/1985, visando a 
proteção de um dos últimos fragmentos de floresta estacional 
semidecidual, cobertura original do Vale do Paraíba, que 
praticamente desapareceu, e a singular fauna que lá encontra refúgio. 
Esse tipo de formação territorial só encontra proteção específica em 
duas unidades no Estado do Rio de Janeiro: a própria Floresta da 
Cicuta e a Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba, lembrando que 
mesmo assim trata-se de ambientes completamente distintos, visto 
que Guaxindiba está próximo à foz do Rio Paraíba do Sul, em 
altitudes que não ultrapassam 200 metros, enquanto a Cicuta está no 
médio curso desse rio e em ambiente sub-montano. Nas palavras do 
ilustre Professor Pedro Carauta: “A Floresta da Cicuta encerra a 
última amostra de mata primitiva de Médio Paraíba do Sul e uma 
das três únicas existentes em toda a bacia hidrográfica do rio. 
Apresenta um tesouro de flora e fauna de valor incalculável 
como banco genético para as gerações futuras”.  
(...) 
Embora a unidade tivesse todos os atributos característicos de uma 
unidade de proteção integral, um dos fatores que motivou a escolha 
final foi, além da clara falta de opções, a preocupação vigente à 
época, Governo Militar, com a denominada segurança nacional, e a 
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possibilidade de existência de jazidas minerais estratégicas, conforme 
pode ser observado no art. 4º do decreto criador... 
(...) 
Face ao exposto, fica patente a inadequação da categoria ARIE, de 
uso sustentável, para uma unidade que serve de refúgio para 
espécies raras da fauna e flora da mata atlântica, possuidora de 
características singulares, que não são encontradas em nenhuma 
outra unidade do Sistema Nacional. Não é admissível o uso 
sustentável de sua vegetação nativa, com formação florestal em vias 
de desaparecimento, tampouco da fauna, com representantes 
constantes das listas oficiais, estadual e federal, de animais em 
extinção.  
A unidade é um Refúgio da Vida Silvestre por excelência, pois dentro 
dos seus limites a vida selvagem dessa importante região do médio 
Paraíba do Sul, expulsa dos arredores pelo desflorestamento e 
demais pressões antrópicas, encontra abrigo e alimento, podendo ali 
ser estudada e observada, para fins científicos, que permitam 
eventuais recolonizações de ambientes degradados, e para fins 
educacionais-recreativos, beneficiando a sociedade, em especial a 
residente nas grandes cidades fluminenses de Volta Redonda e Barra 
Mansa, cuja população tem a unidade como referência na 
conservação da natureza e na divulgação de valores ambientais.” 
(MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA – 
RECOMENDAÇÃO PRMVR/RCL Nº 08/09, 1º DE SETEMBRO DE 
2009). 

 

De acordo com o exposto, podemos observar que segundo o Ministério Público, 

outros interesses diferentes dos que devem ser considerados quando no momento da 

categorização de uma unidade de conservação, foram levados em conta para designar a 

Floresta da Cicuta como uma ARIE. Inegavelmente, o fato da Floresta da Cicuta está 

configurada legalmente como uma unidade de conservação de uso sustentável confere a ela 

uma menor proteção quando comparada a outras unidades inseridas no grupo de proteção 

integral. Contudo, é importante frisar que o fato de uma unidade de conservação estar 

inserida no grupo de proteção integral não impossibilita algumas formas de uso indireto da 

mesma. Na realidade, o Plano de Manejo da Unidade  designa qual será o grau de 

intervenção que a unidade poderá ter, respeitando, claro, a categoria a qual está inserida.  

De acordo com artigo 22º do SNUC, § 5º, existe a possibilidade de transformação 

total ou parcial de uma unidade de conservação do grupo de Uso Sustentável em uma 

unidade do grupo de Proteção Integral, através de instrumento normativo do mesmo nível 

hierárquico do que criou a unidade, desde que obedecidos os procedimentos de consulta 

estabelecidos no mesmo artigo 22º, § 2º o qual pode ser visto a seguir:  

 

“A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de 
estudos técnicos e de consulta pública que permitam identificar a 
localização, a dimensão e os limites mais adequados para unidade, 
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conforme se dispuser em regulamento.” (LEI 9.985, 10 DE JULHO DE 
2000). 
 

Desta forma, pode-se concluir que mediante estudos específicos bem como a 

consulta a população, uma unidade pode ter sua classificação alterada com base em uma 

justificativa contundente, especialmente quando há indícios que a classificação 

anteriormente atribuída foi oriunda de aspectos não diretamente relacionados as 

características da unidade e objetivando sua preservação. 

 

8.2.1 Implicações da UC Floresta da Cicuta se transformar em uma RPPN 

A ARIE Floresta da Cicuta encontra-se inserida dentro de uma propriedade particular 

pertencente a uma empresa privada. 

A referida empresa, que reivindicou a recategorização da UC em questão, não 

apresenta um bom histórico no que diz respeito à legislação ambiental, encontrando-se 

atualmente, segundo documento elaborado pela sociedade civil, respondendo a uma série 

de ações junto a justiça federal tais como:  

“Ação Civil Pública-ACP de reparação dos danos causados por 
aterros de escória irregulares mantidos pela empresa X; Ação de 
Execução do Termo de Compromisso Empresa X-ICMBio n° 01/2008; 
ACP de reparação dos danos causados por aterro de escória irregular 
“Márcia I” mantido pela empresa X; ACP de fiscalização na ARIE 
Floresta da Cicuta;  Ação Popular que evidencia o desvio de 
finalidade das terras de Volta Redonda de propriedade atribuída à 
empresa X e que solicita a mudança de titularidade para a União 
destas terras, incluindo a Fazenda Santa Cecília, o que inviabilizaria a 
criação de uma RPPN “(ARGUMENTOS CONTRA O PL 3930, 2016 – 
SOCIEDADE CIVIL). 
 

Outro fator que gera uma certa preocupação em passar a administração da ARIE 

para a empresa X é que isso poderia abrir um precedente para que outros proprietários de 

terras com Unidades de Conservação em seu interior procedessem da mesma forma, 

visando benefícios particulares que em nada tem a ver com a proteção ambiental 

(SOCIEDADE CIVIL, 2016). Contudo, não se deve entender que a criação de uma RPPN 

seja de algum malefício para terras privadas, muito pelo contrário, o fato de propriedades 

privadas se tornarem RPPNs é de grande valia para a preservação das mesmas uma vez 

que uma RPPN é um instrumento eficaz utilizado na criação de UCs no Brasil. O caso 

discutido no entanto refere-se a uma área que já se enquadra em uma das categorias de 

unidade de conservação do SNUC, uma ARIE, desde 1985, sendo esta categoria detentora 

de uma maior proteção aos recursos naturais que a categoria pleiteada pela empresa X uma 

vez que como uma ARIE lhe é assegurado o direito de deter de uma Zona de 
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Amortecimento - ZA, conferindo-lhe uma maior proteção se comparada com uma RPPN que 

não possui ZA. 

Dentre uma série de pontos considerados negativos no que diz respeito a uma 

conversão da ARIE Floresta da Cicuta para uma RPPN destaca-se a eliminação da ZA da 

Floresta da Cicuta, a extinção do dever de cumprir para com as obrigações listadas no 

Termo de Compromisso n° 01/2008 e a construção de um aterro de resíduos classe II a 

apenas 6 quilômetros dos limites da ARIE Floresta da Cicuta (SOCIEDADE CIVIL, 2016). De 

acordo com a assessoria de imprensa da empresa X, a solicitação de licenciamento para a 

construção do aterro não tem qualquer relação com o pedido de recategorização da Cicuta 

como ARIE (G1, 2015).  

Para melhor entendimento das diferenças existentes entre essas duas categorias do 

SNUC segue o quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 77

Quadro 8.4: Comparação entre as UCs ARIE e RPPN Federais 
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Fonte: Sociedade Civil –Dezembro/2015 

 

 

Como pode ser visto, a ARIE se caracteriza como uma categoria de uso mais 

restritivo que uma RPPN o que possibilita uma maior proteção da unidade. 

O intuito de uma RPPN seria proteger áreas que ainda não possuem amparo legal 

de proteção o que não é o caso da Floresta da Cicuta que a 32 anos já é categorizada como 

uma ARIE não havendo justificativa plausível para mudança de categoria para uma RPPN. 

Em uma carta enviada ao ICMBio por parte do Ministério Público com apoio da 

população foram pautadas algumas razões para que a Floresta da Cicuta não seja 

recategorizada como uma RPPN assim como reivindicado pela empresa x. A seguir um 

trecho da carta: 
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A destituição do Poder Público, via ICMBio, frente a gerência e 
administração da Floresta da Cicuta, através da temerária 
recategorização de ARIE para RPPN, inevitavelmente representará:  
o fim de todo um longo histórico de contínuo envolvimento da 
sociedade junto à gestão e defesa deste seu mais valioso patrimônio 
natural;  
o fim do Conselho Gestor (Consultivo) da Unidade, criado em 2007, e 
atualmente com uma gestão recém empossada (biênio 2015-2017) 
composta por expressivos 36 (trinta e seis) Conselheiros (titulares e 
suplentes), representativos de 29 (vinte e nove) organizações e 
instituições;   
o fim do Plano de Manejo que encontra-se na iminência de ser 
publicado e que foi devidamente elaborado através de ampla e 
irrestrita participação da sociedade, via Oficinas de Planejamento 
Participativo;   
o fim das normas e restrições, respeitados os limites constitucionais, 
impostas à empresa X por se tratar de uma Unidade gerenciada pelo 
Poder Público em área privada;   
o fim da visitação com objetivos exclusivamente educacionais, 
abrindo possibilidades para a visitação recreativa e turística, o que é 
rechaçado pela sociedade local por se demonstrar altamente 
prejudicial ao frágil ambiente resguardado pela Unidade;   
o fim da Zona de Amortecimento e da possibilidade de imposição de 
normas e restrições em tal área objetivando minimizar os impactos 
negativos sobre a Unidade, propiciando o agravamento do efeito de 
borda e a instalação de um cenário permissivo ao desmatamento, 
criação de gado e loteamento do entorno;   
o fim da necessidade de aprovação prévia e acompanhamento 
técnico pelo ICMBio de pesquisas científicas a serem realizadas no 
interior da Unidade;   
 o fim da aprovação prévia e pagamento ao ICMBio, quando for o 
caso, da exploração comercial de produtos, serviços e imagens 
oriundos da Unidade;   
 o fim da proibição de realização de atividades econômicas na 
Unidade, possibilitando, por exemplo, a execução de atividades 
relacionadas ao turismo, com lucros exclusivamente ao proprietário 
da terra, neste caso a empresa CSN;   
 o fim da autorização ou ciência ao ICMBio em processos de 
licenciamento ambiental na Zona de Amortecimento da Unidade, uma 
vez que tal Zona deixaria de existir;   
 o fim da fiscalização ambiental contínua e rotineira, pois sem a gestão 
do ICMBio a Unidade ficaria desguarnecida não somente de gestores, 
mas também de Agentes de Fiscalização Ambiental.  (CARTA-
MANIFESTO EM DEFESA DA MANUTENÇÃO DA FLORESTA DA 
CICUTA COMO ÁREA DE RELEVANTE INTERESSA ECOLÓGICO, 
2015). 
 

Fato bastante discutido também se refere ao não cumprimento por parte da empresa 

X, desde o ano de 2008, de grande parte do acordo firmado entre a referida empresa e o 

ICMBio por meio de um Termo de Compromisso nº 001/2008 assinado por ambos. Dentre 

as obrigações ainda não cumpridas pela empresa estão  a construção do centro de visitação 

e de apoio a educação ambiental bem como a doação de terreno nas proximidades da UC 

com a referida construção da sede administrativa da UC que hoje se encontra em uma sede 
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provisória que dista 3 km da UC, sede essa fornecida pela empresa X. De acordo com a 

população e o Ministério Público a recategorização e consequente passagem da gestão das 

mãos do ICMBio para a empresa X não faz sentido algum mediante ao comportamento da 

empresa em questão e ainda com o agravante de que caso essa recategorização para 

RPPN ocorresse a empresa estaria livre de cumprir as obrigações expressas no termo de 

compromisso o que de acordo com muitos é um dos objetivos da empresa proprietária das 

terras em que a UC esta inserida. 

Outro ponto bastante discutido são os conflitos causados pelo fato da empresa X ter 

exigido até recentemente por parte do ICMBio uma prévia comunicação para realizar 

fiscalizações de rotina ou até emergenciais. Tal comunicação deveria ser feita com uma 

antecedência de duas horas quando a entrada fosse na parte do dia e uma antecedência de 

24h em caso de entrada noturna. Por decisão do Ministério Público de Volta Redonda, 

recentemente foi concedido ao órgão gestor o direito ao livre acesso a UC. 

 Em entrevista concedida ao G1 (2015), a assessoria de imprensa da empresa X 

apresenta a desoneração do Poder Público como um dos principais motivos da 

recategorização, uma vez que como uma RPPN os custos seriam de responsabilidade da 

empresa proprietária e como uma ARIE os custos são de responsabilidade do ICMBio. A 

empresa alega que atualmente os custos da UC são arcados pela própria empresa em um 

função de um TAC, onde a empresa em questão gasta cerca de R$1.000.00,00 por ano com 

os custos da UC, e que findado o TAC esses custos seriam repassados para o ICMBio (G1, 

2015). Outra justificativa bastante frisada pela empresa X se dá pelo caráter perpétuo e 

irrevogável de uma RPPN. De acordo com a empresa X, uma ARIE pode ter suas 

dimensões alteradas e até mesmo reduzidas por força de uma lei federal, e pelo gravame 

perpétuo conferido a RPPN, esta jamais poderá deixar de ser uma UC (G1, 2015). O Projeto 

de Lei 3930/2015 que autoriza a recategorização da ARIE em RPPN traz no Artigo 21º, § 2º 

o seguinte texto: 

 

A RPPN Floresta da Cicuta só poderá ser utilizada para o 
desenvolvimento de pesquisas científicas e visitação com objetivos 
turísticos, recreativos e educacionais previstas no Termo de 
Compromisso firmado com o órgão competente do SNUC ou em seu 
plano de manejo, vedada qualquer outra forma de exploração 
econômica e utilização dos recursos ambientais nela existentes.  (PL 
3930/2015, Artigo 21, § 2º). 

 

De acordo com documento gerado pela sociedade civil, essa justificativa se trata de 

uma simples transcrição do que já é determinado pelo  Artigo 21º, § 2º, da Lei nº 9.985/2000 
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(SNUC). Esse documento frisa que se a PL 3930/2015 for aprovada toda e qualquer 

pesquisa científica e visitação na Floresta da Cicuta ficará a critério da empresa X, dessa 

forma a empresa passará a ter total independência para autorizar ou não os pedidos de 

pesquisas científicas e de visitação a serem realizados na Floresta da Cicuta (SOCIEDADE 

CIVIL, 2016). 

A tentativa de recategorização para RPPN aconteceu no ano de 2015 através do 

Projeto de Lei 3.930/2015 por parte do Deputado Federal Índio da Costa. Essa PL 

autorizava a transformação da Área de Relevante Interesse Ecológico – ARIE Floresta da 

Cicuta, criada pelo Decreto no 90.792, de 9 janeiro de 1985, em Reserva Particular do 

Patrimônio Natural - RPPN.  Segundo Índio da Costa foi a Secretaria do Meio Ambiente de 

Barra Mansa que solicitou a ele para que desse entrada no Projeto de Lei para a 

recategorização. Devido a pressão popular, no dia 15 de março de 2016 o referido deputado 

retirou de tramitação o PL nº 3.930/2015 e aparentemente não houveram mais 

manifestações explicitas de uma nova tentativa por parte da empresa X de uma 

recategorização para RPPN porém este é um assunto que parece ainda pairar sobre a 

região onde a UC está inserida. Segundo relatos, a empresa X parece estar buscando apoio 

político em outro estado para uma possível nova tentativa de recategorização da unidade. 

 

 
8.2.2. A recategorização para RVS  

 

A maioria das categorias hoje existentes no SNUC ainda não eram previstas na 

época da criação da ARIE Floresta da Cicuta, sendo que essa própria categoria era recente, 

de 1984, o que significa de certa forma que sua aplicação e conceito eram ainda 

experimentais no momento da categorização da Floresta da Cicuta como uma ARIE, em 

1985 (MMA, 2007). Contudo, com o criação do SNUC em 2000, surgiu uma categoria que 

melhor se adequaria com a realidade da Floresta da Cicuta, o Refúgio de Vida Silvestre. 

Em um pedido de recategorização solicitado pelo Ministério do Meio Ambiente de 

2007, consta a proposta de mudança de categoria de ARIE Floresta da Cicuta para RVS 

Floresta da Cicuta por considerar uma maior identificação da área com a categoria RVS 

principalmente pelo seu caráter de proteção integral. Como justificativa da proposta, o MMA 

aponta, a mudança de uma categoria de uso sustentável para uma categoria de proteção 

integral como resposta a situação da vegetação nativa da área, que se encontra em estágio 

superior ao inicial, não havendo, de acordo com o MMA (2007), um uso sustentável  

possível e relevante pela legislação vigente. Uma categoria de proteção integral ainda 



 82

representa uma  maior valorização do patrimônio natural encerrado na unidade e o aumento 

na possibilidade de obtenção dos recursos advindos de compensação ambiental como 

estabelecido no SNUC (MMA, 2007). Ainda de acordo com a proposta de recategorização 

para RVS, a situação fundiária da Floresta da Cicuta bem como os usos possíveis já 

implantados na área não seriam alterados (MMA, 2007). Em uma área que serve como 

refúgio para espécies raras da fauna e flora da Mata Atlântica não é admissível o uso 

sustentável, posto suas características singulares não encontradas em outras UCs (MMA, 

2007). 

Com respeito ao grau de proteção, na prática não haveria muitas mudanças uma vez 

que o próprio Plano de Manejo da ARIE só é permite na UC Floresta da Cicuta os usos ditos 

indiretos que são os mesmos tipos de uso já permitidos em UCs de proteção integral. O que 

muda na prática é um maior investimento que a Floresta da Cicuta receberia do ponto de 

vista da compensação ambiental que é consideravelmente maior para as UCs de proteção 

integral do que os que são repassados para UCs de usos sustentável como pode ser visto 

no artigo 26º do SNUC (2000): 

Art. 36º. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos 
de significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão 
ambiental competente, com fundamento em estudo de impacto 
ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, o empreendedor é 
obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de 
conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo com o 
disposto neste artigo e no regulamento desta Lei. (Regulamento)  
§ 1º O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para 
esta finalidade não pode ser inferior a meio por cento dos custos 
totais previstos para a implantação do empreendimento, sendo o 
percentual fixado pelo órgão ambiental licenciador, de acordo com o 
grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento. (Vide 
ADIN no 3.378-6, de 2008)  
§ 2º Ao órgão ambiental licenciador compete definir as unidades de 
conservação a serem beneficiadas, considerando as propostas 
apresentadas no EIA/RIMA e ouvido o empreendedor, podendo 
inclusive ser contemplada a criação de novas unidades de 
conservação (LEI 9.985, 10 DE JULHO DE 2000). 
 

As UCs de uso sustentável usufruem apenas de compensação ambiental oriunda de 

impactos sobre a própria Unidade de Conservação e sua zona de amortecimento conforme 

texto do SNUC: 

Art. 36º (...) 
§ 3º Quando o empreendimento afetar unidade de conservação 
específica ou sua zona de amortecimento, o licenciamento a que se 
refere o caput deste artigo só poderá ser concedido mediante 
autorização do órgão responsável por sua administração, e a unidade 
afetada, mesmo que não pertencente ao Grupo de Proteção Integral, 
deverá ser uma das beneficiárias da compensação definida neste 
artigo (LEI 9.985, 10 DE JULHO DE 2000). 
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Sabe-se que um dos argumentos mais fortes utilizados pela empresa X é com 

relação ao quão benéfico seria para a UC sua recategorização para RPPN pois dessa forma 

desoneraria o ICMBio. Com um aumento de investimentos na UC através de sua 

transformação em uma UC de proteção integral esse argumento seria enfraquecido. 

 

8.2.3 A visão da população à respeito da recategorização da Floresta da Cicuta 

A população que vive nas regiões circunvizinhas a UC é bastante participativa nos 

processos que envolvem decisões junto aos responsáveis pela gestão da Floresta da 

Cicuta. Ficou evidente após pesquisas o quanto a população luta pela preservação de um 

bem comum que é a unidade em questão. O envolvimento em reuniões que tratam de 

assuntos referentes a UC bem como reinvindicações a respeito de qual categoria a UC deve 

estar inserida são frequentes. É fato que no momento da criação da UC, quando foi 

escolhida sua categoria e desenho, não houve consulta à população pois a legislação à 

época (1985) não preveja tal instrumento.  

O Conselho consultivo conta com a participação de representantes de diversos 

setores sendo muito forte sua atuação nos assuntos pertinentes a UC. Desde o ano de 

2016, vem ocorrendo anualmente seminários onde são discutidos várias pautas 

relacionadas a UC bem como apresentações sobre projetos de pesquisa que vem ocorrendo 

na mesma.  

Neste ano, 2017, ocorreu, no dia 21 de Outubro, o II Seminário ARIE Floresta da 

Cicuta, no Centro Universitário Geraldo Di Biase – UGB/FERP, em Volta Redonda/RJ 

contando com cerca de 150 participantes. O Seminário, que teve como tema a “Participação 

Social na Gestão Ambiental: Experiências e Desafios”, teve como principal objetivo, de 

acordo com sua Comissão organizadora, divulgar a ARIE Floresta da Cicuta de forma a 

transmitir um maior conhecimento dessa UC para a sociedade além de permitir uma maior 

integração e discussão entre diferentes setores da sociedade em torno de questões atuais e 

perspectivas relacionadas à ARIE Floresta da Cicuta e entorno.  
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Figura 8.2: Comissão Organizadora do II Seminário ARIE Floresta da Cicuta 
 

Neste evento ficou evidente o papel  da população na condução das ações na 

Unidade de Conservação bem como  em sua defesa. Uma opinião, pode-se dizer unânime 

entre todos os participantes é o quão singular é o engajamento das pessoas em prol de um 

bem maior, a Floresta da Cicuta como um bem público. Sabe-se que essa identificação da 

comunidade com os bens naturais deve ser imensamente incentivada visto que na prática 

só se preserva o que se conhece e esse deve ser um dos motivos de extrema relevância na 

preservação dessa UC. 

A recategorização da UC Floresta da Cicuta para uma RVS está começando a ser 

explicitada para a população que a princípio já parece apoiá-la de forma contundente devido 

aos benefícios que a referida recategorização poderia trazer para a UC. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A ARIE Floresta da Cicuta se constitui em um dos últimos remanescentes de 

Floresta Estacional Semidecidual da região do Médio Vale Paraíba do Sul, sendo esse tipo 

florestal da Mata Atlântica atualmente restrito a poucos fragmentos remanescentes, 

principalmente ao longo do Vale do Rio Paraíba do Sul, onde se situa a UC. 

Um pedido recategorização da ARIE Floresta da Cicuta foi reivindicado pela empresa 

proprietária das terras em que a unidade está inserida transformando-a em uma RPPN, 

categoria essa pertencente ao grupo de uso sustentável. A empresa, como proprietária da 

área, tem o direito de realizar essa solicitação de acordo com o SNUC mas a questão é que 

essa recategorização não parece ser em nada benéfica para os objetivos de proteção da 

unidade. Motivos como um vasto histórico de problemas de natureza ambiental que a 

empresa X possui já constam de um ponto muito negativo para essa recategorização uma 

vez que como uma RPPN a empresa X passaria a ser responsável pela gestão da UC, 

papel que hoje é exercido pelo Poder Público através do ICMBio. Outro fator que levanta 

suspeitas por parte da sociedade e do Ministério Público é que com a recategorização para 

RPPN, a empresa X estaria livre dos compromissos firmados pelo TC nº 01/008, 

compromissos esses que já deveriam ter sido cumpridos a tempos. Como uma RPPN a 

obrigatoriedade da existência de uma Zona de Amortecimento cairia por terra o que abriria a 

possibilidade de exploração econômica da área.  

O nível total da gestão da ARIE Floresta da Cicuta, considerando o contexto da área 

é médio (59,7%), sendo sua efetividade de gestão alta (68,3%). Dentre os parâmetros que 

auxiliaram a alta efetividade da gestão destacam-se os objetivos alcançados (100%) e os 

processos de tomada de decisão (100%) o que demostra que sua gestão está se dando de 

forma satisfatória com uma relevante participação social nas questões que envolvem o 

andamento da unidade. Dentre os pontos mais críticos da UC pôde-se destacar sua 

infraestrutura (36,7%) e seus recursos financeiros (36%) sendo ambos avaliados como 

baixos em efetividade de gestão. Com relação a sua infraestrutura, o fato da UC não possuir 

uma sede em seu interior e nem mesmo um centro de visitantes faz com que a logística de 

atividades e mesmo de sua fiscalização sejam dificultados. O fato de não apresentar 

capacidade para captação de recursos externos e não apresentar previsão financeira a 

longo prazo é uma realidade hoje enfrentada pela UC. Uma das características hoje 

defendidas pela empresa X na recategorização da ARIE em RRPN é a desoneração do 

Poder Público na manutenção da Floresta da Cicuta uma vez que isso seria 
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responsabilidade da empresa em questão. Acontece que hoje, apesar da empresa  X arcar 

com os custos da UC Floresta da Cicuta por conta do TAC, a mesma ainda não cumpriu 

com a maior parte de suas obrigações para com a unidade como a própria construção de 

sua sede definitiva e centro de visitação. 

Como uma ARIE, pode-se dizer que a Floresta da Cicuta está sendo bem conduzida 

porém a certos pontos preocupantes como o fato de sua categorização na época de sua 

criação não ter levado em consideração somente as características inerentes a unidade 

propriamente dita. Preocupações como a possível existência de jazidas minerais na área 

bem como a sua utilização pelo governo militar foram priorizadas em detrimento aos 

atributos característicos da unidade.  

Outro fator é que a maioria das categorias hoje existentes no SNUC ainda não eram 

previstas na época da criação da ARIE Floresta da Cicuta o que sugere uma falta clara de 

outras opções de categorias que melhor se adequassem com a realidade da Floresta da 

Cicuta.  

Diante desses argumentos, uma recategorização da Floresta da Cicuta para uma 

RPPN não se justificaria sendo possivelmente perigosa para a preservação e conservação 

da unidade. Por outro lado, a manutenção da Floresta da Cicuta como uma ARIE, ainda que 

benéfica com relação a uma RPPN, não parece ser a melhor opção por se tratar de uma 

categoria de uso sustentável. 

O Refúgio de Vida Silvestre apareceu como uma opção de categoria para Floresta 

da Cicuta que parece se encaixar perfeitamente com os objetivos da UC, sendo a mesma já 

reconhecida como um refúgio da fauna silvestre da região. Apesar de uma RVS ser uma 

categoria que confere de certa forma maior proteção a área, por se tratar de uma categoria 

de proteção integral, esse não seria necessariamente o principal foco de sua 

recategorização uma vez que os tipos de uso hoje permitidos na UC, por meio de seu plano 

de manejo, não seriam alterados. De acordo com o SNUC, as categorias de Proteção 

Integral são beneficiárias de uma compensação ambiental em casos de empreendimentos 

que gerem significativo impacto ambiental, sendo que esse impacto não é necessariamente 

sobre a unidade de proteção integral a receber esse benefício, o que é obrigatório no caso 

de unidades de uso sustentável. Como uma unidade de proteção integral a Floresta da 

Cicuta se beneficiaria desta prerrogativa aumentando significativamente suas possibilidades 

de arrecadação monetária. 

Por fim, o envolvimento da sociedade com as causas ambientais surge como fato 

bastante relevante. A participação popular, o engajamento do Conselho da ARIE Floresta da 

Cicuta e o papel fundamental do seu gestor na condução das atividades na UC demonstram 



 87

o quão importante é a Floresta da Cicuta para a região. Uma categoria que tenha o melhor a 

oferecer para Floresta da Cicuta é o que merece um local capaz de despertar tão grande 

dedicação às questões ambientais. Conclui-se assim, que o Refúgio de Vida Silvestre, por 

ser uma categoria de proteção integral e por ser tão compatível com as características e 

objetivos da UC deve ser a categoria na qual a Floresta da Cicuta deve estar inserida. 

Como recomendação, uma nova avaliação deve ser feita futuramente quando mais 

estudos forem realizados considerando a fauna e a flora da UC. Os resultados provenientes 

desses estudos são necessários principalmente para que se tenha uma real noção da 

importância biológica da Floresta da Cicuta. 
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ANEXO A – PERFIL 

1. PERFIL  

1a. Nome da unidade de Conservação:  ARIE FLORESTA DA CICUTA 

1b. Data de criação da UC: 09/01/1985 

1c. Área da unidade de Conservação: 131 ha 

1d. Nome completo do responsável pela informação: Sandro Leonardo Alves 

1e. Função do responsável pela informação: Analista Ambiental 

1f. Tempo de atuação do responsável pela informação na UC: 2 anos e 6 meses 

1g. Data de preenchimento do questionário: Outubro de 2016 

1h. Execução financeira no último 

ano  

Recursos 

institucionais  

Recursos de fontes 

externas  

Valor total disponibilizado para a UC   17.200 *  600.000 * 

Valor total executado   17.200 *  600.000 * 

1i. Objetivo geral da UC: Proteger e preservar as espécies raras e diversificadas da biota 
local (Art. 1º 1º Decreto nº 90.792, de 09 de janeiro de 1985) 
1j. Objetivos específicos: 

i Proteger um dos últimos remanescentes de floresta estacional semidecidual do 
Planalto da Bacia Média do Rio Paraíba do Sul; 
ii Proteger a singular fauna que encontra refúgio na UC, incluindo espécies ameaçadas 
de extinção. 

 
1k. Prioridades de/para gestão da UC: Pesquisas científicas e educação ambiental 

1l. Recursos humanos  

1 Analista Ambiental servidor 
2 Analistas terceirizados 
1 Auxiliar administrativo terceirizado 
1 Auxiliar de serviços gerais 
 

* na data que foi preenchido 
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ANEXO B - PRESSÃO E AMEAÇA DENTRO DA UC 

Pressaõ ou ameaça ORIENTAÇÃO  

Considerar relação e formulários para análise das pressões e ameaças existentes na 
área circundante e zona de entorno. Preenchimentos separados.  

Extraçaõ de madeira  Refere-se à extração legal e ilegal de madeira, de 
qualquer porte, inclusive para uso como lenha, que 
ocorre DENTRO da área.  

Agricultura e silvicultura  Conversão do uso do solo nas Unidades de 
Conservação em áreas de agricultura e 
reflorestamento. O uso do fogo para a conversão 
será tratado separadamente.  

Pastagem  Conversão do uso do solo para o estabelecimento 
de pastagem, pastoreio de espécie nativa e coleta 
de forragem DENTRO da UC.  

Ocupaçaõ humana  Transformação de áreas DENTRO da UC em 
moradia, assentamentos, urbanização ou 
chacreamento.  

Extraçaõ mineral  Escavação e exploração de recursos minerais 
licenciados ou não, que ocorrem DENTRO da UC. 
Deve-se também considerar o impacto dos 
resı́duos produzidos por tais atividades.  

Construçaõ e operaçaõ de 
infraestruturas  

Barragens, estradas, linhas de transmissão e 
distribuição, portos, gasodutos, PCHs, 
hidrelétricas, hidrovias, etc. no INTERIOR da UC. 
Se a infraestrutura foi construı́da há mais de 5 
anos, considerar o impacto da sua operação para 
avaliação da pressão. Construções de 
infraestruturas da UC, caso sejam impactantes, 
devem ser consideradas.  

Caça Práticas de caça de subsistência que podem 
ameaçar os recursos da UC, onde essa prática é 
permitida e caça e coleta ilegais realizadas 
DENTRO da UC. Exemplos: captura de animais 
terrestres, jacarés, quelônios, ovos, aves, 
invertebrados, serpentes, etc. 

Pesca  Práticas de pesca de subsistência, amadora, 
esportiva e comercial, legais ou ilegais realizadas 
DENTRO da UC que impactam negativamente os 
seus recursos. Impactos de pesque e pague 
devem ser considerados em construção de 
infraestrutura e introdução de espécies exóticas, 
quando for o caso.  
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Pressaõ ou ameaça ORIENTAÇÃO  

Coleta de produtos naõ 
madeireiros  

Coleta de produtos não madeireiros no INTERIOR 
da UC para comercialização ou subsistência, tais 
como frutos, plantas medicinais, resinas, 
orquı́deas, bromélias, cipós, musgos, sementes e 
flores.  

Turismo e recreação  Referem-se ao impacto causado pela visitação em 
trilhas, acampamentos, passeios a cavalo, 
passeios de barco e uso de outros veículos 
motorizados e outros tipos de recreação realizadas 
DENTRO da UC, autorizadas ou não. Não inclui os 
impactos causados pela construção de 
infraestruturas e disposição de resı́duos gerados 
pela visitação que são avaliados em outros itens.  

Disposição de resı́duos 
(poluição)  

Abrange qualquer forma inadequada de disposição 
de resı́duos e efluentes no INTERIOR da UC, 
sólidos ou líquidos (ex: lixo, efluentes domésticos e 
industriais e materiais tóxicos). Abrange 
vazamentos e emissões de substâncias poluidoras. 
Os resı́duos provenientes de mineração e garimpo 
não são considerados nesse item.  

Processos seminaturais  São processos naturais que foram intensificados 
pela intervenção antrópica, tais como o fenômeno 
da maré vermelha (crescimento exagerado de 
algas marinhas tóxicas, superalimentados pelo 
material orgânico, geralmente vindo do esgoto), 
incêndios de causas naturais e assoreamento 
acelerado de cursos d'água pela supressão da 
vegetação, dentre outros.  

Espécies exóticas invasoras  Abrangem as plantas e os animais exóticos 
introduzidos intencional ou inadvertidamente na 
UC por humanos, e que passaram a ter 
comportamento invasor. Como por exemplo, pode 
se citar tilápia Tilapia sp., camarão da Malásia 
Macrobrachium rosenbergii, caramujo-gigante-
africano Achatina fulica, mexilhão dourado 
Limnoperna fortunei, capim braquiária Brachiaria 
sp, tigre-d'água Trachemis scripta e animais 
considerados domésticos, mas que adquiriram 
natureza selvagem (búfalos, porcos, cães e gatos). 
O estabelecimento de pastagens sem invasão de 
outras áreas de vegetação nativa é considerado 
em outro item.  
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Pressaõ ou ameaça ORIENTAÇÃO  

Uso dos recursos por 
populações residentes  

Abrange as pressões de populações humanas 
residentes no INTERIOR da UC sobre os recursos 
naturais e culturais da UC, como o uso de recursos 
em áreas e categorias de manejo nas quais os 
usos não são permitidos, ou o uso inadequado ou 
excessivo de recursos naturais em UC de uso 
sustentável. Incorpora impactos do aumento 
demográfico das populações residentes, alterações 
no padrão de consumo e formas de utilização dos 
recursos.  

Influências externas  Considera os impactos sentidos DENTRO da UC, 
decorrentes das atividades realizadas nas áreas do 
entorno, imediato ou não. Exemplos: poluição, 
aumento ou diminuição do escoamento de águas, 
resı́duos, perda de conectividade, mudanças 
climáticas globais.  

Incêndios de origem antrópica São incêndios intencionais ou acidentais 
originados DENTRO da UC ou que invadem seus 
limites. Os impactos negativos de incêndios 
provenientes de causas naturais devem ser 
tratados em “processos seminaturais”. 
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ANEXO C - PRESSÃO E AMEAÇA NO ENTORNO DA UC 

Pressaõ ou ameaça ORIENTAÇÃO  

Considerar relação e formulários para análise das pressões e ameaças existentes na 
área circundante e zona de entorno. Preenchimentos separados.  

Extraçaõ de madeira  Refere-se à extração legal e ilegal de madeira, de 
qualquer porte, inclusive para uso como lenha, que 
ocorre NO ENTORNO da área.  

Agricultura e silvicultura  Inclui a transformação de terras protegidas em 
moradia,assentamentos,agricultura,reflorestamento
, e outros usos de não proteção NO ENTORNO da 
área, exceto pastagem pois este item está sendo 
tratado separadamente.  

Pastagem  Conversão do uso do solo para o estabelecimento 
de pastagem, pastoreio e coleta de forragem NO 
ENTORNO da área protegida.  

Ocupaçaõ humana  Inclui impactos da atividade sobre as áreas do 
ENTORNO DA UC, como a construção de casas e 
consequente supressão da cobertura vegetal, 
assim como as atividades decorrentes da 
urbanização irregular, como disposição inadequada 
de lixo etc. 

Extraçaõ mineral  Inclui todas as formas de escavação e exploração 
de recursos minerais, que ocorrem NO ENTORNO 
das unidades de conservação. Deve- se também 
considerar o impacto dos resı́duos produzidos por 
tais atividades.  

Construçaõ e operação de 
infraestruturas  

Barragens, estradas, linhas de transmissão e 
distribuição, portos, gasodutos, PCHs, hidrelétricas, 
hidrovias, etc. NO ENTORNO da UC. Se a 
infraestrutura foi construída há mais de 5 anos, 
considerar o impacto da sua operação para 
avaliação da pressão.  

Caça Práticas de caça de subsistência que podem 
ameaçar os recursos da UC, onde essa prática é 
permitida e caça e coleta ilegais realizadas NO 
ENTORNO da UC. Exemplos: captura de animais 
terrestres, jacarés, quelônios, ovos, aves, 
invertebrados, serpentes, etc.  

Pesca  Inclui práticas de pesca legais que ameaçam os 
recursos NO ENTORNO da unidade de 
conservação, pesca e coleta para comércio ilegal e 
pesca de subsistência.  
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Pressaõ ou ameaça ORIENTAÇÃO  

Coleta de produtos naõ 
madeireiros  

Abrange a coleta de produtos não madeireiros no 
ENTORNO da UC para comercialização ou 
subsistência, tais como frutos, plantas medicinais, 
resinas e outros recursos.  

Turismo e recreação  Inclui impacto causado por trilhas, acampamentos, 
passeios a cavalo, passeios de barco, uso de 
veículos motorizados e outros tipos de recreação, 
autorizadas ou não no ENTORNO da área. 

Disposição de resı́duos 
(poluição)  

Inclui qualquer forma inadequada de disposição de 
resíduos de atividades legais (e.g. combustível e 
embalagens de alimentos),bem como de atividades 
ilegais (e.g. despejo de resíduos sólidos ou 
materiais tóxicos, no ENTORNO da área. Os 
resíduos provenientes de mineração e garimpo não 
são considerados nesse item. 

Processos seminaturais  Incluem processos naturais que foram 
intensificados pela intervenção antrópica no 
ENTORNO da área, tais como incêndios que 
seriam naturais mas tornaram-se catastróficos pela 
supressão de vegetação nativa. Outro exemplo é o 
fenômeno da maré vermelha (crescimento 
exagerado de algas marinhas tóxicas, 
superalimentados pelo material orgânico, 
geralmente vindo do esgoto), incêndios de causas 
naturais e assoreamento acelerado de cursos 
d'água pela supressão da vegetação, dentre 
outros.  

Espécies exóticas invasoras  Abrangem as plantas e os animais exóticos 
introduzidos intencional ou inadvertidamente na UC 
por humanos, e que passaram a ter 
comportamento invasor. Como por exemplo, pode 
se citar tilápia Tilapia sp., camarão da Malásia 
Macrobrachium rosenbergii, caramujo-gigante-
africano Achatina fulica, mexilhão dourado 
Limnoperna fortunei, capim braquiária Brachiaria 
sp, tigre-d'água Trachemis scripta e animais 
considerados domésticos, mas que adquiriram 
natureza selvagem (búfalos, porcos, cães e gatos). 
O estabelecimento de pastagens sem invasão de 
outras áreas de vegetação nativa é considerado 
em outro item.  
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Pressaõ ou ameaça ORIENTAÇÃO  

Uso dos recursos por 
populações residentes  

Abrange as pressões de populações humanas 
residentes no ENTORNO da UC sobre os recursos 
naturais e culturais, como o uso de recursos em 
áreas nas quais os usos não são permitidos, ou o 
uso inadequado ou excessivo de recursos naturais 
em UC de uso sustentável. Incorpora impactos do 
aumento demográfico das populações residentes, 
alterações no padrão de consumo e formas de 
utilização dos recursos.  

Influências externas  Não analisar esse item para pressões e ameaças 
no ENTORNO da UC: 

Incêndios de origem antrópica Incluem incêndios no ENTORNO das unidades de 
conservação, decorrentes de atividades antrópicas 
Verificar que os impactos negativos de incêndios 
provenientes de causas naturais estão tratados em 
processos seminaturais. 
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ANEXO D – TABELA PRESSÕES E AMEAÇAS 
 

Atividade que impacta a UC (fatores/atividades internos e uma avaliação de todas 
as influências externas que afetam a UC):  

Pressaõ:  

• Sim                   • Naõ houve pressaõ nos últimos 5 anos  

A pressão nos 
últimos 5 anos 
tendeu a:  

O nı́vel de pressão nos últimos 5 anos tem sido  

• Aumentar 
drasticamente  
• Aumentar 
ligeiramente  
• Permanecer 
constante  
• Diminuir 
ligeiramente 
• Diminuir 
drasticamente  

Abrangência  Impacto  Permanência  

• Total (>50%) • Severo • Permanente (>100 
anos) 

• Generalizada 
(15–50%) • Alto • A longo prazo (20–100 

anos) 
 • Espalhada (5–
15%) • Moderado  • A médio prazo (5–20 

anos)  
• Localizada 
(<5%)   • Suave  • A curto prazo (<5 anos)  

Ameaça:  

• Sim                  • Naõ será uma ameaça nos próximos 5 anos  

A probabilidade 
dessa ameaça 
se concretizar 
nos próximos 
cinco anos é:  

A severidade desta ameaça nos próximos 5 anos será 
provavelmente:  

• Muito alta  
• Alta  
• Média 
• Baixa  
• Muito baixa  

Abrangência  Impacto  Permanência  

• Total (>50%) • Severo • Permanente (>100 
anos) 

• Generalizada 
(15–50%)  • Alto • A longo prazo (20–100 

anos) 
 •Espalhada (5–
15%) • Moderado  • A médio prazo (5–20 

anos) 
• Localizada 
(<5%)   • Suave   • A curto prazo (<5 

anos)  
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ANEXO E - CONTEXTO 

 

S= Sim; P/S=Predominantemente sim; P/N=Predominantemente não; N=Não. 

 

 

 

 

 

 

S  P/S  P/N  N  3. IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA  
  X  a) A UC contém um número significativo de espécies que constam da lista brasileira e ou das listas 

estaduais de espécies ameaçadas de extinção.  
  X  b) A UC contém um número significativo de espécies cujas populações estão sobre-explotadas, 

ameaçadas de sobre-explotação e/ou reduzidas por pressões diversas.  
   X c) A UC tem nı́veis significativos de biodiversidade.  
   X d) A UC possui nı́veis significativos de endemismo.  
 X   e) A UC exerce uma função crı́tica na paisagem.  
 X   f) A UC contribui significativamente para a representatividade do sistema de UCs.  
   X g) A UC sustenta populações mı́nimas viáveis de espécies- chave.  
   X h) O grau de conservação dos elementos e ecossistemas da paisagem se mantem ao longo do 

tempo.  
X    i) A UC protege ecossistemas cuja abrangência tem diminuı́do significativamente.  
   X j) A UC conserva uma diversidade significativa de processos naturais e de regimes de distúrbio 

naturais.  
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S  P/S  P/N  N  4. IMPORTÂNCIA SOCIOECONÔMICA  
 X   a) A UC é uma fonte importante de emprego para as comunidades locais.  
   X b)As comunidades locais subsistem do uso dos recursos da UC.  
  X  c) A UC oferece oportunidades de desenvolvimento da comunidade mediante o uso sustentável de 

recursos.  
   X d) A UC tem importância religiosa ou espiritual.  
  X  e) A UC possui atributos de relevante importância estética, histórica e/ou cultural.  
  X  f) A UC possui espécies de plantas de alta importância social, cultural ou econômica.  
   X g) A UC contém espécies de animais de alta importância social, cultural ou econômica.  
 X   h) A UC possui um alto valor recreativo.  
  X  i) A UC contribui significativamente com serviços e benefı́cios ambientais.  

X    j) A UC possui um alto valor educacional e/ou cientı́fico.  
 

S= Sim; P/S=Predominantemente sim; P/N=Predominantemente não; N=Não. 

 

S  P/S  P/N  N  5. VULNERABILIDADE 
  X  a) As atividades ilegais na UC são difı́ceis para monitorar. 
   X b) A aplicação dos instrumentos legais é baixa na região.  
   X c)  A UC está sofrendo distúrbios civis e/ou instabilidade polı́tica.  
   X d) As práticas culturais, as crenças e os usos tradicionais estão em conflito com a categoria e os 

objetivos da UC.  
 X   e) O valor de mercado de recursos da UC é alto, por exemplo, o valor da terra, é alto.  

X    f) A UC é de fácil acesso para atividades ilegais.  
   X g) Existe uma grande demanda por recursos naturais da UC.  
   X h) A gestão da UC sofre pressão para desenvolver ações em desacordo com os objetivos da UC.  
   X g) A contratação e a manutenção de funcionários são difı́ceis.  
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ANEXO F - PLANEJAMENTO DA ÁREA 

 

S= Sim; P/S=Predominantemente sim; P/N=Predominantemente não; N=Não. 

 

S  P/S  P/N  N  7. AMPARO LEGAL  
X    a) A UC e seus recursos naturais possuem amparo legal.  
X    b) A situação fundiária está regularizada.  
  X  c) A demarcação e sinalização dos limites da UC são adequadas.  
  X  d) Os recursos humanos e financeiros são adequados para realizar as ações crı́ticas de proteção.  
 X   e) Há amparo legal para a gestão de conflitos.  

 

 

 

 

 

S  P/S  P/N  N  6. OBJETIVOS  
X    a) Os objetivos da UC expressos no decreto de criação da UC incluem a proteção e a Conservação 

da biodiversidade.  
X    b) Os objetivos especı́ficos relacionados à biodiversidade são claramente expressos nos 

instrumentos de planejamento da UC.  
X    c) Os planos e projetos são coerentes com os objetivos da UC.  
X    d) Os funcionários e gestores da UC entendem os objetivos e as polı́ticas da UC.  
X    e)  As comunidades locais apoiam os objetivos da UC.  
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S  P/S  P/N  N  8. DESENHO E PLANEJAMENTO DA ÁREA  
 X   a) A localização da UC é coerente com os seus objetivos.  
  X  b) O desenho da UC favorece a Conservação da biodiversidade e/ou aspectos socioculturais e 

econômicos.  
X    c) O zoneamento da UC é adequado para alcançar os objetivos da UC.  
 X   d) Os usos no entorno propiciam a gestão efetiva da UC.  
   X e) A UC é conectada à outra unidade de Conservação ou a outra área protegida.  
  X  f) A definição do desenho e da categoria da UC foi decorrente de um processo participativo.  

 

S= Sim; P/S=Predominantemente sim; P/N=Predominantemente não; N=Não. 

 

ANEXO G - INSUMOS 

S  P/S  P/N  N  9. RECURSOS HUMANOS  
  X  a) Há recursos humanos em número suficiente para a gestão efetiva da UC.   

X    b) Os funcionários possuem capacidade técnica adequadas para realizar as ações de gestão.  
X    c) Há oportunidades de capacitação e desenvolvimento da equipe, apropriadas às necessidades da 

UC.  
 X   d) Há avaliação periódica do desempenho e do progresso dos funcionários.  
 X   e) As condições de trabalho são suficientes para manter uma equipe adequada aos objetivos da 

UC.  
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S  P/S  P/N  N  10. COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO  
X    a) Há estrutura de comunicação adequada entre a UC e outras instâncias administrativas.  
 X   b) As informações ecológicas e socioeconômicas existentes são adequadas ao planejamento da 

gestão.  
 X   c) Há meios adequados para a coleta de dados.  
  X  d) Há sistemas adequados para o armazenamento, processamento e análise de dados.  

X    e) Existe comunicação efetiva da UC com as comunidades locais.  
X    f) Existe comunicação efetiva entre as comunidades locais.  
 

S= Sim; P/S=Predominantemente sim; P/N=Predominantemente não; N=Não. 

 

S  P/S  P/N  N  11. INFRAESTRUTURA  
X    a) A infraestrutura de transporte é adequada para o atendimento dos objetivos da UC.  
  X  b) O equipamento de trabalho é adequado para o atendimento dos objetivos da UC.  
  X  c) As instalações da UC são adequadas para o atendimento dos seus objetivos.  
  X  d) A infraestrutura para usuários é apropriada para o nı́vel de uso.  
  X  e) A manutenção e cuidados com os equipamentos e instalações são adequados para garantir seu 

uso a longo prazo.  
 

 

 

 

 



 105

 S P/S  P/N  N  12. RECURSOS FINANCEIROS  
 X   a) Os recursos financeiros dos últimos 5 anos foram adequados para atendimento dos objetivos da 

UC.  
 X   b) Estão previstos recursos financeiros para os próximos 5 anos para atendimento dos objetivos da 

UC.  
   X c) As práticas de administração financeira propiciam a gestão e ciente da UC.  

X    d) A alocação de recursos está de acordo com as prioridades e os objetivos da UC.  
    e) A previsão financeira a longo prazo para a UC é estável.  

        f) A UC possui capacidade para a captação de recursos externos.  
 

S= Sim; P/S=Predominantemente sim; P/N=Predominantemente não; N=Não. 

 

ANEXO – H PROCESSOS 

S  P/S  P/N  N  13. PLANEJAMENTO DA GESTÃO  
X    a) Existe um plano de manejo adequado à gestão.  
  X  b) Existe um inventário dos recursos naturais e culturais adequados à gestão da UC.  

X    c) Existe uma análise e também uma estratégia para enfrentar as ameaças e as pressões na UC.  
X    d) Existe um instrumento de planejamento operacional que identifica as atividades para alcançar as 

metas e os objetivos de gestão da UC.  
X    e) Os resultados da pesquisa, monitoramento e o conhecimento tradicional são incluı́dos 

rotineiramente no planejamento.  
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S  P/S  P/N  N  14. PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO  
X    a) Existe uma organização interna nı́tida da UC.  
X    b) A tomada de decisões na gestão é transparente.  
X    c) A UC colabora regularmente com os parceiros, comunidades locais e outras organizações.  
X    d) As comunidades locais participam efetivamente da gestão da UC, contribuindo na tomada de 

decisão.  
X    e) Existe a comunicação efetiva entre os funcionários da UC e Administração.  
X    f) Existe conselho implementado e efetivo.  
 

S= Sim; P/S=Predominantemente sim; P/N=Predominantemente não; N=Não. 

 

S  P/S  P/N  N  15. PESQUISA, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO  
 X   a) O impacto das atividades legais na UC é monitorado e registrado de forma precisa.  
 X   b) O impacto das atividades ilegais na UC é monitorado e registrado de forma precisa.  
 X   c) As pesquisas sobre questões ecológicas são coerentes com as necessidades da UC.  

X    d) As pesquisas sobre questões socioeconômicas são coerentes com as necessidades da UC.  
X    e) A equipe da UC e comunidades locais têm acesso regular às informações geradas pelas 

pesquisas realizadas na UC.  
X    f) As necessidades crı́ticas de pesquisa e monitoramento são identificadas e priorizadas.  
 

 

 

 

 



 107

ANEXO – I RESULTADOS 

Fonte: Implementação da Avaliação Rápida e Priorização da Gestão de Unidades de Conservação (RAPPAM) em Unidades de Conservação 
estaduais de Minas Gerais (WWF-BRASIL, 2016).  

S= Sim; P/S=Predominantemente sim; P/N=Predominantemente não; N=Não. 

 

 

 

S  P/S  P/N  N  16. RESULTADOS  
    NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS, as seguintes ações foram coerentes com a minimização de ameaças 

e de pressões, os objetivos da UC e o plano de trabalho anual:  
X    a) A UC realizou o planejamento da gestão nos últimos dois anos.  
  X  b) A UC realizou a recuperação de áreas e ações mitigatórias adequadas às suas necessidades nos 

últimos dois anos.  
  X  c) A UC realizou o manejo da vida silvestre, de habitat ou recursos naturais adequado às suas 

necessidades nos últimos dois anos.  
X    d) A UC realizou ações de divulgação e informação à sociedade nos últimos dois anos.  
X    e) A UC realizou o controle de visitantes adequado às suas necessidades nos últimos dois anos.  
X    f) A UC realizou a Implantação e manutenção da infraestrutura nos últimos dois anos.  
X    g) A UC realizou a prevenção, detecção de ameaças e aplicação da lei nos últimos dois anos.  
 X   h) A UC realizou a supervisão e avaliação de desempenho de funcionários nos últimos dois anos.  

X    i) A UC realizou capacitação e desenvolvimento de recursos humanos nos últimos dois anos.  
X    j) A UC apoiou a organização, capacitação e desenvolvimento das comunidades locais e conselho 

nos últimos dois anos.  
X    k) Houve o desenvolvimento de pesquisas na UC nos últimos dois anos, alinhadas aos seus 

objetivos.  
X    l) Os resultados da gestão foram monitorados nos últimos dois anos.  


