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resumo 
 
 

A criação de áreas naturais protegidas vem aumentando em todo o mundo,
mas os modelos de gestão utilizados muitas vezes não viabilizam a sua 
efectividade. Neste cenário, os problemas enfrentados para criar e gerir estas
áreas dentro dos parâmetros da sustentabilidade, são um grande desafio, 
principalmente pelos conflitos existentes. Segundo as deliberações legais, a 
participação das comunidades locais, tem que ser assegurada nos processos 
de criação e gestão destes espaços protegidos, o que ainda não é uma
realidade. Tendo em vista as vantagens que os modelos de gestão baseados
em redes podem trazer a estas áreas, a presente investigação procura analisar 
o modelo de gestão do Parque Natural Municipal do Forte de Tamandaré –
Brasil. Para isso serão analisados os conflitos existentes entre os actores 
envolvidos na gestão, e as relações estabelecidas entre eles, acreditando que
a eficiência e eficácia do parque dependem do modelo de gestão, do tipo de 
estrutura organizacional e das formas de conduzir os conflitos. Face a 
fragilidade e ineficiências desta área, a presente investigação procura mostrar 
que o modelo baseado em redes pode funcionar como elemento mediador dos
conflitos, garantindo uma gestão participativa e democrática. 
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abstract 
 

The creation of protected natural areas has been increasing all over the world, 
but the management models that are normally used aren’t effective. Therefore,
due to the problems and the existing conflicts, creating and managing these 
areas within the parameters of sustainability becomes a difficult challenge. 
According to the legal deliberations, the participation of local communities in 
the process of creation and management of this protected areas had to be 
ensured, and this isn’t reality yet. Taking into consideration the advantages that 
the models of management based networks can bring to this areas, this 
research tries to analyze the management of the Natural Park “Forte de 
Tamandaré” – Brazil. To do this we must analyze the existing conflicts among
actors involved in the management, and their relationships, believing that the 
efficiency and effectiveness depend on the park’s management model, the kind 
of organizational structure and the ways of conducting conflicts. Given the 
weakness and inefficiency of this area, this research attempts to show that the 
model based on networks can function as a conflict mediator, ensuring a 
democratic and pro-active management. 
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INTRODUÇÃO 

Temática da dissertação. 

O trabalho que agora se inicia reflecte os modelos de gestão de áreas naturais 

protegidas, nomeadamente, a efectividade dos modelos de gestão dos parques à luz da 

sustentabilidade ambiental, social e económica. Neste terreno, os problemas enfrentados 

para criar e gerir as áreas protegidas são uma grande dificuldade em todo o mundo, onde 

modelos são criados de acordo com as leis internacionais e locais, num cenário de 

muitos conflitos e interesses.  

Assim a retórica instala-se em encontrar modelos ou formas de gestão adequadas a cada 

categoria de área natural protegida, respeitando as deliberações internacionais e 

nacionais, mas que se adeqúem as necessidades locais onde estão inseridas. Neste 

aspecto, as deliberações vigentes estão assentes em modelos participativos e 

democráticos de gestão, onde a comunidade local deve estar envolvida em todas as 

etapas (criação e gestão). 

Porém, a realidade não consegue assegurar essa gestão participativa e democrática das 

áreas protegidas, levando à ineficácia destas áreas. As leis, embora tenham passado por 

grande evolução nos últimos anos, não garantem a eficácia destes espaços protegidos 

fomentando conflitos de interesses entre as partes envolvidas. A conflitualidade agrava-

se quando a participação pública é colocada à parte e onde os interesses pessoais, 

económicos e políticos, passam a interferir nas acções de gestão. Assim, emerge uma 

série de estudos e discussões sobre qual seria a melhor forma de gerir estas áreas 

protegidas de forma a respeitar o ambiente e a comunidade local, numa perspectiva 

sustentável e participativa. 

Em torno destas questões, existe hoje um novo modelo de gestão organizacional 

baseado em redes, cujo enfoque passa a ser o sistema de relacionamento entre actores. 

Neste modelo, a formação de estratégia é um processo de comportamento colectivo 

baseado nas crenças partilhadas pelos actores envolvidos na rede. Embora esse modelo 

já seja aplicado em áreas ligadas à economia, não foi observado nenhum estudo que 
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trabalhe a gestão de áreas protegidas nesta perspectiva de rede, podendo a presente 

investigação ser considerada pioneira. 

Desta forma, o interesse da investigação emerge para identificar um modelo no qual a 

participação seja assegurada garantindo assim a eficácia e sustentabilidade das áreas 

naturais protegidas. Este novo modelo, parte das relações de colaboração entre os 

actores envolvidos na gestão, de forma a garantir a participação pública onde a 

democracia possa de facto existir. Assim, a presente investigação procura perceber de 

que forma ocorrem as relações entre os actores envolvidos na gestão de áreas naturais 

protegidas, procurando identificar se o modelo de gestão baseado em redes pode ser 

aplicado nestas áreas. 

Problematização. 

É no contexto das discussões acima, que se ancora a problemática desta dissertação, a 

qual se preocupa com a sustentabilidade das áreas naturais protegidas. Actualmente, se 

discute um modelo de gestão brasileiro destas áreas que se adeqúe às necessidades 

actuais e, neste sentido, o modelo baseado em redes pode ser uma nova forma de gestão. 

Face a fragilidade e ineficiências destas áreas, a presente investigação procura mostrar 

que o modelo de gestão baseado em redes de relacionamentos pode funcionar como 

elemento mediador dos conflitos em áreas naturais protegidas. 

Os objectivos da dissertação. 

O objectivo geral. 

A presente investigação tem como objectivo central examinar o modelo de gestão do 

Parque Natural Municipal do Forte de Tamandaré – PNMFT, como também os conflitos 

existentes entre os actores envolvidos na gestão e as relações estabelecidas entre eles, 

acreditando que a eficiência e a eficácia do parque dependem do modelo de gestão, do 

tipo de estrutura organizacional e das formas de conduzir os conflitos. 

Os objectivos específicos. 

Para o alcance do objectivo geral proposto, apresentam-se os seguintes objectivos 

específicos: 
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 Elaborar uma pesquisa documental acerca do eixo temático da dissertação, 

nomeadamente, a compreensão da importância da gestão dos conflitos e das 

redes de relações como influenciadores no planeamento e gestão sustentável de 

áreas naturais protegidas; 

 Realizar um levantamento histórico e caracterizações gerais do PNMFT, com 

vista à realização de um enquadramento do tema central de estudo desta 

investigação; 

 Realizar um diagnóstico da área do PNMFT no que diz respeito aos seus usos e 

às acções de gestão nesta área protegida, aplicando-se a técnica de observação 

de campo; 

 Identificar os conflitos existentes entre os actores envolvidos na gestão do 

PNMFT e a forma de percepção e condução por estes actores; 

 Identificar a existência, características, percepção e possibilidades de redes de 

relações estabelecidas entre os actores envolvidos na gestão do PNMFT; 

 Identificar se a existência de mecanismos legais garantem a implementação e 

gestão correcta do PNMFT; 

 Sugerir um modelo de gestão participativa para o PNMFT que seja compatível 

com as características específicas da área possibilitando a mediação dos 

conflitos e o aproveitamento das redes de relacionamentos entre as organizações 

que gerem o parque. 

A metodologia. 

Para o alcance dos objectivos referenciados, realizou-se em primeiro lugar uma pesquisa 

documental, no sentido de explorar o eixo temático central e conhecer a literatura 

existente sobre o tema investigado: modelos de gestão de áreas naturais protegidas 

baseada em redes de relações. 

Em seguida, definiram-se os principais instrumentos de recolha de dados utilizados no 

percurso metodológico. Tendo em vista que a presente investigação é sobre uma área 

protegida de categoria parque no Brasil, optou-se pelo estudo de caso onde foi utilizado 

uma entrevista-questionário estruturada como técnica de recolha de dados, além de 

visitas in loco que permitiram uma análise descritiva à cerca da actual gestão do Parque 

Natural Municipal do Forte de Tamandaré (PNMFT). Depois da aplicação das 
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entrevistas-questionários recorreu-se a análise sociométrica para interpretação dos dados 

devido à mais valia que a mesma possibilita em análise de redes, utilizando para isso as 

técnicas quantitativas e qualitativas. 

Estrutura do trabalho. 

O trabalho que se propõe, estrutura-se em duas partes, a compreender um total de 7 

capítulos. A primeira parte contempla a revisão bibliográfica dos assuntos relacionados 

ao eixo temático da dissertação; enquanto a segunda apresenta a investigação empírica 

realizada. 

A primeira parte desenvolve-se em 3 capítulos, onde o primeiro capítulo faz uma 

abordagem sobre a gestão de áreas naturais protegidas no mundo de forma sintetizada e, 

detalhadamente a execução dessa gestão no Brasil, principalmente nas áreas de 

categoria parque. O segundo capítulo aborda as origens e definições de redes, e sua 

importância para a horizontalidade das decisões participativas e governação 

democrática, principalmente na gestão de áreas naturais protegidas. Finalizando a 

revisão de literatura, o terceiro capítulo aborda as tipologias dos conflitos, suas 

características, vantagens e desvantagens, como também estudos de caso, modelos de 

gestão e a sua aplicabilidade em áreas protegidas. 

A segunda parte deste trabalho distribui-se em 4 capítulos, composto pela metodologia e 

resultados obtidos. Assim, o capítulo quarto apresenta uma descrição pormenorizada 

dos objectivos gerais e específicos, e em sequência, delineiam-se os percursos 

metodológicos que conduziram ao alcance dos objectivos que se pretendiam. 

Descrevem-se os passos para a identificação dos instrumentos utilizados e das técnicas 

seleccionadas, a fim de se efectuar a recolha dos dados previstos para a presente 

investigação. 

No quinto capítulo apresenta-se a caracterização geral do Parque Natural Municipal do 

Forte de Tamandaré e todo o processo de criação desta área protegida, com o objectivo 

de nortear o leitor sobre o caso estudado. Para além disso, seguem os resultados 

alcançados nas visitas in loco descrevendo os usos actuais e as acções de gestão 

existentes no parque. No sexto capítulo, apresentam-se os principais resultados e 
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conclusões alcançados pela análise dos dados recolhidos na investigação através das 

entrevistas-questionários. 

Finalizando a dissertação, apresentam-se as conclusões principais do trabalho, as suas 

limitações e algumas sugestões no que toca a adopção de um novo modelo de gestão de 

área protegida baseada em redes. No final, apresenta-se a bibliografia de referência para 

a construção da revisão de literatura e para documentar os resultados alcançados. 
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CAPÍTULO 1 - ÁREAS NATURAIS PROTEGIDAS 

1.1 Introdução. 

Este primeiro capítulo procura fazer um levantamento inicial do tema em estudo 

abordando a evolução e trajectórias das áreas naturais protegidas no mundo e no Brasil, 

país onde se desenvolveu o estudo de caso. Será feita uma explanação sobre o sistema 

mundial e brasileiro de áreas naturais protegidas procurando identificar como funciona a 

categorização destas áreas, como também os processos de criação e gestão. De seguida, 

será realizada uma análise da gestão das áreas naturais protegidas brasileiras 

identificando as características e limitações, finalizando com modelos de gestão 

sustentáveis destas áreas através da democracia participativa. 

1.2 Áreas naturais protegidas: evolução e trajectórias. 

Segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza – IUCN (1994), uma 

área protegida é uma área, terrestre e/ou marinha, que possui como objectivos a 

protecção e a manutenção da biodiversidade biológica, e dos recursos naturais e 

culturais existentes na área, sendo geridos por instrumentos legais ou outros 

instrumentos efectivos. 

As áreas naturais protegidas estão no cerne das estratégias de conservação nacionais e 

regionais, sendo vitais para a conservação da biodiversidade. O sistema de gestão das 

várias categorias de áreas naturais protegidas é o centro de interesse e missão da IUCN, 

que desenvolveu em 1994, um sistema de categorias para as áreas protegidas, 

padronizando e organizando a gestão destas áreas em todo o mundo, na busca de uma 

gestão eficaz (IUCN, 2004). 

De acordo com uma pesquisa realizada pela IUCN (2004) sobre o desempenho e usos 

do sistema de gestão das categorias de áreas naturais protegidas, observou-se que, 

embora existam diversas acções que devam ser tomadas em relação ao sistema de 

categorias, as questões relacionadas às políticas conservacionistas tiveram uma grande 

relevância. Dentre as recomendações deste estudo para as áreas protegidas destacam-se: 
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orientação para a utilização correcta das categorias; acções de sensibilização e 

capacitação; e acompanhamento e investigação. 

Fazendo uma breve abordagem histórica mundial sobre as áreas naturais protegidas, 

observa-se que o interesse pela preservação destas áreas ocorreram bem antes da criação 

do conceito de Unidades de Conservação – UC. A primeira área natural protegida do 

mundo foi o Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, criado oficialmente 

em 1872, após a realização de estudos e discussões acirradas sobre a importância da 

conservação do ambiente e o desenvolvimento económico. Após a criação do primeiro 

Parque, diversos países começaram a adoptar a prática de criação de espaços protegidos, 

procurando a preservação e conservação de suas áreas (Costa, 2002; e Medeiros, 2007). 

De acordo com Faria e Pires (2007), a meta estabelecida pela IUCN, a 20 anos atrás, de 

proteger 10% da Terra foi atingida, mas com algumas ressalvas. Esse percentual não 

representa necessariamente uma evolução no aumento de áreas protegidas e na 

eficiência das mesmas, visto que algumas áreas estão sobrepostas, como também 

algumas informações repassadas aos órgãos nacionais e internacionais não são de 

qualidade ou fiáveis.  

No Brasil, a criação de áreas naturais protegidas iniciou com o político e engenheiro 

brasileiro André Rebouças, por volta de 1876, propondo a criação de dois Parques 

Nacionais (“Sete Quedas” e “Ilha do Bananal”). Porém, só em 1937 é que foi criado o 

Parque Nacional de Itatiaia, primeiro parque nacional brasileiro. Contudo, já havia a 

preservação de áreas naturais, como os hortos e os jardins botânicos, com objectivos 

semelhantes aos de algumas categorias de áreas naturais que fazem parte do actual 

sistema brasileiro de áreas naturais protegidas (Costa, 2002; e Faria & Pires, 2007). 

Após a criação do primeiro parque brasileiro, foram criados outros e começou um 

cuidado maior com o meio ambiente, reflectindo directamente na legislação do país. 

Surgiram então: a Constituição Federal de 1937; a Convenção para a Protecção da 

Flora, da Fauna e das Belezas Cénicas dos Países da América Latina; Código Florestal 

(Lei nº 4.771 de 1965); Legislação Ambiental Brasileira; Regulamento dos PARNAS 

brasileiros; Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA; entre outros (Costa, 

2002). Destacando-se na legislação ambiental brasileira o Sistema Nacional de 
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Conservação da Natureza – SNUC, que regulamenta os espaços protegidos a nível 

nacional. 

Embora se possa observar grandes conquistas dos movimentos conservacionistas 

brasileiros, verifica-se a permanência de “vazios de representatividade ecológica”. Isso 

ocorre devido grande parte das áreas naturais protegidas brasileiras terem sido criadas 

por oportunismos políticos, ao invés de terem sido criadas decorrentes de orientações 

científicas para a ocupação sustentável dos territórios. Agravando mais esta realidade, a 

percepção de que estas áreas protegidas funcionam como obstáculos ao 

desenvolvimento e ao progresso também dificulta a gestão destes espaços. Também, se 

observa a percepção massiva de que o fomento do turismo “ecológico” é a redenção 

destas áreas para resolver as grandes deficiências de gestão (Faria & Pires, 2007), o que 

não ocorre necessariamente na prática. 

1.3 O sistema mundial sobre áreas naturais protegidas. 

Tendo em vista o grande número de categorias de áreas protegidas utilizadas pelos 

diversos países para designar cada tipo de área, a IUCN, em 1992, no IV Congresso de 

Parque Nacionais e Áreas Protegidas realizado em Caracas, Venezuela, estabeleceu 

directrizes definindo as categorias das áreas protegidas a nível mundial. Para se ter 

ideia, no ano deste congresso, em 1992, havia a nível mundial mais de 140 nomes para 

designar os diferentes tipos de áreas protegidas (IUCN, 1994). 

Assim, ficou estabelecido que as categorias devem ser definidas em função dos 

objectivos de gestão da área. Essas directrizes foram elaboradas de forma participativa e 

com a colaboração de pesquisadores, planeadores e gestores de áreas naturais protegidas 

de todo o mundo, incluindo discussões e revisões antes da sua conclusão. Essa 

categorização procurou facilitar a preparação de planos de sistemas nacionais de áreas 

naturais protegidas. Enfatizou-se ainda, a necessidade das áreas protegidas serem 

criadas para alcançar os objectivos compatíveis com as metas e as necessidades locais e 

só depois ser classificada dentro das categorias estabelecidas pela IUCN, que foram 

criadas para facilitar a comunicação e a informação, e não para comandar o sistema 

(IUCN, 1994). 
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A categoria Parque Nacional foi definida em 1969 pela Assembleia Geral da IUCN, 

sendo publicado em 1973, junto com outras categorias, fazendo parte do “Sistema 

Preliminar de Categorias de Áreas Naturais Protegidas”. Contudo, houveram outras 

publicações após essa primeira categorização, que se procuraram adaptar à nova 

realidade e necessidades destas áreas, principalmente decorrente das intervenções 

humanas (IUCN, 1994). 

O parque nacional é definido pela IUCN (1994:197) como uma: 

“area terrestre y/o marina natural, designada para: a) proteger la integridad ecológica 

de uno o más ecossitemas para las generaciones actuales e futuras, b) excluir los tipos 

de explotación u ocupación que sean hostiles al propósito con el cual fue designada el 

área, y c) proporcionar un marco para actividades espirituales, científicas, educativas, 

recreativas y turísticas, actividades que devem ser compatibles desde el punto de vista 

ecológico y cultural”. 

Tendo em vista os diversos objectivos de gestão das áreas protegidas definidas pela 

IUCN, o parque nacional está enquadrado na categoria de “Conservação de 

Ecossistemas e Turismo”. Porém, embora sendo proposto a criação de sistemas 

nacionais a partir das categorias estabelecidas pela IUCN utilizando uma terminologia 

regularizada em todo o mundo, isso não ocorre. Um exemplo é a definição de “parque 

nacional”, divergentes em vários países (IUCN, 1994). 

Dessa forma, o sistema de categorias de áreas protegidas estabelecido pela IUCN (1994) 

tem como objectivo proporcionar uma base para a comparação internacional dessas 

áreas, concebida de forma que se possa aplicar em todos os países, mas com a 

necessidade de adaptação às características nacionais e locais, viabilizando assim uma 

gestão sustentável e eficaz. 

Na busca desta gestão sustentável, a IUCN (1994) adoptou novas categorias que 

possibilitassem uma gestão adequada para proteger a biodiversidade, e proporcionar um 

fluxo contínuo de produtos e serviços à comunidade. Essa ampliação decorreu da 

necessidade do uso sustentável da área natural protegida, mudando os usos iniciais de 

apenas preservar o ambiente e consequentemente sua forma de gestão. 
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1.4 O sistema brasileiro de áreas naturais protegidas. 

No Brasil, o sistema brasileiro de áreas naturais protegidas foi instituído legalmente em 

18 de Julho de 2000, através da Lei nº 9.985 que criou o Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação da Natureza (SNUC). Esta Lei estabelece critérios e normas auxiliando 

à criação, implantação e gestão das áreas naturais protegidas, denominadas unidades de 

conservação – UC. O SNUC define unidades de conservação como sendo um: 

“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” (Brasil, 2000:1). 

Sendo assim, o SNUC é formado pelo conjunto de todas as unidades de conservação 

(UCs) federais, estaduais e municipais, tendo como objectivos (Brasil, 2000:3-4): 

“contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no 

território nacional e nas águas jurisdicionais; proteger as espécies ameaçadas de 

extinção no âmbito regional e nacional; contribuir para a preservação e a restauração 

da diversidade de ecossistemas naturais; promover o desenvolvimento sustentável a 

partir dos recursos naturais; promover a utilização dos princípios e práticas de 

conservação da natureza no processo de desenvolvimento; proteger paisagens naturais 

e pouco alteradas de notável beleza cênica; proteger as características relevantes de 

natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e 

cultural; proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos; recuperar ou restaurar 

ecossistemas degradados; proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa 

científica, estudos e monitoramento ambiental; valorizar econômica e socialmente a 

diversidade biológica; favorecer condições e promover a educação e interpretação 

ambiental, a recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico; proteger os 

recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e 

valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e 

economicamente”. 

O SNUC divide as áreas protegidas (UCs) em dois grandes grupos: os de protecção 

integral e os de uso sustentável. O principal objectivo das áreas de protecção integral é a 

preservação ambiental, permitindo somente o uso indirecto dos seus recursos naturais, 

com excepção dos casos previstos na Lei. As áreas de uso sustentável têm como 
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objectivos conciliar a conservação da natureza com o uso sustentável de parte dos 

recursos naturais (Brasil, 2000). 

Segundo o SNUC (Brasil, 2000), as áreas de protecção integral são divididas em cinco 

categorias a saber: Estação Ecológica; Reserva Biológica; Parque Nacional (Estadual ou 

Municipal); Monumento Natural; e Refúgio de Vida Silvestre. Por sua vez as áreas de 

uso sustentável são divididas em sete categorias: Área de Protecção Ambiental; Área de 

Relevante Interesse Ecológico; Floresta Nacional; Reserva Extractivista; Reserva de 

Fauna; Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e Reserva Particular do Património 

Natural. Cada categoria possui regras e normas específicas, viabilizando a gestão do 

património natural e cultural de acordo com as características de cada área protegida. 

Toda a área natural protegida deve ser criada por acto do Poder Público (Federal, 

Estadual ou Municipal), devendo ser realizados estudos técnicos e consulta pública 

subsidiando a criação, e identificando a localização, dimensão e limites mais adequados 

para a área, de acordo com o regulamento. A consulta pública deve ocorrer através da 

disponibilização de informações adequadas e perceptíveis à população local, outras 

instituições e partes interessadas, garantindo uma criação participativa (Brasil, 2000). 

A área protegida (federal, estadual ou municipal) pode ser criada por meio de decreto ou 

lei, mas somente poderá ser extinta através de lei. Mesmo sendo criada por lei, só 

existirá de facto quando adoptar medidas concretas como: demarcação do terreno; 

instalação de infra-estrutura; colocação de recursos humanos, entre outras (Costa, 

2002). 

Um factor que contribui para as unidades de conservação de protecção integral são os 

empreendimentos que possuem um significativo impacto ambiental, pois são obrigados 

pelo órgão responsável pelo licenciamento, com respaldo do Estudo de Impacto 

Ambiental e do Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) do empreendimento, a 

apoiar a implantação e manutenção de áreas protegidas desta categoria. Nestes casos, o 

valor do recurso a ser destinado pelo empreendedor é estabelecido pelo órgão ambiental 

licenciador de acordo com o grau de impacto ambiental e não podendo ser inferior a 

meio por cento dos custos totais de implantação do empreendimento (Brasil, 2000). 
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As áreas naturais protegidas que possuírem populações tradicionais vivendo na sua área 

de abrangência possuem normas específicas que asseguram a preservação ambiental 

aliada à manutenção destas populações de forma sustentável. Pode-se ampliar ou reduzir 

os limites destas áreas, desde que seja feita mediante lei específica para esse fim. Todas 

as áreas naturais protegidas, com excepção das áreas de protecção ambiental e reserva 

particular do património natural, devem ter zona de amortecimento e/ou corredores 

ecológicos com normas específicas regulamentando os usos e a ocupação dos recursos 

existentes (Brasil, 2000). 

Segundo o SNUC (Brasil, 2000), qualquer obra de infra-estrutura como o abastecimento 

de água, esgoto, energia, etc., dentro da área protegida ou na zona de amortecimento, 

tem que ter estudos de impacto ambiental e prévia aprovação do órgão responsável pela 

administração da área. Em tratando-se de áreas de protecção integral, a área de 

abrangência da mesma é considerada, por lei, como zona rural. Neste caso, a zona de 

amortecimento após ter sido definida formalmente, não poderá ser transformada em 

zona urbana. 

Toda área natural protegida deve dispor de um “plano de manejo”, que é um documento 

que regulamenta os usos e a gestão da área e deve ser elaborado de forma participativa, 

num prazo de cinco anos, à partir da sua data de criação. O plano de manejo deve conter 

a delimitação da área protegida, sua zona de amortecimento e os corredores ecológicos, 

contendo medidas com o objectivo de promover a integração da área com a comunidade 

local. Todas as alterações, actividades ou utilizações na área natural protegida que não 

estejam permitidas neste plano serão proibidas e sujeitas a penalidades. Segundo o art. 

28 do SNUC, caso a área protegida não possua plano de manejo, todas as obras e 

actividades realizadas na área de categoria integral têm que ser limitadas apenas às que 

sejam necessárias para garantir a integridade dos recursos existentes, como também para 

garantir a satisfação das necessidades das populações tradicionais residentes (Brasil, 

2000). 

As áreas protegidas de categoria integral devem dispor de um “conselho consultivo”, 

presidido pelo órgão responsável pela administração da área e constituído por 

representantes de órgãos públicos e da sociedade civil organizada. Elas podem também 
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ser geridas por organizações da sociedade civil de interesse público e que possuam 

objectivos comuns aos da área natural protegida. Essa co-responsabilidade e apoio na 

gestão são fundamentais para o funcionamento adequado destas áreas. Para além disso, 

cabe aos órgãos executores, interagir com a comunidade científica incentivando o 

desenvolvimento de pesquisas relacionadas ao património natural e cultural existente na 

área, podendo também receber recursos e doações para realizar actividades de 

preservação e conservação (Brasil, 2000; e Faria & Pires, 2007). 

De acordo com Faria e Pires (2007), no processo de criação das áreas protegidas, a 

introdução de consulta pública e a formação de uma instância para discussão e debates 

sobre a gestão, por meio dos conselhos consultivos, são grandes avanços de participação 

social na gestão destes espaços. Para os autores, esses mecanismos de participação 

social favorecem a melhoria da qualidade ambiental em redor destas áreas, como 

também dos recursos sob protecção quando há pessoas vivendo dentro delas, garantindo 

portanto a preservação e conservação ambiental a longo prazo. 

É competência do Ministério do Meio Ambiente do Brasil – MMA, com o apoio dos 

órgãos federais, estaduais e municipais, organizar e manter um Cadastro Nacional de 

Unidades de Conservação (CNUC), com informações sobre as características mais 

relevantes, as espécies ameaçadas de extinção, situação fundiária, clima, recursos 

hídricos, aspectos socioculturais e antropológicos (ver figura 1.1) (Brasil, 2000). 

Figura 1.1: Mapa das áreas naturais protegidas brasileiras em 2008. 

 
Fonte: http://www.ibge.gov.br/mapas_ibge/tem_unidades.php 
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Não pretendendo discorrer sobre as áreas naturais protegidas brasileiras, a tabela 1.1 

procura apenas apresentar uma visão geral destas áreas mostrando a distribuição das 

mesmas por número e áreas federais e estaduais, divididos em categorias, no ano de 

2007. Porém, foi contabilizado um número maior de áreas naturais protegidas, mas que 

não estavam adequadas ao SNUC e consequentemente não entraram nesta contagem. 

Tabela 1.1: Distribuição do número e área de unidades de conservação (UCs) federais e 
estaduais, por categorias, em 2007. 

ESFERA FEDERAL ESTADUAL TOTAL 
Categorias Número 

de UCs 
Área de 

UCs (km2) 
Número 
de UCs 

Área de 
UCs (km2) 

Número 
de UCs 

Área de 
UCs (km2) 

Uso Sustentável 
Área de Proteção Ambiental – 
APA 

30 92.937 81 102.896 111 195.833 

Área de Relevante Interesse 
Ambiental – ARIE 

7 432 7 126 24 558 

Floresta Nacional – FLONA / 
Floresta Estadual – FLOEST 

63 168.402 21 15.349 84 183.751 

Reserva Extrativista – RESEX 51 102.276 3 4.109 54 106.385 
Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável – RDS 

1 644 12 95.078 13 95.722 

Reserva da Fauna 0 0 0 0 0 0 
Reserva Particular do 
Patrimônio Natural – 
RPPN** 

426 4.401 191 Nd 617 Nd 

Sub-total Proteção 588 369.093 315 217.558* 903 586.651* 
Proteção Integral 
Parque Nacional – PN / 
Parque Estadual – PE 

62 219.434 121 74.605 183 294.039 

Estação Ecológica – ESEC 32 71.864 46 5.374 78 77.238 
Reserva Biológica – REBIO 29 38.588 11 1.549 40 40.137 
Monumento Natural 0 0 3 296 3 296 
Refúgio da Vida Silvestre – 
RVS 

3 1.448 2 1.121 5 2.569 

Sub-total  126 331.334 183 82.946 309 414.280 
Total geral 714 700.427 498 300.504* 1.212 1.000.931* 
Obs.: Nd – não disponível; * para fins de somatório não foram consideradas as áreas das RPPNs; ** a 

fonte para RPPNs está atualizada até 01/02/2007. 

Fonte: MMA, 2007 (citado por Scardua, 2007:93). 

Observa-se então que grande parte das áreas naturais protegidas no Brasil está 

classificada como categoria Parque, sendo também a maior área preservada (294.039 

km2). Estes dados são válido para verificarmos a importância desse tipo de categoria no 

país e como ocorre a sua gestão, tendo em vista a diversidade de ecossistemas das 

regiões onde as áreas estão inseridas. 
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Porém, embora recente, o SNUC é alvo de críticas. Observa-se que historicamente, 

grande parte das áreas protegidas brasileiras foi criada por oportunismos ao invés de 

serem criadas mediante planeamento da conservação ambiental. Além disso, foram 

criadas com a suposta inexistência de conflitos políticos, que influenciam directamente 

a implementação e gestão destas áreas (Medeiros, 2007; e Faria & Pires, 2007). 

Dourojeanni (2000) afirma que a criação de áreas naturais protegidas sempre afecta 

interesses. Segundo Medeiros (2007), tratando-se de áreas de protecção integral a 

discussão é acirrada, principalmente quando se refere a titularidade da terra que tem que 

ser transferida ao poder público, gerando grandes conflitos.  

Pádua (2002) defende que o processo de criação das áreas naturais protegidas brasileiras 

é feito, na maioria das vezes, sem base técnica e, em alguns casos, sem necessidade. A 

criação de áreas protegidas sem estudos prévios, planeamento, consulta pública e sem 

recursos financeiros tem ocorrido resultante interesses políticos locais ou pessoais. Para 

além destes problemas, o autor também salienta as inadequadas definições de 

categorias, como também as insuficientes dimensões seleccionadas para estes espaços. 

Sendo assim, o facto de existir um razoável aparato legal relacionado às áreas naturais 

protegidas brasileiras, não é suficiente para reduzir conflitos históricos associados à 

criação destes espaços. Na realidade, a lei existente acaba por fomentar os já 

tradicionais conflitos entre a conservação ambiental e o desenvolvimento económico 

(Medeiros, 2007). 

Outro problema também relacionado com a criação e gestão das áreas protegidas é o 

grande número de categorias utilizadas no Brasil. Para Tossulino et al (2006), esse 

elevado número de categorias acaba por confundir a população em geral, dificultando a 

efectiva gestão destas áreas. 

Ainda em relação à criação de áreas naturais protegidas, deve existir previamente uma 

base de dados sobre a biologia e ecologia das espécies (Campos & Costa Filho, 2006) 

demonstrando as reais necessidades de preservação e conservação (Vallejo, 2002) e 

facilitando as medidas de gestão. Contudo, mesmo que essas informações sejam 

disponibilizadas durante as consultas públicas para a criação das áreas naturais 
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protegidas, observa-se que são insuficientes para sensibilizar os actores que são 

contrários à conservação ambiental, sendo agravado pela falta de apoio político 

relacionados ao ambiente (Medeiros, 2007). Para além disso, é nas consultas públicas 

que se verifica a existência das lutas e relações de poder (Vesentini, 1989). 

Para isso, a consulta pública deve informar a todos os interessados (comunidade local, 

ambientalistas, empresários, etc.), sanando todas as dúvidas relativas à categoria de 

gestão da área protegida, sua localização, dimensões e limites de protecção. A consulta 

pública deve prover subsídios para a decisão, mesmo não sendo um evento plebiscitário, 

exigindo muita sensibilidade e cautela, por parte dos organizadores e condutores, 

possibilitando os esclarecimentos necessários para a importância desta etapa na criação 

das áreas naturais protegidas (Medeiros, 2007). 

Segundo Medeiros (2007), são constantes as críticas feitas ao processo de criação de 

novas áreas protegidas no Brasil, no que diz respeito a associação da baixa efectividade 

destas áreas com a incompetência de gestão do poder público. Para Vallejo (2002), 

essas críticas levam à caracterização de grande parte das áreas naturais protegidas 

brasileiras como “ficções jurídicas” ou “parques de papel”. Para além da criação legal 

das áreas protegidas são necessárias acções complementares (demarcação física, 

levantamento fundiário, desapropriações, etc.) exigindo uma gestão administrativa 

complexa, necessitando de recursos financeiros, humanos e operacionais. Neste 

contexto, o poder público, no geral, não está apto para gerir estas áreas de forma 

sustentável e participativa. Assim, criar legalmente uma área natural protegida não 

garante o seu pleno cumprimento. 

Vale a pena salientar que, embora haja incapacidade de gestão do poder público, não se 

deve usar isso para estagnar os procedimentos relativos a criação de novas áreas 

naturais protegidas. Mesmo não servindo propriamente para aperfeiçoar os sistemas de 

gestão destes espaços protegidos, as críticas aos “parques de papel” serviram para 

fundamentar a inoperância e falta de vontade política dos governantes (Medeiros, 2007). 

Todavia, mesmo que as áreas protegidas nos países tropicais sejam consideradas 

“formalidades burocráticas”, Bruner et al (2001) asseguram que estas áreas são 

efectivas para a protecção de ecossistemas e espécies. Afirmam ainda que existe 
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fragilidade na implementação destas áreas, não sendo encontrado nenhum tipo de 

garantia objectiva de recursos e meios para a rápida implementação das mesmas. 

Quanto à gestão, existem também vários problemas, como o próprio Cadastro Nacional 

de Unidades de Conservação, previsto em lei, que ainda não está consolidado. Ou seja, 

os processos de criação de áreas naturais protegidas são separados das acções 

necessárias para a efectiva implantação destes espaços (Medeiros, 2007). 

Segundo Medeiros (2007), existe uma estrutura de poder que mantém a conservação do 

território no Brasil. Contudo, as propostas de criação de áreas naturais protegidas são 

consideradas, pelo forte patrimonialismo existente na sociedade brasileira, como 

grandes ameaças a esse poder. Só em pensar que uma área legalmente protegida 

pressupõe a presença de órgãos ambientais fiscalizadores, as comunidades directamente 

envolvidas já criam resistências.  

Dessa forma, criar áreas naturais protegidas com respaldo técnico requer investimento 

no aperfeiçoamento dos processos de criação, tendo em vista os conflitos existentes e de 

delicada resolução, sendo condição fundamental para a sustentação e efectividade das 

estratégias de conservação. Todavia, o aperfeiçoamento dos processos de criação deve ir 

além dos parâmetros técnicos, já que os mesmos não esgotam o debate político 

envolvido (Medeiros, 2007). 

1.4.1 O Sistema brasileiro sobre Parques. 

Dentre as áreas naturais protegidas brasileiras o parque nacional é o pioneiro, pois foi 

através dele que iniciou a criação destas áreas no país e de onde surgiram as outras 

categorias. Segundo o SNUC, em seu Art. 11 (Brasil, 2000:7): 

“o Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais 

de grande relevância ecológica e beleza cénica, possibilitando a realização de 

pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação 

ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico”. 

De acordo com a lei brasileira, o parque nacional é de posse e domínio públicos, sendo 

as suas áreas desapropriadas. Pode haver visitação pública, mas está sujeita a normas e 

restrições estabelecidas no plano de manejo da área, como também as estabelecidas pelo 
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órgão responsável pela administração e as que estão previstas em regulamento. Quanto 

a pesquisa científica, necessita de autorização prévia do órgão responsável pela 

administração da área protegida, sendo sujeita às normas e restrições estabelecidas. De 

acordo com o órgão de criação, os parques podem ser denominados, Parque Nacional, 

Parque Estadual e Parque Natural Municipal (Brasil, 2000). 

1.5 Gestão de áreas naturais protegidas no Brasil. 

Na busca pela melhoria da qualidade de vida, o homem utiliza os recursos naturais de 

diversas formas, fazendo-se necessário planear e gerir esses usos. E tratando-se de áreas 

naturais protegidas, esse planeamento e gestão devem ser integrados, observando-se a 

aptidão e a capacidade de suporte dos recursos existentes na área e sua envolvente 

(Faria & Pires, 2007). 

O planeamento para as áreas naturais protegidas brasileiras tem que ser um trabalho 

prévio e necessário que subsidiará iniciativas, seguindo métodos determinados, na busca 

de garantir o sucesso das acções implementadas nas referidas áreas (Brasil, 2002). 

Segundo Lanna (2000:75) a gestão ambiental é: 

“um processo de articulação das ações dos diferentes agentes sociais que interagem em 

um dado espaço, com vistas a garantir a adequação dos meios de exploração dos 

recursos ambientais – naturais, económicos e sócio-culturais – às especificidades do 

meio ambiente, baseado em princípios e diretrizes acordados e definidos”. 

Essas acções podem ter carácter político, legislativo, executivo, económico, científico, 

informativo, entre outros. Resende e Dias (2005) afirmam que a gestão é própria da 

sociedade e caracteriza-se como o acto de administrar actividades e seus recursos, 

incluindo aí a tomada de decisões. Sousa (2004) salienta que a gestão trabalha 

directamente com o tempo presente, administrando situações actuais, com recursos 

disponíveis para necessidades imediatas. Para Hardt (2007), a gestão é uma actividade 

que possibilita a consolidação, o desenvolvimento e a implementação. 

No Brasil, a gestão ambiental faz parte das mudanças institucionais ocorridas, sendo um 

grande desafio na agenda política brasileira, principalmente após a Constituição Federal 
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de 1988, que enfatizou o processo de democratização e de descentralização no país, 

repartindo competências entre a União, Estados e municípios. Esse desafio é maior em 

áreas onde há a expansão da fronteira económica e demográfica, sendo necessários 

procedimentos e métodos de articulação entre a esfera pública e privada, opostos aos 

tradicionais vínculos administrativos públicos. Este cenário é agravado com os impactos 

da política brasileira e dos grandes projectos internacionais e nacionais na escala 

regional e local (IBGE, 2005). 

De acordo com a tabela 1.2, observa-se um recorte temporal e temático sobre a evolução 

dos instrumentos legais de planeamento e de gestão nas áreas naturais protegidas 

brasileiras, demonstrando avanços consideráveis, mas que na prática não funcionam 

plenamente (Hardt & Hardt, 2007). 

Tabela 1.2: Recorte temporal e temático sobre a evolução dos instrumentos legais de 
planeamento e gestão nas áreas protegidas (UCs) brasileiras. 

RECORTE 
TEMPORAL 1981 1988 2000 2001 

RECORTE 
TEMÁTICO 

POLÍTICA NACIONAL 
DO MEIO AMBIENTE 

CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL 

SISTEMA 
NACIONAL DE 

UCs 

ESTATUTO DA 
CIDADE 

     
UNIDADE DE 

CONSERVAÇÃO Ambiente protegido Princípio do 
equilíbrio 

Manejo 
regulamentado 

Cidade 
sustentável 

PLANEJAMENTO Ambiente estruturado Princípio da 
integração 

Manejo 
programado 

Cidade 
solidária 

GESTÃO Ambiente controlado Princípio da 
participação Manejo integrado Cidade 

democrática 
Fonte: Hardt & Hardt (2007:124). 

Um factor que agrava esse quadro é devido aos instrumentos de planeamento e gestão 

serem conduzidos de forma independente e isolada, num cenário de mudanças 

incipientes, pontuais e compartimentadas (UNESCO, 2003). Assim, o princípio do 

equilíbrio ambiental, amparado pela Constituição Federal, pode ser considerado apenas 

um ideal, com fracas possibilidades de concretização (Hardt & Hardt, 2007).  

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2005), a 

divisão de competências legislativas pelas esferas político-administrativas é dividida da 

seguinte forma: à União compete a edição da norma geral, ficando os Estados com a 

incumbência das edições de normas específicas de acordo com cada particularidade, 

respeitando as limitações das normas federais e sendo mais restritivos. Caso não 
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existam ainda normas para determinado assunto, cabe ao Estado criá-las. E aos 

municípios compete legislar sobre os assuntos de interesse local, colaborar com a 

legislação federal e estadual, promover o ordenamento do território e disciplinar o uso 

de seus recursos naturais e a expansão urbana. Ou seja, o papel do município é 

fundamental para a gestão ambiental descentralizada. 

De acordo com a Resolução nº 237/97, do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), é facultada aos Estados a possibilidade de delegar competências de 

licenciamento aos municípios, desde que os mesmos possuam Conselho Municipal de 

Meio Ambiente (COMDEMA). O COMDEMA tem carácter deliberativo, participação 

social e participação de funcionários da Prefeitura Municipal legalmente habilitados. 

Essa é uma forma, de acordo com as deliberações da Conferência Nacional do Meio 

Ambiente – 2003, se descentralizar a gestão ambiental através da execução local da 

política ambiental (IBGE, 2005; e MMA, 2006). 

Para Abramovay (2003), a mais importante inovação institucional das políticas públicas 

de descentralização a nível municipal ocorrida no Brasil foi a criação dos conselhos 

gestores, nomeadamente o COMDEMA. Sendo então a participação da sociedade local 

no debate da gestão ambiental municipal um grande marco para a gestão compartilhada 

das questões ambientais. 

A capacidade do município em assumir a gestão ambiental local pode ser observada 

pela existência de legislação ambiental municipal, seja ela em forma de leis ou decretos 

(Lei Orgânica do Município, Plano Director, Lei de Crimes Ambientais, Código 

Municipal de Meio Ambiente, Fundo Municipal do Meio Ambiente, etc.). Através deste 

aparato legal, o município pode disciplinar o procedimento de licenciamento ambiental, 

além de aplicar multas em casos de infracção ambiental onde o montante arrecadado 

pode ir para o Fundo Municipal de Meio Ambiente, ampliando as acções do 

COMDEMA. Além de que, também podem ser criados fundos específicos para as áreas 

naturais protegidas. 

Inúmeras são as discussões relacionadas aos usos de instrumentos económicos, 

nomeadamente os impostos, subsídios, licenças negociáveis, entre outros, como também 

a criação de fundos específicos para o ambiente. Embora já existam instrumentos de 
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gestão ambiental relativamente consolidados, há a necessidade de assegurar recursos 

financeiros na busca de eficiência económica dessa gestão, sem depender apenas dos 

recursos governamentais, nunca suficientes. Exemplos destes recursos são os 

provenientes dos impostos sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços 

(ICMS) ecológicos. O ICMS Ecológico é um instrumento de incentivo económico 

ligado à gestão ambiental que compensa financeiramente os municípios que possuem 

áreas naturais protegidas. Também se pode citar a compensação ambiental, que é um 

mecanismo que funciona para compensar os impactos ambientais irreversíveis causados 

por empreendimentos que necessitam de licenciamento ambiental (IBGE, 2005). 

Assim, a gestão ambiental busca o controlo sobre todo o processo: o ambiente protegido 

pelas áreas naturais protegidas e o ambiente estruturado através do planeamento. A 

criação destas áreas, seja no espaço urbano ou natural, procura minimizar as 

interferências humanas através do controlo dos usos e ocupações da área protegida e sua 

envolvente. Contudo, há que se questionar se o SNUC dá efectivamente suporte a esse 

controlo, promovendo a gestão integrada (Hardt & Hardt, 2007). 

É condição básica para a gestão compartilhada das áreas naturais protegidas a 

integração entre os diversos actores (administração pública, iniciativa privada e a 

sociedade civil organizada). Porém, a crítica que se faz é se realmente a obrigatoriedade 

legal da participação pública nas distintas fases do processo de gestão das áreas 

protegidas é suficiente para a concretização da democracia, garantindo assim a 

efectividade da gestão (Hardt & Hardt, 2007). 

No Brasil, as áreas protegidas estão vinculadas aos órgãos administrativos, de acordo 

com a sua natureza, objectivos e estatuto, como por exemplo a Reserva da Biosfera da 

Mata Atlântica, vinculada à Unesco. Mas, o que mais se observa é a gestão directa e 

indirecta do IBAMA e de outros órgãos estaduais e municipais na administração destes 

espaços. Também é observado mais de um órgão gerindo uma área natural protegida, 

principalmente as parcerias com as organizações não governamentais - ONGs (Costa, 

2002).  

As ONGs são a expressão jurídica dos movimentos organizados em torno das questões 

ambientais no Brasil e fornece uma nova via de comunicação e representação da 
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sociedade frente aos poderes políticos constituídos na época, mas que continuam até os 

dias actuais. Assim as ONGs são influentes actores na gestão ambiental, tanto na 

elaboração como na execução de políticas de protecção da natureza, estabelecendo 

parcerias com o Estado. A capacidade operacional das ONGs em relação aos seus meios 

e agilidade faz com que elas sejam classificadas como “poder paralelo”, onde o Estado 

passa a assumir o papel de “árbitro”, diante dos diferentes segmentos da sociedade. 

Tratando-se de áreas naturais protegidas, esse papel traduz-se numa complexa rede de 

negociações com diferentes actores influenciando todo o processo de gestão (Medeiros 

et al, 2004). 

De acordo com Borrini-Feyerabend (1997), o que mais se observa é a participação 

conjunta de actores externos no planeamento e na gestão das áreas naturais protegidas 

trazendo benefícios sociais e ambientais a médio e longo prazo, como também 

benefícios para às partes envolvidas na gestão da área. Contudo, para Faria e Pires 

(2007), isto ocorre devido à incapacidade dos governos gerirem sozinhos as áreas 

naturais protegidas. Os autores salientam ainda que, muitas vezes os governos não 

possuem respaldo político nem administrativo, o que pode ser solucionado pela acção 

das ONGs. 

Costa (2002) salienta que também ocorrem as sobreposições das áreas naturais 

protegidas que influenciam directamente na gestão destes espaços, salientando as suas 

influências legais e práticas, necessitando de um trabalho integrado e de colaboração 

entre os órgãos gestores. Neste sentido, o SNUC (Brasil, 2000) estabelece que, quando 

existir um agrupamento de áreas protegidas de categorias distintas ou não, justapostas 

ou sobrepostas, públicas ou privadas, formando assim um “mosaico” destas áreas, a 

gestão deve ser integrada e participativa, respeitando os objectivos de cada uma e 

compatibilizando a existência da biodiversidade, a valorização da sócio-diversidade, 

como também o desenvolvimento sustentável da região. 

A gestão participativa tem facilitado e viabilizado o planeamento e a gestão das áreas 

naturais protegidas viabilizando o reconhecimento da importância destes espaços e sua 

envolvente, minimizando os impactos entre a área e a comunidade local. Este modelo de 
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gestão também viabiliza a descentralização das decisões através de uma administração 

transparente (Miller, 1996). 

Neste cenário, os conselhos funcionam como o elo entre os técnicos das áreas 

protegidas e a comunidade local, no tocante às questões sócio-ambientais e de 

desenvolvimento local e regional, permitindo uma tomada de posição mais coerente, 

frente às demandas locais. Esse elo perpassa o plano das relações interpessoais e inter-

organizacionais que podem ser demasiadamente leves ou fortes, decorrentes de 

interesses opostos ou guiados pelas causas da conservação ambiental. Estas relações, 

que muitas vezes são conflituosas, são decorrentes de uma sociedade necessitada de 

mecanismos democráticos que garanta o pleno exercício da cidadania (Faria & Pires, 

2007). 

Assim, Faria e Pires (2007) afirmam que, para garantir formas socioeconómicas de 

participação na governação democrática deve haver parcerias, concessões e 

terciarizações. Tratando-se de áreas naturais protegidas, a participação social na gestão 

deve ser pautada pela equidade, ética e transparência nas relações entre as organizações, 

onde as relações devem delinear de forma clara os objectivos, as metas e os 

compromissos baseados no diálogo e planeamento compartilhado, garantindo assim 

resultados sólidos para uma gestão efectiva das áreas protegidas  

Para Costa (2002), o processo de criação e gestão de uma área natural protegida não é 

nada fácil, principalmente porque existem restrições de usos, falta de recursos, 

interesses políticos e económicos, desinformação, entre outros obstáculos, dificultando 

a regularização e a real implementação da área protegida. O autor afirma que, mesmo 

legalmente implantada, a falta do plano de manejo dificulta o zoneamento e as 

actividades de preservação e conservação ambiental. 

O planeamento ambiental trabalha com um grande número de variáveis (solo, clima, 

fauna, aspectos sociais, entre outros), além de diferentes processos como a pesquisa 

científica e a análise económica e sócio-ambiental da área protegida e sua envolvente, 

para poder atingir os objectivos da área. Para isso, são utilizadas diversas técnicas, 

dependendo da categoria de gestão, de acordo com princípios básicos estabelecidos 

legalmente para o seu planeamento (Silva, 1999). 
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Sendo assim, os planos de manejo são fundamentais para uma gestão eficiente destes 

espaços protegidos, chegando a ser algumas vezes o único documento de planeamento 

disponível da localidade delineando as estratégias para o desenvolvimento sustentável a 

nível local. Para além disso, estes planos reflectem as ideias planeadas e estabelecidas 

para as áreas protegidas, que mesmo não sendo permanentes, conseguem persistir mais 

que as pessoas, que podem não serem as mesmas quando da implementação dessas 

ideias e acções estabelecidas, podendo levar o sistema de gestão ao colapso (Silva, 

1999). 

Contudo, Faria e Pires (2007) salientam que, tendo em vista que o processo de 

planeamento deve ser contínuo e que as áreas naturais protegidas são sistemas 

complexos, os planos de manejo devem ser revistos sistematicamente, não podendo ser 

estabelecido um prazo mínimo para isso, embora diplomas legais e textos técnicos 

possam estabelecer esse prazo. Para os autores, as revisões dos planos de manejo devem 

ser feitas mediante as novas realidades conjunturais, onde os sistemas administrativos 

das áreas protegidas precisam estar actualizados e aptos para responderem 

adequadamente às novas exigências sócio-ambientais, levando em conta os pontos 

positivos e negativos das acções anteriores, na procura de atingir os objectivos legais da 

área.  

Hardt e Hardt (2007) salientam que a regulamentação da gestão das áreas naturais 

protegidas através da obrigatoriedade dos planos de manejo foi uma grande contribuição 

do SNUC ao processo de planeamento e gestão. Os autores afirmam que o plano de 

manejo contém a estruturação de programas distintos de previsão e definição das 

actividades a serem desenvolvidas na área, como também as normas, regulamentos, 

indicadores, prioridades, entre outras particularidades, que podem ser complementadas e 

subsidiadas com os planos directores municipais, e vice-versa. Contudo, é necessário 

observar se a instituição do SNUC garante a real efectividade da gestão integrada, tendo 

em vista a disparidade do tempo de elaboração e execução dos planos de manejo no 

Brasil. 

Devido a incapacidade das áreas protegidas conseguirem recursos para a criação e 

implantação dos planos de manejo, surgiu uma proposta intermediária para atender às 



Modelo de gestão em rede para áreas protegidas: o caso do PNMFT - Brasil. 2008 

25 

 

necessidades de emergência, denominado Plano de Acção Emergencial – PAE e o Plano 

Operativo Anual - POA. Para viabilizar a criação e implementação destes espaços 

protegidos no Brasil, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA) também criou roteiros metodológicos de acordo com as 

categorias de áreas protegidas, auxiliando nos passos e procedimentos legais (Scardua, 

2007). 

Contudo, Milano (1997), Horowitz (2000) e Dourojeanni (2003) afirmam que das 

poucas áreas protegidas no Brasil que possuem plano de manejo, grande maioria não o 

implementa de facto. O principal problema para o não cumprimento do plano de manejo 

está associado, muitas vezes, à ausência de recursos humanos e financeiros. Todavia, 

Scardua (2007) afirma que isso não pode justificar os baixos níveis de implementação. 

Para os problemas listados acima, Dourojeanni e Jorge Pádua (2001) sugerem algumas 

alternativas na busca da melhoria da gestão das áreas protegidas:  

- Autonomia administrativa e descentralização; 

- Remunerar bem os funcionários e criar cargos de “guardas parque” e outros para 

actuarem na área protegida; 

- Utilizar os planos de manejo como um guia de gestão comum a todos; 

- União e cooperação entre todos; 

- Estimular o sector privado para prover serviços na área; 

- Efectivar os conselhos gestores, comités ou outros mecanismos de participação 

pública; 

- Tirar proveito das ONGs para a gestão das áreas protegidas; 

- Deixar de lado o perfeccionismo e o preciosismo. 

Dourojeanni (2002) também salienta que muitas vezes existe vontade política para criar 

áreas naturais protegidas, mas pouca vontade ou interesse em implantá-las de facto. Por 

isso, é necessário criar mecanismos e condições para a real implementação, que devem 

estar focados na redução dos custos, no diálogo com os ambientalistas, na negociação 

com a comunidade local, regional, nacional e internacional, no aumento da visibilidade 

das áreas protegidas para o público externo, como também na criação de um plano de 

manejo executável e utilizável. 
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Faria e Pires (2007) também enfatizam que para gerir uma área natural protegida é 

fundamental possuir informações sistematizadas, onde é necessário seleccionar as 

formas mais adequadas destas informações que irão subsidiar as tomadas de decisões. 

Essa é uma tarefa complexa, mas que contribui para a construção de indicadores para a 

gestão do ambiente. Alguns autores (Faria, 2006; e Hockings et al, 2006;), afirmam que 

o acompanhamento tem que fazer parte do sistema de gestão da área protegida, onde é 

necessário adoptar formas simples e efectivas para a averiguação do desempenho do 

plano e da gestão da área. 

Assim, assumindo que a gestão de uma área natural protegida é dinâmica, são 

necessárias alterações nas acções. Entra então a gestão adaptativa, que é uma forma de 

gerir os recursos considerando o conhecimento acumulado e as distintas situações 

relacionadas à área. A gestão passa a ser um experimento de médio e longo prazo, que 

está sujeita ao fracasso ou ao sucesso, onde a interacção entre o inventário, o 

acompanhamento e a pesquisa possibilitam testar as hipóteses, levando aos objectivos 

de conservação da área (Halvorson, 1996). 

Monitorizar os fenómenos naturais e humanos é um ponto extremamente relevante na 

gestão destes espaços, sendo necessário ser interiorizado pelos técnicos e gestores da 

área para que estas informações possam ser utilizadas no sentido de orientar as decisões 

relacionadas à efectividade da gestão. Para além disso, a realização de pesquisas é 

essencial para disponibilizar informações de qualidade, mas sobretudo que as mesmas 

estejam disponíveis para que possam ser eficientemente usadas facilitando o 

compreensão da complexidade e fragilidade dos recursos protegidos. Os autores 

afirmam que grande parte das áreas naturais protegidas brasileiras não realizam 

pesquisas e por conseguinte não disponibilizam, dificultando a gestão integrada dos 

recursos existentes (Farias & Pires, 2007). 

Segundo a “Estratégia Mundial para a Conservação” (IUNC, 1980), as pesquisas e 

actividades relacionadas às áreas naturais protegidas devem abordar três dimensões: o 

inventário, as funções e a gestão.  

Para Costa (2002), a gestão de uma área natural protegida também remete a uma relação 

de oposição antiga, relacionada à definição de “conservação” e “preservação”. Essa 
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relação de oposição já proporcionou muitos conflitos e ainda o é, tendo em vista as 

visões distintas dos dois termos. Contudo, embora as duas terminologias sejam distintas 

em pontos específicos, o que se pode afirmar é a necessidade, cada vez mais urgente, de 

se fazer algo pelas áreas naturais protegidas. 

Todavia, observa-se que há uma lista variada de requisitos que as áreas protegidas 

devem possuir para efectivar a gestão. Porém, a de se ter em mente que cada área possui 

suas particularidades, influenciando directamente na estrutura necessária para uma 

gestão plena e eficaz. Faria e Pires (2007) identificam alguns itens imprescindíveis que 

cada área protegida deve conter, tendo em vista o estágio de desenvolvimento de cada 

uma e a sua realidade sócio-ambiental: 

- Recurso financeiro adequado à realidade da área; 

- Funcionários habilitados; 

- Estrutura física para funcionamento específico da administração em geral; 

- Equipamentos básicos; 

- Organização interna dos funcionários e dos procedimentos operacionais, com 

objectivos e estrutura claras para a tomada de decisão; e 

- Demarcação dos limites da área protegida viabilizando a execução das actividades dos 

funcionários e demonstrando autoridade dos mesmos na busca de atingir os objectivos. 

Faria e Pires (2007) acreditam que estas áreas também necessitam ter a situação 

fundiária regularizada, assegurando o domínio institucional sobre os recursos que se 

pretende proteger, facultando autoridade aos funcionários e legitimando as acções de 

conservação e preservação, garantindo uma protecção efectiva. Também devem ser 

consideradas as comunidades da envolvente, procurando assim equilibrar as implicações 

e conflitos destes actores com a área, e vice-versa. Segundo Silva (1999), para criar e 

gerir uma área protegida, deve-se estar previsto em legislação os seus horizontes 

vocacionais, conceituais, de gestão e desenvolvimento, tendo sido resultado de 

participação pública. 

Neste cenário é que a capacidade técnica do gestor ambiental pode contribuir, ou não, 

para uma gestão plena e eficaz destes espaços protegidos. Para Faria e Pires (2007), 

grande parte destas áreas brasileiras não possuem gestores capacitados para exercer tal 
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função e em alguns casos só existe uma pessoa para exercer todas as actividades, 

gerando um acumular de funções e actividades e consequentemente não atingindo os 

objectivos da área. 

Segundo os mesmos autores (Faria & Pires, 2007), actualmente a área de formação 

profissional não é mais um bom parâmetro para julgar o desempenho de um gestor de 

área natural protegida, pois cada vez mais este profissional tem que ser generalista 

estando apto para tratar questões que vão além da área. Eles afirmam também que as 

áreas brasileiras não possuem infra-estrutura nem equipa técnica adequada, fazendo 

com que os problemas rotineiros tenham que ser resolvidos ao nível local ou 

regionalmente e com visão e acção interdisciplinar. Dessa forma, a gestão destes 

espaços tem que ser extremamente profissional demandando conhecimentos e acções 

por parte dos gestores para se alcançar a eficácia. Para além disso, a gestão moderna 

deve ser entendida e praticada como um exercício a longo prazo, sendo necessária uma 

equipa com amplos conhecimentos técnicos e requisitos de gestão adequados para se 

alcançar a missão organizacional da área natural protegida (ver tabela 1.3). 

Tabela 1.3: Requisitos para uma gestão moderna e eficaz das áreas protegidas. 
- Internalização e compreensão coletiva do passado, presente e futuro da organização visando sua melhor 
inserção no ambiente externo; 
- Visão sistémica e visão prospectiva do sistema gerencial e das políticas de governo, com definição clara da 
missão organizacional; 
- Acompanhamento sistemático do desempenho do pessoal, da gestão e da eficácia gerencial nos vários níveis 
de decisão institucional; 
- Adoção de estratégias que resultem na utilização das informações geradas e das novidades do setor para a 
retroalimentação da gestão; 
- Adoção de esquemas administrativos onde impere a agilidade dos trâmites burocráticos: Informatização e 
‘internetização’ dos processos; 
- Adoção de uma estrutura institucional com fortes conexões horizontais que vise a promoção de comunicação 
entre disciplinas, departamentos e as organizações; 
- Implementação de sistemas que visem a captação e geração de recursos, privilegiando a consolidação de 
parcerias pautadas na ética, transparência e respeito institucional; 
- Implantar esquemas que resultem em autonomia gerencial e descentralização das decisões (capacidade com 
confiabilidade); 
- Adotar o planejamento setorial como ferramenta básica para a eliminação de erros; 
- Estabelecer rotinas que valorizem a administração baseada em Programas de Trabalho; 
- Implementar a capacitação de pessoal em todos os níveis e formação de lideranças. 

Fonte: Faria e Pires (2007:35) 

Bergamine (1997) salienta que, mesmo com todo o conhecimento necessário para gerir 

uma área protegida, a gestão pode não ocorrer. Isso porque a gestão tem relação directa 

com a forma como a organização trata seus funcionários, se os mesmos sentem-se 

integrados na estrutura administrativa da área, se efectivamente participam dos canais 
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de comunicação e decisão, se suas capacidades individuais são aproveitadas para a 

organização, se participam da formulação de políticas e directrizes institucionais, etc. 

Ou seja, características comportamentais da organização que possibilitam tornarem o 

trabalho mais agradável e motivante. Essa relação também pode ser aplicada a um 

conjunto de organizações que fazem parte de um conselho que gere uma área protegida, 

tendo em vista a representação e interesses destas organizações. 

Para Faria e Pires (2007), a constante capacitação dos funcionários e dos dirigentes é 

um imperativo para vencer os desafios da realidade política onde a conservação da 

biodiversidade e do património não são considerados prioridade, para além dos conflitos 

e ameaças existentes nestes espaços protegidos.  

Dessa forma, a gestão de áreas naturais protegidas engloba então o planeamento, a 

coordenação e o controlo dos componentes políticos, técnicos e operacionais, como 

também os actores sociais que interferem na área, tornando as acções eficazes para 

atingir os objectivos (Faria, 2004). Contudo, existe uma diversidade de variáveis e 

factores importantes que contribuem para uma gestão eficaz, estando todos interligados. 

Neste contexto, o papel do gestor da área natural protegida é avaliar quais as soluções 

tecnicamente mais viáveis para eliminar ou minimizar impactos (reais ou possíveis), 

como também administrar economicamente, fiscalizar e monitorar a área, tendo sempre 

em vista os perigos e riscos ambientais e sociais (Santos, 2000a). 

Para uma gestão eficaz, cabe então ao director, frente às diversas áreas do conhecimento 

que interagem na gestão, actualizar-se sobre a realidade da área protegida, procurando 

as melhores técnicas e soluções. Ao Estado e ao Governo, cabe o apoio organizacional 

para que ocorra uma gestão eficiente alcançando os objectivos para as quais foi criada, 

dentro de um contexto de desenvolvimento responsável (Faria & Pires, 2007). 

Assim, vivemos num mundo onde o avanço tecnológico traz, ao mesmo tempo, 

benefícios e angústias à humanidade e as mudanças conjunturais ocorrem diariamente. 

Neste cenário, é complexo falar sobre as tendências relacionadas à gestão de áreas 

naturais protegidas, sobretudo se almejamos incluir o discurso técnico-político na 

construção de um cenário real e sustentável destes espaços, principalmente quando nos 

defrontamos com a diversidade de ecossistemas e as diversificadas estruturas 
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administrativas. Deve-se procurar então uma visão integradora e o desenvolvimento 

sustentável com alternativas económicas e sociais de acordo com os parâmetros técnicos 

e as características da localidade onde a área protegida está inserida (Faria & Pires 

2007). 

1.5.1 Gestão sustentável de Parques brasileiros. 

Segundo a World Wildlife Foundation - WWF (2000; citado por Costa, 2002), foi 

observado que dos parques nacionais criados até o ano de 2000, mais de 50% só 

existiam de facto no papel. Identificou-se que grande parte destes parques nunca foi 

implantado, alguns não possuem funcionários nem equipamentos adequados para o 

funcionamento sustentável da área, outros nunca tiveram suas terras legalmente 

demarcadas, dentre outros problemas. 

Na busca de unir a conservação e o desenvolvimento nas áreas naturais protegidas, 

observou-se nas últimas décadas o incremento do uso recreativo, educacional e 

sobretudo turístico, modificando os conceitos de gestão. Criou-se então os programas de 

uso público estruturados de acordo com as categorias e os objectivos de gestão que 

subsidiaram os critérios de usos e infra-estruturas. Contudo, na tentativa de colocar o 

turismo como a redenção económica dos parques, muitas vezes os objectivos de gestão 

destas áreas são desrespeitados, existindo categorias completamente descaracterizadas 

com os objectivos de sua criação (Faria & Pires, 2007). 

As apetências das áreas naturais protegidas para a actividade turística é um factor que 

influencia directamente estes espaços, seja pelos impactos positivos ou negativos. 

Sendo estas áreas detentoras de grandes belezas naturais, tornam-se atractivas para o 

desenvolvimento desta actividade representando um importante factor de rentabilidade 

económica. De entre as categorias de áreas protegidas mundialmente, os parques se 

destacam no fomento da actividade turística. Existem vários autores que discorrem 

sobre esse tema, principalmente na definição dos conceitos do turismo. Contudo, a 

definição do conceito é polémica, e o que importa para a presente investigação é saber 

que o uso turístico nas áreas naturais protegidas podem contribuir para os objectivos da 
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área, mas podem também causar graves impactos, caso não haja planeamento e controlo 

(Costa, 2002; Oliveira, 2005; e Faria & Pires, 2007). 

Segundo Costa (2002), os usos dos recursos naturais devem ser vistos sob ópticas 

distintas, diferenciando os usos turísticos dos usos da população local. Essa distinção é 

necessária para que o planeamento e a gestão sejam adequados a cada público, trazendo 

benefícios para a área protegida. Assim, o desenvolvimento sustentável deve ser 

orientado por necessidades essenciais, presentes e futuras, mas também pela limitação.  

Dentre as categorias brasileiras de áreas naturais protegidas, as reservas particulares do 

património natural, as áreas de protecção ambiental e os parques são as que mais 

contribuem para o incremento do turismo em áreas protegidas. Um reflexo dessa 

importância foi a publicação do IBAMA em 2000, a nível federal, do “Programa de Uso 

Público e Ecoturismo em Parques Nacionais: oportunidades de negócios”. Esse 

programa teve o objectivo de possibilitar investimentos em parques brasileiros 

descentralizando a gestão destes espaços protegidos (Costa, 2002). 

Sendo assim, a gestão de serviços voltados ao atendimento dos visitantes em parque 

efectuados por ONGs já é uma realidade, embora necessite de estudos relacionados ao 

planeamento, implementação e gestão destes usos, compatíveis com os objectivos de 

cada área natural protegida. Um documento legal, de fundamental importância para a 

gestão dos usos numa área natural protegida é o plano de manejo, como mencionado 

anteriormente. As áreas protegidas que ainda não possuem esse plano não poderão gerir 

correctamente a área e consequentemente seus usos, inclusive os turísticos. Decorrente 

da inexistência de planos de manejo, são poucos os investimentos públicos nas áreas 

protegidas brasileiras (Costa, 2002). 

Quando for permitida a visitação nas áreas naturais protegidas, como nos parques, a 

gestão da área deve abordar a interpretação ambiental, procurando passar para o 

visitante os porquês da existência da área, seus objectivos, valores e benefícios, como 

também a sua história e a importância da interacção com a sociedade (Faria & Pires, 

2007). Essa é uma forma de gerir os usos de forma compatível com os objectivos da 

área. 
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A tradição de interpretar o património é estimular as diversas formas de olhar e aprender 

algo novo, mostrando o valor único de cada ambiente, de cada ser vivo, estabelecendo 

assim uma comunicação com o visitante. O olhar do visitante procura encontrar a 

peculiaridade do lugar, seus símbolos e significados. Assim, interpretar é descobrir, 

descortinar significados, fazer sentir emoções. Para agregar valor ao produto turístico 

(como por exemplo os parques), deve-se investir na interpretação do património, 

valorizando o ambiente natural, a história, os saberes tradicionais, a cultura, etc., 

diversificando assim o produto e abrindo novos nichos de mercado. No Brasil, existe 

muito mais do que sol e praia, contudo deve-se desenvolver a preservação e a 

interpretação dos bens culturais, convencendo as pessoas do valor do património e da 

importância de conservá-lo. Essa é a essência da interpretação (Murta & Albano, 2002). 

Sendo assim, Murta e Albano (2002:13) explica que: 

“A interpretação do património, em sua melhor versão, cumpre uma dupla função de 

valorização. De um lado, valoriza a experiência do visitante, levando-o a uma melhor 

compreensão e apreciação do lugar visitado; do outro, valoriza o próprio património, 

incorporando-o como atração turística”. 

Mesmo existindo um programa de interpretação do património em áreas naturais 

protegidas, caso não haja um permanente controlo, a visitação pode gerar uma série de 

impactos negativos na fauna e na flora (erosão, extinção de espécies, perturbação no 

acasalamento e migração da fauna, etc.), como também afectar a (in) satisfação do 

visitante. Para isso, saber a capacidade de suporte das áreas sob visitação é fundamental 

para a gestão sustentável dos ecossistemas (Cifuentes, 1992 e FAO/PNUMA, 1992). 

Grande parte dos visitantes nos parques nacionais não fica satisfeito apenas com a 

contemplação da natureza, sendo necessária uma maior integração com o ambiente, 

através do contacto directo, na sua maioria pela prática de desporto de várias categorias 

(caminhada, montanhismo, escalada, ciclismo, mergulho, etc.). Porém, algumas 

actividades de desporto podem causar impactos à área protegida, sendo divididas em 3 

grupos, de acordo com o grau do impacto: de baixo impacto, de médio impacto e de alto 

impacto. Assim, a prática de desporto, apesar de proporcionar recursos à área protegida, 

deve ser restritiva aos espaços considerados seguros e permitidas no plano de manejo da 

área (Costa, 2002). 



Modelo de gestão em rede para áreas protegidas: o caso do PNMFT - Brasil. 2008 

33 

 

Os recursos obtidos pelas áreas de protecção integral, onde se destacam os parques, 

através da cobrança de taxa de visitação ou decorrentes de outros tipos de arrecadação, 

serviços e actividades desenvolvidas dentro da área devem ser aplicados, segundo o 

SNUC, da seguinte forma (Brasil, 2000:16-17): 

“até cinquenta por cento, e não menos que vinte e cinco por cento, na implementação, 

manutenção e gestão da própria unidade; até cinquenta por cento, e não menos que 

vinte e cinco por cento, na regularização fundiária das unidades de conservação do 

Grupo; até cinquenta por cento, e não menos que quinze por cento, na implementação, 

manutenção e gestão de outras unidades de conservação do Grupo de Proteção 

Integral”. 

Como mencionado acima, os usos turísticos em áreas naturais protegidas são 

condicionados ao volume humano que a área pode suportar. Existem várias 

metodologias para calcular esse volume, definido como “capacidade de carga” ou 

“capacidade de suporte” (Costa, 2002). De acordo com Garcia e Delgado (1998), 

“capacidade de carga é um conceito relativo que envolve diferentes considerações e 

juízos científicos, apresentando uma gama de valores os quais devem ser associados 

aos objetivos de manejo específicos para dada área”. 

Tratando-se da capacidade de carga turística em áreas protegidas, grande parte dos 

estudos leva em conta os seguintes itens: tamanho e espaço utilizado pelos turistas; 

topografia, hidrografia e relevo; fragilidade do ecossistema; existência e características 

dos recursos naturais; comportamento das espécies animais com o uso turístico; 

percepção ambiental dos visitantes; infra-estrutura e facilidades existentes para os 

turistas (Costa, 2002). 

Controlar a demanda e a limitação do uso público num espaço protegido auxilia na 

manutenção, como também no ganho social, advindo da utilização correcta do tempo de 

estadia do visitante na área. A mensuração e a avaliação das limitações desses usos 

ainda não são uma prática comum no Brasil. Todavia, para um estudo detalhado do uso 

público devem ser utilizadas fórmulas específicas facilitando as escolhas acertadas para 

controlar e minimizar os efeitos desse uso, mas deve-se ressaltar que essas fórmulas são 

instrumentos geradores de dados, sendo necessários ser avaliados, como também 

analisados junto com as características de cada área (Costa, 2002). 
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Para que haja uma gestão adequada, deve haver um planeamento ambiental baseado nas 

possibilidades da área, utilizando instrumentos como o zoneamento, plano de manejo, 

entre outros (Costa, 2002). Além disso, deve-se integrar a comunidade local através das 

actividades de educação ambiental, minimizando as possíveis pressões e conflitos com a 

área protegida, além de fomentar a sua participação em projectos sustentáveis, que 

reúnem viabilidade económica e a protecção e preservação do ambiente (Faria & Pires, 

2007). 

1.6 Modelos de gestão sustentável de áreas naturais protegidas. 

Quando do surgimento das áreas naturais protegidas, estas áreas tinham como objectivo 

principal a preservação e protecção ambiental. Assim, o modelo de gestão proposto e 

implementado era voltado para atingir apenas este fim. Porém, nos últimos anos as áreas 

naturais protegidas, principalmente os parques, têm tido outras funções como lazer, 

recreio e também funções económicas, entre outras. Nesta nova perspectiva, o modelo 

de gestão anterior não se adequa mais, sendo necessário a criação de um novo modelo 

de gestão que se enquadre aos objectivos actuais destas áreas. 

Corroborando com esse pensamento, observa-se a incorporação de conceitos debatidos 

nos últimos fóruns mundiais enfatizando a participação efectiva da sociedade no uso 

sustentável das áreas naturais protegidas, como também a necessidade do 

comprometimento do poder público na preservação e conservação da biodiversidade e a 

inserção destas áreas no contexto social, político, económico e ecológico (Debetir & 

Orth, 2007). 

Hoje já não se pode pensar em gestão eficaz das áreas naturais protegidas se não houver 

parcerias entre a comunidade local, o sector público, privado e as ONGs. Nesta 

perspectiva é que as estratégias de gestão devem adequar-se à “Agenda 21” e a 

“Convenção sobre a Diversidade Biológica”, traduzindo-se num modelo participativo de 

gestão. Esse modelo deve traduzir as preocupações dos actores envolvidos nas áreas 

protegidas, procurando soluções através da negociação, do envolvimento, da divisão de 

responsabilidades e parcerias. O planeamento deve ser participativo, onde quem planeia 
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é o mesmo que controla, dividindo as responsabilidades e compromissos, fazendo assim 

uma gestão participativa, realista e transparente (Debetir & Orth, 2007). 

Debetir e Orth (2007) apresentam uma proposta de modelo de gestão de áreas naturais 

protegidas, cujo objectivo é procurar alternativas, integrando recursos e potencializando 

resultados para uma gestão conjunta destas áreas municipais. As autoras enfatizam que 

ainda não é um modelo de gestão territorial plenamente integrado (áreas ambientais, 

rurais e urbanas), mas é um modelo viável para ser implementado nos municípios 

brasileiros. 

Esse modelo inicia-se com a construção das estratégias de gestão sendo definidas por 

princípios e directrizes. De seguida elabora-se o desenho dos sistemas de suporte ao 

processo de gestão, para assim ser feita as orientações e a implantação das estratégias de 

gestão. Neste modelo, os princípios são considerados as principais regras que buscam 

manter a coerência para a gestão eficaz das áreas protegidas, e as directrizes orientam as 

estratégias para o cumprimento das actividades (ver tabela 1.4) (Debetir & Orth, 2007). 

Tabela 1.4: Princípios e directrizes para estratégias de gestão de áreas protegidas 
municipais. 

PRINCÍPIOS 
A gestão de unidades de conservação deve: 
- atender às imposições legais federal, estadual e municipal, tanto em termos ambientais, quanto humanos; 
- atender aos interesses presentes e futuros, tanto da sociedade local, quanto da regional e nacional; 
- integrar-se à gestão territorial municipal, regida pelo Estatuto da Cidade e Plano Diretor de Uso e 
Ocupação do Solo; e 
- ser priorizada como atividade estratégica para o desenvolvimento regional, incluindo o potencial turístico e 
manutenção da qualidade de vida local. 
As unidades de conservação devem: 
- ser vistas como um sistema de mosaicos, interligados por corredores ecológicos pela proximidade 
locacional e complementaridade funcional; 
- ter seus planos de manejo definidos em conjunto, de forma integrada e complementar; 
- ter seus gestores compartilhando conhecimentos, atividades e recursos; e 
- ser tratadas como ecossistemas complexos e muito valiosos para o desenvolvimento sustentável local em 
primeira instância, mas também para o regional e o global. 
DIRETRIZES 
Proteção da integridade dos territórios das unidades de conservação através da delimitação, regularização 
fundiária e demarcação. 
Proteção dos recursos das unidades de conservação e de seus entornos. 
Monitorização da qualidade ambiental das unidades de conservação. 
Envolvimento das comunidades do entorno. 
Fiscalização. 

Fonte: Debetir e Orth (2007:45-48). 

Segundo Debetir e Orth (2007), estes princípios e directrizes estão dentro das 

orientações das políticas nacionais brasileiras, como também das orientações técnicas de 
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especialistas, podendo ser consideradas propostas inovadoras para o Brasil. Contudo, 

são propostas viáveis de implementação que necessita de um sistema de suporte para a 

gestão das áreas protegidas por parte das administrações públicas municipais. Esse 

sistema de suporte – organizacional, informacional, financeiro e científico – é 

fundamental para a construção de estratégias para a gestão, dentro dos princípios e 

directrizes estabelecidas anteriormente (ver tabela 1.5e figura 1.2). 

Tabela 1.5: Sistema de suporte organizacional, informacional, financeiro e científico ao 
processo de gestão de áreas protegidas municipais. 

SISTEMA DE SUPORTE ORGANIZACIONAL 
Grupo/Composição Competências 
DECISOR 
- Governo Federal 
- Executor (técnico) 

- Define planos anuais de trabalho, rotinas de acompanhamento e referências de 
avaliação dos resultados; 
- Aprova as propostas e relatórios do Grupo Executor; 
- Disponibiliza os recursos; 
- Aprova a prestação de contas elaborada pelo Grupo Executor; e 
- Divulga os resultados. 

EXECUTOR 
- Setores da administração 
pública municipal e estadual 

- Implanta e mantém o suporte informacional; 
- Elabora estudos técnicos (propostas); 
- Executa obras e ações (fiscalização e educação ambiental); e 
- Elabora prestação de contas (relatórios). 

COLABORADOR 
- Escolas 
- ONG’s 
- Empresas 
- Cidadãos 

- Ajuda nas atividades do Grupo Executor; 
- Ajuda na disponibilização de recursos; e 
- Integra o suporte científico. 

SISTEMA DE SUPORTE INFORMACIONAL 
Documentos cartográficos 
Tipos/Abrangência/Precisão Feições representadas 
Base cartográfica da bacia 
hidrográfica da UC (em 
meio digital, com precisão 
mínima equivalente a escala 
1:5.000) 

- Relevo, águas, referenciais geodésicos (elipsóide, seus data horizontal e 
vertical), coordenadas cartográficas; 
- Limites administrativos; 
- Vias de circulação; 
- Toponímia e elementos referenciais; e 
- Datas e precisões do levantamento e da representação dos dados. 

Cartas temáticas da bacia 
hidrográfica 

- Limites da bacia, das unidades de conservação e da zona de amortecimento; 
- Ocupação real do solo (vias, edificações, vegetação, águas); 
- Uso real do solo (circulação, habitação, comércio e serviços, indústrias, lazer, 
equipamentos públicos, preservação); 
- Densidades populacionais + tabelas com número de habitantes; e 
- Zoneamento legal (plano diretor + tabelas com relação das normas), dos usos 
urbanos e usos não urbanos (APP’s, UC’s, AT’s etc.). 

Planta cadastral da UC e 
entorno imediato (raio de 
50m); com precisão mínima 
equivalente a escala 1:2.000 

- Limite da UC + tabela com valores das coordenadas; 
- Uso e ocupação real do solo (detalhando tipos de vegetação, edificações, 
benfeitorias, etc.); 
- Estrutura fundiária (limites das propriedades públicas e privadas + tabela com 
dados cadastrais); 
- Zoneamento legal (plano de manejo + tabela de normas). 

Documentos legais, administrativos e técnicos 
Tipos/Abrangência/Precisão Feições representadas 
Acervo de documentos legais - Documentos específicos das unidades de conservação; 

- Documentos genéricos referentes à gestão ambiental e territorial incidentes na 
região onde se localizam as unidades; 
- Registros da situação fundiária (títulos de propriedade). 

Planos, programas e 
projetos 

- Plano de Manejo e zoneamento; 
- Programas de atividades; 
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- Projetos de obras e ou ações. 
Relatórios técnicos - Relatórios de acompanhamento da implementação de planos, programas e 

projetos; 
- Relatórios anuais de apresentação dos resultados – ‘Avaliação do desempenho 
da gestão da unidade de conservação’. 

Processos administrativos - Pareceres; 
- Licenciamentos. 

Inventários dos recursos da 
unidade 

- Patrimônio cultural; 
- Patrimônio histórico cultural; 
- Benefeitorias; 
- Materiais e equipamentos. 

Controle da qualidade 
ambiental da unidade de 
conservação 

- Situação/valores de referência; 
- Rotinas de monitoramento. 

SISTEMA DE SUPORTE FINANCEIRO 
Fontes de recursos, aplicações, controles, divulgação 
Fundo Nacional do Meio 
Ambiente, FNMA (Lei 
Federal nº 7797/89) 

Financia ações e projetos ambientais nas esferas Federal, Estadual e Municipal, 
nas áreas de: extensão florestal; manejo sustentado; conservação de recursos 
naturais renováveis; unidades de conservação; pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico; estudos ambientais e divulgação; controle ambiental; fortalecimento 
e desenvolvimento instituicional. 

Fundo Estadual do Meio 
Ambiente 

Apoia de modo suplementar programas e projetos afeitos à: preservação; 
proteção e melhoria da qualidade do meio ambiente; aquisição de equipamentos 
para prestação de serviços de fiscalização e laboratórios; capacitação de recursos 
humanos etc. 

Fundo Municipal do Meio 
Ambiente 

Criado para concentrar recursos destinados a projetos de interesse ambiental. 

Fundos de Pesquisa 
(CAPES, CNPq, FAPESC, 
outros) 

Financiam, por ocasião de editais, projetos de pesquisa académicos. 

Lei Federal de Incentivo a 
Cultura ou Lei Rouanet (Lei 
nº 8.313/91) 

Pode ser usada por empresas e pessoas físicas que desejam financiar projetos 
culturais. Ela institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC), que é 
formado por três mecanismos: o Fundo Nacional de Cultural (FNC); o Mecenato 
e o Fundo de Investimento Cultural e Artístico (FICART). O FNC destina recursos 
a projetos culturais por meio de empréstimos reembolsáveis ou cessão a fundo 
perdido e o FICART possibilita a criação de fundos de investimentos culturais e 
artísticos (mecanismo inativo). O Mecenato viabiliza benefícios fiscais para 
investidores que apoiam projetos culturais sob forma de doação ou patrocínio. 
Empresas e pessoas físicas podem utilizar a isenção em até 100% do valor no 
Imposto de Renda e investir em projetos culturais. Além da isenção fiscal, elas 
investem também em sua imagem institucional e em sua marca. 

Convênio e/ou Termo de 
Cooperação Técnica 

Entre órgãos públicos e OSCIP’s, ONG’s, Associações e/ou Cooperativas, com 
intuito de captar recursos para realização de projetos de implementação e 
geração de renda para população do entorno da UC, ou mesmo co-gestão da 
área. 

Termo de Cessão de Uso de 
Espaço Publicitário em 
UC’s (órgãos públicos e 
iniciativa privada) 

A cessão de uso de espaço publicitário (mini outdoor) nas zonas de uso intensivo 
das UC’s, como margens de ciclovia, passarelas e trilhas é uma forma alternativa 
de geração recursos para estas áreas. Esta prática deve ser regulamentada para 
evitar que os recursos sejam destinados para outros fins. 

Termo de Ajustamento de 
Conduta (Ministério 
Público, poder público e 
empresas) 

Empresa responsável pelo abastecimento de água ou que faça uso dos recursos 
hídricos e/ou empresa responsável pela geração e distribuição de energia elétrica, 
beneficiária da proteção proporcionada por uma unidade de conservação deve 
contribuir financeiramente para proteção e implementação destas áreas. 

SISTEMA DE SUPORTE CIENTÍFICO 
Tipos Atividades 
Pesquisa de base 
(inventários) 

Reconhecimento (identificação e catalogação) 

Caracterização científica 
(evolução quantitativa e 
qualitativa) e monitoramento 

Recursos (água; fauna) 
Potencial para uso (atividades; usuários) 
Investimentos (custos; benefícios) 

Fonte: Debetir e Orth (2007:50-62). 
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Figura 1.2: Sistema de suporte organizacional ao processo de gestão de áreas protegidas 
municipais. 

GRUPO DECISOR

GRUPO 
EXECUTOR

GRUPO 
COLABORADOR

SETOR DE 
COORDENAÇÃO

Pessoal finanças e 
infra‐estrutura

SETOR DE 
COMUNICAÇÕES

Educação ambiental, 
elaboração de material 

didático.

SETOR DE OPERAÇÕES

Trabalhos técnicos, 
propostas, relatórios, 
trabalho de campo 
(fiscalização, colecta 

de dados, etc.)

SETOR DE INFORMAÇÕES

Projeto, construção e 
manutenção  de sistemas 

de informação.

 
Fonte: Debetir e Orth (2007:53). 

Para implementar esse modelo de gestão proposto por Debetir e Orth (2007) é 

necessária uma reestruturação e inserção de novos profissionais, adopção de novas 

formas de trabalho e mudança na cultura organizacional visando a eficiência e a eficácia 

progressiva pelos actores envolvidos. No Brasil, a implementação desse modelo 

apresenta dificuldades, levando-se a identificação de algumas hipóteses sobre as 

possíveis razões para o fracasso de algumas das estratégias estabelecidas pelas 

instituições públicas: metas e prazos para mostrar os resultados não definidos; recursos 

materiais e financeiros inadequados; equipa inadequada; descontinuidade política; 

pouca maturidade das políticas e práticas vigentes para adoptar esse modelo. 

Segundo Debetir e Orth (2007), falta principalmente uma postura ética, com coerência 

entre o discurso e a prática, dos tomadores de decisão e responsáveis pelas equipas de 

trabalho nas distintas divisões da função pública para uma efectiva gestão participativa. 

Também falta uma postura ética dos cidadãos brasileiros, que são convidados a 

participar dessa gestão desde o ano de 1988, através da Constituição Federal. Uma das 

características da cultura brasileira é a crença de que o público “não é de ninguém”. 

Mesmo com todas as mudanças na legislação o povo brasileiro ainda resiste. Contudo 
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estamos no momento ideal para implantar novas estratégias viáveis de gestão ambiental, 

procurando resultados efectivos e respeitando os princípios de sustentabilidade, justiça 

social, democracia e cidadania. 

Assim, as autoras defendem que as áreas naturais protegidas devem ter uma estrutura 

mínima de gestão (sistemas organizacional, informacional, financeiro e científico), num 

processo contínuo de aprendizagem dos actores envolvidos nos conselhos das áreas, 

como também para as equipas de gestão, para além de uma integração intra e inter-

institucional com a composição de agendas comuns (Debetir & Orth, 2007). 

É preciso então definir uma política pública local para as áreas naturais protegidas 

fundamentadas em estratégias de gestão efectiva e sustentável. Para além das mudanças 

na cultura organizacional, a importância do papel da sociedade civil como terceiro 

poder, junto com o Estado e o poder económico, deve ser reconhecido e é um dos 

grandes desafios para se alcançar a democracia participativa (Sanchs, 1994). É neste 

cenário que a sociedade civil organizada possui um importante papel na criação de uma 

política ambiental, pressionando o poder público através dos Conselhos. Dessa forma, a 

gestão pública participativa é um desafio para todos os envolvidos, trazendo grandes 

benefícios para as áreas naturais protegidas (Debetir & Orth, 2007). 

1.7 Conclusão. 

A criação de áreas naturais protegidas no mundo e no Brasil já existe a muitos anos e 

com o passar do tempo os seus usos vêm se transformando de acordo com a realidade 

de cada localidade. Observou-se que o processo de criação e implementação destas 

áreas ocorrem de forma conflituosa e constituída por interesses pessoais, políticos, 

económicos, entre outros.  

A existência de um aparato legal para viabilizar uma gestão adequada é um imperativo. 

Contudo observa-se que a existência, por si só, não garante a efectividade destas áreas 

protegidas. Surge então a necessidade de garantir uma gestão participativa e 

democrática com a criação dos conselhos. Neste cenário, o COMDEMA passa a ser o 

fórum de discussão e debate da gestão ambiental municipal garantindo a participação da 

sociedade local, sendo considerado um marco para a gestão compartilhada das questões 
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ambientais. A obrigatoriedade legal da participação pública na gestão das áreas 

protegidas passa a ser um factor chave para a concretização da democracia e garantia da 

efectiva gestão da área. 

Contudo, a ênfase nos “parques de papel” é abordada para demonstrar a baixa 

efectividade destas áreas protegidas decorrentes da incompetência do poder público em 

gerir estes espaços. Emerge então o “poder paralelo”, onde as ONGs intervêm de forma 

efectiva na gestão destas áreas viabilizando e garantindo uma gestão participativa do 

ambiente. Neste cenário, despontam as complexas redes de negociações entre os actores 

públicos, privados, comunidade local e ONGs influenciando todo o processo de gestão. 

Dessa forma, sendo as áreas naturais protegidas sistemas em contínua mudança, a 

necessidade de novos modelos de gestão são essenciais para que a gestão possa ocorrer 

de acordo com os objectivos de criação destas áreas e com a realidade de cada local. 

Assim, a análise contínua do sistema actual de gestão destes espaços protegidos é 

basilar para que as mesmas saiam do papel e possam efectivamente proporcionar 

benefícios ambientais, sociais e económicos de forma sustentável. 
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CAPÍTULO 2 – REDES 

2.1 Introdução. 

Este capítulo procura discutir o potencial que as redes podem trazer à sociedade de hoje 

e em particular para o planeamento e a gestão de áreas naturais protegidas. Serão 

abordados teorias e origem das redes, e será analisado o potencial e a aplicabilidade 

deste modelo para os problemas enfrentados actualmente relacionados às organizações 

que gerem áreas protegidas. 

Uma característica particular das redes é a possibilidade de agrupar um grande número 

de organizações (do sector público, sector privado, organizações não governamentais e 

de outros grupos), sendo uma excelente ferramenta para o planeamento participativo, 

além de possibilitar a sustentação de uma estrutura administrativa adequada às pressões 

e aos conflitos da sociedade actual, principalmente tratando-se de espaços legalmente 

protegidos. Neste sentido, será feita uma abordagem sobre redes e seu funcionamento, 

procurando fazer um paralelo da sua aplicabilidade na gestão de áreas naturais 

protegidas, onde serão abordados alguns estudos de caso brasileiros. 

2.2 Redes. 

Após a Revolução Industrial o modelo hierárquico criado por Max Weber possibilitou à 

sociedade, uma metodologia, ideal na época, para ordenar e coordenar grande número 

de pessoas. Já os anos cinquenta foram caracterizados pelas grandes produções, com 

corporações de grandes dimensões, multinacionais, padronização de produtos e baixos 

custos por unidade. Neste período surgiram as hierarquias permitindo a especialização, 

controlo, disciplina e redução de custos (Costa, 1996). 

Porém, o neo-liberalismo trouxe mudanças profundas na sociedade. Veio a 

globalização, os avanços tecnológicos, o crescimento dos serviços, entre outros, 

iniciando um novo ciclo económico. Ocorreu a expansão económica e o grande 

desenvolvimento de operações de pequeno tamanho, como também o investimento na 

qualidade. Paralelo a isso, a melhoria dos padrões de educação contribuiu para que as 
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organizações passassem a ser geridas por pessoas cada vez mais especializadas. Surgem 

então as organizações de pequeno tamanho, mais criativas, especializadas e 

sensibilizadas no que tange às novas tecnologias, serviços, qualidade, protecção 

ambiental, etc. (Costa, 1996). 

Emergiu então uma nova economia, um novo sistema de meios de comunicação como 

também uma nova forma de gestão, decorrentes do sistema tecnológico centrado nas 

tecnologias de informação. Essas mudanças atingiram tanto as empresas como os 

serviços públicos, emergindo novas instituições políticas e administrativas, onde a 

produtividade e a competitividade das organizações, regiões e países dependem da 

capacidade e eficiência de gerar conhecimento e processar informações. Assim, o 

conhecimento e a inovação são, na sociedade actual, as fontes de riqueza, de poder e de 

qualidade de vida (Castells, 2005). 

É neste cenário que as organizações passam a ter novas estruturas organizacionais, mais 

horizontais, inclusivas, participativas e democráticas, centrada numa filosofia 

operacional de rede. Aparecem então arranjos formais e informais com a participação 

simultânea de operadores do sector público, sector privado, organizações não 

governamentais (ONGs) e outros grupos independentes baseados na teoria de rede 

(Costa, 1996). 

Dessa forma, as redes são inseridas como estruturas que se adaptam à realidade do 

mercado actual. Ou seja, não negando a importância da competitividade fomentada 

pelos mercados, a racionalidade fomentada pelas hierarquias, como também a 

necessidade das organizações interagirem entre si, as redes oferecem o potencial de 

ambas as partes mas de uma forma adequada às necessidades actuais do mercado, cada 

vez mais competitivo e flexível (Costa, 1996). 

Um mercado onde a economia do conhecimento e da informação está instituída 

globalmente. Onde a dimensão da sociedade em rede engloba mercados financeiros 

globais, composto por uma rede de fluxos financeiros e de informação ordenados por 

uma rede de computadores interligados. E onde a produção de bens e serviços está 

globalmente articulada, numa produção em rede: redes de serviços, de bens, de gestão, 

de pessoas, de informações, etc. (Castells, 2005). 
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2.2.1 Redes: origem e conceitos. 

Todas essas mudanças já mencionadas anteriormente, no qual o mundo e os mercados 

vêm passando fomentaram pesquisas relacionadas a novos modelos alternativos de 

planeamento e sistemas de organizações. A origem da teoria das redes iniciou-se por 

volta dos anos 1950, quando organizações do sector público descobriram as vantagens 

de se criar laços de cooperação entre as organizações. Contudo, foi na década de 1980, 

resultante do neo-liberalismo, que a teoria das redes sofreu um considerável impulso, 

surgindo de forma mais perceptível na literatura (Costa, 1996). 

Existem diversos significados e aplicações do termo rede, de acordo com os contextos e 

a época. Originalmente, o termo rede referia-se a uma armadilha para capturar pássaros 

composta por linhas entrelaçadas, onde haviam nós formados pelos cruzamentos destas 

linhas (Marcon & Moinet, 2000). Já no século XIX, o termo rede passou a ser mais 

abstracto, sendo considerado todo o agrupamento de pontos com mútua comunicação. 

Assim, rede é vista como um agrupamento de nós interconectados, sendo ampla a sua 

utilização em várias áreas do conhecimento (Fombrun, 1997; e Castells, 1999). Em 

ciências sociais, o termo rede refere-se a um grupo de pessoas ou organizações 

interligadas directa ou indirectamente (Marcon & Moinet, 2000). 

Castells (1999) afirma que a intensidade e a frequência da interacção dos actores são 

maiores se esses actores estiverem na rede. Para Fayard (2000), a rede intensifica a 

interacção fomentando a redução espaço temporal nas inter-relações dos actores 

envolvidos, sendo considerada estratégica para a competitividade das organizações. 

Tratando-se de organizações, o termo rede é utilizado de várias formas referindo-se às 

relações entre as organizações, devido a noção de rede ser abstracta. Como exemplo 

pode-se citar: o caso de joint ventures, alianças estratégicas, relações de terciarização e 

subcontratação, consórcios, distritos industriais, redes de cooperação entre empresas, 

redes sociais, etc. (Powell, 1987; Oliver, 1990; e Grandori & Soda, 1995). 

Para Cook e Morgan (1993), as redes adquirirão um novo domínio no campo de 

organizações industriais, emergindo das deficiências associadas com mercados e 

hierarquias verticais. Para Dicken e Thrift (1992), as redes são consideradas armações 



Modelo de gestão em rede para áreas protegidas: o caso do PNMFT - Brasil. 2008 

44 

 

de organizações, cuja tendência é crescer rapidamente com as organizações pensando e 

agindo globalmente, sendo mais flexíveis e tornando-se mais associados e dependentes 

do ambiente circunvizinho. 

Para Tjosvold (1986), as relações estabelecidas entre a organização e o seu ambiente é 

de grande importância, pois o ambiente organizacional é fundamental para o sucesso de 

uma organização, tendo em vista a sua interdependência. As ligações estabelecidas entre 

a organização e o seu meio ambiente, através da interdependência e interacção entre os 

indivíduos e grupos, são as bases das organizações. 

Morgan (1988) afirma que não existe mais a ideia de uma organização com fronteiras, 

pois cada vez mais as organizações estão interdependentes e dentro de redes, sendo 

geridas por sistemas de correlações das partes envolvidas. Para Knoke (1990), este 

conceito de interdependência da rede é aplicável a análise intra-organizacional e inter-

organizacional, enfatizando a capacidade de gerir relações em lugar de gerir pessoas. 

Embora as redes tenham sido mais utilizadas e estudadas a partir de 1980-1990, o 

conceito e a teoria das redes não é tão recente, tendo suas raízes e práticas nos finais dos 

anos de 1950-1960 tendo sido abordada através de: “comportamento social como 

troca”; “psicologia social de grupos”; “troca e poder”; “pesquisa operacional no 

governo local”; e “análise e intercâmbio inter-organizacional” (Costa, 1996). 

Inicialmente, redes foi estudada por sociólogos interessados em assuntos relacionados 

aos negócios e, por volta de 1980, passou a ser também objecto de estudo de 

economistas, planeadores, políticos, geógrafos, entre outros, decorrente do seu potencial 

para o planeamento e a gestão das organizações. É após esse período que se observa o 

crescente número de publicações neste campo (Costa, 1996). 

A importância das redes no campo organizacional e social é decorrente da capacidade 

das configurações em redes promover um ambiente favorável para compartilhar 

informações, conhecimentos, habilidades e recursos fundamentais para os processos de 

inovação. Assim, são formas eficazes para as organizações conseguirem 

competitividade nos mercados através das inter-relações estabelecidas na rede (Balestrin 

& Vargas, 2004). 
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Grande parte das definições de rede está ligada a dois conceitos chaves: “troca” e 

“poder”. Dessa forma, também será realizada uma abordagem geral destes conceitos, 

procurando uma melhor compreensão das redes (Costa, 1996). 

Segundo Thorelli (1986) as redes podem ser comparadas a estruturas organizacionais, 

cuja filosofia está aplicada entre mercados e hierarquias. Para o autor, o termo rede 

refere-se a duas ou mais organizações, com relações estabelecidas a longo prazo. Para 

Lorenz (1991), redes compreende relações de médio a longo prazo, envolvendo mútua 

dependência, onde as acções de cada organização influenciam directamente as outras 

organizações existentes na rede. Para Costa (1996), essa dependência reflecte-se na 

necessidade de cooperação inter-organizacional, não sendo obrigatório incluir 

planificação global ou outras formas de planeamento formal, mas sendo imprescindível 

um comportamento confiante entre os parceiros. 

Sendo as redes “valores acrescentados às parcerias”, Johnston e Lawrence (1991) 

definem rede como um grupo de organizações independentes que trabalham em 

colaboração gerindo o fluxo de bens e serviços da rede, onde cada organização possui 

um papel fundamental para o sucesso das outras organizações. Benson (1982) também 

compartilha desse pensamento definindo rede como um complexo de organizações 

interligadas através de recursos dependentes, mas que distinguem-se por rupturas na 

estrutura de dependência destes recursos. 

Para Jarillo (1993), rede é um grupo de empresas que trabalham juntas em prol de uma 

meta comum, onde a coordenação é alcançada pela criação de uma rede estratégica de 

organizações que trabalham juntas para os mesmos objectivos, não havendo fusões e 

nem aquisições. Para o autor, as redes possibilitam como vantagens: segurança para o 

planeamento a longo prazo para as organizações; estar em contacto directo com os 

clientes e as novas tecnologias; afastar as pesadas estruturas burocráticas; e sustentar a 

força empreendedora das organizações. 

Tendo em conta que grande parte destas definições está ligada às organizações 

Ocidentais, também se pode observar outras estruturas de redes utilizadas no continente 

asiático, particularmente no Japão, onde a rede é chamada de “keiretsu” (Costa, 1996). 

Segundo Lincoln et al (1992), as redes são formadas por uma “constelação” de 
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organizações interligadas através de alianças estratégicas. Estas alianças estratégicas 

possibilitam redução de custos e de riscos, facilitam a comunicação, garantem a 

confiança e fiabilidade, além de proporcionar isolamento da concorrência externa 

predatória. Para esses autores, as redes são entendidas como compensação das falhas do 

mercado, prevenindo tanto os fracassos do mercado como as armadilhas da burocracia 

rígida. 

Todavia, observa-se um crescente aumento de pesquisas relacionadas ao planeamento 

utilizando o conceito de redes, tendo em vista as possibilidades que as mesmas 

fornecem na análise das organizações da sociedade actual. Para Costa (1996), as redes 

possuem grande importância para o turismo porque elas oferecem um quadro 

organizacional abrangente, inclusivo, participativo e informado, existindo democracia 

nas políticas através da participação de todos os actores envolvidos nesta actividade. 

Para o autor, as redes possuem uma abordagem económica a médio e longo prazo, 

trazendo garantias às áreas destinos, onde o planeamento é realizado numa perspectiva 

que inclui as envolventes naturais, sociais e económicas de forma sustentável e 

equilibrada, de acordo com as características de cada localidade. As redes também 

trazem mais segurança e rentabilidade aos investimentos do sector privado, estimulando 

a coordenação das políticas inter-organizacionais e maximizando os impactos 

económicos directos e indirectos produzidos pela actividade turística. 

Para Amin e Thrift (1994) a globalização fomentou um novo clima organizacional no 

mundo, onde não faz sentido pensar em lugares isolados ou organizações isoladas, 

reflectindo-se então em “arenas territoriais de interacção social” formada de diferenças 

e conflitos, de interdependência, heterogeneidade económica e social e de poder local e 

global. Surge então um novo conceito de “territorialidade”, onde as organizações são 

vistas como entidades interligadas, onde a coordenação e o controlo não é uma tarefa 

simples, tendo em vista a instabilidade das organizações. 

Dentre os vários conceitos de rede, o proposto por Amin e Thrift (1994) é considerado 

um dos mais importantes. Estes autores definem redes como “espessura institucional”, 

que são estruturas que agrupam transacções económicas entre organizações, mas 

também um “ritual” de carácter social e cultural contribuindo para o sucesso das redes. 
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Assim, essa estrutura económica e social decorrente das ligações entre as organizações e 

seus efeitos convergentes é denominada por Granovetter (1985) de “enraizamentos”. 

Para Amin e Thrift (1994), existem quatro factores que contribuem para a criação e o 

fortalecimento da “espessura institucional”: 

- Existência de um grande número de organizações de diferentes tipos (sector privado, 

sector público, ONGs, etc.); 

- Grande interacção entre as organizações; 

- Estruturas definidas de padrões de dominação e/ou de união que represente 

colectivamente os interesses transversais e individuais servindo para socializar os custos 

e controlar comportamentos desonestos na rede; e 

- Consciência mútua entre os participantes quanto ao envolvimento de todos numa 

organização comum. 

Para Amin e Thrift (1994), embora a “espessura institucional” não seja suficiente em 

alguns casos, ela contribui: para as organizações reproduzirem elas mesmas; a formação 

e o aperfeiçoamento de conhecimentos; aprendizagem e mudança das organizações; 

propagação da inovação; confiança inter-organizacional; e o desenvolvimento de um 

senso de abrangência, com projectos comuns que viabilizam a mudança com rapidez e 

eficiência. 

Como enfatizado anteriormente, um dos conceitos que está ligado à teoria de redes é o 

conceito de “troca”, onde Levine e White (1961) foram os pioneiros na literatura sobre 

esse tema. Para esses autores, a troca pode ser vista como uma actividade voluntária 

entre duas organizações com consequências, reais ou previstas, nas suas metas e 

objectivos. Para Blau (1964), troca são acções que dependem de reacções 

recompensadoras de outros. Segundo Emerson (1976), troca são relações de interacção 

entre duas partes fundamentada pelo reforço recíproco. Já Cook (1977) define como 

sendo as transacções voluntárias que envolve a permuta de recursos entre dois ou mais 

actores. 

O outro conceito que está ligado à teoria de redes é o conceito de “poder”. Para Thorelli 

(1986), poder é a capacidade de influenciar as decisões ou acções de outros. Para Cook 
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(1977), poder é a capacidade que uma organização tem para formar ligações com o seu 

ambiente circunvizinho, não ficando dependente de determinadas organizações. 

Para além destas definições, observa-se que a literatura sobre redes provê definições 

complementares de “poder” e “dependência”, onde uma organização é dependente de 

algum elemento do seu ambiente circunvizinho em decorrência da necessidade de 

recursos ou performances que esse elemento pode proporcionar, como na proporção 

inversa à capacidade de outros elementos ter os mesmos recursos ou desempenho 

(Thompson, 1967 e Cook, 1977). 

Sendo assim, Costa (1996) afirma que tem aumentado, nos últimos anos, a literatura que 

aborda os conceitos de poder e dependência relacionados à rede. Para o autor, os 

pesquisadores e profissionais perceberam que o sucesso de uma organização não 

depende apenas dela, mas também do sucesso das outras organizações e que elas estão 

interligadas. 

Sendo assim, a teoria de rede abordada por Costa (1996:148) possibilita uma síntese das 

definições já mencionadas onde: 

“network can be defined as an organisational structure whose operating philosophy 

may be placed between Weber's bureaucratic model […]and the neoliberal or market 

philosophy […]. Networks are based on two or more (usually administratively 

independent) organisations which decide, by a formal or informal commitment, to 

engage in a medium- or longterm cooperation process involving the exchange of 

products and services (e.g. raw materials, management, technical personnel or labour, 

information, advice, expertise, know-how, etc). Their aim is to cut costs, increase 

market transparency and make the web more competitive in relation to other areas. A 

network is, therefore, underpinned by the premises that every organisation depends on 

the success of others and also that competition must be viewed beyond the region where 

an organisation is located”. 

Tendo em vista a importância das implicações ligadas às noções de redes – “espessura 

institucional”, “troca” e “poder” – já discutidas neste capítulo, a presente investigação 

irá analisar a existência de rede de organizações ligada ao PNMFT e se elas viabilizam 

ou não a gestão desta área natural protegida (ver capítulo 6). 



Modelo de gestão em rede para áreas protegidas: o caso do PNMFT - Brasil. 2008 

49 

 

Para isso o conceito de rede utilizado nesta investigação é representado 

esquematicamente na figura 2.1, onde a rede é formada por um grupo de organizações 

administrativamente independentes que decidem de forma participativa e cooperativa, 

por um compromisso formal e/ou informal, numa perspectiva de médio e longo prazo, 

envolvendo a troca de produtos e serviços (e.g., gestão, informação, pessoal técnico 

especializado, aconselhamentos, perícia, planeamento, fiscalização, entre outros). 

Figure 2.1: Exemplo de uma rede de organizações. 

Organizações 
de actores

Ligações / 
relações

 
Fonte: Adaptado de Costa, 1996:149. 

Sendo assim, o objectivo da rede é aumentar a transparência e tornar participativa as 

decisões, repartir as responsabilidades das organizações envolvidas, reduzir custos, 

tornar a área natural protegida mais competitiva em relação as outras áreas, além de 

viabilizar uma gestão participativa e eficaz dos objectivos centrais da rede. Para isso, o 

sucesso da área depende do sucesso de todas as organizações que estão interligadas na 

rede. 

Contudo, Balestrin e Vargas (2004) salientam que as diversas teorias e paradigmas 

sobre redes devem ser vistas como complementares e não excludentes. Oliver e Ebers 

(1998) complementam enfatizando a necessidade de se fazer uma leitura mais completa 

da complexidade das redes, focando as várias maneiras de ver a realidade, utilizando 

teorias e metodologias complementares em amplas formas de triangulação. 
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2.2.2 Tipologias de redes inter-organizacionais. 

A existência de uma grande diversidade de tipologias de redes inter-organizacionais tem 

provocado certa ambiguidade sobre o entendimento do termo. Castells (1999) analisou 

esta questão argumentando que as redes aparecem sob formas distintas, em diferentes 

contextos e a partir de expressões culturais diversas. Como exemplo pode-se citar: as 

redes familiares nas sociedades chinesas, as redes hierárquicas comunais do tipo 

keiretsu, as redes horizontais de cooperação, as redes internacionais resultantes de 

alianças estratégicas entre organizações, entre outras. 

Procurando uma melhor compreensão da diversidade de tipologias de redes inter-

organizacionais, Marcon e Moinet (2000) criaram um gráfico intitulado “mapa de 

orientação conceitual” (figura 2.2), onde mostra as quatro dimensões sob as quais as 

redes são estruturadas. 

Figura 2.2: Mapa de orientação conceitual das redes. 

REDE 
FORMAL
Contrato

REDE 
INFORMAL
Conivência

REDE 
HORIZONTAL
Cooperação

REDE 
VERTICAL
Hierarquia

REDES

 
Fonte: Adaptado de Macon e Moinet (2000).  

De acordo com as orientações desse mapa, as redes podem ser amplamente classificadas 

da seguinte forma (Balestrin & Vargas, 2004; Knorringa & Meyer-Stamer, 1999; e 

Marcon & Moinet, 2000): 

- Redes verticais: Algumas redes têm uma estrutura hierárquica de forma muito clara. 

Essa configuração é usada geralmente por grandes redes de distribuição integradas 

(alimentar, bancos, etc.), adoptando relações parecidas com as estabelecidas entre 

matriz e filial, onde as filiais possuem pouca autonomia jurídica e administrativa. 
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- Redes horizontais: As redes de cooperação são formadas por organizações que 

possuem sua própria independência, mas coordenam algumas actividades em comum. 

Essas redes são constituídas sob a dimensão da cooperação entre os membros, que 

escolhem a formalização flexível para adaptarem-se a natureza de suas relações. Existe 

grande heterogeneidade de formas e, em termos estratégicos, as relações inter-

organizações formam um ambiente de aprendizagem, além de ser um ambiente bastante 

complexo. 

- Redes formais: Algumas redes podem ser formalizadas através de termos contratuais 

estabelecendo normas e condutas entre os actores envolvidos. Como exemplos de redes 

formais pode-se citar as alianças estratégicas, os consórcios de exportação, as franquias, 

etc. 

- Redes informais: Esse tipo de rede possibilita encontros informais entre os actores 

(organizações) com preocupações semelhantes, permitindo a troca de experiência e de 

informação de forma participativa e espontânea. As redes de conivência possibilitam a 

criação de uma cultura de cooperação, com relações inter-organizações mais frequentes 

e estruturadas. Assim esse tipo de rede é formado sem a existência de contrato formal e 

sem o estabelecimento de regras, operando através de interesses mútuos de cooperação 

e confiança entre todos os envolvidos na rede. 

De acordo com esse mapa conceitual, observa-se que o eixo vertical está relacionado 

com a natureza dos elos de gestão estabelecidos entre os actores (organizações) da rede. 

Já o eixo horizontal está relacionado com o grau de formalização estabelecido nas 

relações entre os actores (organizações) da rede. Todavia, deve-se salientar que, em 

cada um dos diversos pontos do quadrante, podem ser encontrados tipos distintos de 

configurações de rede, enfatizando assim a ampla diversidade de tipologias de redes 

inter-organizações. Assim, será difícil existirem duas redes estruturadas de forma 

idêntica, sendo as tipologias de redes uma definição simplificada, diante a ampla 

diversidade destas tipologias (Balestrin & Vargas, 2004). 

2.2.3 Argumentos económicos que apoiam a teoria das redes. 

Alguns autores (Lorenz, 1991; Knoke, 1990; e Granovetter, 1985) ressaltam que grande 

parte dos economistas tem dado pouca atenção à importância dos laços sociais entre as 
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organizações. Contudo, Granovetter (1985) demonstra que o comportamento e as 

organizações são altamente condicionados por relações sociais contínuas, sendo essas 

relações intrínsecas entre as organizações denominadas “enraizamentos”. 

Benson (1975) argumenta que as redes de organizações podem ser formadas por uma 

política económica, devido a distribuição de dois recursos escassos: o dinheiro e a 

autoridade. Uma rede, no entanto, pode tornar-se equilibrada em variados níveis, de 

acordo com esta política, renovando as forças das organizações para enfrentarem as 

incertezas do mercado de forma mais segura. Ouchi (1980) afirma que os mecanismos 

de mercado consistem de relações contratuais e transacções realizadas no local. 

Contudo, o autor salienta que esse tipo de contrato de mercado é incapaz de lidar com as 

futuras operações, enfatizando ainda que grande parte das relações de troca implica 

obrigações de longo prazo. 

Para Costa (1996), os argumentos citados acima também encontram apoio por parte dos 

economistas, tendo em vista que eles também acreditam que o funcionamento do 

mercado deve ultrapassar a teoria económica clássica e incluir a cooperação entre as 

organizações e as alianças estratégicas, pois elas não provocam distorções no mercado.  

Segundo Axelroad (1984); Harris (1994) e Jarillo (1993), a criação de redes pode trazer 

valor acrescentado aos mercados, baseados em três teorias económicas: “o jogo de soma 

zero e o jogo de soma não zero”, “o dilema do prisioneiro”, e a “estratégia tit-for-tat”. 

Para Jarillo (1993), o “jogo de soma zero” e o “jogo de soma não zero” podem ser 

comparados entre a diferença de competição e cooperação. No “jogo de soma zero”, o 

valor em dinheiro feito pelos vencedores é igual ao valor em dinheiro perdido pelos 

perdedores. Ou seja, o que é ganho por um ou alguns é perdido pelo (s) outro (s). 

Todavia, pode haver situações na qual todos os jogadores podem vencer. Ou seja, o 

dinheiro ganho por todos os jogadores pode vir de algum lugar ou alguém que não 

esteja dentro do jogo, mas que esteja disposto a pagar. Esse é então o “jogo de soma não 

zero”, onde ninguém perde. 

Harris (1994) salienta que, tanto no planeamento como na economia, trabalha-se com 

recursos públicos e privados para atingir os objectivos da sociedade. Assim, para 
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alcançar tais metas e ainda manter o “jogo de soma não zero” é difícil, mas possível 

com o passar do tempo. 

Segundo Jarillo (1993), a outra teoria económica é “o dilema do prisioneiro”, onde 

sugere-se uma situação em que dois assaltantes são retidos pela polícia e, diante de 

poucas provas, o policia quer que eles confessem os actos que cometeram. Nessa 

situação, podem existir 4 alternativas (ver figura 2.3). 

Figura 2.3: Competição X Cooperação – O dilema do prisioneiro. 

SITUAÇÃO 1
(Competição perfeita)

Prisioneiro 1 fala
Prisioneiro 2 fala

Sentença:
Prisioneiro 1 = 5 anos
Prisioneiro 2 = 5 anos

SITUAÇÃO 2
(Competição imperfeita)

Prisioneiro 1 não fala nada
Prisioneiro 2 fala

Sentença:
Prisioneiro 1 = 10 anos
Prisioneiro 2 = liberdade

SITUAÇÃO 3
(Competição perfeita)

Prisioneiro 1 fala
Prisioneiro 2 não fala nada

Sentença:
Prisioneiro 1 = liberdade
Prisioneiro 2 = 10 anos

SITUAÇÃO 4
(Cooperação)

Prisioneiro 1 não fala nada
Prisioneiro 2 não fala nada

Sentença:
Prisioneiro 1 = liberdade
Prisioneiro 2 = liberdade

 
Fonte: Adaptado de Jarillo (1993:137, tradução nossa). 

De acordo com a tabela 2.3, a situação 01 mostra que quando os dois prisioneiros são 

colocados em competição perfeita, onde ambos falam, os dois são condenados a cinco 

anos de prisão. Já numa competição imperfeita, situação 02 e 03, apenas um deles fala, 

um prisioneiro é absolvido e o outro é condenado a dez anos de prisão. Todavia, tendo 

em vista que os prisioneiros querem ficar livres ou apanhar poucos anos de prisão, eles 

optam pela cooperação, situação 04, onde os dois concordam que a melhor estratégia é 

não falar nada. Agindo assim, ambos os prisioneiros são condenados a dois anos de 

prisão (Costa, 1996). 

Já a terceira teoria, é a “estratégia tit-for-tat”, parecida com o “dilema do prisioneiro”. 

Segundo Axelroad (1984), as organizações cooperando entre si podem ser mais bem 

sucedidas do que ocupando formas de competição predatória. Contudo, esta estratégia 



Modelo de gestão em rede para áreas protegidas: o caso do PNMFT - Brasil. 2008 

54 

 

não exclui a importância da competição entre as organizações. Segundo Jarillo (1993) a 

regra na “estratégia tit-for-tat” é que a organização deve começar a colaborar, e em 

qualquer fase fazendo exactamente aquilo que o seu adversário fez na jogada anterior. 

Essa estratégia possui as seguintes vantagens: é simpática, pois sempre se inicia por 

uma acção de colaboração da própria organização; é provocadora, pois de acordo com a 

divergência toma logo a retaliação; e é também baseada no perdão, pois a retaliação é 

proporcional à divergência. Assim, o autor afirma que essas três características (ser 

simpático, provocante e perdoar) são a essência da “estratégia tit-for-tat” e da 

sobrevivência das organizações num ambiente agressivo e competitivo. 

Jarillo (1993) acrescenta ainda que, o limite entre cooperação e competição não 

coincidem necessariamente com os limites legais de uma organização, sendo 

estabelecido de acordo como cada pessoa define os “limites de sociedade”. Todavia, não 

pode haver cooperação entre as organizações e competição dentro delas. 

Assim, a teoria de redes tem sido utilizada em várias áreas, principalmente relacionadas 

às novas tecnologias e organizações, mas foi observado poucos estudos relacionados à 

sua aplicabilidade na gestão de áreas naturais protegidas. O que se observa na literatura 

e na prática é a ênfase dada à gestão participativa e sustentável destas áreas protegidas. 

Todavia, não evidenciam as formas como ocorrem as relações entre as organizações que 

interferem directamente na gestão destas áreas dentro da perspectiva de redes. 

2.2.4 Redes e governabilidade democrática. 

Segundo Nallino (2003) a governabilidade democrática é a menos hierárquica e mais 

cooperativa. Para Mayntz (2001), a governabilidade democrática é definida como 

“governança moderna”, onde se busca resolver os problemas colectivos e proporcionar 

o bem-estar público através da participação e cooperação das instituições estatais e não 

estatais, dos actores públicos e privados, na aplicação de políticas públicas. Para 

desenvolver a “governança moderna” é necessário que o poder seja disperso por toda a 

sociedade, mas não de forma fragmentada ou ineficaz. Recai então a co-

responsabilidade do Estado e da sociedade civil organizada. 
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Mesmo o Estado não tendo a capacidade de promover o bem-estar social, a governação 

democrática não se trata da retirada deste, mas sim em delegar a terceiros a função de 

satisfazer os interesses públicos. Trata-se na verdade de uma actuação distinta do Estado 

em assumir a função de coordenador estratégico das relações entre os actores (público e 

privado), estabelecendo com a sua presença a mediação e o equilíbrio dos interesses 

particulares do sector privado e dos interesses colectivos do sector público (Nallino, 

2003). 

Assim, a execução da governação democrática pode ocorrer através de redes formadas 

por actores do sector público e privado. Contudo, vale a pena ressalvar que a rede é um 

“produto intencional” onde os actores estabelecem relações, podendo ser questionadas a 

existência de restrições relacionados ao “carácter democrático da rede”. Neste caso, é de 

grande importância analisar os critérios de incorporação, de acessibilidade e de 

orientação relacionados às definições e políticas da rede, existindo aí dois riscos a 

considerar: o primeiro diz respeito a terciarização dos custos para terceiros, excluídos da 

rede através da aplicação de restrições de acesso; o segundo risco está relacionado com 

as acções de interesses particulares, em detrimento dos interesses colectivos (Nallino, 

2003). 

Para além disso, as articulações estabelecidas entre os actores do sector público e do 

sector privado não substituem os mecanismos institucionais de articulação e 

representação democrática, na verdade, eles se complementam (Nallino, 2003). Nesta 

perspectiva, o Estado e a sociedade civil organizada são conectados numa rede, onde a 

interacção entre eles gera um consenso negociado, facilitando a formação de uma 

política de observância, ao invés de resistências, quando da execução. Assim, a 

governação democrática não implica perda de controlo estatal, mas sim uma mudança 

em sua forma, onde o Estado, dentro da rede, possui um papel privilegiado decorrente 

dos seus meios de intervenção (Mayntz, 2001). 

Espera-se das redes a geração das condições necessárias para a tomada de decisões de 

maneira participativa, procurando diminuir os custos que geram os conflitos e a 

possibilidade de possíveis fracassos das políticas públicas. Para Lechner (1997), para 

além de facilitar a articulação dos diferentes actores, muitas vezes antagónicos, e seus 
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respectivos recursos estratégicos, a rede viabiliza a execução efectiva das decisões 

tomadas de forma participativa. Com isso, Nallino (2003) salienta que, dadas as 

debilidades das capacidades do Estado de regulação, a co-responsabilidade da execução 

das medidas acordadas é de grande relevância. 

2.2.4.1 Dimensão institucional e estratégica das redes.  

A dimensão institucional é formada pelo conjunto de regras formais que regulamentam 

a constituição de uma rede, possuindo a capacidade de estimular ou dificultar as 

relações horizontais cooperativas entre os actores do sector público e privado, através de 

normas. Estas normas são actos voluntários conduzidos à vontade de outros homens, 

mesmo que estes actuem colectivamente como organização. Assim, a adequação da 

acção à norma é uma possibilidade, ao invés de uma necessidade, possuindo 

interferência directa do sistema de incentivos que as normas implantam. Já a dimensão 

estratégica determina as condições que estimulam ou dificultam as acções colectivas 

dos actores nas relações inter-organizacionais, ao nível da rede (Nallino, 2003). 

Procurando determinar a orientação à acção destes actores, Parmigiani de Barbará 

(2002) faz a distinção de dois níveis: o cognitivo e o motivacional. O nível cognitivo 

está relacionado com a ponderação do contexto da acção, assim como de uma situação 

concreta. Ou seja, é a percepção de uma estrutura causal (relação meios fins) sobre a 

disponibilidade de alternativas e dos resultados previsíveis. Já o nível motivacional 

refere-se aquilo que estimula a actuar, dando sentido a acção, de forma simultânea, 

proporcionando os pontos de vista para escolher as diversas opções de acção. 

Numa pesquisa realizada por Nallino (2003) para identificar a articulação entre o sector 

público e o sector privado de duas agências, como também a análise do processo de 

definição e implementação democrática de políticas destas agências através da 

orientação à acção dos actores que integram a rede, observou-se que, quando há uma 

diversidade complexa de actores, cada um com suas perspectivas, preferências, 

interesses e valores, é fácil haver uma tensão, como também uma baixa coesão da rede. 

Segundo Parmigiani de Barbará (2002), essa baixa coesão da rede ocorre pois é difícil 

que, em redes complexas, interdependentes, formadas por actores de diversos sectores 
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(público, privado, sociedade civil, etc.), ao enfrentar um problema comum, estes actores 

coincidam no diagnóstico da situação, entrando num consenso. O que se observa é que 

as opções de acções de cada actor, como as expectativas sobre os efeitos destas acções 

fazem com que a escolha seja divergente, não havendo coesão. 

Ainda segundo a pesquisa desenvolvida por Nallino (2003), a articulação dos actores 

em rede estudada foi dividida em duas dimensões simultaneamente: privados/privados e 

públicos/privados. A autora afirma que a dimensão privados/privados é composta por 

actores com interesses, potencial ou efectivo, conflituosos. Podendo existir diferenças 

inter-sectorial ou intra-sectorial. Contudo, não é a relação entre privados/privados o 

grande empecilho para a concretização de uma rede composta por actores do sector 

público e privado. A relação públicos/privados também fomenta grandes questões 

conflituantes entre os actores da rede, podendo ser considerada a grande dificuldade. 

Para uma melhor compreensão sobre essa articulação entre o sector público e o sector 

privado na rede a autora utilizou as seguintes categorias de análise (Nallino, 2003): 

- A coincidência de perspectivas entre os actores do sector público e do privado em 

relação aos problemas e obstáculos ligados ao desenvolvimento local e a criação da rede 

como estratégia para promover o desenvolvimento local; 

- A percepção dos actores do sector privado sobre quais são os interesses que fomentam 

a criação da rede; 

- A percepção do sector privado sobre quais são as principais dificuldades que a 

localidade enfrenta quando são implementadas actividades voltadas ao desenvolvimento 

económico e social; 

- A existência de relações e os tipos de modalidades; 

- O impacto que a rede possui para a organização; 

- A adesão ao modelo desenvolvido pela rede e a disposição em apoia-lo. 

Dessa forma, é fundamental conhecer os mecanismos e as condições que viabilizam a 

articulação democrática entre o Estado e a sociedade, baseada nos objectivos da 

governabilidade democrática. Para isso descrever uma rede é descrever o tipo de 

relações que nela se promovem e o tipo de relações que efectivamente ocorrem, 

analisando a sua dimensão institucional formalmente definida e a sua dimensão 
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estratégica. Só assim é que se pode identificar se uma agência (ou um Conselho, por 

exemplo), enquanto uma rede formada por actores de diversos sectores, significa um 

aumento da interacção entre esses sectores e se esse tipo de relação contribui para a 

horizontalidade do processo de formulação e implementação de políticas públicas. 

Neste caso a dimensão cognitiva e motivacional tem que operar a favor da coesão da 

rede, onde os actores mantenham relações frequentes, informais/formais, horizontais, 

voluntárias, cooperativas a médio e longo prazo (Nallino, 2003). 

Todavia, Nallino (2003) enfatiza que toda a análise sobre as redes de actores realizada 

na referida pesquisa foi realizada no âmbito do interior das redes, sendo também 

interessante fazer uma análise do seu exterior para uma abordagem completa da 

participação democrática.  

2.3 Redes em áreas naturais protegidas. 

Para gerir uma área natural protegida é necessário planear, implementar, controlar, entre 

outras acções, podendo considerá-la como uma organização. Tratando-se dos conselhos 

gestores destas áreas protegidas, formados por organizações do sector público, privado, 

ONGs e da sociedade civil organizada, têm-se então um conjunto de organizações que 

possuem interferência na gestão destas áreas. 

Nesta perspectiva, a filosofia de rede também é aplicável para as áreas naturais 

protegidas, tendo em vista que, para além de poder ser considerada uma organização, 

grande parte destas áreas, principalmente no Brasil, é gerida por um conselho composto 

por um grupo de organizações heterogéneas que podem vir a trabalhar no modelo de 

redes. 

2.3.1 Identificação e influências das redes em áreas naturais protegidas. 

Tratando-se de áreas naturais protegidas, as três teorias económicas de cooperação, 

tratadas no início deste capítulo, assumem particular importância, tendo em vista que, 

grande parte das áreas protegidas brasileiras possui conselhos gestores compostos por 

diversas organizações (sector público, privado, empresas, ONGs, sociedade civil 

organizada, etc.). 
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Mesmo que as organizações tenham, em seus decretos de criação, objectivos opostos 

(ambiental, económico, social, etc.), parece sensato argumentar que estas organizações 

devam ver a competição apenas fora da área protegida. Elas devem cooperar para 

alcançar os objectivos da área, tendo em vista que assim estarão a tornar-se mais fortes e 

competitivas para o mercado externo, ou seja, seus concorrentes individuais, fora da 

rede, de acordo com cada categoria de organização. Neste caso, o fortalecimento das 

relações entre as organizações que influenciam a gestão de áreas protegidas pode 

proporcionar, com o auxílio das três teorias mencionadas, uma nova tendência de gestão 

participativa e sustentável destes espaços. 

A cooperação entre essas organizações deve viabilizar a gestão da área natural 

protegida, onde deve ser vista como o “jogo do não zero”, onde quem paga pode ser o 

turista ou organizações financeiras que viabilizam projectos ambientais e de turismo 

sustentável, por exemplo. Também as organizações devem cooperar entre si, como na 

teoria do “dilema do prisioneiro” e da “estratégia tit-for-tat”, possibilitando uma gestão 

participativa, transparente e democrática da área natural protegida.  

Esse novo modelo de gestão viabiliza a interacção entre os actores envolvidos na rede e 

contribui para a horizontalidade do processo de formulação e implementação de 

políticas públicas, reflectindo directamente na governação democrática da área natural 

protegida. 

2.3.2 Potencialidades e entraves das redes na gestão de áreas naturais protegidas. 

Segundo Murdoch (1995), existem duas formas de criar redes de relacionamentos entre 

as organizações: subcontratação e alianças estratégicas. A subcontratação é mais 

utilizada para a indústria, enquanto as alianças estratégicas se adequam mais às 

organizações de serviços, decorrentes da intangibilidade dos produtos (informações, 

conhecimentos, etc.). 

Assim as redes podem ser criadas através de “interlocking directorships”, ou seja, 

através da criação de interligações entre as organizações (Baum & Oliver, 1991; Costa, 

1996; Palmer et al, 1986; Pennings, 1980; Stearns & Mizruchi, 1986; e Stockman et al, 

1985). 
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Segundo Palmer et al (1986), os “interlocking directorships” podem ser implementados 

através de duas perspectivas distintas: 

- Corporações de perspectivas inter-organizacionais criam interlocutores devido a sua 

necessidade de controlar recursos por outras organizações; e 

- A perspectiva inter-classe, onde os directores/administradores das organizações criam 

interlocutores para se organizarem como uma classe social. 

Alguns autores afirmam que a criação de “interlocking directorships” traz as seguintes 

vantagens para as organizações (Baum & Oliver, 1991; Palmer et al, 1986; Pennings, 

1980; Stearns & Mizruchi, 1986; e Stockman et al, 1985): 

- Facilitam as várias formas de relações inter-organizacionais, permitindo que os 

parceiros influenciem uns aos outros, criando novas formas de cooperação; 

- Asseguram um fluxo mais fácil e previsível de recursos para as organizações 

envolvidas, aumentando assim as suas perspectivas de sobrevivência, trazendo maior 

estabilidade e previsibilidade nas suas operações, diminuindo os riscos de fracasso; 

- Aumentam a legitimidade das organizações, agindo em conformidade com as normas 

e expectativas sociais do ambiente institucional ao qual faz parte; 

- Possibilita a troca de informações, específicas ou gerais; e 

- Aumenta a interacção entre os directores/administradores das organizações, 

permitindo o intercâmbio de técnicas, valores e crenças. 

Com base no caso de estudo da área natural protegida brasileira, nomeadamente o 

Parque Natural Municipal do Forte de Tamandaré (PNMFT), o capítulo 6 irá trazer 

novas reflexões sobre estas questões, principalmente relacionados ao papel das redes na 

gestão de áreas naturais protegidas. Dessa forma, os dados empíricos recolhidos no 

PNMFT irão ajudar a comprovar se estes argumentos são aplicáveis, ou não, à área em 

estudo. 

Para além das vantagens apontadas relacionadas às alianças estratégicas, tratando-se de 

uma área natural protegida, essa interligação entre as organizações pode possibilitar 

uma gestão participativa e democrática. Isso ocorre devido as áreas protegidas 

possuírem, para além do órgão ambiental gestor, uma constelação de organizações que 
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possuem interesses e poder de interferência na área (para uma análise detalhada ver 

capítulo 1).  

A determinação legal de conselhos gestores nas áreas naturais protegidas onde a 

comunidade local organizada e outras organizações estão presentes para acompanhar e 

delegar acções de gestão fazem reflectir a importância destas interligações entre as 

organizações para a efectividade da referida área. As evidências compiladas no PNMFT 

ajudarão a analisar se essas interligações entre as organizações podem, realmente, ser 

um modo efectivo de reunir os diversos interesses, muitas vezes conflituantes, de forma 

a alcançar os objectivos de gestão da área e melhorar o planeamento e a gestão 

sustentável. Tendo em vista que estes conselhos são compostos por instituições de 

natureza distintas, consequentemente o planeamento e a gestão das áreas naturais 

protegidas têm um âmbito mais abrangente de assuntos. Sendo assim, a interligação 

destas organizações podem contribuir para uma gestão que envolva, de forma 

equilibrada, a questão ambiental, social e económica. O capítulo 6 irá discutir se tais 

suposições são também compartilhadas pelos actores que representam as organizações 

envolvidas na gestão do PNMFT. 

Para além disso, a interligação entre as organizações que possuem interferência numa 

área protegida pode contribuir para enfatizar a importância do papel das ONGs na 

gestão destes espaços, como também a forma como ocorre a relação entre as 

organizações públicas e privadas (para uma análise expandida ver capítulo 1). Costa 

(1996) evidencia a importância do papel das ONGs afirmando que as políticas tornam-

se mais inclusivas e ajustadas à realidade quando as mesmas participam das decisões de 

planeamento e gestão. Enfatiza também que as ONGs adquirem mais visibilidade 

quando estão dentro das redes, onde a interligação facilita o acesso a novas fontes de 

informações e de financiamento trazendo para a prática a força que as ONGs precisam 

para actuarem. 

Rifkin (1991) também evidencia o potencial papel que as ONGs podem assumir para a 

sociedade no futuro, podendo fornecer actividades de lazer, entretenimento, cultura, 

preservação ambiental, actividades desportivas, entre outras, gerando novas fontes de 
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emprego na sociedade. Assim, este potencial sector (ONGs) é caracterizado pelo autor 

como “economia social” ou “terceiro sector”. 

Todavia, o envolvimento das ONGs em organizações interligadas (redes) deve também 

ser observado de um outro ângulo. Segundo Oliver (1988) o envolvimento directo das 

ONGs com outras organizações pode trazer também desvantagens, tendo em vista que 

as interligações entre as organizações na rede podem conduzir a grandes competições 

por recursos escassos. Assim, provavelmente os mais fracos, como as ONGs, terão 

dificuldades para competir com os mais fortes, podendo então ser prejudicial para elas. 

O capítulo 6 irá demonstrar se a importância das ONGs aumentam ou diminuem se elas 

unirem-se às redes, no caso do PNMFT. 

Outro tema abordado na literatura de redes é a capacidade que as mesmas possuem para 

transportar informação e induzir inovação. Sweeting (1995:91) afirma que a indução de 

inovação ocorre por organizações mais flexíveis, que trabalham em cooperação 

motivando as pessoas, com práticas de gestão mais horizontais e menos burocráticas. 

Costa (1996) enfatiza que a capacidade inovadora será uma das características das 

organizações bem sucedidas. 

Observando esta função da rede, Tushman (1977) sugere que as organizações criem 

mecanismos que permitam a difusão mais fácil da informação nas organizações, ou seja, 

limites de papéis especiais. Esses limites possuem como vantagem a adopção de novas 

tecnologias de gestão para as organizações, aumentando assim a produtividade, 

eficiência, desempenho, motivação das pessoas envolvidas e melhorando a rentabilidade 

e vantagens competitivas. Bellamy et al (1995) também enfatiza que pode criar-se 

limites de papéis especiais com o público, facilitando assim o seu acesso às informações 

disponíveis dentro das organizações.  

Dessa forma, Costa (1996) declara que as redes são vistas como armações de 

organizações com potencial para facilitar a difusão da informação, reforçando as 

ligações entre as organizações e as pessoas. Galaskiewicz e Burt (1991) ressaltam ainda 

que o contacto interpessoal favorece uma maior equivalência estrutural e mais coesão à 

rede. 
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Contribuindo ainda para o fortalecimento das relações entre organizações, as pressões 

competitivas do mercado forçam as organizações adoptarem características 

semelhantes, umas às outras, acarretando uma reestruturação organizacional de um 

domínio, levando-as no sentido da homogeneidade. A esse processo dá-se o nome de 

‘isomorphism’, que é um processo que surge a partir da criação da interdependência das 

organizações (DiMaggio & Powel, 1983; e Oliver, 1988). 

Diante desse argumento, DiMaggio e Powel (1983) afirmam que as redes criam um 

núcleo de pessoas intercambiáveis que transmitem informações para as outras 

organizações e profissionais. Galaskiewicz e Burt (1991) salientam que essa 

transmissão da informação torna os profissionais mais capacitados dentro das 

organizações. Sendo assim, o capítulo 6 irá avaliar se a alegação de que a rede permite 

uma maior transmissão das informações e inovações pode também ser aplicada em áreas 

naturais protegidas, através do estudo de caso do PNMFT. 

Barros e Moreira (2006) num estudo sobre a organização produtiva de micro e pequenas 

empresas no turismo, afirmam que a existência de redes de pessoas e/ou grupos, 

fundamentada em laços horizontais de interdependências e na cooperação numa 

comunidade pode transformar o contexto social e o nível de desenvolvimento 

económico local. O capítulo 6 também irá abordar essa visão, fazendo uma análise de 

como a rede, ligada à gestão do PNMFT, poderá contribuir para uma mudança na 

sociedade e no nível de desenvolvimento económico da localidade. 

2.4 Estudo de caso – Redes em áreas naturais protegidas. 

Embora não tenham sido encontrados na literatura estudos relacionados a redes voltados 

para a gestão de áreas naturais protegidas detalhando as relações entre as organizações 

que possuem interferência na gestão dessas áreas, observaram-se outras abordagens que 

serão descritas a seguir. Todavia, tendo em vista a diversidade de categorias e 

características distintas das áreas naturais protegidas no mundo. Optou-se por escolher 

estudos de caso brasileiros, visto que a presente investigação foi desenvolvida neste 

país. 
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 Rede Brasileira de Reserva da Biosfera. 

Em relação aos modelos de gestão de áreas naturais protegidas, existe um modelo 

adoptado internacionalmente, denominado “Reserva da Biosfera”. É um programa de 

gestão participativa, integrada e sustentável dos recursos naturais, cujo objectivo é 

preservar a diversidade biológica, desenvolver actividades de pesquisa e 

acompanhamento ambiental, promover a educação ambiental e o desenvolvimento 

sustentável, como também a melhoria da qualidade de vida das populações. Esse 

modelo é reconhecido pelo Programa da Unesco “O Homem e a Biosfera – MAB”, ao 

qual o Brasil é membro (Brasil, 2000). 

Segundo o SNUC (Brasil, 2000:19-20), a Reserva da Biosfera é formada: 

“Uma ou várias áreas-núcleo, destinadas à proteção integral da natureza; Uma ou 

várias zonas de amortecimento, onde só são admitidas atividades que não resultem em 

dano para as áreas-núcleo; e Uma ou várias zonas de transição, sem limites rígidos, 

onde o processo de ocupação e o manejo dos recursos naturais são planejados e 

conduzidos de modo participativo e em bases sustentáveis”. 

As unidades de conservação já criadas podem ser integradas à Rede Brasileira de 

Reserva da Biosfera, visto que podem ser constituídas por áreas de domínio público ou 

privado, desde que respeitadas as leis que determinam a gestão de cada categoria. A 

gestão da Reserva da Biosfera é realizada por um conselho deliberativo, composto por 

representantes do sector público, sector privado, ONGs, comunidade local, etc. (Brasil, 

2000). 

 Mosaicos de Unidades de Conservação. 

Segundo o SNUC, em seu Art. 26º (Brasil, 2000:14-15): 

“quando existir um conjunto de unidades de conservação de categorias diferentes ou 

não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas protegidas públicas ou 

privadas, constituindo um mosaico, a gestão do conjunto deverá ser feita de forma 

integrada e participativa, considerando-se os seus distintos objetivos de conservação, 

de forma a compatibilizar a presença da biodiversidade, a valorização da 

sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável no contexto regional”. 
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Os mosaicos de unidades de conservação no Brasil vêm ganhando relevância após a 

instituição da política nacional de conservação. Entre os anos de 2005 a 2006, cinco 

mosaicos de unidades de conservação terrestre e marinha foram formalmente 

reconhecidos e seus conselhos instituídos através de portarias do Ministério do Meio 

Ambiente. São eles: Mosaico dos Parques Nacionais Serra da Capivara e Serra das 

Confusões; Mosaico Paraná-São Paulo; Mosaico Mantiqueira; Mosaico Bocaina; 

Mosaico Mata Atlântica Central Fluminense (MMA, 2007a). 

Procurando fomentar a criação de mosaicos de unidades de conservação no Brasil, o 

Ministério do Meio Ambiente brasileiro viabilizou iniciativas como a disponibilização 

de R$ 4 milhões (quatro milhões de reais) cujo objectivo foi financiar projectos que 

contribuíssem para a formação de mosaicos de áreas naturais protegidas, onde os 

resultados contemplem a implementação de “Planos de Desenvolvimento Territorial 

com Base Conservacionista – DTBC”. O objectivo do DTBC é (MMA, 2007a:72): 

“fortalecer cadeias produtivas baseadas no manejo sustentável dos recursos naturais 

que, articuladas a iniciativas de gestão ecossistêmica do território, resultem em 

geração de renda para os produtores e em conservação dos recursos naturais. Foram 

selecionados nove projetos, oito dos quais em execução, em diferentes biomas 

brasileiros”. 

Outra iniciativa são os US$ 20 milhões (vinte milhões de dólares) destinados a projectos 

de “Conservação e Uso Sustentável de Ecossistemas de Mangues no Brasil”, cujo 

objectivo é promover a gestão integrada de áreas protegidas costeiras que protejam os 

manguezais, como o já reconhecido Mosaico Paraná-São Paulo (MMA, 2007a). 

Corroborando com esta estratégia, Prates et al (2007), salienta que a formação de 

mosaicos no Brasil constituído por áreas de protecção integral e de uso sustentável 

possibilitam cenários interessantes para a conservação e a preservação do ambiente, 

através da gestão integrada e participativa. 

 Redes de áreas naturais protegidas costeiras e marinhas. 

Um outro exemplo brasileiro encontrado sobre redes em áreas naturais protegidas é uma 

proposta estabelecida pelo MMA de um sistema de práticas de gestão sustentáveis na 

zona costeira e marinha, integrado a projectos de recuperação de bacias hidrográficas, 
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sendo caracterizado como um “Sistema de Rede de Áreas Protegidas”. Essa proposta de 

estabelecer um sistema representativo de áreas naturais protegidas faz parte da 

estratégia global de conservação da biodiversidade e é uma das metas a ser cumprida 

pelos países signatários da Convenção de Diversidade Biológica – CDB (Prates, 2007). 

Embora tenha clara semelhança com a proposta dos mosaicos de áreas naturais 

protegidas, ela difere porque, para além de ser uma gestão integrada das áreas 

protegidas, ela abrange projectos de recuperação de bacias hidrográficas e já utiliza a 

nomenclatura “rede”. Todavia, ainda não é uma realidade no Brasil, sendo apenas uma 

proposta do MMA, ao contrário dos mosaicos. 

Essa proposta teve início na VII Conferência das Partes da Convenção de Diversidade 

Biológica (COP7), onde foi aprovada, como uma das metas, estabelecer sistemas 

representativos e efectivos de áreas naturais protegidas. Assim, o governo brasileiro 

criou e implementou o seu Plano Nacional de Áreas Protegidas (PNAP), onde um grupo 

de especialistas elaborou princípios, directrizes e estratégias para as áreas protegidas 

costeiras e marinhas, destacando-se (Prates, 2007): 

- O sistema deve ser representativo; 

- Deve existir uma rede de áreas naturais protegidas costeira e marinha onde deve-se ser 

delineado um gradiente das pressões, ameaças e conflitos no sentido da costa até a Zona 

Económica Exclusiva, com um mapeamento de prioridades (Figura 2.4); 

- A rede primária deve ser formada por áreas altamente protegidas onde não é permitido 

usos e extracção; 

- A rede de áreas protegidas de uso sustentável deve fornecer suporte à rede primária e 

as ameaças devem ser controladas protegendo a biodiversidade e o uso sustentável; 

- Nesta rede, deve haver um sistema de práticas de manejo sustentáveis na zona costeira 

e marinha integrado a outros projectos, como o de recuperação de bacias hidrográficas.
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Figura 2.4: Representação hipotética de uma rede representativa de áreas protegidas 
costeiras e marinhas. 

PNMFT

 
Fonte: Adaptada de Prates, 2007:19. 

Os princípios, directrizes e estratégias do PNAP foram reconhecidos pelo Decreto 

Federal nº 5.758, de Abril de 2006, fortalecendo assim, a busca por aliar a conservação 

da biodiversidade com as demandas socioeconómicas e viabilizando a efectividade do 

sistema de áreas protegidas brasileiras (Prates, 2007). 

Mesmo já existindo exemplos brasileiros que demonstrem a efectividade da gestão 

compartilhada, ainda não foi implementado oficialmente nenhum modelo de redes de 

áreas naturais protegidas costeiras e marinhas. Contudo, um princípio dessa acção pode 

ser observado no município de Tamandaré, litoral Sul de Pernambuco, através das 

discussões no COMDEMA sobre as questões ambientais locais, e nas quatro áreas 

protegidas existentes, onde todos os gestores destas áreas fazem parte do Conselho. 

Essa acção ocorreu através do “Projecto Recifes Costeiros”.
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 Gestão Integrada do Litoral – Projecto Recifes Costeiros. 

O Projecto Recifes Costeiros inicio as suas actividades em 1988, tendo finalizado no 

ano de 2006. Teve como meta fornecer a base científica e a assistência técnica para a 

elaboração do plano participativo de gestão da Área de Preservação Ambiental (APA) 

Costa dos Corais, maior área protegida marinha do Brasil (abrange 13 municípios). Esse 

projecto foi uma iniciativa do Departamento de Oceanografia da UFPE, do Centro de 

Pesquisas e Extensão Pesqueira do Nordeste – IBAMA, do Centro Mamíferos 

Aquáticos – IBAMA e da Fundação Mamíferos Marinhos, com financiamento do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento e do Pew Fellows Program in Marine 

Conservation (Ferreira & Maida, 2007). 

Um dos principais objectivos do Projecto Recifes Costeiros foi a criação de uma 

estrutura institucional de gestão integrada do litoral. Tendo em vista a importância do 

poder municipal no processo de gestão ambiental estando em contacto directo com os 

problemas e os conflitos, verificou-se que, se o mesmo fosse organizado e capacitado 

poderia contribuir para a gestão da área protegida, agindo de forma eficaz na busca de 

soluções adequadas. Tratando-se da APA Costa dos Corais, observou-se que a criação 

de um comité gestor da área dependia da capacidade de entendimento dos municípios 

abrangidos em relação a gestão dos recursos marinhos e da capacidade de representação 

dos interesses e necessidades locais (Ferreira & Maida, 2007). 

Dessa forma, foi adoptada como estratégia de capacitação institucional municipal a 

criação e operacionalização dos COMDEMAs nos municípios abrangidos pela área 

natural protegida. Alguns conselhos, embora criados, não conseguiram manter-se 

operacionais por muito tempo. Com excepção do COMDEMA de Maragogi e de 

Tamandaré (Ferreira & Maida, 2007). 

No município de Tamandaré, para além da sociedade civil organizada e organizações do 

sector público e privado, as três áreas naturais protegidas existentes no município tem 

os seus gestores representados no COMDEMA, sendo o principal fórum participativo 

de debate de vários problemas e acções destas áreas naturais protegidas (Ferreira & 

Maida, 2007). Em 2003 foi criado mais uma área, o referido Parque Natural Municipal 
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do Forte de Tamandaré, totalizando quatro áreas naturais protegidas neste município 

(Prefeitura Municipal de Tamandaré [PMT], 2003). 

Segundo Ferreira e Maida (2007), observou-se que grande parte das prefeituras 

municipais necessita de conhecimento técnico e recursos para implantar acções de 

planeamento e gestão ambiental. Também se observou que a criação dos COMDEMAs 

tem que ocorrer com a provisão de recursos para o seu funcionamento, pois caso 

contrário, os mesmos não se torna efectivos. Todavia, o COMDEMA de Tamandaré é 

citado como uma excepção, sendo considerado exemplo e tendo sido modelo para o 

Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste – PRODETUR/NE exigir dos 

municípios a criação destes conselhos como contrapartida para a disponibilização dos 

recursos destinados ao fomento do turismo. Assim, a experiência da criação dos 

COMDEMAs na APA Costa dos Corais contribuiu para uma nova fase de diálogo entre 

o governo e a sociedade, onde os debates devem centrar-se mais na fase do planeamento 

(Ferreira & Maida, 2007). 

Esta experiência demonstrou claramente que órgãos coligados de natureza partidária e 

deliberativos cuja composição seja do sector público, privado, ONGs e a sociedade civil 

organizada, podem agregar, no nível municipal, processos difíceis de serem resolvidos 

ao nível federal, sendo esta a vantagem da descentralização das decisões na gestão 

ambiental. Dessa forma, o reconhecimento da legitimidade dos COMDEMAs como 

mecanismos participativos de tomada de decisões, é fundamental para a melhoria da 

eficiência da gestão ambiental no Brasil (Ferreira & Maida, 2007). 

Estas experiências, acções e propostas reflectem o estado actual de gestão das áreas 

naturais protegidas brasileiras, no que diz respeito à gestão baseada em rede. Contudo, 

observou-se que nenhuma aborda a questão das redes de relacionamentos inter-

organizacionais na gestão destas áreas, demonstrando assim o contributo que a presente 

investigação pode trazer, como um novo modelo de gestão participativa e integrada para 

as áreas protegidas brasileiras. 
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2.5 Conclusão. 

Embora a literatura ainda não trate directamente da existência de redes ligadas à gestão 

de áreas naturais protegidas observa-se, na prática, que a gestão destas áreas é feita por 

um grupo de organizações com filosofias baseadas em redes. 

Para além disso, demonstrou-se que existe uma consciência crescente quanto ao 

potencial que as redes oferecem como um novo modelo alternativo e aplicável para as 

áreas naturais protegidas. Todavia, o estabelecimento de redes demanda mudanças 

profundas no modo no qual as organizações operam, podendo ser visto como um dos 

entraves. Contudo as vantagens decorrentes deste modelo possibilitam uma gestão 

participativa e democrática, podendo levar à efectividade das áreas protegidas. 

Sendo assim, mesmo com os entraves, o potencial das redes na gestão de áreas naturais 

protegidas podem vir a ser um novo modelo de gestão sustentável e democrático para o 

Parque Natural Municipal do Forte de Tamandaré. 
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CAPÍTULO 3 – CONFLITO 

3.1 Introdução. 

Este capítulo irá abordar os conceitos do conflito e os vários níveis em que pode 

ocorrer, mencionando as suas tipologias. Esclarecendo as vantagens e desvantagens da 

sua ocorrência, será realizado uma configuração dos estilos de conflitos, e as estratégias 

de gestão do mesmo. Posteriormente, será realizada uma abordagem sobre conflitos em 

áreas naturais protegidas, procurando trazer alguns estudos de caso em áreas brasileiras, 

possibilitando assim um melhor aprofundamento do tema investigado. 

3.2 Conflito: conceitos e definições. 

Segundo Noronha & Noronha (2002:7): 

“o conflito é um estado de espírito que se baseia essencialmente na percepção existente 

nas partes envolvidas de que um determinado alvo ou estímulo lhes provoca respostas 

antagónicas. Não existe conflito quando as partes envolvidas não têm a percepção da 

sua existência”. 

Para Fernández-Ríos (1985) o conflito ocorre quando dois ou mais indivíduos, ou 

grupos de indivíduos, interagem entre si demonstrando condutas internas e externas 

incompatíveis. Esta interacção gera o exercício do poder de um sobre o outro com o 

intuito de prevenir, obstruir, interferir, prejudicar ou de tornar menos incompatível as 

metas, valores, posições, meios, estratégias ou tácticas. 

Para Cunha et al, (2006), segundo a definição de Mintzberg (1983), o conflito faz parte 

da vida organizacional, podendo-se até afirmar que é necessário para o desenvolvimento 

da organização. Sempre há pessoas, grupos, organizações que discutem entre si. 

Contudo, essas discussões (conflitos) podem ser pacífica ou vigorosa, sendo 

considerada uma autêntica “arena política”. Isso ocorre devido: discordâncias de ideias, 

oposição de pontos de vista, desejos divergentes, valores opostos, interpretações 

distintas, entre outros. Muitas vezes os conflitos são acirrados, passando rapidamente, e 

em outros casos, os conflitos são moderados, durando muito tempo. 



Modelo de gestão em rede para áreas protegidas: o caso do PNMFT - Brasil. 2008 

72 

 

Segundo Putnam (1997) o conflito é inevitável e representa a natureza das organizações 

complexas. Sendo assim, é necessário geri-lo para que as suas vantagens possam ser 

bem aproveitadas e seus efeitos negativos sejam mitigados ou anulados. 

Para Serrano (2001:11): 

“os conflitos são consequência da própria interacção social e […] à medida que esta 

vai sendo mais complexa, presenciaremos obrigatoriamente um maior número de 

situações conflituais. O objectivo consistirá em possuir instrumentos adequados para 

lhes fazer frente de maneira positiva”. 

Encontrar um consenso na definição de conflito é muito difícil, mas existem alguns 

conceitos que tentam diminuir essa pluralidade. De acordo com De Dreu (1997:9; citado 

por Cunha et al, 2006:518), o conflito é um “processo que se inicia quando um 

indivíduo ou grupo se sente negativamente afectado por outra pessoa ou grupo”. 

Tjosvold (1997:24; citado por Cunha et al, 2006:518) também compartilha dessa ideia 

afirmando que “as pessoas estão em conflito quando as acções de uma interferem, 

obstruem ou, por qualquer modo, tornam o comportamento de outra pessoa menos 

eficaz”.  

De Dreu et al (1999:371; citado por Cunha et al, 2006:518) vê o conflito como “uma 

tensão que um indivíduo ou grupo experimenta como consequência de percepcionar 

diferenças relativamente a outro indivíduo ou grupo”. Já Putnam e Poole (1987:552; 

citado por Cunha et al, 2006:518) define conflito como a “interacção de pessoas 

interdependentes que percepcionam a existência de objectivos, desejos e valores 

opostos, e que encaram a outra parte como potencialmente capaz de interferir na 

realização desses desideratos”. 

Para Noronha & Noronha (2002:8), a noção de conflito pode ser sintetizada da seguinte 

forma e ordem: 
“1)Interesses opostos entre indivíduos ou grupos;2  )Crença de uns de que os outros 

vão ameaçar os seus interesses; 3) Reconhecimento desses interesses como 

antagónicos; 4) Acções que possam produzir esse antagonismo; 5) Conflito”. 

Segundo Cunha et al (2006), a definição do conflito na abordagem da interacção entre 

pessoas agrega três componentes: 
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- O conflito é formado e sustentado através dessa interacção, pois o que promove o 

conflito são as acções e reacções das partes envolvidas; 

- As partes são ligadas por actos de interdependência podendo, cada uma, intervir nos 

objectivos da outra; 

- Assim uma das partes entende que não ocorre compatibilidade de objectivos, desejos, 

metas ou valores, podendo inviabilizar a realização dos seus desejos. Esse 

“entendimento” é subjectivo, podendo não existir de facto nenhuma contradição 

objectiva. 

Já para Thomas (1992; citado por Cunha et al, 2006)), essas três componentes possuem 

redundância, propondo que o conflito deve ser considerado como o processo que tem 

início quando uma das partes entende que a outra afecta negativamente ou poderá vir a 

fazê-lo. 

Para Pomeroy et al (2006), o conflito subentende qualquer situação em que exista um 

choque de interesses ou ideias. Tratando-se de uma área marinha protegida, sempre 

existe um grupo ou grupos cujos interesses opostos ao da área, gerando assim os 

conflitos. Neste cenário os conflitos são dinâmicos, surgindo sempre novos conflitos 

enquanto outros são mediados e resolvidos através do tempo. 

3.3 Tipologias de conflitos. 

Relacionado à gestão de organizações, existe na literatura a categorização dos diversos 

modos de conflitos. Um exemplo dessa categorização está relacionado com o nível a 

que os conflitos ocorrem: intra-pessoais, inter-pessoais, intra-grupal, inter-grupal, intra-

organizacionais e inter-organizacionais (ver tabela 3.1). Contudo, as fronteiras entre 

essas categorias não são estanques, podendo uma categoria estar associada com outra 

(Cunha et al, 2006).  
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Tabela 3.1: Níveis que os conflitos podem acontecer. 
NÍVEIS DOS CONFLITOS 

INTRA-PESSOAL O conflito ocorre dentro do indivíduo. Pode radicar no conflito de ideias, 

pensamentos, emoções, valores predisposições. 

INTER-PESSOAL O conflito ocorre entre indivíduos (e.g., amigos, colegas de trabalho). 

INTRA-GRUPAL O conflito ocorre dentro de um pequeno grupo. 

INTER-GRUPAL O conflito ocorre entre grupos. 

INTRA-ORGANIZACIONAL O conflito abrange a generalidade das partes da organização. 

INTER-ORGANIZACIONAL O conflito existe entre as organizações. 

Fonte: Gordon, 1996 e Lewicki et al, 1999; citado por Cunha et al, 2006:520.  

Contudo Thomas (1992; citado por Cunha et al, 2006) alega que essa tipologia de 

conflitos é limitada, pois não aborda os diversos níveis de conflitos que se cruzam. 

Assim ele sugere uma classificação alternativa baseada na matéria constituinte do 

conflito, distinguindo os conflitos de objectivos (interesses), cognitivos (julgamento) e 

normativos. O autor também ressalva a possibilidade de um mesmo conflito possuir as 

três formas: 

- Os conflitos de objectivos ou interesses ocorrem quando uma das partes entende que 

os seus interesses ou satisfação de necessidades são antagónicos com os da outra parte. 

Assim, quem se sente ameaçado procura garantir seus interesses criando obstáculos em 

relação ao oponente ou encontrando uma solução harmoniosa para ambas as partes 

envolvidas no conflito. 

- Os conflitos cognitivos resultam da discordância na avaliação cognitiva de dados 

empíricos ou factuais, resultando em polémicas e discussões. Tudo está na base de 

como ajustar as diferentes informações, crenças e juízos, de modo a formar uma 

conclusão uniforme. Contudo, as controvérsias podem ser construtivas (cooperação) ou 

destrutivas (omissão/dominação). 

- Os conflitos normativos originam de diferenças relacionadas com as formas adequadas 

de comportamento, tendo sua origem em critérios de ordem ética, justiça, hierarquia 

social ou outros critérios estabelecidos pela sociedade. Assim, tudo está directamente 

ligado à determinação das normas aplicadas, no grau de adesão do comportamento a 

estas normas, como também nas sanções que devem ser aplicadas em caso de infracção 

das mesmas. 
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De acordo com Levine e Thompson (1996; citado por Cunha et al, 2006) e De Dreu et 

al (1999; citado por Cunha et al, 2006), essa tri-dimensão pode ser comparada aos três 

compostos de conflitos: de recursos, intelectivos e avaliativos. E, mais uma vez, não há 

fronteiras, podendo um conflito ter traços dos três tipos: 

- Os conflitos de recursos estão ligados ao acesso e distribuição de recursos escassos, 

como por exemplo a disputa do uso de um equipamento numa empresa. 

- Os conflitos intelectivos estão ligados a compreensão em torno de dados ou factos, 

procurando soluções concretas assentados em padrões comummente aceites, como o 

debate para decidir o percurso mais eficiente para chegar a uma localidade. 

- Os conflitos avaliativos surgem das diferenças nos gostos, inclinações, escalas de 

valores, etc., não possuindo uma solução concreta, como por exemplo a divergência de 

gostos em escolher o caminho mais aprazível para se chegar a uma localidade. 

Já para Jehn (1995, 1997; citado por Cunha et al, 2006) e Amason (1996; citado por 

Cunha et al, 2006), o conflito é visto através de duas abordagens: cognitivo e afectivo. 

Para esses autores, os conflitos cognitivos são orientados para as tarefas, são de tipo 

intelectivo e tendem a ser funcionais, estimulando a qualidade das decisões e o 

desempenho dos grupos. Já os conflitos afectivos ou sócio-emocionais são constituídos 

por atritos pessoais, irritações, ódio, desconfianças, etc., podendo ser, em sua grande 

maioria, prejudicial para o desempenho. Observa-se que, quando o ponto em questão 

retrata aspectos afectivos: o alcance do consenso é difícil; há pouco empenhamento nas 

decisões; piora a qualidade das decisões; além de prejudicar o desempenho do grupo. E 

como nas outras tipologias, esses dois conflitos geralmente encontram-se juntos. 

Assim, Pomeroy et al (2006) afirmam que, como consequência da dinâmica dos 

conflitos, é difícil definir com exactidão seus limites devido estarem profundamente 

enraizados nos contextos culturais, económicos, políticos e sociais. Assim, em se 

tratando de áreas naturais protegidas, quando os conflitos representarem a interacção 

produtiva dos interesses e valores de grupos, os mesmos serão sempre úteis para a 

gestão participativa destes espaços. 
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3.4 Estratégias de gestão do conflito. 

Segundo alguns autores (Blake & Mouton, 1964; Pruitt & Rubbin, 1986; e Thomas, 

1992; citado por Cunha et al, 2006), as estratégias usadas para lidar com os conflitos 

são categorizadas de acordo com o cruzamento de duas variáveis: desejo de satisfazer os 

interesses próprios e os interesses da outra parte. Dessa interacção, surgem cinco 

estratégias típicas de gestão do conflito, de acordo com a Figura 3.1. 

Figura 3.1: Estratégias de gestão do conflito. 

Competição/Dominação Colaboração

Evitamento Acomodação

Compromisso

Assertivo

Não assertivo
CooperativoNão cooperativo

Intenção de 
satisfazer os 

desejos 
próprios

Intenção de satisfazer os desejos do outro

 
Fonte: Blake & Mouton, 1964; Pruitt & Rubin, 1986; Thomas, 1992; citado por Cunha et al, 2006:521. 

Dentre as estratégias de gestão do conflito, Cunha et al (2006) afirma que a postura 

colaborativa parece ser a mais correcta, produzindo resultados a longo prazo para ambas 

as partes envolvidas no conflito. Ou seja, fomenta soluções mutuamente satisfatórias e 

justas, diminuindo os riscos de conflitos futuros e havendo um alto nível de 

colaboração. Para além disso, induz permuta de ideias, partilha de pontos de vista, 

debate aberto e aprendizagem mútua, possibilitando decisões de maior propriedade. 

Alguns autores (Carnevale & Probst, 1997; De Dreu et al, 1999; Gouldner, 1960; 

Thomas, 1992; e Van de Vliert et al, 1997; citado por Cunha et al, 2006) salientam que 

essa afirmação simplifica a realidade, tendo em vista: 
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- É praticamente impossível prever o tipo de resposta da outra parte, principalmente se 

vai responder com cooperação ou com competitividade. Assim o jogo estratégico usado 

pelos actores envolvidos no conflito é importante para identificar a reacção através de 

actos recíprocos. Todavia, em casos de conflito, embora essa tendência ocorra, é 

bastante frequente respostas complementares nesta proporção: colaboração/competição. 

Também pode ser observado em situações competitivas particulares, como por exemplo 

o sorriso verdadeiro de uma parte pode ser entendida pela outra parte como uma 

provocação, reagindo assim de forma negativa.  

- O tempo disponível para resolver um conflito também pode ser limitador para um 

processo negocial colaborativo. 

- É importante também estar atento no sistema de critérios onde uma solução integrativa 

pode ser benéfica para as partes, mas não para o sistema/organização, ou pode ser bom a 

curto prazo, mas não a longo prazo. 

- Contudo cada estilo possui vantagens e desvantagens, sendo cada um indicado em 

determinadas situações e desaconselhável noutras. 

- Nem todas as situações de conflito indicam potencial integrativo, levando a mútuo 

ganho. 

- Os efeitos das posturas colaborativas e competitivas são dependentes, podendo uma 

reduzir ou aumentar os efeitos da outra. A eficácia do conflito é maior quando 

estratégias competitivas fortes são articuladas com estratégias colaborativas fortes, 

levando ao patamar mais baixo de eficácia quando ocorre a união destas duas 

estratégias. 

A tabela 3.2 aborda as vantagens e desvantagens destas cinco estratégias de gestão do 

conflito procurando fazer uma caracterização sumária com o objectivo de demonstrar 

que embora a estratégia colaborativa seja a mais adequada, todas possuem 

características positivas. Ou seja, a identificação da melhor estratégia vai de acordo com 

a situação vivenciada. 
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Tabela 3.2: Vantagens e desvantagens das cinco estratégias de gestão do conflito. 
ESTILOS CARACTERIZAÇÃO VANTAGENS DESVANTAGENS 

Evitamento O indivíduo ignora ou negligencia os interesses de ambas as 

partes. Basicamente, evita envolver-se no assunto, permitindo 

que os eventos sigam o seu curso, sem tentar que eles confluam 

para a satisfação dos interesses de uma e/ou outra parte. 

Economia de 

tempo. A escala 

do conflito pode 

ser estancada. 

Representa uma solução 

provisória que não 

ataca o problema 

subjacente. 

Acomodação Consiste na tentativa de (disponibilidade para) satisfazer os 

interesses do outro, negligenciando os próprios. Isso pode 

representar um desejo de alcançar os objectivos da contraparte 

sacrificando os seus; ou a vontade de apoiar as opiniões 

contrárias, mesmo que sobre elas tenha sérias reservas; ou o 

esquecimento da transgressão praticada pelo outro. 

Encorajamento 

da cooperação 

futura. 

Fracassa em lidar com 

o problema subjacente. 

A outra parte pode fazer 

exigências crescentes. 

Competição/ 

dominação 

Reflecte a tentativa de satisfazer os interesses próprios sem a 

consideração dos interesses do outro. O indivíduo tenta 

alcançar os seus objectivos sacrificando os da outra pessoa; ou 

tenta convencê-la de que o seu julgamento é correcto e o dela 

incorrecto; ou tenta induzi-la a aceitar a culpa por alguma 

transgressão e assumir as consequentes responsabilidades. 

Rapidez. Pode 

estimular a 

criatividade e 

energizar as 

pessoas. 

Conduz ao 

ressentimento do 

perdedor. Dificulta 

negociações posteriores 

(a parte perdedora pode 

adoptar estilo 

competitivo/revanchista) 

Compromisso Representa a tentativa de satisfazer, moderada mas 

incompletamente, os interesses de ambas as partes. Daí pode 

resultar uma busca parcial de uma meta/objectivo, a procura de 

um acordo parcial para um julgamento/ideia/opinião, ou a 

aceitação parcial da culpa. 

Soluções 

rápidas. A 

democraticidad

e inerente não 

gera perdedores 

únicos. 

Nenhuma das partes 

fica satisfeita. 

Inviabiliza/abafa as 

soluções criativas para 

os problemas. 

Colaboração Consiste na tentativa de satisfazer completamente os interesses 

de ambas as partes. Isso pode significar a tentativa de obtenção 

de uma solução ‘ganha-ganha’ que permita a ambas as partes o 

alcance completo dos seus objectivos; ou a busca de uma nova 

conclusão/ideia que incorpore os aspectos válidos dos 

julgamentos de ambas as partes; ou a tentativa de chegar a um 

conjunto partilhado de expectativas e a uma interpretação da 

transgressão que permita estabelecer padrões consensuais 

acerca do que é aceitável numa dada situação. 

As partes lidam 

com o problema 

e não apenas 

com os 

sintomas. Lidam 

com os 

interesses e não 

com as 

posições. 

Consome excessivo 

tempo. 

Fonte: Gouldner, 1960; De Dreu et a,l, 1999; Carnevale & Probst, 1997; Lippitt, 1982; Rahim, 1992; 

Thomas, 1977 e 1992; Alessandra & Hunsaker, 1993; Liker et al, 1999; Cloke & Goldsmith, 2000; 

citado por Cunha et al, 2006:522-524. 

Deve-se levar em conta que a tipologia das orientações estratégicas de gestão do 

conflito pode ser passada para o domínio da personalidade dos indivíduos, onde os 

estilos representam as preferências ou tendências pessoais, para além das condutas dos 

adversários. Assim há actores mais tendentes à colaboração, outros à competição, como 

também os que possuem tendência para todos os estilos, não havendo relação 

homogénea entre os estilos preferidos e os adoptados. Dessa forma, as orientações 
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estratégicas e os comportamentos adoptados pelos actores estão relacionados com as 

suas características de personalidade, de factores culturais, das suas expectativas, da 

relação com o oponente, das características da situação, das suas crenças acerca da 

interdependência entre si e a contraparte, das suas capacidades cognitivas, como 

também das intenções e comportamentos da contraparte (Cunha et al, 2006). 

De acordo com as cinco estratégias citadas acima, pode-se ter distintas soluções 

decorrentes da gestão do conflito como: solução de perda para ambas as partes; vitória 

total de uma das partes; soluções intermédias, onde ambas as partes ficam parcialmente 

satisfeita; e solução integrativa, com a satisfação dos interesses de ambas as partes. 

Todavia, as estratégias usadas, os estilos preferenciais e as soluções são planos distintos, 

não devendo ser necessariamente iguais ou sobrepostos (Cunha et al, 2006). 

Tratando-se da realidade das organizações, as soluções não são tão simples, mas se as 

partes que estão envolvidas no conflito estiverem conscientes do potencial de adoptar 

procedimentos negociáveis, mesmo que os objectivos não sejam compatíveis, a postura 

colaborativa pode possibilitar melhores soluções para ambas as partes (Cunha et al, 

2006). No capítulo 6 será abordado se a inexistência da postura colaborativa leva ao 

surgimento ou agravamento dos conflitos entre as organizações que interferem na 

gestão do PNMFT.  

3.5 Configurações de estilos. 

Segundo Bell e Blakeney (1977; citado por Cunha et al, 2006) e Thomas (1992; citado 

por Cunha et al, 2006), compreender as estratégias e actuações dos indivíduos em 

situações de conflito através das características de personalidade possibilita uma 

abordagem mais ampla. Os estilos preferenciais e os motivos são factores de 

personalidade com potencial explicativo. Segundo esses autores, os actores mais 

motivados para o poder tendem a ser competitivos, os afiliativos tendem para a 

acomodação e os mais dirigidos para o sucesso tendem para a colaboração. 

Assim, é importante compreender como os padrões de motivos se unem com os padrões 

de preferências pelos estilos (Rego, 1995; e Rego & Jesuino, 2002; citado por Cunha et 

al, 2006): 
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- Os ‘retraídos’ possuem preferência pelo estilo evitamento, com baixa tendência para 

os outros estilos, tendendo a ignorar o conflito, em vez de o enfrentar. 

- Os ‘afiliativos’ são motivados para a afiliação e tendem para o estilo acomodatício. 

- Os ‘orientados para o sucesso’ tendem a adoptar os estilos evitamento e competitivo. 

- Os ‘competitivos’ são motivados para o poder e não tendem a ser afiliativos, buscando 

activamente o estilo competitivo e raramente o estilo cooperativo. 

- Os ‘negociadores’ são motivados para o sucesso e o poder, podendo ser afiliativos, 

com elevada tendência para o compromisso e a colaboração. Pode ainda ser flexível 

optando pela acomodação em alguns casos, como estratégia de gestão do conflito. 

Tratando-se da presente investigação, as características de personalidades não foram 

exploradas exaustivamente, tendo em vista que seria necessário um estudo 

pormenorizado das características de cada actor entrevistado. Optou-se então por 

identificar a percepção destes actores em relação aos conflitos existentes na gestão do 

PNMFT, como também a postura dos mesmos no que diz respeito ao diálogo e a 

exclusão de alguma das partes na gestão da área protegida (ver capítulo 6).  

3.5.1 O conflito como processo. 

Cunha et al (2006) salienta que o conflito pode ser explicado como um processo e que 

possuem vários modelos, destacando-se os de Thomas (1992; 1997), De Dreu (1997) e 

de De Dreu et al (1999). Para explicar o processo do conflito o autor fez um paralelo 

destes modelos com os estágios do conflito proposto por Pondy (1967), a saber: 

 Os conflitos possuem antecedentes de várias naturezas, abrangendo aspectos 

individuais (valores, carácter, etc.), da relação (desconfiança mútua, conflitos 

não resolvidos, etc.) e da situação (interdependência das tarefas, instabilidade 

sectorial, etc.). 

 Através da identificação destes antecedentes, pode-se explicar a ocorrência de 

três tipos de conflitos: de recursos, intelectivo e avaliativos. Consequentemente, 

os adversários experimentam cognições, sentimentos e motivações, decorrendo 

intenções estratégias e acções. 

 Assim, as partes envolvidas no conflito podem adoptar várias estratégias de 

gestão. 
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 Essas acções estratégicas de gestão do conflito podem originar resultados 

benéficos: para ambas as partes envolvidas, apenas para uma, ou mesmo para 

nenhuma das partes. Além disso, podem gerar impasses, vitórias, derrotas, 

agressões, vinganças, satisfações, etc. 

 Como também, estes resultados podem gerar novos conflitos, novas experiências 

cognitivas, afectivas e motivacionais, gerando novas estratégias 

comportamentais. 

Figura 3.2: O processo do conflito 
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(e.g., 
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Fonte: Pondy, 1967; Thomas, 1992; De Dreu, 1997; e De Dreu et al, 1999; citado por Cunha et al, 

2006:529. 

Assim, observa-se na figura 3.2 que os antecedentes estão na base de qualquer tipo de 

conflito. Segundo Davidson & Greenhalgh (1999; citado por Cunha et al, 2006), os 

conflitos provocam sentimentos, cognições e motivações entre as partes envolvidas. Os 

sentimentos podem reforçar o conflito vigente ou gerar novos conflitos. Estes 

sentimentos interferem directamente nas estratégias adoptadas pelas partes envolvidas e 

afectam os resultados do conflito reforçando ou mitigando aqueles sentimentos. Para 

além disso, os sentimentos dependem: do significado que a pessoa atribui aos 
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acontecimentos; do histórico do relacionamento estabelecido entre as partes; das 

tendências de personalidade; e das experiências de vida. 

Para Baron (1997; citado por Cunha et al, 2006), as cognições dizem respeito a forma 

como cada parte concebe a outra, confere razões aos comportamentos, analisa o 

desenvolvimento do conflito, percebe soluções para as divergências, analisa os 

argumentos de ambas as partes, verifica o grau de justiça das acções, aceita a sequência 

das acções, vê o conflito como algo pontual e contínuo e analisa as vantagens e 

desvantagens de acções para contactos futuros, etc. Assim, as cognições e os 

sentimentos influenciam-se reciprocamente. 

Cunha et al (2006) salienta que as cognições e os sentimentos estão estreitamente 

relacionados. Eles formam uma teia confusa de influências mútuas e acontecimentos 

simultâneos, que é difícil para o investigador identificar nexos de casualidade. Em 

relação aos sentimentos/emoções, Cloke e Goldsmith (2000; citado por Cunha et al, 

2006) salientam que se deve aprender com eles, ao invés de tentar eliminá-los. Também 

defendem que os sentimentos fomentam a qualidade decisória, factor que ocorre quando 

os sentimentos ficam claros numa situação de conflito, possibilitando às partes 

entenderem-se mutuamente. Pois, quando os sentimentos são encobertos, podem 

aumentar o grau do conflito. 

Já as motivações dizem respeito a forma como cada parte deseja distribuir os resultados. 

Assim, os adversários com motivações competitivas e individualistas buscam satisfazer 

seus desejos, independente dos interesses da contraparte. Já os que possuem motivações 

pro-sociais, buscam resultados equitativos e benéfico para ambas as partes envolvidas 

no conflito. As motivações estão ligadas parcialmente as características individuais, mas 

podem ser estimuladas ou amenizadas por aspectos da situação. Assim, as estratégias 

usadas pelos actores envolvidos num conflito estão reunidas nas cinco categorias já 

mencionadas, onde os resultados derivam das acções das partes, isoladamente ou 

decorrente de influência de terceiros (Cunha et al, 2006). 
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3.5.2 O grau do conflito. 

Segundo Rubin et al (1994; citado por Cunha et al, 2006) e Thomas (1992; citado por 

Cunha et al, 2006), quando a interacção entre as partes sofre modificações no nível ou 

na intensidade do conflito ocorre alteração no grau do mesmo. Assim, observa-se a 

modificação do grau do conflito quando do aumento: da quantidade de temas em 

disputa; no aumento da dimensão da divergência; no crescimento da adversidade; no 

recurso sucessivo a objectivos e exigências mais ambiciosas; no aumento do uso de 

estratégias coercivas; no enfraquecimento dos níveis de confiança mútua; nas posições 

rígidas; no predomínio da lógica da soma-zero; na incorporação de terceiras partes para 

tomarem partido; etc. 

Segundo Cunha et al (2006) observa-se uma mudança no teor qualitativo do conflito, 

passando de divergência em assuntos substantivos para evidenciar temas de natureza 

pessoal, numa lógica de “sobrevivência”. A dinâmica da divergência estabelecida passa 

a ser mais rígida, onde os aspectos emocionais adquirem uma superioridade gradual 

(Tabela 3.3). São atribuídos mutuamente intenções negativas as partes, onde o 

adversário é culpabilizado, transformando-se moralmente incorrecto, desumano e 

diabólico. Nesta perspectiva, infligir perdas ao inimigo e derrotá-lo é mais importante 

do que eliminar ou minimizar o conflito. 

Tabela 3.3: Os níveis do grau do conflito. 
FASES ESTÁDIOS ORIENTAÇÃO 

PREDOMINANTE 

Racionalidade e controlo 

As partes têm consciência das tensões, mas 

tentam saná-las de modo racional e 

controlado. Ainda adoptam algum 

comportamento cooperativo. 

1. As partes tentam cooperar. Mas alguma 

confrontação descamba em tensões e fricções. 

2. Enceta-se um processo de polarização. O debate 

assume natureza mais competitiva, e as posições 

das partes distanciam-se. 

3. A interacção decorre mediante actos e 

documentos, e não palavras. 

Assuntos substantivos 

Rompimento da relação 

A relação entre as partes passa a ser a 

principal fonte da tensão. A desconfiança, 

desrespeito e hostilidade pessoais tomam 

lugar. Cada parte já não descortina modos 

de resolver o problema conjuntamente, 

encarando a outra como mero empecilho. 

4. As partes preocupam-se com a reputação e 

procuram coligar-se com terceiros (fitando 

aquisição de poder, i.e., ‘munições’). 

5. Cada parte receia a ‘perda da sua face’, mas tenta 

provocá-la no adversário. Ultrajes morais tomam 

lugar. 

6. As estratégias ameaçadoras adquirem 

proeminência. 

Focalização em 

aspectos de teor 

pessoal 
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Agressão e destruição 

Predominam os desejos de destruição 

mútua. Cada parte encara a outra como 

desprovida de dignidade e credibilidade. 

Qualquer proposta de resolução positiva é 

negativamente encarada. As partes adoptam 

estratégias irracionais, que podem colocar 

em risco a própria sobrevivência. 

7. Cada parte leva a cabo campanhas destrutivas 

sistemáticas, fitando retorquir ou antecipar o 

potencial sancionatório da contraparte. 

8. Ataques ao centro nervoso do inimigo. 

9. Destruição total. 

Destruição, 

sobrevivência ao 

combate. 

Fonte: Thomas, 1992; citado por Cunha et al, 2006:535.  

Cunha et al (2006) salienta que a alteração do grau do conflito pode ultrapassar os 

limites precisos das partes e passar a ser uma discussão entre dois colectivos. Ou seja, 

duas organizações juntam-se para ficarem mais fortes e derrotar o inimigo. Neste caso 

os níveis de coesão intra-grupal sofrem aumentos e as diferenças de pensamento de cada 

grupo passam a ser um processo censório. Esse processo em grupo leva os indivíduos a 

adoptarem procedimentos que individualmente não aceitariam. Nesse cenário, cada 

grupo desenvolve conceitos de superioridade moral sobre o adversário, podendo levar 

ao desgaste das relações pessoais. 

O autor ainda acentua que, neste tipo de apoio, os líderes de cada grupo ganham força 

adicional para manterem-se na discussão, podendo actuar de modo a reforçar o 

confronto, fortalecendo o grau do conflito e a disputa entre as partes. Nesse clima 

apenas há lugar para “nós” e “eles”, não possibilitando a existências de posições 

neutras, e onde a espiral só acaba quando uma das partes ganha, uma delas cede, ou 

ambas são derrotadas pelas consequências nocivas do próprio conflito (Cunha et al, 

2006). 

3.6 Vantagens e desvantagens do conflito. 

As consequências negativas do conflito provocam reacções de desagrado e de 

evitamento. Assim, se é negativo, deve ser prevenido e evitado. Contudo, alguns autores 

(Baron, 1997; De Dreu, 1997; e Tojosvold, 1997; citado por Cunha et al, 2006) afirmam 

que o conflito também pode ser benéfico para o desempenho de grupos e organizações, 

mostrando estudos que comprovam que estimular o conflito pode promover efeitos 

positivos como: 
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- Ao eliminar o conflito e a divergência, tende-se a ocorrer o pensamento de grupo, 

onde a inibição da expressão de perspectivas distintas leva a decisões precipitadas e até 

desastrosas. Assim, é importante fomentar o pensamento divergente e o conflito para 

que possa haver uma maior reflexão e decidir de forma mais pensada e argumentada. 

- Procurando criar uma força de trabalho semelhante e consensual, anulando as 

divergências, pode levar à redução dos níveis de criatividade, como também fragmentar 

a individualidade e a independência. 

- A eliminação do conflito pode levar à escalada no longo prazo, pois, ao suprimir, o 

conflito fica intacto mas tende a reactivar-se mais tarde com maior intensidade. 

- Estimular o conflito construtivo pode fomentar a comunicação inter-grupal, aumentar 

a compreensão mútua, aumentar a aceitação dos acordos e decisões, facilitar a 

cooperação intra-grupal, aumentar os níveis de criatividade, etc. Aqui também inclui-se 

a participação de terceiras partes estimulando a confrontação aberta e franca entre os 

adversários. Assim, fomenta os níveis de desempenho individual, do grupo ou das 

organizações envolvidas no conflito. 

Robbins (1996; citado por Cunha et al, 2006) e De Dreu (1997; citado por Cunha et al, 

2006) salienta então que a supressão do conflito pode ter efeitos tanto positivos como 

negativos, sendo necessário encontrar o nível moderado. Para Mintzberg (1986; citado 

por Cunha et al, 2006), quando há conflitualidade em excesso, podem gerar-se níveis de 

stress elevado, redução de alternativas de soluções decisórias, redução do pensamento 

criativo, desconfiança, percepções exacerbadas de ameaças, utilização de estratégias 

autoritárias de poder, empobrecimento de coordenação entre as partes, etc. Contudo, um 

baixo nível pode fomentar apatia, perda do sentido de urgência, ausência de empenho 

por soluções negociadas e conciliatórias, entre outros (figura 3.3). 
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Figura 3.3: Conflito e desempenho – ‘o óptimo está no meio’. 
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Fonte: Jehn, 1995; Tobbins, 1996; e Roberson & Hunsaker, 1996; citado por Cunha et al, 2006:538. 

Vale salientar então, que essa lógica ambivalente é mais consonante com a realidade, do 

que a clássica perspectiva de eliminação do conflito. Porém, o teor incerto não viabiliza 

uma linha clara de como gerir o conflito, salientando que “tudo depende”. Segundo 

Schweiger et al (1986; citado por Cunha et al, 2006), de um lado o conflito viabiliza a 

qualidade das decisões, mas de outro ele pode debilitar a capacidade do grupo de 

trabalhar em conjunto. 

Alguns autores também compartilham desse pensamento enfatizando (Bornstein & 

Erev, 1997; Carnevale & Probst, 1997; De Dreu, 1997; De Dreu et al, 1999; e De Dreu 

& De Vries, 1997; citado por Cunha et al, 2006): 

- O conflito de recursos inclina-se a gerar efeitos negativos nos dois aspectos do 

desempenho. Contudo, podem trazer efeitos positivos quando existe competição entre 

os grupos, fortalecendo assim a identidade grupal e gerando cooperação mútua, além da 

criatividade individual e motivação. Como também quando as partes envolvidas 

manifestam orientações pró-sociais, conduzindo o conflito para soluções integrativas. 

- O conflito intelectivo pode gerar efeitos positivos e negativos. Os positivos ocorrem 

geralmente quando: existem poucos componentes sócio-emocionais; a tarefa é 

complicada e não habitual; os envolvidos valorizam a cooperação; os envolvidos 
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procuram descobrir fragilidades e gerar soluções optimizadas. Já os conflitos negativos 

ocorrem quando: envolve muitos elementos sócio-emocionais, a tarefa é simples e 

rotineira ou quando os actores procuram objectivos competitivos mais do que os 

cooperativos. 

- O conflito pode incrementar e/ou prejudicar o desempenho, podendo ser positivo e 

negativo ao mesmo tempo. 

- Assim, a comparação dos efeitos negativos e positivos do conflito tem que ser 

realizada numa perspectiva temporal. Ou seja, o que pode ser negativo no curto prazo 

podem trazer efeitos positivos a longo prazo. 

Assim, Pomeroy et al (2006) enfatiza que quando os conflitos representarem a 

interacção produtiva dos interesses e valores dos grupos envolvidos, os mesmos serão 

sempre úteis para a sociedade. 

Cunha et al (2006) chama a atenção para dois aspectos importantes relacionados aos 

conflitos. Primeiro é que os conflitos exercem efeitos sobre os adversários directos, mas 

também sobre os membros organizacionais, que embora não tenham participado, sofrem 

as consequências. O segundo aspecto diz respeito aos níveis recomendáveis de conflito 

que ocorrem de acordo com a fase do processo em que ocorrem.  

Para Jehn e Mannix (2001; citado por Cunha et al, 2006), é provável que uma equipa de 

elevado desempenho experimente diferentes graus de conflito de tarefa, de 

relacionamento e de processo. Como exemplo, pode-se citar que o desempenho do 

grupo é elevado quando: o grau de conflito do processo é alto tanto no início como no 

fim; o grau de conflito do relacionamento é fraco durante todo o processo de interacção 

do grupo; e o grau de conflito da tarefa é elevado na fase intermédia e baixa na fase 

final. Os autores ainda salientam que as equipas que possuem elevado desempenho 

manifestam mais elevado grau de conflito da tarefa na fase intermediária, do que nas 

etapas inicial e final. 

Assim, Cunha et al (2006) afirma que para avaliar as vantagens e desvantagens do 

conflito, como também avaliar a eficiência das estratégias de gestão é necessário 

abordar três critérios. O primeiro é de natureza ‘instrumental’ que considera o grau em 

que um determinado comportamento ou solução possibilita alcançar determinados fins 
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(qualidade da decisão, satisfação das partes, etc.). Contudo, essa relação meios-fins faz 

com que seja necessário definir o beneficiário. O segundo critério é o ‘normativo’, que 

considera o grau em que os actos cumprem critérios relacionados à moralidade, 

adequabilidade, ética e justiça. A adequabilidade de uma determinada solução ou acção 

pode ser avaliada em função de critérios objectivos, mas as partes podem percepcionar a 

adequabilidade de forma distinta. E o terceiro critério diz respeito ao ‘horizonte 

temporal’, onde as partes envolvidas podem não indicar ideias convergentes sobre a 

matéria. Como exemplo, soluções ou actos benéficos de um ponto de vista normativo 

podem não sê-lo numa perspectiva instrumental, e vice-versa. 

3.7 Gestão de conflitos em áreas naturais protegidas brasileiras. 

Segundo Medeiros et al (2004) proteger a natureza tem se instituído como grande 

desafio das sociedades humanas desde muitos anos e se acentua até hoje, sendo 

considerada uma rede complexa de motivações e contradições de difícil solução e de 

abordagens antagónicas: “a natureza a serviço do homem ou o homem subordinado a 

ela?” Assim, é importante observar de que forma a evolução e o debate político 

incorporam ou superam esse antagonismo e como o traduzem na prática gerando 

conflitos. 

Possuindo uma grande biodiversidade biológica, o Brasil é considerado um país 

estratégico para o desenvolvimento da Convenção da Diversidade Biológica. Todavia, o 

processo de elaboração e definição de uma política ambiental é recente, tendo o país 

passado por diferentes formas de administração política que influenciou directamente as 

estratégias de apropriação e gestão dos seus recursos renováveis (Medeiros et al, 2004). 

Através do Código Florestal de 1934, iniciou-se a criação de áreas protegidas no Brasil, 

seguindo a lógica da categorização em função dos objectivos e finalidades da área. Os 

instrumentos legais de protecção seguiram a tendência de criação de diversas tipologias 

distintas de áreas ocasionando um sistema de criação de áreas protegidas complexo e 

desarticulado, trazendo consequências nocivas para a gestão destes espaços. Na tentava 

de reverter esse cenário através da criação e gestão integrada destas áreas, foi instituído 
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em 2000 o SNUC, estabelecendo categorias e formas distintas de gestão (para uma 

análise expandida ver capítulo 1) (Medeiros et al, 2004). 

Neste contexto os Parques brasileiros foram criados como consequência de pressões 

internacionais, baseado no modelo norte-americano “preservacionista” de protecção do 

“wilderness”. Todavia, o modelo de criação e gestão das áreas protegidas brasileiras não 

foi uma cópia autêntica deste modelo devido a factores como: a lógica da conservação e 

uso destas áreas; a participação civil; a lógica da conservação como instrumento 

geopolítico; e as diversidades locais encontradas (singularidades do país). Assim, o 

maior desafio em relação às políticas públicas actualmente, é a configuração 

participativa e democrática da Política Nacional de Áreas Protegidas (Medeiros et al, 

2004). 

O histórico da protecção ambiental no Brasil reflecte assim uma dinâmica de avanços e 

recuos, de perdas e ganhos. Mesmo com toda a evolução constituída no plano 

institucional, legal e de políticas públicas, resultando no aumento de áreas protegidas no 

país, os condicionantes históricos e as indefinições impedem o efectivo funcionamento 

destas áreas e interferem directamente nas tendências futuras de gestão. Dentre estas 

dificuldades destaca-se as limitações financeiras e de recursos humanos, como também 

os problemas relacionados à integração da dimensão local e global (Medeiros et al, 

2004). 

A questão das limitações financeiras e de recursos humanos é um problema crónico que 

impõe profundas restrições ao funcionamento das áreas protegidas, onde muitas 

funcionam apenas “no papel”. A inexistência de uma estratégia clara de integração da 

área protegida à dinâmica local e as questões globais (acordos internacionais) gera 

grandes conflitos, reflectindo a forma autoritária e não participativa da criação das áreas 

protegidas no país (Medeiros et al, 2004). 

Grande parte destes conflitos ocorre em função da discordância de políticas públicas 

resultando nas formas de usos do mesmo espaço geográfico e apropriação da terra para 

distintas formas de usos, não condizendo com o estatuto de protecção da área (pesca, 

caça, cultivo, turismo, assentamentos indígenas, exploração mineral, construção de 

estradas, etc.). Além destes conflitos, o uso e acesso à biodiversidade e sua exploração 
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através da biotecnologia têm gerado novas formas de conflitos e disputas, alargando a 

valorização das áreas protegidas, seja pelo preço da terra, pelo valor dos recursos 

renováveis existentes ou pelo património, em saber acumulado das populações 

tradicionais que residem nestas áreas (Medeiros et al, 2004). 

Segundo Bredariol (1997:42): 

“a estrutura de poder local, como toda estrutura de governo no Brasil, é ainda 

autoritária, e o conflito pode ser um instrumento de democratização (...). O nível de 

organização da sociedade é ainda baixo para que se estabeleça um debate mais amplo 

sobre o desenvolvimento da cidade e se assegure a participação dos diferentes setores 

sociais nesse processo. As forças de mercado também são avessas a qualquer tipo de 

conflito e não sabem lidar com eles. Preferem dar a volta, corromper, investir em áreas 

mais calmas, impor. Políticos mesmo de alguns partidos ditos de esquerda, também são 

avessos à negociação direta com as forças sociais, negam sua representatividade, 

fecham os espaços, negam tempos, evitam presença. Não há uma tradição de debate 

sobre investimentos públicos, muito menos sobre orçamento participativo. A 

participação nas mobilizações e decisões de um conflito é um espaço de organização da 

sociedade, de amadurecimento e democratização”. 

Para Pedrini e Pinho (2006), a opressão governamental se legitima como “poder” 

democraticamente estabelecido e com autoridade para fazer o que bem entende em 

nome da sociedade, mesmo oprimindo a comunidade local onde as áreas protegidas são 

estabelecidas. Esse poder cria um novo ente social: as “eco vítimas”. 

Porém, mesmo gerando grandes conflitos, eles vêm contribuindo também para a 

instituição de uma “agenda positiva” de protecção da natureza no Brasil originando 

resultados significativos como: incremento do processo participativo na criação e gestão 

das áreas protegidas; definição de novas categorias e formas de gestão mais flexíveis e 

inovadoras; articulação de políticas públicas; etc. (Medeiros et al, 2004). 

Também é necessário enfatizar que a protecção da natureza no Brasil não pode seguir 

modelos ou sistemas “importados” ou “pré-fabricados”, tendo em vista as mudanças 

ocorridas com o tempo e principalmente a dimensão cultural do país com suas 

características locais. O Sistema Nacional de Áreas Protegidas brasileiro tem que ter 

acções integradas e sinérgicas, mas sobretudo fortalecer os canais de diálogo entre os 
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diferentes actores locais e sectores nacionais e internacionais, fortalecendo modos de 

acções pautados na democracia e equidade política e social (Medeiros et al, 2004). 

3.8 Estudo de caso – Gestão de conflitos em áreas naturais protegidas brasileiras. 

Observando que a presente investigação ocorre numa área protegida brasileira, os 

exemplos de estudos de caso de gestão de conflitos nestas áreas também terão sua área 

de abrangência nas áreas naturais protegidas deste país. Um exemplo claro da gestão de 

conflitos em áreas naturais protegidas é a participação da comunidade local através dos 

conselhos gestores, ferramenta essencial na gestão destes espaços. 

Segundo o MMA (2007b) a criação destes conselhos demanda consideração ao ritmo 

que cada sociedade possui, a percepção que ela constrói do processo e do papel de seu 

representante nesse fórum de discussão. Assim, uma vez gerido o conselho de forma 

participativa, o mesmo constitui-se como mediador, levando a resolução dos conflitos, 

além de unir esforços perante os desafios e levar a eficácia da área protegida. 

Neste cenário, pode-se citar os conflitos decorrentes da gestão comunitária de 

ecossistemas para fins de subsistência ou comerciais realizados pelas populações 

extractivistas no Brasil. Os conflitos existentes nas áreas naturais protegidas na 

Amazônia a partir da década de 1980 possibilitaram diálogo entre as populações locais e 

o governo brasileiro, culminando em alguns dos principais instrumentos para ordenar a 

exploração dos recursos naturais do país e harmonizar as disputas ao acesso dos 

mesmos. Dentre as categorias de áreas naturais protegidas brasileiras que participou 

deste processo de gestão dos conflitos destacam-se as Reservas Extractivistas e as 

Reservas de Desenvolvimento Sustentável (MMA, 2007b). 

As experiências de gestão territorial e aprimoramento da gestão em terras indígenas 

também se destacam com um dos exemplos da resolução dos conflitos em áreas 

protegidas brasileiras, principalmente na Amazónia, onde estão concentrada 98% das 

terras indígenas do país. A necessidade do governo fazer com que os índios convivam e 

se relacionem com a política do país gerou e ainda gera grandes conflitos, 

principalmente em áreas protegidas. Contudo, os exemplos de projectos de auto-gestão 
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em terras indígenas têm minimizado os conflitos e permitido um planeamento dos usos 

destas áreas, criando instrumentos de gestão eficazes (MMA, 2007b). 

Uma experiência de gestão de conflitos através da implementação e funcionamento dos 

conselhos municipais está relacionada à presente investigação. É a experiência dos 

COMDEMAs na Área de Protecção Ambiental Costa dos Corais, maior unidade de 

conservação marinha do Brasil. Segundo Ferreira et al (2007), a municipalização é uma 

estratégia de governo para descentralizar as atribuições da União e dos Estados, 

garantindo assim maior eficiência administrativa e permitindo o desenvolvimento de 

gestões adaptativas de acordo com as necessidades e peculiaridades locais. Assim, a 

implementação de mecanismos participativos tem sido incentivada pelo governo federal 

através dos conselhos municipais composto por representantes do poder público 

municipal, do sector privado e da sociedade civil organizada. 

A experiência dessa gestão participativa vem ocorrendo no município de Tamandaré, 

litoral sul de Pernambuco, onde existem áreas protegidas federais, estaduais e 

municipais, com seus representantes no COMDEMA (ver capítulo 1 e 2). Sendo o único 

fórum participativo de debates relacionados aos problemas e acções destas áreas 

protegidas, o COMDEMA de Tamandaré destaca-se como exemplo de gestão costeira 

integrada, onde os conflitos relacionados com os usos das áreas protegidas são 

discutidos e procuradas soluções a nível municipal de forma participativa (Ferreira et al, 

2007). 

3.9 Conclusão. 

Tendo em vista a importância dos conflitos procurou-se realizar uma análise das suas 

categorias, identificando suas vantagens e desvantagens. Durante algum tempo o 

conflito era visto apenas como factor negativo, devendo ser evitado. Contudo, muitos 

autores defendem que a existência do conflito é produtiva, fomentando a criatividade e a 

inovação.  

Identificar qual estratégia é mais adequada para gerir um conflito está estritamente 

relacionado com o tipo de conflito, dos perfis dos actores envolvidos e sobretudo do 

objectivo que se quer alcançar. Da mesma forma, avaliar as vantagens e desvantagens 
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dos conflitos como também a eficiência das estratégias adoptadas requer uma análise 

baseada em três critérios: de natureza instrumental; normativa; e num horizonte 

temporal.  

Perante o exposto, e tratando-se de áreas naturais protegidas brasileiras observam-se 

níveis de conflitos muito elevados podendo comprometer a gestão destes espaços. 

Todavia verificaram-se como exemplos de gestão onde o conflito foi mediado de forma 

participativa e democrática, viabilizando a efectividade da área. Dessa forma, os 

conselhos gestores podem ser uma grande ferramenta para mediar os conflitos através 

da participação democrática levando a eficácia destas áreas protegidas.  
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CAPÍTULO 4 – METODOLOGIA 

4.1 Introdução. 

No presente capítulo discutem-se os métodos que serviram de suporte à investigação. 

Será argumentado o conjunto de técnicas de sistematização do processo de investigação, 

procurando fazer o elo entre a literatura abordada nos capítulos anteriores e o trabalho 

empírico realizado. Serão enfatizados os objectivos gerais e específicos desta 

dissertação, como também as hipóteses de pesquisa. Apresentam-se, na sequência, os 

percursos da investigação através dos métodos científicos utilizados para desenvolver o 

tema, a recolha de dados e análise dos resultados e considerações.  

Sendo assim, a investigação do tema estudado assenta na metodologia de estudo de 

caso, através da pesquisa documental, bibliográfica e de campo, viabilizadas por 

instrumentos como a entrevista/questionário, onde são apresentados também as técnicas 

qualitativas e quantitativas utilizadas para a análise dos dados recolhidos. 

4.2 Questões a serem investigadas. 

O objectivo central desta investigação é examinar o modelo de gestão do Parque Natural 

Municipal do Forte de Tamandaré – PNMFT, como também os conflitos existentes 

entre os actores envolvidos na gestão e as relações estabelecidos entre eles, acreditando 

que a eficiência e a eficácia do parque dependem do modelo de gestão, do tipo de 

estrutura organizacional e das formas de conduzir os conflitos. Sendo assim, foi 

realizado nos capítulos anteriores uma revisão da literatura existente sobre o tema, 

elucidando os pontos chaves abordados nesta investigação. 

Foi realizada uma abordagem sobre a gestão de áreas naturais protegidas no mundo de 

forma sintetizada e, detalhadamente, a execução dessa gestão no Brasil, principalmente 

nas áreas de categoria Parque. Após, foi realizada uma revisão sobre as origens e 

definições de redes e sua importância para a horizontalidade das decisões participativas 

e governança democrática, principalmente na gestão de áreas naturais protegidas. 

Seguindo, foram abordados as tipologias dos conflitos, suas características, vantagens e 
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desvantagens, como também estudos de caso, modelos de gestão e a sua aplicabilidade 

em áreas protegidas. 

A partir destas discussões, a presente investigação parte da questão inicial de que já 

existe, de forma incipiente, uma rede de organizações que interfere na gestão do 

PNMFT, onde os actores envolvidos ainda não possuem a percepção da existência e 

envolvimento desta rede. Contudo, o modelo de gestão utilizado não está sendo 

adequado às actuais necessidades, como também a má gestão dos conflitos entre estes 

actores inviabiliza o alcance dos objectivos da área protegida. 

Aprofundando esta questão e, a partir das discussões existentes na literatura acerca da 

gestão de áreas naturais protegidas (ver capítulos 1, 2 e 3), procurou-se também 

investigar a percepção destes actores quanto às questões relacionadas à gestão dos 

conflitos e à existência e funcionamento de rede. 

Neste sentido, têm-se como objectivos específicos desta dissertação: 

 Elaborar uma pesquisa documental acerca do eixo temático da dissertação, 

nomeadamente, a compreensão da importância da gestão dos conflitos e das 

redes de relações como influenciadores no planeamento e gestão sustentável de 

áreas naturais protegidas; 

 Realizar um levantamento histórico e caracterizações gerais do PNMFT, com 

vista à realização de um enquadramento do tema central de estudo desta 

investigação; 

 Realizar um diagnóstico da área do PNMFT no que diz respeito aos seus usos e 

às acções de gestão nesta área protegida, aplicando-se a técnica de observação 

de campo; 

 Identificar os conflitos existentes entre os actores envolvidos na gestão do 

PNMFT e a forma de percepção e condução por estes actores; 

 Identificar a existência, características, percepção e possibilidades de redes de 

relações estabelecidas entre os actores envolvidos na gestão do PNMFT; 

 Identificar se a existência de mecanismos legais garantem a implementação e 

gestão correcta do PNMFT; 



Modelo de gestão em rede para áreas protegidas: o caso do PNMFT - Brasil. 2008 

96 

 

 Sugerir um modelo de gestão participativa para o PNMFT que seja compatível 

com as características específicas da área possibilitando a mediação dos 

conflitos e o aproveitamento das redes de relacionamentos entre as organizações 

que gerem o parque. 

4.3 O percurso da investigação: os métodos. 

Segundo Lakatos (1991a), o método científico é um conjunto de actividades 

sistemáticas e racionais que possibilita alcançar os objectivos, conhecimentos válidos e 

verdadeiros, delineando o caminho a ser seguido, descobrindo possíveis erros e 

auxiliando as decisões dos pesquisadores. 

Fachin (2003:27) define método como: 

“um instrumento do conhecimento que proporciona aos pesquisadores, em qualquer 

área de sua formação, orientação geral que facilita planejar uma pesquisa, formular 

hipóteses, coordenar investigações, realizar experiências e interpretar resultados”. 

Para Carvalho (2002), o método científico é a habilidade de interrogar a natureza dos 

fenómenos, possibilitando o ordenamento dos factos de forma lógica, coerente e 

objectiva, explicando e reproduzindo os factos empíricos. 

Segundo Cavalcanti (2007), a técnica é a maneira na qual o pesquisador vai seguir 

durante o percurso da investigação. O método é estável e indica o que fazer, enquanto as 

técnicas são variáveis e indica como fazer. Assim, o método é entendido como a 

estratégia para se chegar aos resultados. 

Dessa forma, existem vários tipos de métodos, de acordo com a natureza específica de 

cada problema de investigação que se queira desenvolver. De acordo com Gil (1999) e 

Vergara (2000), os métodos podem ser ordenados em três grupos: métodos que 

propiciam a base lógica da investigação; métodos que identificam o intuito da pesquisa 

e projecto da pesquisa; e meios de investigação. 

Dentre os métodos existentes, o que proporciona a base lógica da presente investigação 

é o método indutivo. Para Cavalcanti (2007), o método indutivo parte do particular, 
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onde a generalização é um produto subsequente do trabalho de colecta de dados 

particulares. Assim, a generalização não é procurada inicialmente, mas surge como uma 

constatação a partir das observações feitas em casos concretos que confirmam a 

realidade investigada. Os empiristas Bacon, Hobbes, Loke e Hume propõem esse 

método, pois vêem que o conhecimento é fundamentado na experiência e não em 

princípios preestabelecidos.  

Dessa forma, a análise da gestão do Parque Natural Municipal do Forte de Tamandaré, 

no que diz respeito aos conflitos e às redes de relacionamento, correspondeu ao objecto 

de investigação a ser estudado. 

Utilizou-se também a estratégia correspondente ao método hipotético-dedutivo, partindo 

da percepção de uma lacuna nos conhecimentos, onde são formuladas hipóteses, e 

depois testadas a predição da ocorrência dos fenómenos abrangidos pelas hipóteses 

(Carvalho, 2002). Ou seja, o método hipotético-dedutivo aceita premissas cuja verdade 

será testada posteriori (Hegenberg, 1976). Assim, o método hipotético-dedutivo 

preocupa-se em buscar evidências empíricas para derrubar as hipóteses da investigação 

(Cavalcanti, 2007). 

Em relação aos métodos que identificam a finalidade das investigações, Vergara (2000) 

enumera um conjunto de métodos: pesquisa exploratória, descritiva e explicativa. Em 

relação a finalidade da presente investigação, o método da pesquisa é explicativa.  

Para Cavalcanti (2007:22), a pesquisa explicativa procura identificar os factores 

determinantes, para além de o descrever. É um tipo que pesquisa que busca identificar o 

porquê das coisas. Jung (2003) afirma que esse tipo de investigação procura esclarecer e 

justificar os motivos pelos quais ocorre o facto, tentando comprovar quais factores 

contribuem para a ocorrência do fenómeno investigado. Procura acrescentar 

generalizações, compor sistemas e modelos teóricos, relacionar e gerar novas hipóteses 

decorrentes de dedução lógica, exigindo síntese e reflexão. 

Quanto ao delineamento da investigação, Gil (1999) o considera como o planeamento 

da pesquisa, que envolve tanto o esboço como a previsão de análise e interpretação dos 

dados investigados. Assim, o delineamento compreende o ambiente onde os dados são 
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colectados e as maneiras de controlo das variáveis envolvidas na investigação. Esse 

método define os meios de investigação, possibilitando confrontar a teoria do problema 

estudado com os dados reais. 

Gil (1999) define dois grupos de delineamento da investigação: as fontes de papel 

(pesquisa bibliográfica e documental); e os dados fornecidos por pessoas (pesquisa 

experimental, pesquisa ex-pos-facto, levantamento, pesquisa de campo e estudo de 

caso). Dentre estes delineamentos, os utilizados na presente investigação serão 

pormenorizados na próxima secção. 

Muito embora o método científico seja uma amálgama de estruturas racionais, Souza 

(2006) considera que dedicar-se a um projecto científico, para além das suas 

caracterizações ordenadas, dos procedimentos regulares, da orientação racional, das 

regras e hipóteses, é também estar imbuído de uma identificação pessoal com o tema 

investigado. Não se deve confundir com um processo emotivo, provocando tendências 

aos resultados, mas sim, motivações para a investigação, induzindo tomada de decisões 

bem acertadas, curiosidade sem limites e aumentando assim a percepção sobre o 

fenómeno investigado. É na verdade a crença permanente dos objectivos propostos e a 

persistência diante das dificuldades e obstáculos existentes no percurso da investigação, 

motivações basilares que dá vida ao trabalho realizado. 

Com essas considerações iniciais, o trabalho desenvolveu-se com o grande interesse do 

investigador pelo eixo temático das áreas naturais protegidas. Principalmente pelos 

trabalhos já desenvolvidos, pelo mesmo na área em estudo e pela vontade de ver um 

modelo sustentável de gestão de áreas protegidas que seja realmente aplicável e 

participativo. Sendo assim, as principais etapas da investigação e os métodos utilizados 

para a recolha e análise dos dados aparecem descritos detalhadamente nos pontos 

seguintes deste capítulo. 

4.3.1 Pesquisa bibliográfica e documental. 

A descrição das fontes documentais utilizadas é de extrema importância na 

investigação, pois, a partir das fontes documentais, efectua-se o estudo exploratório 

sobre o tema de investigação em termos de produção científica, através da escolha das 
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publicações relevantes e na sistematização dos assuntos que serão abordados na 

investigação, no âmbito da revisão de literatura. Essa fase propicia delinear os 

objectivos da investigação e a construção das hipóteses de pesquisa (Souza, 2006). 

A pesquisa bibliográfica é caracterizada por Cavalcanti (2007) como um estudo 

sistematizado através de materiais já elaborados como, por exemplo, os livros e artigos 

científicos. Segundo Cervo e Berviam (2002), a pesquisa bibliográfica procura explicar 

um problema segundo referências teóricas publicadas em documentos, podendo ser 

efectuada independentemente ou como parte de uma pesquisa descritiva ou 

experimental. O objectivo de utilização desse método é conhecer e examinar as 

contribuições científicas e/ou culturais passadas e existentes sobre o problema em 

estudo, como também explorar novas áreas onde os problemas não foram bem 

esclarecidos, permitindo assim um complemento na análise das informações 

investigadas. 

Sendo considerada como o primeiro passo essencial em projectos de pesquisa, a 

pesquisa bibliográfica pode distinguir-se em dois tipos distintos de fontes: primária 

(colectadas em materiais originais que originaram outros estudos) e secundária (que são 

as obras já publicadas) (Cavalcanti, 2007). 

Já a pesquisa documental diferencia-se da pesquisa bibliográfica por constituir-se de 

materiais que ainda não receberam nenhum tipo de tratamento analítico. Como 

exemplos podemos citar os documentos conservados no interior de órgãos públicos e 

privados, pessoas que podem gerar informações para o pesquisador, entre outros 

(Cavalcanti, 2007). 

Para a presente investigação, foram utilizadas as duas fontes documentais, 

possibilitando uma maior abrangência do tema pesquisado, destacando-se as actas das 

reuniões do COMDEMA, que possibilitou o acompanhamento de todo o processo de 

criação e gestão do Parque Natural Municipal do Forte de Tamandaré (PNMFT), como 

também a postura das organizações que interferem nesta área protegida. 

Constituíram-se também como importantes recursos aos estudos exploratórios desta 

pesquisa o acervo das Bibliotecas da Universidade de Aveiro e do Instituto Superior de 
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Contabilidade e Administração de Aveiro, principalmente nas áreas da Gestão, Meio 

Ambiente, Sociologia, Filosofia, Economia, Turismo e Psicologia. Tendo em vista a 

evolução do conhecimento, para além dos livros e teses consultadas, as revistas 

científicas foram de grande importância para a actualização de informações recentes 

voltadas para o eixo temático da investigação.  

Para além dessas fontes, o advento da Internet permitiu consultas rápidas e actualização 

constante durante toda a investigação, tendo sido um recurso essencial à fase 

exploratória, como também uma ferramenta de comunicação com outros autores e 

pesquisadores da área, principalmente do Brasil. 

4.3.2 Estudo de caso. 

Segundo Gil (1999), estudo de caso é o estudo intenso e exaustivo de um ou vários 

objectos, possibilitando um amplo e pormenorizado conhecimento. Para Yin (2005), é 

uma investigação empírica, pois investiga um fenómeno contemporâneo no seu 

contexto real, mesmo quando os limites entre o contexto e o fenómeno não são claros. 

Assim, Mazzotti (2006) salienta que o estudo de caso não é um estudo histórico, mas 

que pode recorrer a factos passados para compreender o presente. 

Yin (2005) também ressalta que a investigação de estudo de caso enfrenta mais 

variáveis de interesses do que de pontos de dados, resultando em várias fontes de 

evidências com dados convergindo de forma triangular, além de se favorecer de 

proposições teóricas para conduzir a recolha e análise de dados. 

Assim, Chizzotti (2006:102) afirma: 

“o estudo de caso é uma caracterização abrangente para designar uma diversidade de 

pesquisas que coletam e registram dados de um caso particular ou de vários casos a 

fim de organizar um relatório ordenado e crítico de uma experiência, ou avaliá-la 

analiticamente, objetivando tomar decisões a seu respeito ou propor uma ação 

transformadora”. 

Segundo Yin (2005:19) existem diversas maneiras para se realizar uma pesquisa, 

dependendo das seguintes condições: “tipo de questão da pesquisa, o controle que o 
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pesquisador possui sobre os eventos comportamentais efectivos, o foco em fenómenos 

históricos, em oposição a fenómenos contemporâneos”. Tratando-se de estudo de caso, 

geralmente colocam-se questões do tipo “como” e “por que”, e o pesquisador possui 

pouco controle sobre os fenómenos investigados. 

Dessa forma, Martins e Santos (2003) afirmam que investigar é examinar uma situação 

em profundidade procurando descobrir todas as variáveis importantes para a pesquisa, 

exigindo um trabalho detalhado e com um período de tempo relativamente grande. 

Segundo alguns autores (Fidel, 1992; Yin, 2005; e Hartley, 1994), o estudo de caso é 

considerado adequado quando: 

- Existe uma grande diversidade de factores e relacionamentos; 

- Os factores e relacionamentos são observáveis; 

- Para testar uma hipótese ou teoria antecipadamente explicada; 

- É uma investigação (situação) única e reveladora; 

- Compreender os processos sociais num contexto organizacional ou ambiental; 

- Explorar diferentes processos ou comportamentos podendo gerar hipóteses e teorias; 

- Identificar factos na vida organizacional, onde a pesquisa quantitativa não seria capaz 

de reconhecer. 

Quanto a modalidade de estudo de caso, Stake (2000) identifica três tipos: intrínseco, 

instrumental e colectivo. Já Yin (2005) divide em único ou múltiplo. Para a presente 

investigação optou-se pela modalidade instrumental e/ou única. Tratando-se de um 

estudo de caso instrumental, o interesse é baseado na convicção de que a investigação 

possibilitará uma compreensão mais ampla do tema/problema estudado, podendo prover 

insights ou contradizer uma generalização já aceite. E o estudo de caso único representa 

uma verificação da teoria actual, uma circunstância incomum ou um caso inédito 

(Cavalcanti, 2007). 

4.4 Procedimentos metodológicos. 

Segundo Cavalcanti (2007), os procedimentos metodológicos fazem parte do projecto 

de pesquisa, sendo formados pela caracterização do estudo, pela definição da população, 

pela amostra e pelos instrumentos de colecta de dados. 



Modelo de gestão em rede para áreas protegidas: o caso do PNMFT - Brasil. 2008 

102 

 

4.4.1 Caracterização do estudo.  

Tratando-se da caracterização do estudo, o tipo de pesquisa utilizada nesta investigação 

é a explicativa, como mencionado anteriormente. A pesquisa explicativa, para além de 

descrever a realidade, procura compreender os factores determinantes do problema 

investigado. É um tipo de pesquisa complexa e delicada, exigindo toda a atenção por 

parte do pesquisador, evitando possíveis erros (Cavalcanti, 2007). 

4.4.2 População e amostra. 

Para definir um plano de amostragem deve-se saber “quem pesquisar” e “quantos 

pesquisar”. Definir quem pesquisar demanda que a população seja definida 

possibilitando que uma amostra apropriada possa ser escolhida (Schiffman e Kanuk, 

2000). Assim, a população pode ser representada por indivíduos, grupos ou 

organizações, onde a amostra será determinada de acordo com os objectivos da 

investigação e com o grau de confiança que o investigador assenta nos resultados 

(Cavalcanti, 2007). 

Segundo Mattar (1996), o procedimento de amostragem pode ser efectuado através de 

uma amostragem de tipo probabilística ou não probabilística. Na presente investigação 

será utilizada a pesquisa de tipo não probabilística, onde a selecção dos elementos da 

população para compor a amostra depende em parte do julgamento do investigador, 

sendo intencional. 

Para Lakatos e Marconi (1991), na pesquisa não probabilística intencional o 

investigador utiliza o seu julgamento para identificar quais membros da população irão 

possibilitar fontes de informações precisas para se atingir os objectivos da investigação. 

Assim, Minayo (1994) afirma que a amostragem ideal é aquela que permite abarcar a 

totalidade do problema investigado em todas as suas dimensões.  

No âmbito da presente investigação, a população estudada é composta pelas 

organizações que possuem interferência directa na gestão do Parque Natural Municipal 

do Forte de Tamandaré. A amostra escolhida é composta pelas organizações que fazem 

parte do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Tamandaré – 
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COMDEMA, além da Marinha do Brasil e do Programa de Desenvolvimento do 

Turismo no Nordeste do Brasil – PRODETUR/NE, que também possui interferência 

legal na gestão desta área protegida. Vale ressaltar que o COMDEMA de Tamandaré é, 

por lei, o conselho gestor do parque. 

Considera-se então o universo da pesquisa a totalidade de 18 organizações (actores) que 

interferem directamente na gestão do PNMFT (tabela 4.1): 

Tabela 4.1: Organizações que fazem parte do universo da pesquisa. 

ORGANIZAÇÕES TIPO DE 
ORGANIZAÇÃO 

ASSOCIAÇÃO DE HOTÉIS, POUSADAS, RESTAURANTES E SIMILARES DE 
TAMANDARÉ – AHPREST PRIVADA 

ASSOCIAÇÃO DOS JANGADEIROS DE TAMANDARÉ – AJT PRIVADA 

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) COSTA DOS CORAIS PÚBLICA 

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA)  DE GUADALUPE PÚBLICA 

ASSOCIAÇÃO DOS BARRAQUEIROS DO FORTE – ASBAF PRIVADA 

ASSOCIAÇÃO ONDA DA PAZ – ATOP PRIVADA 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TAMANDARÉ PÚBLICA 

CENTRO DE PESQUISA E GESTÃO PESQUEIRA DO NORDESTE – CEPENE PÚBLICA 

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE TAMANDARÉ – 
COMDEMA PÚBLICA 

FUNDAÇÃO DO PATRIMÓNIO HISTÓRIO E ARTÍSTICO DE PERNAMBUCO – 
FUNDARPE PRIVADA 

FUNDAÇÃO GILBERTO FREYRE PRIVADA 

INSTITUTO RECIFES COSTEIROS – IRCOS PRIVADA 

CAPITANIA DOS PORTOS DE PERNAMBUCO - MARINHA DO BRASIL PÚBLICA 

PARÓQUIA DE SÃO PEDRO – IGREJA CATÓLICA PÚBLICA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ PÚBLICA 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO NORDESTE DO BRASIL – 
PRODETUR/NE PRIVADA 

RESERVA BIOLÓGICA DE SALTINHO – REBIO SALTINHO PÚBLICA 

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS PRIVADA 

Fonte: Apêndice I. 

No decorrer da investigação foi mencionado, pelos actores entrevistados, outras 

organizações que, de acordo com eles, podem interferir na gestão do PNMFT. Contudo, 

estas organizações não possuem poder de voto (legal) no conselho gestor do parque, 

como também não foi observada nenhuma acção de planeamento ou gestão na área do 

parque. Dessa forma, a delimitação da rede inclui apenas as organizações que 

efectivamente possuem poder legal na gestão do Parque. 
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A amostra utilizada foi do tipo não-causal ou dirigida, ou seja, uma amostra de 

conveniência. Segundo Hill e Hill (2000), os resultados e conclusões alcançados a partir 

deste modelo de amostragem não deve ser comparado inicialmente com o todo o 

universo. Ressalta-se então que os resultados e conclusões obtidos nesta investigação 

são delimitados ao PNMFT. Tendo em vista que cada área natural protegida possui 

características específicas é necessário aplicar essa metodologia em outras áreas para 

validar cientificamente o método. 

4.4.3 Instrumentos de colecta de dados. 

Como referido e caracterizado anteriormente, as fontes de dados podem ser primárias ou 

secundárias, sendo um processo complexo. A pesquisa bibliográfica usada na presente 

investigação já foi mencionada no início deste capítulo. Dentre os instrumentos de 

colecta de dados definidos por Bressan (2006) para obter evidências, a presente 

investigação utilizou: 

 Documentação. 

Sendo uma importante fonte de dados, foram utilizados: actas das reuniões do 

COMDEMA, documentos administrativos, estudos e avaliações de artigos da media, 

entre outros. Esse material foi concebido de forma relativamente fácil, tendo o 

investigador dedicado dias na área em estudo para a recolha exaustiva de toda a 

documentação necessária para o problema investigado. 

 Dados arquivados. 

Dados arquivados em computador ou em papel que são relevantes para a investigação 

como os do COMDEMA de Tamandaré. Esses dados também foram colectados com os 

funcionários do COMDEMA através de visitas na sede e via e-mail. 

 Entrevistas. 

Este instrumento de colecta de dados segue um roteiro que considera as categorias de 

análise estabelecidas pelo investigador, embora possa modificar-se no decorrer da sua 

aplicação. Utilizou-se então um dos instrumentos tipicamente utilizados na recolha de 
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dados em ciências sociais que é a entrevista/questionário (ver Apêndice I). Este 

instrumento foi aplicado aos actores que representam as organizações que possuem 

influência na gestão do PNMFT, já listado anteriormente. O parque está localizado no 

município de Tamandaré, litoral Sul do Estado de Pernambuco, Brasil, e está justaposto 

em duas outras áreas naturais protegidas: a Área de Protecção Ambiental Costa dos 

Corais (Federal) e a Área de Protecção Ambiental de Guadalupe (Estadual). 

No âmbito desta amostra de conveniência, procurou-se aplicar a entrevista/questionário 

à totalidade dos actores que representam as organizações que possuem interferência na 

gestão do PNMFT. No entanto, existiu uma certa dificuldade de conseguir agendar 

datas e horários para a aplicação da entrevista, visto que algumas organizações estão 

localizadas fora do município de Tamandaré.  

Outro ponto também importante na investigação está relacionado com a representação 

das organizações que possuem interferência na gestão do parque. Dentre essas 

organizações, o COMDEMA também foi incluído na amostragem, visto que o mesmo 

agrega a posição de todos os conselheiros e possui poder legal na gestão do área. 

Contudo, o representante do COMDEMA é eleito pelos conselheiros, sendo um dos 

membros. Assim, no período de aplicação da entrevista/questionário o presidente 

representava a Igreja Católica através da Paróquia de São Pedro. Ou seja, como não 

poderia entrevistar uma pessoa duas vezes, optou-se por entrevistar o Presidente do 

Conselho e, quando da aplicação da entrevista à Paróquia de São Pedro, entrevistou-se o 

Padre, representante maior desta instituição no município de Tamandaré. 

Essa situação colocou, ao investigador, outra situação de escolha metodológica, já que 

foi observado o desconhecimento do representante desta organização quanto a 

existência e acções de gestão do PNMFT, inviabilizando a aplicação da 

entrevista/questionário. Visto a importância deste facto para a presente investigação, foi 

aplicada uma entrevista aberta, direccionada durante a realização da mesma (ver 

Apêndice II). Ela vai ser aplicada na dimensão amostral (N=14), mas será realizada uma 

análise conjunta apenas da parte I, pois as questões não foram iguais. Contudo os dados 

serão também analisados, visto o contributo que os mesmos também possuem para a 

presente investigação. 
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Em relação ao número elevado de perguntas da entrevista/questionário foi escolhido que 

a aplicação da mesma será feita pelo pesquisador, facilitando assim o esclarecimento 

das questões, como também possibilitando um maior aproveitamento das respostas e 

gestão do tempo. Notoriamente, optou-se por enviar o questionário por e-mail e fax, 

apenas às cinco organizações que não foi possível conseguir marcar um horário para 

aplicação da entrevista/questionário. Porém, essa alternativa não surtiu efeito, já que 

houve apenas uma resposta aos cinco enviados. 

Das quatro organizações que não responderam, é válido fazer uma observação referente 

à posição de uma delas no que tange a gestão do PNMFT, que é a Marinha do Brasil 

através da Capitania dos Portos de Pernambuco. Quando contactada, a Marinha 

manifestou-se declarando que a gestão do PNMFT não é de sua competência, desde que 

cedeu essa função à Prefeitura Municipal de Tamandaré (cessão da área do PNMFT). 

Contudo, salienta que o acordo feito entre as partes ainda não foi cumprido plenamente 

por parte da Prefeitura. Sendo assim, ela afirmou não fazer sentido responder ao 

questionário. 

Com este procedimento, foi possível obter uma dimensão amostral de N=14, 

correspondente a 78% do total de organizações que possuem interferência na área do 

PNMFT. Pode-se com isso afirmar que a amostra recolhida representa, de modo 

bastante razoável, o conjunto de organizações que interferem na gestão do referido 

Parque. 

A entrevista/questionário foi estruturada ou padronizada, seguindo-se um roteiro 

previamente estabelecido e apresentando um conjunto de variáveis associadas às redes e 

à gestão de conflitos extraídos da literatura. Segundo Moreira (1994), nas entrevistas 

estruturadas ou padronizadas o formato é rígido, onde as perguntas e a sequência da 

apresentação são permanentes. 

Neste sentido, Carmo e Ferreira (1998) destacam a necessidade de um planeamento 

anterior à sua aplicação, onde devem ser definidos os objectivos, a escolha dos 

entrevistados e a construção do guia e justificação das variáveis exploradas na 

entrevista. Para além disso, e tratando-se todavia de entrevista/questionário, os autores 

ainda salientam que após a elaboração do instrumento em si, se deva testá-lo. 
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Pelo exposto, uma vez elaborado o instrumento e respeitando-se as considerações 

acima, partiu-se para sua aplicação numa fase de pré-teste, com o objectivo de avaliar o 

tempo de sua condução e levantar questões ambíguas, com vista a sedimentar um 

instrumento de recolha de dados mais pragmático e objectivo possível. Dessa forma 

identificou-se que as questões colocadas no questionário estavam claras o suficiente 

para a compreensão de todos os entrevistados tendo-se observado apenas a necessidade 

de maior objectividade e gestão do tempo durante a aplicação, por parte do pesquisador, 

devido ao grande número de perguntas. 

O pré-teste do questionário foi realizado com uma organização do sector público e outra 

do sector privado. O receio, inicialmente por parte do pesquisador, da compreensão por 

parte dos actores entrevistados em relação as questões levantadas no questionário e o 

tempo necessário para responder foi avaliado neste pré-teste, demonstrando que o 

mesmo estava apropriado para atingir os objectivos desta investigação. O desenho do 

questionário pode ser conferido no Apêndice I. 

Conforme o exposto acima, a entrevista/questionário assumiu um carácter exploratório e 

teve como objectivo a realização de um diagnóstico sobre a gestão actual do PNMFT. A 

partir dessa ferramenta foi possível elaborar uma análise do fenómeno investigado, no 

que diz respeito às redes de relacionamentos e à gestão dos conflitos, elaborando um 

diagnóstico da gestão desta área protegida. 

Tratou-se, portanto, de um instrumento capaz de delinear o modelo de gestão de uma 

área natural protegida no espaço sob intervenção da investigação e na perspectiva de 

novas formas de gestão aplicadas actualmente, como observado nos capítulos 1, 2 e 3 da 

revisão de literatura. A natureza das questões propostas permitiu a realização de uma 

avaliação quanto à existência de uma rede de relacionamento entre os actores que 

representam as organizações que interferem na gestão da área, como também a 

percepção dos mesmo e as formas de lidar com os conflitos existentes (económicos, 

ambientais, turísticos, etc.), levando ao entendimento de um novo modelo de gestão 

para áreas naturais protegidas. 

Para o alcance de seus objectivos, a entrevista/questionário foi subdividida em quatro 

partes. A primeira reflecte questões associadas à caracterização da amostra e contempla 
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as seguintes variáveis: sexo; idade; habilitações académicas; cargo que ocupa na 

organização; tempo que representa a organização; nº total de funcionários; orçamento 

anual da organização; área geográfica de abrangência; principal objectivo da 

organização; natureza da organização; etc. 

A segunda parte continha o elenco das organizações que interferem na gestão do 

PNMFT, onde os actores entrevistados identificaram as organizações que mais contacta, 

com qual intensidade e quais objectivos. Também foram abordados quem toma a 

iniciativa dos contactos, o grau de influências destas organizações e a importância 

destes contactos para a organização. Para além disso, identificou-se o principal motivo 

das discórdias e desentendimentos, como também a compatibilidade dos objectivos 

relacionados ao parque entre as organizações entrevistadas. Procurou-se também aferir a 

sensibilidade dos inquiridos quanto a importância de cada organização para a gestão da 

área. 

Na terceira parte foram abordadas as questões referente às redes, procurando identificar 

a sensibilidade e percepção dos actores entrevistados quanto ao conhecimento, 

importância e existência de uma rede para a gestão do parque. Abordou-se a 

receptividade em aderirem a uma rede e qual organização deveria gerir, identificando 

também o objectivo principal da rede. 

Por último, a quarta parte pretendeu identificar a percepção dos actores entrevistados 

quanto ao funcionamento actual, vantagens e desvantagens do parque, como também os 

seus usos, actividades e pesquisas desenvolvidas na área em estudo. Em relação a gestão 

do parque actualmente, foi observado como funciona a troca de informações, os 

benefícios que cada organização possui, como também as questões problemáticas que 

interferem directamente na gestão da área. Identificou-se também a percepção destes 

actores quanto a existência de algum tipo de exclusão entre os actores envolvidos ou de 

“relações de força” entre a comunidade local, ambientalistas, turistas, gestores, entre 

outros actores. 

 

 



Modelo de gestão em rede para áreas protegidas: o caso do PNMFT - Brasil. 2008 

109 

 

 Observação directa. 

Tratando-se de uma área natural protegida, a análise de sua gestão induz a visitas de 

campo para a observação in loco dos actuais usos e acções de gestão, possibilitando 

assim fazer um paralelo entre a realidade local e as falas dos actores investigados. Nesta 

perspectiva, foram realizadas diversas visitas ao Parque Natural Municipal do Forte de 

Tamandaré com o objectivo de desenvolver uma observação sistemática, sendo um 

contributo adicional à interpretação da realidade em questão.  

Embora não tenha havido a aplicação de nenhuma técnica referenciada na literatura para 

a observação de campo (e.g. mais de um observador), essa acção teve o objectivo de 

realizar uma observação consciente, possibilitando aprofundar a capacidade de 

seleccionar informações pertinentes à investigação e torná-las fidedignas. Importa 

salientar, que o investigador já obteve experiências anteriores na área em estudo, 

inclusive desenvolvendo pesquisas e actividades de gestão, propiciando um maior 

conhecimento e contacto mais directo com a realidade do Parque, que se manifestou ser 

de grande relevância para a presente investigação. 

Dessa forma, procurou-se observar questões associadas às infra-estruturas existentes, o 

uso público, às acessibilidades e delimitação do Parque, as actividades de preservação 

ambiental, o comércio existente no local entre outros atributos relacionados às variáveis 

exploradas na entrevista/questionário descritos no ponto anterior. Foram então 

realizadas visitas ao PNMFT nos meses de Novembro e Dezembro do ano de 2007, 

onde as observações in loco produziram alguns registos fotográficos que podem ser 

conferidos nos capítulos 5 e 6. Em relação às observações em campo, as informações 

obtidas mediante a interpretação dos dados fomentam um processo descritivo e 

estruturado que produzirá o diagnóstico sobre a gestão do PNMFT, numa perspectiva de 

gestão de conflitos e redes (ver capítulo 5). 

 Observação participante. 

Com o intuito de melhor entender a dinâmica da gestão do PNMFT, para além das 

observações em campo, foi utilizado, como meio complementar, a técnica de 

observação participante nas reuniões do COMDEMA de Tamandaré e em reuniões com 

o Ministério Público Federal para mediar conflitos. É importante salientar que, tratando-
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se de um estudo de caso, é relevante utilizar várias fontes de evidência, além de criar um 

banco de dados para o estudo de caso, mantendo o encadeamento das evidências e 

aumentando a fidedignidade das informações (Yin, 2005). 

4.4.4 Técnicas de análise dos resultados. 

Foram utilizadas algumas técnicas de análise dos resultados para a 

entrevista/questionário tendo em vista as informações quantitativas e qualitativas, que 

serão detalhadas nos pontos a seguir, facilitando assim a compreensão de todas as 

etapas. 

 Entrevista/questionário. 

Tendo em conta o pequeno número da amostra analisada na referida pesquisa, não foi 

necessário utilizar o programa estatístico Statistical Programme for Social Science – 

SPSS para a análise das informações quantitativas e qualitativas. Contudo, vale a pena 

ressaltar a importância dessa ferramenta de análise para investigações que utilizem 

grandes amostras, como também um grande número de variáveis, como é o caso da 

análise de redes (SPSS, 1993). 

Assim, a ferramenta utilizada, na presente investigação, para analisar os dados da 

entrevista/questionário foi o Microsoft Office Excel. Para registar as informações foram 

utilizados gravador, máquina fotográfica e de filmar, procurando registar o maior 

número de informações possíveis. Dessa forma, após a aplicação dos questionários 

iniciaram-se os procedimentos de depuração dos dados. 

Utilizou-se o procedimento de transcrição integral, possibilitando o registo de um maior 

número de informações extremamente importantes ao contexto da investigação, 

obtendo-se detalhadamente todos os discursos dos actores entrevistados. Mesmo tendo 

como desvantagem a exigência de um maior trabalho e dispêndio de tempo, a 

transcrição integral pode permitir todos os tipos de análise, sendo aconselhável para 

amostras inferior a 30 entrevistados (Moreira, 1994). 

Tendo em conta que as investigações ligadas às redes ainda são incipientes, 

principalmente referentes as redes de organizações em áreas naturais protegidas, será 
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utilizada a metodologia usada por Costa (1996) na sua pesquisa sobre a rede 

administrativa do turismo em Portugal. Desta forma, esta pesquisa abordará 

simultaneamente algumas técnicas estatísticas comuns (descritiva), assim como algumas 

formas de análise relacional que permite o estudo das características das relações 

estabelecidas entre as organizações. 

Segundo Costa (1996:277, tradução nossa): 

“despite its methodological shortcomings sociometric analysis is a growing field within 

social sciences which offers a great potential for scientists interested in the study of the 

reasons which are the basis of the creation of webs of organisations, strategic alliances, 

horizontal and vertical integration of economic activities, etc”. 

Para as áreas naturais protegidas o potencial da análise sociométrica também é enorme, 

tendo em conta que possibilita o estudo da forma como os diferentes tipos de 

organizações (privadas e públicas) podem estar reunidas e interligadas numa rede para 

gerir a área, quem está no centro e na periferia desta rede, entre outros pontos. 

As técnicas para interpretação e representação de redes utilizadas foram (Costa, 1996): 

a) Matrizes e sociogramas. 

O objectivo central desta investigação foi examinar o modelo de gestão do PNMFT 

através das redes de relações, como também os conflitos existentes entre os actores 

envolvidos na gestão, acreditando que a eficiência e a eficácia do planeamento e da 

gestão adequada do Parque dependem do modelo utilizado. Para realizar a análise da 

gestão da área, foi observado o tipo de estrutura organizacional e as formas de conduzir 

os conflitos, dando grande ênfase nos métodos capazes de examinar o tipo e as 

características das ligações existentes entre os actores que interfere na gestão do Parque. 

Tratando-se de uma rede de relações estabelecidas entre organizações, as informações 

obtidas comummente são representadas no formato de matriz, onde os actores são 

inseridos nas linhas e as variáveis estudadas inseridas nas colunas. 

Segundo Costa (1996), as matrizes são particularmente úteis para representações de 

dados extensos, para além de ser usada ao lado de outras representações matemáticas 
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gráficas complexas. Contudo, tratando-se da complexidade das redes, onde existem 

muitos actores e variáveis, a matriz pode não ser suficiente para fazer uma análise 

completa da rede. Dessa forma, também foram utilizadas outras técnicas para analisar os 

dados colectados. 

Dentre as representações mais utilizadas para representar e analisar os dados, estão os 

gráficos. Para representar dados de sociometria, utilizam-se os sociogramas, que são 

eficazes para a visualização das ligações estabelecidas entre os actores numa rede 

(Wasserman & Faust, 1994). Sendo assim, serão utilizados vários sociogramas nesta 

pesquisa com o intuito de descrever o tipo de rede de relações entre as organizações que 

fazem parte da gestão do PNMFT (para uma análise expandida desta técnica ver Knoke 

& Kuklinski, 1982). 

Alguns investigadores propuseram formas mais complexas de sociogramas com 

representações tridimensionais, sendo bastante útil para examinar as características 

complexas das redes (Costa, 1996). Todavia, não serão utilizados sociogramas 

tridimensionais nesta pesquisa, devido à necessidade de utilização de um software 

específico. Mas serão utilizados outros tipos de sociogramas capazes de explorar as 

relações estabelecidas entre os actores da rede. 

Para Costa (1996:260), as redes possibilitam a representação das relações entre 

organizações, objectos, etc. Neste contexto, os sociogramas são modelos capazes de 

permitir a visualização das formas como esses elementos são unidos uns aos outros. 

Assim, Knoke (1990) define os elementos que representam as organizações (actores) 

numa rede como “nós”, “agentes” ou “posições” e as ligações estabelecidas entre essas 

organizações de “limites”, “arcos” ou “links”. Como exemplo, temos a figura 4.1, que 

ilustra uma rede uni-dirigida envolvendo 4 actores. 
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Figura 4.1: Exemplo de uma rede uni-dirigida. 

A

C

D

B

 
Fonte: Adaptado de Costa, 1996:261. 

Contudo, as redes podem assumir formas mais complexas, como está demonstrado na 

figura 4.2, onde se mostra também a direcção das relações criadas entre os actores, ou 

seja, uma rede dirigida. Desta forma, quando a relação estabelecida entre dois actores 

envolver a troca de informações nos dois sentidos será representada com duas setas em 

direcções opostas (Costa, 1996). 

Figura 4.2: Exemplo de uma rede dirigida. 

A

C

D

B

 
Fonte: Adaptado de Costa, 1996:261. 

As representações de gráficos de redes dirigidas oferecem grandes potencialidades, 

sendo necessário o estudo de toda a população e tempo para a identificação de todas as 

direcções. Contudo, tendo em conta as dificuldades em identificar todas as direcções 

precisas das relações entre os actores, diante do factor tempo da presente investigação, 

foi seleccionado trabalhar com as redes uni dirigidas. 
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b) Equações matemáticas. 

Mesmo tendo salientado o grande potencial oferecido pelos sociogramas para interpretar 

e analisar as informações em rede, existe uma limitação na avaliação completa e precisa 

das interligações estabelecidas entre os actores dentro da rede. Sendo assim, é comum a 

utilização de outras técnicas em conjunto, tais como as equações matemáticas, que 

possibilita uma visão mais profunda e rica dos problemas investigados (Knoke & 

Kuklinski, 1983). Para a presente investigação, foram utilizadas algumas equações 

matemáticas, para além das análises de sociogramas, com o intuito de obter a forma e a 

intensidade das relações estabelecidas entre as organizações que possuem interferência 

na gestão do PNMFT. 

Sendo assim, o “Índice de Conectividade” (IC) de um actor numa rede será entendido 

como a proporção entre o número de arcos ligados ao actor, e o número total de ligações 

que podem ser ligados ao mesmo, como pode ser observado na equação 4.1. Devido às 

relações dirigidas não serem abordadas nesta investigação, Costa (1996) salienta que o 

número máximo de “nós” ou “laços” potencialmente ligados a um actor é “N-1”, ao 

invés de “N”. Esse índice será particularmente útil para identificar as organizações que 

possuem ligações mais intensas, maior poder de negociação e decisão, acesso as 

informações, etc. 

Equação 4.1: Índice de Conectividade – IC. 

IC = n1 / N-1

n1 = nº existentes de arcos
N = nº da população

 
Fonte: Adaptado de Costa, 1996:262. 

Na investigação, será utilizado o termo “proeminente” para designar os actores que 

estão no centro de vários “links” na rede, tendo como significado a centralidade e o 

prestígio. Com base nisso, os actores serão classificados de acordo com o seu número 

de vínculos com os outros actores da rede, podendo ser: “proeminente” ou “periférico”, 

“visível” ou “anónimo” (Wasserman & Faust, 1994). Tratando-se de uma área natural 
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protegida, a evidência entre as organizações que interferem na gestão do PNMFT está 

directamente ligada à noção de poder e controle na gestão.  

Já a “Máxima Conectividade da Rede” (MCN) será entendida como o número máximo 

de “links” que uma rede possa conter, de acordo com a equação 4.2. Lembrando que, 

como as redes dirigidas não serão analisadas no âmbito da presente investigação, os 

cálculos serão realizados com base de combinações. Vale a pena ressaltar ainda, que 

este índice possui grande importância nesta investigação, oferecendo um quantitativo 

capaz de medir a intensidade das ligações estabelecidas entre os actores da rede (Costa, 

1996). 

Equação 4.2: Máxima Conectividade da Rede. 

 
Fonte: Costa, 1996:263 

Observando as equações acima, a “Conectividade da Rede” (CN) será entendida como a 

proporção entre o número de “links” existentes e o número máximo de “links” 

existentes numa rede (equação 4.3) (Barnett & Rice, 1985; e Costa, 1996). 

Equação 4.3: Conectividade da Rede. 

 
Fonte: Costa, 1996:263 

Esta equação também será útil para verificar a forma como os grupos de actores estão 

ligados uns aos outros, levando em conta variáveis como tamanho, natureza, etc. Além 

disso, o estudo destes agrupamentos poderá oferecer explicações úteis à investigação, 
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como a razão pela qual alguns actores privilegiam relações com certos actores da rede, 

ou se a intensidade das relações modificam de acordo com a natureza da organização, 

entre outros (Costa, 1996). 

Segundo Wasserman e Faust (1994) e Zachary (1984), “círculos” de organizações são 

subgrupos de organizações, que mesmo estando em rede, são um subgrupo mais coeso e 

mais forte, onde a comunicação é mais frequente. Além disso, Knoke (1990) afirma que 

nestes “círculos” de organizações os membros promovem atitudes sociais e políticas 

homogéneas. Em análise sociométrica, apesar de existir na literatura teorias sobre as 

características destes “círculos”, não possuem técnicas de análise para identificar e 

medir as coesões internas desses subgrupos de actores. Para superar esta lacuna, Costa 

(1996) criou uma equação chamada de “Conectividade do Grupo” (CG) que define a 

força relativa de um grupo em relação às outras partes da rede (ver equação 4.4). 

Equação 4.4: Conectividade do Grupo. 

Onde:
nt = nº de arcos existentes na rede
r = tamanho do grupo
N = tamanho da população

 
Fonte: Adaptado de Costa, 1996:264 

Segundo Capobianco (1979/80), a determinação da força de um ponto num gráfico está 

relacionada com o aumento do número de componentes conectados após a retirada do 

ponto. Assim, a remoção de alguns actores de uma rede pode conduzir a sua 

fragmentação, criando subgrupos, principalmente quando estes actores possuem poucas 

ligações à rede e/ou quando a sua ligação depende directamente de outros actores. O 

estudo da força dos pontos contribuirá para identificar se os actores ligados à gestão do 

PNMFT, possuem relações fortes de forma unânime ou se a retirada de alguns actores 

pode fragmentar a rede, ao ponto de acabar a estrutura administrativa do Parque, 

comprometendo a gestão participativa e democrática da área. 
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A figura 4.3 exemplifica uma rede completamente interconectada, onde todos os actores 

estão ligados uns aos outros, directa ou indirectamente. Contudo, seguem mais duas 

situações distintas (figuras 4.4 e 4.5) onde, na primeira, a remoção de um actor da rede 

deixa os outros “nós” ligados, considerando-se a resistência desse actor na rede “zero”. 

A outra situação, a remoção de um actor implica imediatamente a fragmentação da rede. 

Neste caso, a força desse actor na rede é “1”, tendo em conta que a sua remoção implica 

a criação de uma “outra” rede ou subgrupos (Costa, 1996). 

Figura 4.3: Exemplo de uma rede completamente interconectada. 

A

D

B

E

C

 
Fonte: Adaptado de Costa, 1996:265. 

 

Figura 4.4: Exemplo de uma rede em que todos os “nós” permanecem interligados após 
a remoção de um actor. 

A

D

B

E

 
Fonte: Adaptado de Costa, 1996:265. 
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Figura 4.5: Exemplo de uma rede que se torna desconectada após a remoção de um 
actor. 

A

D

E

C

 
Fonte: Adaptado de Costa, 1996:265. 

c) Análise do conteúdo – Perguntas abertas. 

Segundo Holsti (1964), a análise do conteúdo é uma técnica de comunicação onde o 

conteúdo é transformado em dados que podem ser resumidos e comparados de forma 

objectiva e sistemática através de regras de categorização permitindo a análise científica 

da comunicação das mensagens. Para além disso, Crandal (1994) afirma que essa 

técnica também permite ao investigador analisar o conteúdo verificando a validade de 

outros tipos de dados, como as informações decorrentes de atitudes e comportamentos 

sociais. Contudo, Weber (1990) e Holst (1964) afirmam que existem dois requisitos que 

devem ser respeitados na utilização da análise técnica de conteúdo: primeiro, a análise 

deve ser confiável; e segundo, as variáveis explicativas de um problema devem ser 

mutuamente exclusivas. 

Utilizadas para comparar níveis de comunicação reflectindo os padrões culturais de 

grupos, como também para descrever tendências no conteúdo da comunicação, a análise 

técnica do conteúdo, é também uma excelente ferramenta para analisar as informações 

obtidas através das perguntas em aberto. Esta técnica auxilia na identificação das 

mensagens transmitidas pelos inquiridos, na agregação mutuamente exclusivas em 

grupos de variáveis, tendo ainda o contributo da análise quantitativa (Costa, 1996). 

Assim, esta foi uma das técnicas escolhidas para analisar as informações recolhidas 

pelas questões em aberto incluídas na entrevista/questionário. 
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d) Testes. 

Os testes são um dos instrumentos estatísticos mais utilizados pelos pesquisadores. 

Existe uma variedade de testes, que deve ser escolhido de acordo com os objectivos de 

cada pesquisa. E para isso, os métodos estatísticos devem ser usados com cautela e 

explicados etapa à etapa (Costa, 1996).  

No entanto, não serão realizados testes na presente investigação devido a dimensão 

reduzida da amostra. Mesmo não sendo necessário em amostras pequenas a utilização 

destes testes, será realizado o cálculo utilizando o teste Kolmogorov-Smirnov (K-S) 

como forma de demonstração desta metodologia em análise sociométrica (equação 4.5). 

Equação 4.5: Teste Kolmogorov-Smirnov (K-S). 

Teste de Kolmogorov-Smirnov (K-S)

ET = D = supremo  [S (x) – F0 (x)] 
x

Onde:
D = supremo da diferença em valor absoluto entre S(x) e F0(x)
F0 = função de distribuição populacional
Sx = função de distribuição empírica ou da amostra
x = variável

 
Fonte: Adaptado de Guimarães e Cabral, 1997:377. 

Assim, de acordo com Guimarães e Cabral (1997) o Teste K-S é um teste de qualidade 

de ajuste entre a função de distribuição populacional ou de análise da proximidade. Para 

utilizar esse teste, é necessária uma distribuição populacional contínua e inteiramente 

especificada. 

4.5 Avaliação da metodologia. 

Após ter detalhado as opções metodológicas escolhidas para esta investigação, 

mencionadas nos itens acima, é importante discutir agora os pontos fortes e fracos da 

metodologia adoptada, como também delinear algumas alternativas. 

Inicialmente, e tratando-se de uma análise sociométrica, já foi mencionado 

anteriormente o potencial desta metodologia para analisar os fenómenos estudados nesta 

investigação. Assim, a análise de rede permite uma análise abrangente da complexidade 
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das relações estabelecidas entre os grupos de actores que representam as organizações 

que interferem directamente na gestão do PNMFT. 

Apesar do seu potencial para este tipo de análise relacional, existem algumas limitações, 

como a inexistência de estudos utilizando essa metodologia para a gestão de áreas 

naturais protegidas, dificultando comparações e reflexões. Contudo, a presente 

investigação torna-se um contributo para a área científica, podendo ser considerada 

pioneira. 

Para Costa (1996), outra fraqueza que pode ser observada em análise de redes é a falta 

de informação sistematizada, sendo necessário um trabalho extenso de pesquisa para 

escolher as melhores técnicas. O autor também afirma que são necessários utilizar 

vários pacotes estatísticos para analisar dados sociométricos, tratando-se de grandes 

amostras. No caso desta investigação, não foi necessário utilizar esses pacotes 

estatísticos devido à pequena dimensão da amostra estudada. 

Para além da diversidade de métodos que o investigador pode escolher, existem outras 

tomadas de decisão necessárias tratando-se a sociometria. Um exemplo foi o 

estabelecimento, nesta tese, dos limites da rede de organizações que gerem o PNMFT. 

Tendo em conta que as organizações que gerem o Parque possuem relações formais e 

informais com várias organizações para a execução das suas acções, o limite da rede 

aceite poderia ser considerado para além das instituições que possuem poder de voto no 

COMDEMA de Tamandaré. Contudo, tal suposição não foi levada em consideração 

pois acreditou-se que para a presente investigação as organizações que realmente 

influenciam na gestão do PNMFT são as que possuem poder legal. 

Com respeito aos métodos que foram utilizados para reunir as informações em 

Tamandaré, alguns comentários devem ser feitos. Apesar da aplicação da 

entrevista/questionário, bastante utilizado em pesquisas sociométricas, a observação in 

loco também foi de grande importância para obter informações, como também a 

utilização de outras técnicas, como a recolha de dados primários (actas das reuniões do 

COMDEMA). 
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Ainda em relação à metodologia de recolha da informação, também tem que ser 

mencionado que a aplicação da entrevista/questionário com a presença do investigador 

contribuiu fortemente para o direccionamento dos temas abordados, para o 

esclarecimento das questões, e para gestão do tempo. Contudo, como já foi descrito 

anteriormente houve a necessidade de enviar a entrevista/questionário por e-mail e via 

fax para cinco organizações. Mas apenas uma respondeu, demonstrando que essa 

metodologia não seria a mais adequada. 

Outro assunto que deve ser mencionado é que, embora as perguntas abordem temas 

conflituosos, os entrevistados responderam livremente sobre todos os pontos abordados, 

sem nenhum tipo de restrição. Esta informação possui grande relevância para a presente 

investigação, tendo em vista que poderá ser feita uma análise “real” dos conflitos e das 

limitações na gestão do PNMFT. 

Finalmente, outra observação que deve ser feita quando da utilização da análise 

sociométrica, é que a mesma envolve processos de pesquisa caros e demorado. Mesmo 

a presente investigação estudando um universo pequeno, cada entrevista demorou 

aproximadamente 2 horas (total de 28 horas) e envolveu custos locais (transporte, 

alojamento, alimentação, telefone, fax, etc.) podendo chegar a aproximadamente 1.500 

euros. 

4.6 Conclusão. 

Observou-se neste capítulo a descrição detalhada das metodologias utilizadas para a 

análise da gestão do PNMFT. Tratando-se de um estudo de caso, foi abordada a 

metodologia apropriada enfatizando os procedimentos empregados para atingir os 

objectivos da investigação. 

De acordo com os métodos científicos existentes para a realização de uma pesquisa, 

observou-se que as análises sociométricas foram escolhidas devido a grande valia que a 

mesma possibilita em análise de redes. Para isso, foram agregadas técnicas de análise 

dos resultados, possibilitando uma análise mais profunda e detalhada do tema 

investigado, diminuindo as limitações que porventura possam existir. 
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CAPÍTULO 5 – ANÁLISE DE DADOS I – ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO 
PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO FORTE DE TAMANDARÉ 

5.1 Introdução. 

Após a realização da revisão de literatura sobre a gestão das áreas naturais protegidas, 

nomeadamente os parques, abordando as redes de relações existentes entre os actores e 

a gestão de conflitos, foram evidenciados estudos de caso de áreas protegidas brasileiras 

tentando fazer o paralelo da teoria com a prática. Também foi detalhado todo o processo 

metodológico que direccionou a presente investigação procurando esclarecer cada passo 

e a importância dessa metodologia para o caso em estudo. 

Com referência a isto, será discutido neste capítulo o processo de criação do PNMFT, 

tendo em conta a importância dos acontecimentos iniciais e sua interferência na actual 

gestão. Será feita uma descrição das actividades e experiências de gestão já realizados 

na área, como também seus usos actuais, programas e projectos. Em relação à gestão do 

Parque, serão mencionadas as leis que interferem directa e indirectamente nesta área 

protegida, além de abordar as instituições gestoras e as acções de planeamento 

empreendidas. 

5.2 Parque Natural Municipal do Forte de Tamandaré – PNMFT. 

O Parque Natural Municipal do Forte de Tamandaré (PNMFT) localiza-se no município 

de Tamandaré, litoral Sul do Estado de Pernambuco, Brasil. O município está a 

aproximadamente 110 km da capital do Estado, Recife, e ocupa uma área de 190 km2, 

com uma população de 18.137 (ver figura 5.1) (IBGE, 2000). 
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Figura 5.1: Mapa de localização do município de Tamandaré. 

Tamandaré

Recife

 
Fonte: FUNDARPE (2005:3). 

A economia da região, onde se localiza o município de Tamandaré está baseada no 

cultivo da cana-de-açúcar, do coco e na actividade pesqueira. Por volta da década de 50, 

o município teve um grande crescimento, tendo intensificado expansão da actividade 

turística, destacando-se o segmento da segunda residência. Apesar de o turismo ser uma 

actividade recente na região, observa-se um crescimento nos últimos anos, sendo alvo 

de investimentos em infra-estruturas básicas e turísticas. Para além disso, o município 

de Tamandaré está inserido nas áreas de interesse turístico denominadas “Costa 

Dourada” e “Pólo Costa dos Arrecifes”, considerada prioritária dentro do Programa de 

Desenvolvimento do Turismo no Nordeste – PRODETUR/NE, do Governo do Estado 

de Pernambuco (FUNDARPE, 2005 e PMT, 2003-2008). 

Tendo em conta a apetência de Tamandaré para o turismo ligado à natureza, o 

município possui quatro unidades de conservação, sendo o Parque Natural Municipal do 

Forte de Tamandaré uma dessas áreas. O PNMFT surgiu com a denominação Parque 

Natural Municipal, de acordo com o SNUC, por meio do Decreto nº 013/2003, de 10 de 

Setembro de 2003. Abrangendo uma área de 349hectares, possui uma área continental 
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(Forte Santo Inácio de Loyola, Capela e antigo cemitério) e marítima (‘Área de 

Recuperação do Ambiente Recifal’) (PMT, 2003). 

5.3 O processo de criação do Parque Natural Municipal do Forte de Tamandaré – 

PNMFT. 

A criação do PNMFT teve início em Setembro de 2000, quando se iniciou no 

COMDEMA de Tamandaré as discussões relacionadas com os impactos causados pelas 

obras do PRODETUR/NE-I, na área do Centro Turístico (CT) de Guadalupe (ver figura 

5.2). Esses impactos ambientais causados pelas obras do sistema rodoviário atingiram 

os ambientes costeiros e marinhos, onde foi instaurado, pela Promotoria de Justiça da 

Comarca do Município de Rio Formoso, um Inquérito Civil Público para apurar as 

responsabilidades pelos danos causados (FUNDARPE, 2005 e PMT, 2003-2008). 

Figura 5.2: Impactos causados pelas obras do CT-Guadalupe – Sistema Rodoviário. 

 
Fonte: Estima, Março/2004. 

Consequentemente, as obras foram embargadas e foi feito um acordo entre as partes 

envolvidas (COMDEMA de Tamandaré, Governo do Estado de Pernambuco e 

Prefeitura de Tamandaré), possibilitando a negociação, que culminou num “Termo de 

Ajustamento de Condutas” com medidas mitigadoras, compensatórias e preventivas 

relacionadas aos danos causados, com a menção das respectivas responsabilidades pelas 

partes envolvidas (FUNDARPE, 2005 e PMT, 2003-2008). 
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Estas discussões ocorreram durante as reuniões do COMDEMA e em reuniões no 

Ministério Público Estadual e Federal. Entre as medidas compensatórias propostas, um 

dos conselheiros do COMDEMA (ONG ambiental) sugeriu a criação de uma unidade 

de conservação de protecção integral no município de Tamandaré. Inicialmente, pensou-

se num Parque Estadual na região da Praia dos Carneiros, área afectada pelos impactos 

das obras. Contudo, devido às dificuldades inerentes ao processo de desapropriação do 

terreno por parte do Governo do Estado de Pernambuco, a ONG ambiental sugeriu a 

criação de um Parque Municipal na área onde se encontra o Forte Santo Inácio de 

Loyola e a “Área de Recuperação do Ambiente Recifal” (ver figura 5.3). Essa área é de 

domínio público e a referida ONG já havia desenvolvido várias acções de preservação e 

conservação ambiental, viabilizando assim o processo de consulta pública para a criação 

deste espaço protegido, de acordo com o SNUC. Dessa forma, no final do ano de 2002, 

a ONG (Projeto Recifes Costeiros) enviou ao COMDEMA de Tamandaré um 

documento contendo uma exposição de motivos para a criação de um Parque Natural 

Municipal na área mencionada (FUNDARPE, 2005 e PMT, 2003-2008). 

Figura 5.3: Vista aérea do Parque Natural Municipal do Forte de Tamandaré – PNMFT. 

 
Fonte: GoogleEarth, 2008. 
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Para a escolha da área do Parque foram considerados alguns factores (FUNDARPE, 

2005): 

 A importância histórica e ambiental da Baía de Tamandaré, já tendo sido 

considerada como o melhor porto natural do Estado de Pernambuco; 

 O Projecto Recifes Costeiros (UFPE/CEPENE-IBAMA/FMA/BID), que desde 

1998 desenvolve uma série de experimentos de pesquisa e gestão na área; 

 A existência do Centro de Pesquisa e Gestão dos Recursos Pesqueiros do Litoral 

Nordeste – CEPENE/IBAMA (que já foi Lazareto e Patronato João Coimbra); 

 A falta de integração do Forte Santo Inácio de Loyola com a comunidade local; 

 A existência de três áreas naturais protegidas no município (Reserva Biológica 

Saltinho, Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais e Área de Proteção 

Ambiental de Guadalupe); e 

 A necessidade de recuperação e preservação do Forte Santo Inácio de Loyla. 

Essa proposta foi votada entre os conselheiros do COMDEMA e foi aprovada, por 

unanimidade, sendo posteriormente enviada ao Executivo Municipal para editar o 

decreto de criação do Parque, que ocorreu em 10 de Setembro de 2003 (PMT, 2003; e 

PMT, 2003-2008). 

Coube então ao PRODETUR/NE, instituição causadora dos impactos no município, 

através do Termo de Ajustamento de Conduta, arcar com os custos do restauro do Forte 

e da Capela de Santo Inácio de Loyla, da implantação do PNMFT e da elaboração do 

plano de manejo desta área protegida. Estas acções estão descritas no Plano de 

Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável – PDITS (BNB, s.d; e PMT, 2003-

2008). 

Uma das medidas compensatórias acordadas durante as negociações para a finalização e 

assinatura do “Termo de Ajustamento de Condutas” é o repasse de, no mínimo, 0,5% do 

valor total das obras do sistema rodoviário do CT-Guadalupe, obra que ocasionou os 

impactos. Esse recurso vai ser destinado ao Fundo Municipal de Meio ambiente de 

Tamandaré para ser utilizado também nas acções de implantação do PNMFT, de acordo 

com as normas estabelecidas no SNUC (ver capítulo 1) (FUNDARPE, 2005; e PMT, 

2003-2008). 
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Esse Termo ainda não foi assinado e o repasse de 0,5% como também o recurso 

destinado para a recuperação do Forte e da Capela de Santo Inácio de Loyla e 

implementação do Parque ainda não foram realizados até o momento de aplicação desta 

pesquisa. Embora já tenham passados vários anos desde a criação do PNMFT com 

inúmeras reuniões, conflitos e acordos, o Parque actualmente só existe no papel (ver 

capítulo 1). 

De acordo com o Art. 1º do Decreto nº 013 de 10 de Setembro de 2003, são objectivos 

do PNMFT (PMT, 2003:1): 

“manter a integridade do patrimônio histórico-cultural que o Forte de Tamandaré 

representa para o município; ordenar o uso da área pública onde está inserido o Forte 

de Tamandaré; preservar os ambientes naturais costeiros e marinhos da Baía de 

Tamandaré; incentivar as manifestações culturais e turísticas compatíveis com a 

preservação ambiental e do patrimônio histórico-cultural; possibilitar o 

desenvolvimento de pesquisa científica e programas de educação ambiental”. 

5.4 Caracterização da área do PNMFT. 

Tendo em vista a importância histórica e ambiental onde se encontra o PNMFT, é 

necessário fazer uma caracterização da área, procurando enquadrar todas as possíveis 

abordagens e conteúdos, fomentadores dos conflitos e redes de relacionamentos 

existentes actualmente. 

5.4.1 Aspectos históricos e culturais. 

Segundo Santos (2000), por volta da segunda metade do século XVI até o início do 

século XX existiu na Baía de Tamandaré, onde hoje se encontra o PNMFT, o Porto de 

Tamandaré. Sendo considerado o melhor ancoradouro da região, o Porto serviu para 

transportar o açúcar dos engenhos e teve grande importância para o povoamento da 

época, tendo entrado em decadência com o surgimento das ferrovias e rodovias. 

Dessa importância histórica, surgiu o Forte Santo Inácio de Loyla, construído pelo 

engenheiro Francisco Correia Pinto, mas tendo sua construção iniciada em 1646 por 

João Fernandes Vieira. O objectivo da construção do Porto de Tamandaré foi para 
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guardar o local dos ataques dos holandeses e servir de protecção às embarcações 

portuguesas. Tamandaré fez-se presente nas seguintes fases históricas: na Guerra contra 

os holandeses; na Guerra dos Mascates; na Revolução de 1817; na Guerra dos Cabanos; 

sediando as Forças Federais em 1898; na Segunda Guerra Muncial; e na Revolução de 

1964 (Santos, 2000). 

Assim, a Fortaleza é considerada um dos principais marcos da história pernambucana, 

sendo o único exemplar fora dos limites da Região Metropolitana do Recife (RMR) e 

tombado a nível Estadual. Mesmo sendo um património tombado, nenhuma acção de 

protecção ou conservação foi realizada até o momento por parte do órgão competente 

(FUNDARPE, 2005). 

Tendo sua construção finalizada em 1677, a fortaleza fica a 500 metros do mar 

possuindo um formato quadrangular e baluartes em ponta nos quatros vértices de 

quadrado, estes ligados entre si pelos terraplenos e pelo pavimento superior. O fosso e a 

rampa, dos quais não existem mais vestígio, circundavam o Forte Santo Inácio de Loyla 

(ver figura 5.4). O Forte foi construído com blocos de arenito provenientes dos recifes 

de corais existentes na baía de Tamandaré, muito utilizado na época para construções. 

Hoje pode-se observar nos blocos de arenito existentes na fortaleza a presença de 

algumas espécies de corais, cuja sua existência remonta a aproximadamente 5 mil anos 

atrás (FUNDARPE, 2005). 
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Figura 5.4: Vista aérea do Forte Santo Inácio de Loyola. 

 
Fonte: GoogleEarth, 2008. 

Actualmente o Forte Santo Inácio de Loyla é utilizado como base do farol de navegação 

para orientação das embarcações, possuindo uma casa de apoio para o faroleiro. Como o 

farol não é mais manual, a casa serve apenas de poio para a Marinha do Brasil, quando 

visitam a área. Vale a pena salientar, que o farol e a casa do faroleiro não fazem parte da 

composição original da fortaleza que, mesmo estando em precário estado de 

conservação, ainda mantêm suas características construtivas. 

O Forte Santo Inácio de Loyola é conhecido pela comunidade local como “Forte de 

Tamandaré”. Segundo a Exposição de motivos para a criação do Parque, elaborada pelo 

Projecto Recifes Costeiros, o Forte está em avançado estado de degradação, inclusive 

com perda de algumas características originais, sendo necessária uma restauração 

urgente (FUNDARPE, 2005). 

De acordo com o valor inestimável para a história de Pernambuco e pela atractividade 

turística, o Forte Santo Inácio de Loyola foi tombado através do Decreto Estadual n.º 

20.914, de 08 de Outubro de 1998 e republicado em 08 de Abril de 1999. A Fundação 

do Património Histórico e Artístico de Pernambuco – FUNDARPE homologou a 

Fortaleza ficando, dessa forma, amparada por legislação específica e incorporado ao 
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Património Histórico do Estado de Pernambuco. Como património tombado, fica 

proibida qualquer intervenção física na Fortaleza e no polígono tombado, sem a prévia 

análise da FUNDARPE e posterior decisão do Conselho Estadual de Cultura 

(FUNDARPE, 1999). 

5.4.2 Descrição física do PNMFT. 

Como mencionado anteriormente, a área do PNMFT abrange, segundo o seu decreto de 

criação (PMT, 2003), uma área de 349hectares, possuindo área continental e marinha 

(ver figura 5.5). Sendo assim, segue a descrição física das duas áreas, para um melhor 

entendimento dos seus usos e gestão. 

Figura 5.5: Delimitação do Parque Natural Municipal do Forte de Tamandaré – 
PNMFT. 

 
 

Fonte: Projeto Recifes Costeiros – UFPE/CEPENE/IBAMA/FMA/BID, 2003. 

 A Área Marinha. 

A Baía de Tamandaré possui grande importância ambiental, sendo uma reentrância na 

costa formada em decorrência da estrutura de falhamento típico de litorais atlânticos. 

Morfologicamente, apresenta-se de forma semicircular com concavidade e simetria 
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quase perfeita. A sua concavidade comprova a forte acção regularizadora do mar, 

modulada pelo efeito de ondas, ventos e correntes marítimas. Na região central da Baía 

de Tamandaré observa-se uma praia estreita e de declive acentuado onde, apesar da 

forte hidrodinâmica sazonal, não há processos de erosão, devido a presença de um 

cinturão verde de vegetação fixadora do sedimento (ver figura 5.6). Para além dessa 

vegetação, também contribui para a protecção da praia a existência dos recifes de coral 

em frente a baía (Guerra, 1969 e Moura, 1991; citado por FUNDARPE, 2005). 

Figura 5.6: Área marítima e faixa de areia do PNMFT. 

 
Fonte: Estima, 2008. 

Segundo Ferreira e Maida (2007a), os recifes de coral são ecossistemas marinhos 

tropicais, formados pela deposição de carbonato de cálcio de organismos como corais, 

algas e moluscos, que abrigam uma grande diversidade de vida. Os recifes costeiros 

possuem grande importância ecológica, económica e social, mas é actualmente 

considerado um dos ambientes mais ameaçados do planeta. Dentre as várias formas de 

uso deste ambiente, a pesca e o turismo são as mais praticadas. 

Das mais de 350 espécies de corais existentes no mundo, 18 ocorrem no Brasil, sendo 

que dessas, 8 são endémicas. Contudo, dos 3 mil km de extensão dos recifes brasileiros 

só uma pequena parte é protegida por lei através das áreas naturais protegidas. A parte 

marítima do PNMFT está incluída na Área de Protecção Ambiental Costa dos Corais, 

considerada a maior área marinha protegida brasileira, como também na Área de 

Protecção Ambiental de Guadalupe (FUNDARPE, 2005; e PMT, 2003-2008). 
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Figura 5.7: Recifes da Ilha da Barra – PNMFT. 

 
Fonte: Antonio Henrique (citado por Ferreira & Maida, 2007a:42). 

Grande parte da área marinha do PNMFT faz parte da “área de recuperação do ambiente 

recifal” criada por portaria do IBAMA (ver figura 5.7). A primeira portaria teve duração 

de três anos e foi renovada já duas vezes, ainda estando sob legislação federal 

(FUNDARPE, 2005; e PMT, 2003-2008). 

A área de recuperação do ambiente recifal ocupa um total de 270 hectares, 

representando cerca de 10% do litoral do município de Tamandaré. De acordo com a 

portaria do IBAMA, que cria essa área protegida, foram proibidas actividades náuticas 

de pesca e explorações turísticas. Quem iniciou essa acção foi o Projecto Recifes 

Costeiros, como subsídio para a elaboração do plano de manejo da Área de Protecção 

Ambiental Costa dos Corais. Essa acção foi realizada de forma participativa, onde após 

uma série de reuniões com a comunidade de pescadores local, foi aprovada a iniciativa 

em assembleia popular, para posterior encaminhamento ao IBAMA. Todo esse processo 

foi discutido no âmbito do COMDEMA de Tamandaré, com a participação de outros 

sectores da sociedade, além dos ligados à pesca (Ferreira & Maida, 2007a). 

Vale a pena ressaltar que a área de recuperação do ambiente recifal, mais conhecida 

como a “área fechada”, é alvo de várias discussões e conflitos relacionados com a 
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gestão do PNMFT. Alguns conselheiros afirmam que tanto a criação como o 

prorrogamento da vigência legal desta área protegida não foram realizados de forma 

participativa através do COMDEMA, mesmo com um dos conselheiros sendo o 

representante legal dos pescadores (PMT, 2003-2008). 

A área de recuperação do ambiente recifal foi monitorizada pelo Projecto Recifes 

Costeiros até o ano de 2006, período de vigência desse projecto, e continua sendo 

monitorizada pelo Instituto Recifes Costeiros, ONG ambientalista composta por parte 

dos funcionários do referido Projecto (ver figura 5.8). Essa monitorização tem como 

objectivo acompanhar o processo de recuperação do ambiente recifal através do censo 

visual e outros experimentos de gestão, como o recrutamento de corais (Pinheiro, 2006). 

Em apenas um ano após a criação dessa área protegida já se pode observar um aumento 

na densidade de peixes e moluscos demonstrando a capacidade de recuperação do 

ambiente mediante acções de protecção, gerando benefícios sociais e ambientais locais 

(FUNDARPE, 2005; e PMT, 2003-2008). 

Figura 5.8: Equipe de fiscalização da ‘Área Fechada’. 

 
Fonte: Estima, 2006. 

O tipo de pesca praticada em torno da área fechada é tipicamente a pesca artesanal de 

subsistência ou de pequena escala, sendo comum observar pequenas jangadas artesanais 

(ver figura 5.9). Nos meses de alta estação, Dezembro à Fevereiro, também existe um 

fluxo de embarcações turísticas de pequeno porte em volta da área. Por vezes, observa-

se veleiros de viajantes estrangeiros ancorados também. 
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Figura 5.9: Pesca artesanal na área de entorno da ‘Área Fechada’ – PNMFT. 

 
Fonte: Projecto Recifes Costeiros, s.d.. 

Com a criação do PNMFT, o objectivo futuro é transformar a área de recuperação do 

ambiente recifal num aquário natural para a prática do mergulho contemplativo. Assim, 

mesmo tendo renovado a portaria do IBAMA para manter a protecção legal deste 

ambiente, o uso turístico da área já foi e ainda continua a ser bastante discutido nas 

reuniões do COMDEMA, onde os pescadores são conselheiros (FUNDARPE, 2005; e 

PMT, 2003-2008). 

Em consonância com os objectivos do Parque e a necessidade de promover o 

desenvolvimento de actividades ecologicamente sustentáveis com a geração de emprego 

e renda para a comunidade local, serão feitos estudos de capacidade de carga para 

desenvolver a actividade turística de forma sustentável. Com esse fim, foi criado a 

Associação dos Jangadeiros de Tamandaré (AJT), organizada e capacitada por 

intermédio do Projecto Recifes Costeiros e do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE), tendo como principal actividade a realização de passeios nas 

piscinas naturais no mar de Tamandaré. Composta por pescadores locais, a AJT busca 

estar apta para futuramente desenvolver mergulho contemplativo na área do PNMFT 

(FUNDARPE, 2005; e PMT, 2003-2008). 

Para além destas embarcações, também existe na área marinha do parque a instalação de 

um ancoradouro do IBAMA, onde se pode observar um navio de pesquisa e algumas 

lanchas ancoradas. Nesta área também é proibida a pesca, embora não haja fiscalização 
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por parte do órgão ambiental e seja comum ver pessoas a fazê-lo (FUNDARPE, 2005; e 

PMT, 2003-2008). 

 A área terrestre (continental). 

A área continental compreende a área onde se encontram o antigo cemitério do 

município, o Forte e a Capela de Santo Inácio de Loyola. Essa área é pública e está sob 

domínio da Marinha do Brasil. Em 1992, o Serviço de Sinalização Náutica do Nordeste 

(SSN-3) cedeu a gestão dessa área ao município de Rio Formoso, quando Tamandaré 

ainda pertencia a esse município como distrito. A cessão foi de cinco anos e tinha como 

objectivo a utilização do Forte para fins de implantação de um complexo turístico, 

histórico, cultural e recreativo. Porém, nada foi realizado e a Marinha não cedeu mais a 

área para o município (PMT, 2003-2008). 

Com a criação do PNMFT, o município de Tamandaré teve que negociar novamente 

junto à Marinha do Brasil a cessão da área, agora como município proponente. Esse foi 

um processo demorado, onde ocorreram várias visitas in loco e reunões entre a Marinha, 

PRODETUR/NE, COMDEMA, FUNDARPE e Prefeitura de Tamandaré para a 

explanação da proposta de criação e gestão do Parque e o repasse do recurso para 

restaurar o Forte e implementar a área protegida (ver figura 5.10) (PMT, 2003-2008). 

Figura 5.10: Visita técnica da Marinha do Brasil ao PNMFT. 

 
Fonte: Estima, 2004. 

Dessa forma, em 24 de Fevereiro de 2005 a Marinha do Brasil cedeu à Prefeitura de 

Tamandaré a gestão da área tombada, que compreende a área continental do PNMFT 
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(ver figura 5.11). A cessão compreende 10 anos e consta de obrigações e deveres entre à 

Marinha e à Prefeitura de Tamandaré (FUNDARPE, 2005; e PMT, 2003-2008). 

Figura 5.11: Assinatura da cessão da área do PNMFT. 

 
Fonte: Estima, 2005. 

Tendo em vista o actual estado de abandono da Fortaleza como também o desordenado 

uso público na área do Parque, para a Marinha do Brasil essa cessão possui como 

vantagens (FUNDARPE, 2005:24-25): 

“O resgate da história da Marinha do Brasil no município de Tamandaré; A parceria 

da Marinha do Brasil no processo de gestão ambiental do litoral de Tamandaré; A 

continuidade do processo de implementação da guarda municipal marítima, 

viabilizando o controle do tráfego aquaviário; A restauração, recuperação e 

conservação de um patrimônio da Marinha do Brasil, hoje em estado total de 

abandono; A conservação do Farol e a construção de uma nova Casa do Faroleiro; A 

imagem da Marinha do Brasil junto aos mais de 2500 turistas que freqüentam a área 

do Forte aos domingos”. 

Em 2002 foi realizado um estudo, a nível de especialização, cujo objectivo foi elaborar 

uma proposta de jardim botânico para a área do PNMFT, onde foi realizado um 

diagnóstico da vegetação existente na área continental. Segundo Rojas (2002), a 

vegetação existente na área do PNMFT encontra-se de uma forma geral esparsa com um 

agrupamento maior de espécies no entorno do Forte, sendo caracterizada na sua maioria 

por coqueiros. Próximo à escola municipal, área limite do Parque, existe uma vegetação 

rasteira com alguns arbustos e na lateral direita do Forte observa-se uma mancha com 
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espécies frutíferas. Na parte posterior do Forte, em direcção ao mar, observa-se uma 

área sem vegetação (onde os autocarros estacionavam) e outra com coqueiros, algumas 

espécies arbóreas e vegetação rasteira. Já na linha de praia, apenas em alguns trechos é 

que existe vegetação de restinga, como a salsa-da-praia, quase inexistente na restante 

área do município, sendo esta de grande importância para evitar o fenómeno da erosão 

(ver figura 5.12). 

Figura 5.12: Diagnóstico da vegetação existente na área continental do 

PNMFT.

 
Fonte: GoogleEarth, maio de 2008. 

Ainda segundo Roja (2002), no pátio central do Forte Santo Inácio de Loyola 

observam-se algumas espécies frutíferas (mangueiras, cajueiro, coqueiros e mamoeiro). 

Próximo ao Farol, existe um pequeno jardim com palmeiras, figueiras e hibiscos. A 

autora também observou o cultivo de mandioca, feijão, milho e mamoeiros dentro do 

Forte, próximo à antiga casa do faroleiro. Esse cultivo ocorre devido a falta de controlo 

por parte da Marinha e/ou Prefeitura e pelo estado de abandono que encontra-se a área 

continental do Parque. 
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5.4.3 Uso, ocupação e principais actividades na área do PNMFT. 

 Edificações. 

As edificações existentes na área do parque consistem no Forte Santo Inácio de Loyola 

e na Capela que se encontra no seu interior. Nesta área encontra-se também o antigo 

cemitério da cidade, que hoje está desactivado e em total estado de abandono, tendo 

sido mesmo saqueados os muros exteriores e sepulturas. Na orla marítima do parque, 

ainda se podem encontrar barracas de plástico e metal cujos proprietários utilizam como 

pontos de venda de bebidas e comidas aos turistas que por ali passam (ver figura 5.13). 

Figura 5.13: Edificações na área do PNMFT – Forte, capela, antigo cemitério e 
barracas. 

Forte e Capela de Santo 
Inácio de Loyola

Cemitério antigo 
(desactivado)

Barracas na orla

 
Fonte: Adaptado do GoogleEarth, Maio de 2008. 

O Forte e a Capela de Santo Inácio de Loyla são as únicas edificações de grande porte 

na área de abrangência do PNMFT. Ressaltando o farol, dentro da Fortaleza (ver figura 

5.14). 
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Figura 5.14: Foto aérea do Forte e Capela de Santo Inácio de Loyla. 

 
Fonte: Rede Globo Nordeste/Projecto Recifes Costeiros, 2006. 

Como relatado acima, existem também algumas barracas de bebidas e comidas 

próximas à faixa de areia, mas que não são edificações fixas (ver figura 5.15). São 

barracas (tendas) cobertas com tectos de plástico, que estão fixadas na área para 

demarcar o local de cada proprietário. Estes são conhecidos localmente como os 

“barraqueiros do Forte”. Normalmente estes barraqueiros já trabalharam noutras áreas 

da orla do município de Tamandaré mas foram recolocados, pela Prefeitura Municipal, a 

cerca de 15 anos atrás, na área do parque quando esta área ainda não era protegida por 

lei. 

Figura 5.15: Barracas na área do PNMFT. 
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Fonte: Estima, 2007. 

Para além das barracas, também existe uma estrutura precária de madeira que é utilizada 

como instalações sanitárias pelos visitantes (ver figura 5.16). O proprietário é um dos 

barraqueiros e cobra uma taxa para o seu de uso, mesmo não possuindo qualquer licença 

do órgão competente estadual. 

Figura 5.16: Instalações anitárias na área do PNMFT. 

 
Fonte: Estima, 2007. 

Existem actualmente 32 barracas cadastradas na Associação dos Barraqueiros do Forte 

– ASBAF, porém existem alguns comerciantes que não são cadastrados e que estão 

instalados na área. A baixa renda destes comerciantes é reflectida directamente na 

estrutura precária das barracas e na qualidade do serviço prestado. Neste contexto, é 

necessária a padronização, qualificação e fiscalização destas barracas como também do 

comércio ambulante, através de registo e capacitação. Nesta perspectiva, o Projecto 

Recifes Costeiros realizou capacitações, por intermédio do Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micros e Pequenas Empresas (SEBRAE), cujo objectivo foi integrar a comunidade 

local ao parque, para que os mesmos possam prestando serviços de qualidade e de 

acordo com as normas de uso da área protegida. 

Existem eventos específicos realizados na área do PNMFT onde são instalados 

edificações provisórias. Isso ocorre na época da comemoração do Santo Inácio de Loyla 

onde é comum verificar a instalação de edificações na área do parque para, por 

exemplo, celebrar a missa ao ar livre, como também barracas de artesanato e comidas 
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típicas. Ocorrem também eventos ligados à educação ambiental e resgate da cultura 

local, como a “Regata dos Jangadeiros de Tamandaré”. E também eventos de verão, em 

que são colocadas grandes estruturas e muitas vezes sem as licenças necessárias dos 

órgãos competentes (Figura 5.17). 

Figura 5.17: Edificações e estruturas móveis na área do PNMFT (Festa de Santo Inácio 
de Loyla/Regata Ambiental de Tamandaré/Eventos de Verão). 

 
Fonte: Estima, 2005-2007. 

 Emprego e renda. 

O emprego existente na área de estudo é gerado pelo comércio das barracas (tendas) e 

dos ambulantes (pessoas que vendem objectos ou comidas livremente sem pagar 

impostos). Estes comerciantes vendem alimentos da culinária regional, bebidas 

alcoólicas e não-alcoólicas (ver figura 5.18). No verão, principalmente nos meses de 

Dezembro à Fevereiro, são colocadas tendas na entrada do Forte para venda de 

artesanato local. Além de um comércio desorganizado e sem controlo, o que se observa 

é uma grande disputa entre os barraqueiros e os ambulantes para trabalharem naquela 

área (Estima, 2004). Embora esse assunto já tenha sido discutido várias vezes no 

COMDEMA, as pequenas acções por parte da Prefeitura Municipal de Tamandaré não 

surtiram efeito, continuando o conflito na área protegida (PMT, 2003-2008). 
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Figura 5.18: Barraqueiros e ambulantes na área do PNMFT. 

 
Fonte: Estima, 2007. 

Conforme já mencionado, a pesca também é fonte de sustento para a comunidade local, 

mas em pequena escala, visto que grande parte dos pescadores que a utilizam é apenas 

para consumo próprio e venda local. Todavia, existem pessoas que desrespeitam a lei e 

tentam pescar dentro da “área fechada”. Eles infringem a lei, pois sabem que nesta área 

existem peixes de grande porte e com maior valor no mercado. Essa situação já causou 

vários conflitos nos primeiros anos de implantação da área de recuperação do ambiente 

recifal, levando alguns dos infractores à prisão. Contudo, actualmente não tem ocorrido 

nenhuma infracção, demonstrando a mudança de postura da comunidade local 

relacionada a preservação do ambiente no município.  

 Uso público da área terrestre do parque. 

Tendo em vista o elevado número de pessoas que frequentam a área terrestre do 

PNMFT nos fins de semanas, foi realizado em 2004 uma pesquisa, a nível de 

especialização e com apoio do Projecto Recifes Costeiros, para identificar o uso público 

desta área protegida. As informações decorrentes deste estudo foram fundamentais para 

o planeamento inicial de medidas de implementação e gestão desta área protegida junto 

à Prefeitura, COMDEMA, FUNDARPE, PRODETUR e a Marinha do Brasil. 
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Segundo Estima (2004), nos finais de semana, a área terrestre do PNMFT é utilizada 

por um número elevado de visitantes. Observou-se que em alguns domingos, dia de 

maior visitação, viram mais de 50 autocarros, com aproximadamente 50 passageiros 

cada autocarro. Durante o período de Outubro a Dezembro de 2003, registou-se cerca de 

351 autocarros estacionados na área do Parque. Além destes veículos, também foram 

identificados carros de passeio. Na época da pesquisa, estes veículos ficavam 

estacionados na parte de trás do Forte Santo Inácio de Loyola, próximo às barracas. Mas 

observaram-se também veículos estacionados próximos da área do antigo cemitério. 

Observou-se que o facto de não haver um estacionamento (parque) específico e 

adequado na área do parque, vários veículos estacionam em locais impróprios, como é o 

caso de carros que estacionam em cima da restinga (vegetação nativa) após a faixa de 

areia (ver figura 5.19). A restinga serve de protecção natural contra a erosão do mar e o 

estacionamento de carros destrói o pouco que ainda resta desta vegetação na área em 

estudo (Estima, 2004). 

Figura 5.19: Veículo estacionado em cima da restinga. 

 
Fonte: Estima, 2003. 

Para além da degradação ambiental, ainda existe o risco de acidentes envolvendo 

banhistas que circulam na área do parque, principalmente as crianças. Outro impacto 

também observado neste estudo, foi o causado pelos autocarros que ficam estacionados 

próximos das barracas. Como alguns autocarros possuem “W.C.”, os motoristas 

despejam os dejectos no local onde estão estacionados. Este mesmo local é utilizado 
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pelos visitantes para recreio e, durante a semana, é mesmo utilizado pela comunidade 

local para jogar futebol (ver figura 5.20) (Estima, 2004). 

Figura 5.20: Impactos causados pelos autocarros (autocarros estacionados próximos às 
barracas/despejo de dejectos pelos autocarros/uso da comunidade local na área). 

 
Fonte: Estima, 2003. 

Como consequência dessa pesquisa, tentou-se organizar uma área específica para o 

estacionamento dentro do parque, que ficou na área próxima à Escola Municipal 

Almirante Tamandaré. Para além disso, foi colocado uma corrente impedindo os 

veículos de entrarem na área do Parque, com excepção dos veículos de recolha de lixo, 

descarga de mercadorias e da polícia militar. Mesmo tendo estabelecido uma área 

apropriada, e como não há fiscalização, ainda se observam veículos circulando e 

estacionando em toda a área do Parque. 

Ainda segundo a pesquisa, o facto da grande maioria dos autocarros não estarem 

regulamentados segundo as normas de trânsito brasileira, eles chegam à área do parque 

ainda de madrugada, quando não existe nenhum tipo de controlo e fiscalização. Para 

além disso, a existência de outros veículos revela que os visitantes que frequentam a 

área não se restringem apenas às pessoas que vem em grupos organizados 

(excursões/turismo de massa). Esses visitantes, embora tenham o mesmo objectivo de 

lazer, podem possuir formas distintas de locomoção e poderão ter outras necessidades 

de infra-estrutura na área do parque (Estima, 2004). Para ordenar esses usos deve-se 

estabelecer as limitações da área protegida, implementar infra-estruturas básicas e 

turísticas, estabelecer horários para visitação, como também campanhas de educação 

ambiental no intuito de facilitar a gestão da área e a preservação do património local. 

De acordo com o acompanhamento do número de autocarros na área do PNMFT (no 

ano de 2003), pode-se estimar que o número de visitantes no local aos domingos, dia de 

maior visitação, é de aproximadamente 2.500 visitantes. Esses visitantes procuram a 
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área do PNMFT para lazer (sol e mar) ficando concentrados na parte inicial do mar, na 

faixa de areia e nas barracas. Como não há infra-estruturas adequadas, muitos procuram 

abrigo debaixo dos coqueiros (ver figura 5.21) (Estima, 2004). 

Figura 5.21: Visitantes na área do PNMFT. 

 
Fonte: Estima, 2003. 

Também foi observada, na referida pesquisa, a falta de conhecimento da comunidade 

local e visitantes em relação ao Forte Santo Inácio de Loyola e sua importância histórica 

para o município de Tamandaré e para o Estado de Pernambuco. Esse dado foi 

relacionado com a inexistência de divulgação por parte da gestão do Parque, do 

município e/ou do Estado. Sendo enfatizada a necessidade de implantação de um 

programa de interpretação do património existente no Parque buscando proporcionar 

uma vivência adequada da área protegida, fazendo o elo entre o passado, o presente e o 

futuro (Estima, 2004). 

Um tópico abordado nesta pesquisa foi a percepção dos visitantes entrevistados em 

relação às melhorias necessárias na área do Parque. Dentre as medidas sugeridas 

destacam-se: a implantação de áreas para lazer; nadador salvador; eventos na área; 

organização das barracas; distribuição de sacolas de lixo; realização de campanhas de 

sensibilização; organização do estacionamento; policiamento; melhorias na qualidade 

do atendimento dos barraqueiros; proibir o estacionamento na faixa de areia; divulgação 

do local e do município como um todo; proibir animais e a prática do futebol na faixa de 

areia (Estima, 2004). 

Quanto à forma de utilização do Parque pela comunidade local, além do lazer (praia e 

desporto) é também muito utilizada como passagem. Embora estes usos tenham sido 

identificados no final do ano de 2003, ainda hoje permanece da mesma forma (ver 

figura 5.22). 
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Figura 5.22: Uso da comunidade local na área do PNMFT. 

 
Fonte: Estima, 2007. 

Dessa forma, o uso público existente na área do PNMFT ocasionam vários impactos 

sócio-ambientais. Além da segurança dos visitantes, do impacto na vegetação local, 

também geram um grande volume de lixo que é espalhado por toda a área do Parque. 

Como a colecta dos resíduos é realizada uma vez por semana, às segundas-feiras, os 

comerciantes tentam limpar para deixar a área mais agradável, mas no final do dia o lixo 

gerado fica espalhado por todo lado (ver figura 5.23). 

Figura 5.23: Lixo espalhado na área do PNMFT gerado pelos usuários. 

 
Fonte: Estima, 2007. 

As descrições colocadas de acordo com essa pesquisa do uso público, realizada na área 

do parque nos anos de 2003 e 2004, ainda permanecem actuais, com algumas ressalvas: 

- O número de visitantes na área diminui significativamente; 
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- Os autocarros já não estacionam próximo das barracas, o que gera grande 

descontentamento por parte dos barraqueiros, que alegam que essa acção diminuiu o 

número de visitantes na área; 

- Ainda não foi realizado nenhum tipo de campanha de educação ambiental ou cultural; 

- Como também nada foi feito em relação à infra-estrutura turística. 

Uma alusão deve ser feita aos eventos ocorridos no verão na área do PNMFT, tendo em 

vista os conflitos decorrentes que influenciam directamente na gestão desta área 

protegida. Todos os anos, nos meses de verão (Dezembro à Fevereiro), a Prefeitura 

Municipal de Tamandaré fecha acordos com empresas de eventos para a realização de 

shows musicais na área do parque. Contudo, em nenhuma vez a Prefeitura consultou 

antecipadamente o COMDEMA, visto que o mesmo é o conselho gestor da área 

protegida. Essa falta de coordenação e respeito para com o conselho tem gerado, 

durante anos consecutivos, grandes conflitos. Para exemplificar, no ano de 2007 o 

Prefeito criou um Decreto Municipal cujo objectivo foi acabar com a área protegida 

(PNMFT) para que assim o evento pudesse ocorrer na área do parque. Mesmo que o 

Ministério Público Estadual e Federal intervenha nessa questão, anos após anos o 

mesmo facto ocorre, acentuando a inoperância da gestão participativa desta área natural 

protegida (PMT, 2003-2008). 

Perante o exposto, observa-se também o desconhecimento por parte dos envolvidos, 

sobre a legislação brasileira, onde se estabelece que toda área protegida só pode ser 

desfeita (desconsiderada) através de lei, seja ela federal, estadual ou municipal. São 

exemplos como esse que demonstram o grau dos conflitos ligados ao PNMFT, 

dificultando a gestão sustentável desta área natural protegida. 

5.5 Legislação aplicável na gestão do PNMFT. 

Devido às condições ecológicas, a Baía de Tamandaré é objecto de estudos e 

experiências de gestão institucionais, sendo considerada referência na conservação e 

preservação marinha a nível nacional e internacional. Para além disso, essa área também 

é protegida por legislação específica e pelas leis que incidem nas APAs Costa do Coral 

e de Guadalupe (FUNDARPE, 2005). 
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Sendo assim, a criação e gestão do Parque tem como base os instrumentos legais a saber 

(FUNDARPE, 2005): 

 Federais. 

 Lei. no 4771 de 14 de Setembro de 1965 que institui o Código Florestal; 

 Lei no 6938 de 31 de Agosto de 1981 que cria a Política Nacional do Meio 

Ambiente; 

 Lei nº 9537 de 11 de Dezembro de 1997 que institui a segurança do tráfego 

aquaviário; 

 Lei no 9605 de 12 de Fevereiro de 1998 - Lei de Crimes Ambientais; 

 Lei no 9636 de 15 de Maio de 1998 que dispõe sobre a regularização, 

administração, aforamento e alienação de bens imóveis de domínio da União; 

 Lei no 9985 de 18 de Julho de 2000 que institui o Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação; 

 Decreto nº 2536 de 18 de Maio de 1998 que regulamenta a Lei do Segurança do 

Tráfego Aquaviário; 

 Decreto no 3179 de 21 de Setembro de 1999 que regulamenta as sanções para os 

crimes ambientais; 

 Decreto nº 4.340 de 22 de Agosto de 2002 que regulamenta o Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação; 

 Decreto s/nº de 23 de Outubro de 1997, que cria a Área de Proteção Ambiental 

Costa dos Corais; 

 Portaria SUDEPE 013 de 1976 que proíbe a pesca em frente a antiga Escola de 

Pesca, atual CEPENE. 

 Portaria IBAMA 14-N de Fevereiro de 1999 que institui a área de recuperação 

de recife de coral na Baía de Tamandaré; 

 Portaria IBAMA nº 32 de 13 de Março de 2002 que proíbe na APA Costa dos 

Corais a colecta, transporte e comercialização de corais, peixes e outros 

organismos de características ornamentais e também o despejo de efluentes nos 

rios, mangues e maceiós; 

 Portaria IBAMA nº 71 de 06 de maio de 2002 que renova por mais três anos a 

área de recuperação de recife de coral na Baia de Tamandaré. 
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 Estaduais. 

 Lei nº 7.970 de 18 de Setembro de 1979 que institui o tombamento de bens pelo 

Estado; 

 Decreto-Lei nº 25 de 30 de Novembro de 1937 que trata da Legislação Ordinária 

de Tombamento; 

 Decreto nº 20.914 de 08 de Outubro de 1998, republicado em 08 de Abril de 

1999, que trata da homologação do tombamento da Fortaleza de Santo de Inácio, 

em Tamandaré; 

 Decreto nº 19.635 de 13 de Março de 1997 que cria a Área de Proteção 

Ambiental (APA) de Guadalupe; 

 Decreto nº 21.135 de 16 de Dezembro de 1998 que aprova o Zoneamento 

Ecológico-Econômico da APA de Guadalupe; 

 Decreto nº 21.972 de 30 de Dezembro de 1999 que aprova o zoneamento 

ecológico- econômico do litoral sul de Pernambuco. 

 Municipais. 

 Lei Orgânica de 24 de Março de 1997; 

 Lei nº 079 de 17 de Maio de 1999 que cria o Conselho Municipal de Defesa do 

Meio Ambiente de Tamandaré; 

 Lei nº 142 de 11 de Julho de 2000 que cria a Guarda Municipal Marítima; 

 Lei nº 157 de 14 de Dezembro de 2000 que cria o Fundo Municipal do Meio 

Ambiente de Tamandaré; 

 Lei nº 186 de 27 de Dezembro de 2002 que institui o Código de Posturas; 

 Decreto no. 010 de 13 de Setembro de 2003. 

Contudo, mesmo existindo um vasto aparato legal, não há respeito pela área natural 

protegida, onde muitas acções não cumprem as orientações legais causando impactos e 

gerando conflitos de grande escala na área. 
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5.6 Pesquisas e experiências de gestão desenvolvidas na área do PNMFT. 

São muitas as pesquisas e experiencias de gestão desenvolvidas na área do PNMFT, 

destacando-se as realizadas pelo Projecto Recifes Costeiros e posteriormente pelo 

Instituto Recifes Costeiros – IRCOS (ver capítulo 2). 

O Projecto Recifes Costeiros iniciou suas actividades na área da APA Costa dos Corais 

no ano de 1995, desenvolvendo pesquisas e experiencias de gestão para subsidiar o 

plano de manejo desta área protegida e possuiu como objectivo a inclusão da 

conservação e preservação dos recifes de coral na política ambiental brasileira, tendo 

suas actividades finalizadas no ano de 2006 (Ferreira & Maida, 2007). 

Dentre as diversas pesquisas e experiencias desenvolvidas pelo referido Projecto 

destacam-se: a criação da maior área protegida marinha brasileira (APA Costa dos 

Corais); a implantação de “áreas fechadas” para a recuperação dos recifes de coral nesta 

APA; o desenvolvimento de um programa de gestão dos recifes brasileiros (Reef Check 

Brasil); a criação dos COMDEMAs em municípios da região da APA Costa dos Corais; 

a implementação da guarda municipal marítima; como também a criação do próprio 

PNMFT. Como consequências das suas acções de preservação do ambiente, participou 

de vários eventos nacionais e internacionais, publicou diversos artigos científicos e 

ganhou vários prémios como o “Pew Fellows Program in Marine Conservation” (PRC, 

s.d.). 

Para dar continuidade às acções de preservação e conservação do ambiente recifal, foi 

criado em Outubro de 2001 o Instituto Recifes Costeiros, formado por parte da equipa 

técnica do Projecto Recifes Costeiros. Dentre os projectos desenvolvidos pela ONG, 

que possuem interferência no PNMFT, destacam-se: “Projecto Coral Vivo”, “Programa 

de Monitoramento de Recifes de Coral no Brasil – Reef Check Brasil”, “Pew Fellows 

Progra”, e o “Centro de Interpretação Ambiental Recifes Costeiros” (IRC, s.d.). 

Em relação às acções já desenvolvidas que possuem interferência directa no PNMFT 

destacam-se: 

 Acompanhamento da “área fechada”, com estudos sobre a recuperação do 

ambiente recifal sem a interferência humana (Projecto Recifes Costeiros); 
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 Acompanhamento da pesca no município de Tamandaré e na envolvente da “área 

fechada”; 

 Programa Reef Check, acompanhando o estado de conservação dos recifes 

existentes na área; 

 Levantamento de batimetria da baía de Tamandaré; 

 Estudo da mudança da linha de costa de Tamandaré; 

 Monografia “Forte de Santo Inácio de Loyola – Tamandaré, Pernambuco, Brasil: 

Proposta de reintegração de uma construção histórica à comunidade local, 

visitantes e turistas” (Roberta Cajazeiras de Carvalho/2002); e 

 Monografia “Subsídios para proposta de Jardim Botânico para o Parque 

Municipal do Forte – Tamandaré – PE” (Carol Alexandra Robertson Rojas/2002); 

 Dissertação “Recrutamento de Corais no Recife da Ilha da Barra – Tamandaré – 

PE” (Bárbara Ramos Pinheiro/2006); 

 Monografia “Uso Público do Parque Natural Municipal do Forte de Tamandaré – 

PE” (Deborah da Cunha Estima/2004)”. 

Para além destas experiências e pesquisas científicas, todos os anos a Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE) desenvolve algumas disciplinas dos cursos de 

Doutoramento e Mestrado em Oceanografia e da Especialização em Gestão de 

Ambientes Costeiros Tropicais no município de Tamandaré, sendo realizadas 

actividades na área do PNMFT, contribuindo para a base de dados da área protegida. 

5.7 Potencial turístico do PNMFT. 

Após realizar a descrição física e principalmente ambiental e cultural do PNMFT é 

notório o potencial que está área natural protegida possui para desenvolver a actividade 

turística, principalmente relacionados aos seguimentos do turismo cultural e ecoturismo. 

Segundo a Organização Mundial do Turismo (WTO, 2007), para que países como o 

Brasil, possam desenvolver o seu máximo potencial turístico deve centrar-se em pontos 

chaves como: a riqueza e a diversidade dos recursos naturais, culturais e históricos; seus 

vínculos históricos, sociais e culturais com os países europeus e da América do Norte; 

maior dedicação dos governos para o desenvolvimento do turismo; transformar o 



Modelo de gestão em rede para áreas protegidas: o caso do PNMFT - Brasil. 2008 

152 

 

turismo na chave do desenvolvimento local; criar uma maior integração económica; e 

fomentar a cooperação entre os sectores público e privado. 

Em observância com a indicação da Organização Mundial do Turismo, verifica-se que a 

proposta de um novo modelo de gestão de áreas naturais protegidas, nomeadamente 

para o caso de estudo (PNMFT), vai de encontro com a filosofia da gestão participativa 

e democrática aliada a um planeamento sustentável do património natural e cultural. 

Para além do PNMFT também existem em Tamandaré outros atractivos turísticos 

naturais e culturais que complementam a atractividade do município que propiciam no 

verão, período de alta estação, um aumento de 70% da população local, chegando a 

60.000 visitantes. Grande parte destes números corresponde a um turismo de segunda 

residência, advindo da Região Metropolitana do Recife a procura de sol e mar. Todavia, 

mesmo o município possuindo outros atractivos turísticos, os mesmos não estão em 

bom estado de conservação e não estão adequados para o uso turístico comprometendo 

a experiência vivenciada (FUNDARPE, 2005:22-23). 

Sendo assim, após a implementação do PNMFT, o município poderá contar com um 

atractivo natural e cultural de qualidade podendo atrair outros segmentos do turismo 

para o município e propiciar reais benefícios locais. Para além de ser um grande 

atractivo local poderá agregar valor para a cadeia turística de toda a região onde está 

inserido. 

5.7.1 Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste – PRODETUR/NE I 

e II. 

Como consequência do potencial turístico existente no município de Tamandaré, 

principalmente em relação ao PNMFT, o Programa de Desenvolvimento do Turismo no 

Nordeste do Brasil (PRODETUR/NE) desenvolveu na sua primeira etapa investimentos 

no sector de infra-estrutura turística e continua as suas acções neste município nas áreas 

de criação de infra-estruturas, capacitação e preservação do património cultural e 

natural. 
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O PRODETUR/NE surgiu em 1990 para contribuir para o desenvolvimento 

socioeconómico do Nordeste do Brasil por meio do desenvolvimento da actividade 

turística, com financiamento do BID e do Governo brasileiro. Este programa 

contemplou iniciativas do sector público em infra-estruturas básicas e desenvolvimento 

institucional, cujo objectivo foi a melhoria das condições de vida das populações 

beneficiadas pelo Programa, como também a atracção de investimentos privados ligados 

a actividade turística (BNB, 2005). 

No ano de 2005 foi elaborado pelo COMDEMA de Tamandaré e publicado pela 

FUNDARPE o documento “Subsídios para o Plano de Manejo do PNMFT”, com a 

descrição de todo o processo de criação do Parque. Esse documento foi enviado ao 

PRODETUR para que o mesmo pudesse aprovar e financiar a elaboração do plano de 

manejo para o parque, o qual irá subsidiar todas as acções de planeamento e gestão 

desta área protegida. Como mencionado anteriormente, o plano de manejo é o 

documento legal que estabelece as normas e restrições de usos da área natural protegida 

(ver capítulo 01) (FUNDARPE, 2005). 

Mesmo ainda não possuindo um plano de manejo, o PNMFT possui um pré-

zoneamento, tendo sido elaborado quando do estudo do uso público da área (ver figura 

5.24). 

Figura 5.24: Pré-zoneamento do PNMFT. 

 
Fonte: Estima, 2004:119. 
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Neste documento, “Subsídios para o Plano de Manejo do PNMFT”, consta que o plano 

de manejo para o parque deve ser elaborado conjuntamente pelas entidades que já 

desenvolvem projectos de pesquisas e actividades na área protegida, e tem que estar 

permanentemente sob coordenação do COMDEMA de Tamandaré. O objectivo é 

assegurar a elaboração e a implementação desse documento de forma participativa, onde 

os actores envolvidos no parque tenham a sua participação assegurada, garantindo um 

maior sucesso na consecução dos objectivos da área protegida (FUNDARPE, 2005). 

Para além da elaboração do plano de manejo do PNMFT, o PRODETUR/NE II irá 

financiar o projecto de restauro do Forte e da Capela de Santo Inácio de Loyola, como 

também a implantação da área protegida (sinalização, delimitação, infra-estrutura, etc.). 

Tendo em conta os impactos causados pelo uso público da área, essas acções são 

essenciais para resgatar a importância cultural que este património representa para o 

município de Tamandaré. Como mencionado anteriormente, grande parte da 

comunidade local e dos visitantes desconhece a história do Forte, demonstrando a 

necessidade de recuperá-lo e preservá-lo (Estima, 2004). 

A reforma do Forte e da Capela irá contribuir para o alcance de alguns dos objectivos 

propostos para esta área natural protegida como: a manutenção da integridade do 

património cultural; o incentivo as manifestações culturais compatíveis com a 

preservação ambiental; o ordenamento do uso público; e possibilitar o desenvolvimento 

de programas de educação ambiental e pesquisas científicas (PMT, 2003). Com o 

PNMFT implementado, o património histórico e natural existente na área será um 

produto turístico e consequentemente poderá atrair outra categoria de turistas, para além 

do turismo de massa que já existe no local. 

Actualmente, no período da presente investigação, o projecto de restauro do Forte e da 

Capela já está pronto e já foi apresentado pela FUNDARPE ao PRODETUR/NE II, 

aguardando apenas a liberação do recurso para iniciar as obras. Como a liberação desse 

recurso implica a assinatura do Termo de Ajustamento de Condutas, elaborado 

inicialmente quando da criação do parque, a mesma ainda não ocorreu devido aos 

conflitos entre as partes envolvidas na gestão. Agravando este cenário o ano de 2008 é 
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ano eleitoral no Brasil, onde as negociações serão induzidas por interesses políticos 

gerando grandes conflitos (PMT, 2003-2008). 

5.8 A gestão do PNMFT. 

Para realizar a análise da gestão do PNMFT foi necessário a caracterização de todo o 

processo de criação desta área natural protegida, além da descrição do património 

natural e cultural, equipamentos e uso público. Dentro de uma abordagem de redes e 

conflitos, os domínios e responsabilidades da gestão do PNMFT são de grande 

relevância para entender a realidade local e identificar como ocorrem as relações 

estabelecidas entre as organizações que gerem o Parque. 

5.8.1 Domínios, responsabilidades e gestão do PNMFT.  

O PNMFT está inserido nas Áreas de Proteção Ambiental Costa dos Corais (Federal) e 

de Guadalupe (Estadual) onde a gestão está a cargo do Instituo Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA) e da Agência Estadual de Meio Ambiente 

e Recursos Hídricos (CPRH). A área Federal possui maior poder legal, onde as demais 

esferas, Estadual e Municipal, devem ser mais restritivas (ver capítulo 01). 

Quanto à capacidade institucional e técnica, Tamandaré vem viabilizando e fortalecendo 

a formação de uma estrutura local para a gestão integrada do litoral Sul do Estado de 

Pernambuco. Ao longo desses anos, as experiências adquiridas no município indicam 

que a elaboração e implantação de um sistema de gestão ambiental assente em acções 

locais podem ser um modelo eficiente e auto-sustentável. Exemplo disso é a criação do 

COMDEMA de Tamandaré, actuando como entidade pró-activa na gestão ambiental 

municipal (FUNDARPE, 2005). 

De acordo com o art. 3º do Decreto 013 de 10 de Setembro de 2003, o PNMFT terá sua 

gestão baseada nos princípios estabelecidos nas Leis Federais nº 9.985 de 18 de Julho 

de 2000, nº 9.605 de 12 de Fevereiro de 1998 e no Decreto Federal nº 3.179 de 21 de 

Setembro de 1999. O parque será administrado pela Prefeitura de Tamandaré 

juntamente com o COMDEMA, instituições que regulamentarão esta área natural 

protegida (ver figura 5.25) (PMT, 2003). 
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Figura 5.25: Estrutura de gestão do PNMFT. 
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Fonte: Estima, 2008. 

Para além disso, o Parque é um órgão integrante da Secretaria de Turismo, Comércio, 

Cultura e Meio Ambiente de Tamandaré, onde o seu gestor será sempre a pessoa que 

ocupar o cargo de Secretário (PMT, 2003). Esse é outro ponto de divergência entre os 

conselheiros, visto a necessidade de tempo por parte do gestor, como também a 

capacidade técnica necessária para ocupar um cargo que demanda conhecimentos em 

várias áreas de actuação. 

Seguindo as normas do SNUC (veja capítulo 1), foi criado um conselho gestor para o 

PNMFT, composto por oito entidades que já fazem parte do COMDEMA de 

Tamandaré, a saber (PMT, 2003-2008): 

- Governamentais – Prefeitura de Tamandaré, IBAMA, CPRH, e FUNDARPE; 

- Não Governamentais – IRCOS, Fundação Gilberto Freyre, Associação dos 

Jangadeiros de Tamandaré e Associação dos Barraqueiros do Forte de Tamandaré. 

De acordo com o COMDEMA, o conselho gestor do parque é de carácter deliberativo e 

actuará com as seguintes competências (FUNDARPE, 2005:20): 

“Acompanhar a elaboração, implementação e revisão do plano de manejo do Parque 

Natural Municipal do Forte de Tamandaré; Buscar a integração do Parque Natural 

Municipal do Forte de Tamandaré com as demais unidades e espaços territoriais 

especialmente protegidos e com seu entorno; Esforçar-se para compatibilizar os 

interesses dos diversos segmentos sociais relacionados com o Parque Natural 
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Municipal do Forte de Tamandaré; Elaborar o regimento interno do Parque Natural 

Municipal do Forte de Tamandaré; Avaliar e aprovar o orçamento, plano de gastos e 

relatório financeiro elaborado pela Secretaria Municipal de Turismo, Comércio, Meio 

Ambiente e Cultura; Ratificar a contratação e os dispositivos de contratos, convênios, 

ajustes, acordos e outros instrumentos a serem firmados com o Parque Natural 

Municipal do Forte de Tamandaré; Acompanhar a execução dos instrumentos citados 

no item anterior; Avaliar e aprovar obra ou atividade potencialmente causadora de 

impactos na área do Parque Natural Municipal do Forte de Tamandaré, em sua zona 

de amortecimento, mosaico ou corredores ecológicos; Aprovar o nome do coordenador 

do Parque Natural Municipal do Forte de Tamandaré”. 

Embora tenha sido criado um grupo específico dentro do COMDEMA para ser o 

conselho gestor do PNMFT, foi acordado entre todos os conselheiros que ficava 

inviável a realização de reuniões mensais, fora das reuniões COMDEMA, para tratar 

apenas da gestão do Parque. Dessa forma, foi acordado e votado entre todos os 

conselheiros que, já que o COMDEMA é o conselho gestor, todas as informações 

relacionadas a essa área protegida seria pauta das reuniões ordinárias e extraordinárias 

do COMDEMA, onde todos têm poder de voto, sendo dessa forma uma gestão 

participativa (ver figura 5.26). 

Figura 5.26: Organizações que fazem parte da gestão do PNMFT. 
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Fonte: Estima, 2008. 
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Tendo em vista o papel da Marinha do Brasil na gestão da área do PNMFT, a mesma foi 

convidada para ser conselheira no COMDEMA, fórum onde todos os assuntos 

relacionados com o parque são tratados. Contudo, a Marinha não aceitou, colocando-se 

apenas no papel de supervisionar as obras e instalações a serem executadas na área do 

parque e sua envolvente, de acordo com suas normas internas e com o Termo de Cessão 

da área tombada. Vale a pena ressaltar que a Marinha solicitou à Prefeitura de 

Tamandaré um representante para fazer o elo entre ela e o PNMFT. Assim o Prefeito, da 

época, determinou que esse representante seria a pessoa que assumisse o cargo de 

Secretário de Turismo, Comércio, Cultura e Meio Ambiente. Porém observa-se a 

inexistência de comunicação da Marinha com a Prefeitura, pelo menos de uma forma 

oficial e participada no COMDEMA (FUNDARPE, 2005; PMT, 2003-2008). 

Segundo a Lei Municipal nº 072/99 que cria o COMDEMA, prevê-se a arrecadação de 

fundos provenientes de taxas, licenciamentos e multas ambientais que devem ser 

destinados à sustentabilidade das acções de gestão ambiental. Esses recursos devem ser 

administrados pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente – FMMA, criado pelo Decreto 

Municipal nº 157 de 2000 (FUNDARPE, 2005). 

Este é outro grande ponto de conflito entre os conselheiros do COMDEMA, pois 

mesmo existindo leis, o poder público não disponibiliza os recursos devidos para o 

FMMA, dificultando as acções ambientais deste órgão municipal. A existência de 

conflitos desse nível dificulta o encaminhamento de outras acções tratadas a nível do 

COMDEMA, conselho gestor do parque. 

Estima-se que depois de finalizadas as obras de restauração do Forte e Capela de Santo 

Inácio e com o Parque em funcionamento de facto, haverá aporte de recursos 

provenientes da visitação e dos serviços ofertados como o estacionamento, produtos 

turísticos, passeios de jangadas, eventos, entre outros. Essa exploração comercial na 

área do Parque deverá ser permitida mediante processo de licitação pública, de acordo 

com as normas do SNUC (ver capítulo 1). Os recursos arrecadados destes usos e 

serviços devem ser depositados numa conta específica e geridos pelo conselho gestor, a 

fim de existir uma gestão participativa e transparente desta área protegida 

(FUNDARPE, 2005; PMT, 2003-2008). 
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Para assegurar uma gestão participativa do PNMFT, cabe ao gestor (Prefeitura) enviar 

anualmente ao conselho gestor o orçamento do parque para que haja um controlo 

externo ao executivo municipal. Cabe também enviar, trimestralmente, a este conselho o 

plano de gastos, acompanhado de relatório financeiro. Com base nestes documentos, 

fica a cargo do conselho gestor aprovar a efectuação dos gastos em relação ao Parque 

pelo executivo municipal. Contudo, essa prestação dos recursos utilizados na área nunca 

ocorreu, inviabilizando a gestão participativa e gerando sérios conflitos entre os 

conselheiros do COMDEMA (FUNDARPE, 2005; PMT, 2003-2008). 

Ainda em relação à gestão do PNMFT, de acordo com o Decreto de criação desta área 

protegida, a Prefeitura poderá firmar convénios, contratos, ajustes e acordos com 

instituições públicas e privadas com o objectivo de desenvolver actividades e projectos 

de acordo com os objectivos do parque (PMT, 2003:3).  

Como consequência da falta de diálogo entre a Prefeitura Municipal e o COMDEMA, o 

que se observa são acordos tratados apenas pela Prefeitura para desenvolver acções, 

muitas vezes incompatíveis com os objectivos da área protegida, sem o conhecimento 

deste conselho. Esse tipo de acção vem gerando ao longo de vários anos grandes 

conflitos entre as partes envolvidas, desgastando as relações existentes entre os actores 

envolvidos na gestão da área protegida (PMT, 2003-2008). 

5.9 Conclusão. 

Através da abordagem do processo de criação e dos usos do Parque Natural Municipal 

do Forte de Tamandaré foi possível compreender como funciona a gestão deste parque. 

Para além disto, possibilitou compreender como ocorreu a inserção dos actores 

envolvidos e a importância dos mesmos no processo participativo de gestão desta área 

protegida. Observou-se que o processo de criação e o uso público do Parque gerou, e 

ainda continua a gerar, grandes conflitos sócio-ambientais que interferem directamente 

na gestão da área inviabilizando a sua efectividade.  

Notoriamente, mesmo possuindo uma base legal que regulamenta todo o processo de 

gestão do parque, o desrespeito às leis ocorre de forma corriqueira de acordo com os 

interesses pessoais e institucionais de cada actor (organização) envolvido na gestão da 
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área. Assim, os conflitos vão aumentando e desarticulando as acções de gestão do 

parque, sendo necessária a implementação de soluções urgentes. Nesta perspectiva, é 

que a presente investigação procura delinear um novo modelo de gestão de áreas 

naturais protegidas baseadas em redes, onde os conflitos são mediados através de uma 

estrutura transparente, participativa, colaborativa e democrática. 
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CAPÍTULO 6 – ANÁLISE DE DADOS II - ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA 
INFORMAÇÃO RECOLHIDA NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO 
FORTE DE TAMANDARÉ 

6.1 Introdução. 

Neste capítulo apresentam-se os resultados obtidos com a investigação. À partida, 

elabora-se um diagnóstico descritivo das características das organizações pesquisadas. 

Conforme mencionado no capítulo da Metodologia, ao longo deste capítulo, procura-se: 

(a) identificar os conflitos e a existência e caracterização de redes de relações entre as 

organizações que interferem na gestão do PNMFT; (b) investigar a percepção da 

importância atribuída e a forma de condução, pelos actores, dos conflitos e da rede de 

relações ligadas à gestão do Parque; e (c); demonstrar que a existência de mecanismos 

legais não garante a implantação e gestão correcta desta área protegida. 

Com referência a isto, a discussão move-se numa análise de sociometria debatendo o 

modo como os actores lidam com os problemas relacionados à gestão do Parque, 

principalmente em relação à mediação dos conflitos baseada em rede. Neste aspecto, 

será realizada uma análise das actas das reuniões do Conselho Municipal de Defesa do 

Meio Ambiente de Tamandaré (COMDEMA), procurando relacionar o discurso dos 

actores envolvidos com a prática durante as reuniões deste conselho. Por fim, segue-se 

uma discussão expandida sobre os resultados obtidos relacionados à gestão do PNMFT 

com algumas recomendações para a gestão e mediação dos conflitos através do 

aproveitamento do potencial das redes de relações. 

6.2 Caracterização das organizações que possuem interferência na gestão do 

PNMFT. 

Nesta tese é proposta uma análise das características da operação da gestão do PNMFT 

procurando avaliar os modos actuais e propor melhorias futuras. Os dados que serão 

debatidos nesta secção foram obtidos através das entrevistas/questionários, e consistem 

na forma como as organizações funcionam e interagem entre si, bem como nos níveis de 

influência, razão e frequência dos contactos, compatibilidade das metas e filosofias 

operacionais, percepção e gestão dos conflitos, entre outros dados. 
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Como resultado da legislação brasileira sobre as áreas naturais protegidas, o parque é 

gerido pela Prefeitura Municipal de Tamandaré, com respaldo de um conselho gestor 

que é o COMDEMA. Fazem parte deste conselho organizações do poder público, 

privado e da sociedade civil organizada, sendo representativo da comunidade local. Para 

além destas instituições que fazem parte do COMDEMA, existem algumas que 

possuem influência na gestão do Parque e que estão ligadas indirectamente, como é o 

caso da Marinha do Brasil, através da Capitania dos Portos de Pernambuco e do 

PRODETUR (para uma análise se expandida ver capítulos 5, figuras 5.25 e 5.26). 

A identificação da listagem das organizações e dos conflitos que possuem interferência 

na gestão do PNMFT foi realizada através da revisão das actas do COMDEMA e da 

participação do investigador no processo de criação e gestão desta área natural 

protegida. Contudo, no decorrer da pesquisa foi observado que outras organizações 

foram sugeridas, por parte dos inquiridos, para fazer parte da rede. Nesta ocasião foi 

realizada uma análise e verificou-se que as mesmas não possuíam nenhum tipo de 

ligação (conectividade) na gestão do parque. O mesmo ocorreu com a listagem dos 

conflitos ligados à área protegida. 

Pelo exposto, segue a análise das organizações investigadas através das suas 

características, como também das características dos actores que a representam no 

COMDEMA de Tamandaré proporcionando um quadro amostral dos resultados 

investigados. 

Considerando assim a dimensão da amostra estudada composta por 14 organizações, a 

análise também irá ser realizada a partir de dois grandes grupos formados por estas 

organizações: do sector público (57%) e do sector privado (43%) (gráfico 6.1). Essa 

divisão será mais detalhada no decorrer deste capítulo e empregar-se-á a metodologia 

utilizada por Nallino (2003) para identificar a articulação entre estes dois sectores na 

rede (para uma análise expandida ver capítulo 2). 
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Gráfico 6.1: Natureza das organizações pesquisadas. 

 

Fonte: Entrevista-questionário (Apêndice I e II). 

À partida, a caracterização das organizações investigadasprocurará traçar um paralelo 

das suas características individuais com o tamanho e poder da sua representação na 

gestão do PNMFT. Inicialmente em relação ao tamanho da representação das 

organizações, foram trabalhadas as seguintes características: orçamento anual; nº de 

funcionários; área de abrangência; e número de associados. 

 Tamanho da representação das organizações relacionadas ao orçamento 
anual. 

Um dos ítens utilizado para caracterizar o tamanho das organizações faz referência ao 

orçamento anual. A investigação delimitou o orçamento referente ao ano anterior à 

aplicação da entrevista/questionário, que foi o ano de 2006. Em relação as organizações 

entrevistadas, 21% não tiveram nenhum orçamento. Grande parte destas organizações 

são ONGs de pequeno porte, que não têm facilidade em conseguir recursos 

governamentais ou extrangeiros para desenvolver as suas acções. Estes valores 

reflectem-se directamente na gestão destas organizações que afirmaram ter dificuldade 

em atingir os seus objectivos e metas previstos. 

Dos 50% que tiveram recursos, 43% possuíram um orçamento maior que R$ 

100.001,00, 29% entre R$ 1,00 e R$ 1.000,00, 14% entre R$ 50.001,00 e R$ 

100.000,00 e a mesma percentagem entre R$ 1.001,00 e R$ 50.000,00. Uma vez que a 
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moeda local brasileira é o real (R$), o valor correspondente em euro (€) é de 

aproximadamente, R$ 2,41 (dois reais e quarenta e um centavos) para cada 1€ (um euro) 

(Banco do Brasil [BB], 2008). 

As organizações que possuíram recurso anual maior que R$ 50.000,00, são as 

organizações públicas que recebem recursos do governo brasileiro ou do Estadode 

Pernambuco, ou as organizações privadas que não possuem fins lucrativos e recebem 

recursos do governo brasileiro e de instituições internacionais para desenvolverem 

projectos nas suas áreas (meio ambiente, cultura, turismo, etc.). Mesmo recebendo 

recursos do governo ou do Estado, as acções destas organizações no município de 

Tamandaré e no PNMFT, sofrem interferência de poderes políticos (federais, estaduais 

e municipais), demonstrando assim o grau de influência que a política do país pode 

interferir no ambiente e no turismo à nível local. Essa interferência política gera um dos 

maiores conflitos na gestão do Parque. 

Já os 20% que não souberam ou não responderam, foram devidose ao facto que algumas 

organizações serem instituições públicas e essas informações não serem repassadas 

facilmente para todos os funcionários, originando o desconhecimento por parte de 

alguns dos actores entrevistados. 

Outra análise em relação ao orçamento das organizações pode ser feita quanto ao poder 

de articulação e interferência das mesmas nas decisões relacionadas à gestão do 

PNMFT. Os resultados obtidos revelam que a relação entre o orçamento e o poder na 

gestão do parque não possui grande interferência. Esta afirmação é pautada nos dados 

que demonstram que as organizações que contêm o maior índice de conectividade (10 

ligações) possuem um orçamento anual (2006)  menor que R$ 1.000,00. Ou seja, o 

poder de articulação e interferência na gestão do parque não está directamente 

relacionado com os recursos que as organizações dispõem. 

Com efeito, outra relação que pode ser estabelecida com o orçamento, diz respeito às 

actividades desenvolvidas por estas organizações na área do PNMFT. Como o parque 

não possui recursos financeiros, até a data da aplicação da presente investigação, fica 

limitado às actividades voluntárias que as organizações envolvidas na gestão desta área 

possam realizar. Como foi visto anteriormene, grande parte das organizações possuem 
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recursos reduzidos e as que possuem um valor mais elevado estão limitadas a usá-lo em 

acções pre-estabelecidas pelos seus projectos, havendo pouca, ou quase nenhuma, 

actividade de divulgação, sencibilização, preservação e conservação em relação ao 

parque. 

Em relação a inexistência de um orçamento anual para o PNMFT, é necessário 

esclarecer que existe recursos destinados pelo governo brasileiro, mas que não é 

repassado para a área protegida. Ou seja, de acordo com a legislação brasileira, a 

Prefeitura de Tamandaré recebe os recursos do governo só pelo facto de ter uma área 

protegida de categoria parque no município. Contudo, a Prefeitura nunca disponibilizou 

nenhum recurso para a implementação e gestão da área. 

Ainda sobre o orçamento, foi observado que as organizações privadas, principalmente 

as de pequeno orçamento (ONGs), vêem as organizações públicas como organizações 

de grande porte e poussuidoras de grande influência. Este dado é corroborado com o 

nível de formação de alguns dos representantes destas organizações, contribuindo para o 

distânciamento, entendimento e poder de argumentação e influência na gestão da área. 

As características destes actores serão abordadas com mais detalhes posteriormente. 

 Tamanho da representação da organização relacionada ao número de 
funcionários. 

O tamanho de uma organização em termos do número de empregados pode ser visto 

como um indicador (indirecto) da força de influência em decisões relacionadas à gestão 

do PNMFT. Das organizações investigadas, 43% não possuem funcionários. Isto ocorre 

devido a algumas organizações serem sem fins lucrativos (ONGs) e terem apenas 

pessoas voluntárias e associados compondo a organização. 

Dentre as organizações que possuem funcionários (50%), há um grupo relativamente 

grande (71%) de organizações de pequeno porte envolvidas na gestão do Parque que 

possuem de 1 à 10 funcionários. Seguindo, outro grupo representando 29% das 

organizações que possuem mais de 41 funcionários, compostas na sua grande parte por 

organizações públicas onde os funcionários são contratados através de concursos 

públicos, de acordo com a legislação brasileira. Como são organizações ligadas ao meio 
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ambiente, o conhecimento na área ambiental pode ser um factor favorável para à gestão 

do PNMFT. 

Vale a pena ressaltar que das cinco organizações que possuem o maior número de 

ligações, uma não possui funcionários e duas possuem de 1 a 10 funcionários, 

demonstrando que esta variável também não determina o poder de articulação entre as 

organizações da rede. 

 Tamanho da representatividade das organizações relacionadas a área de 
abrangência. 

Tratando-se da área de abrangência geográfica de actuação das organizações que 

interferem na gestão do PNMFT observa-se que 57% são locais e 36% são regionais, 

não possuindo nenhuma que actue a nível nacional. Esses dados demonstram que 

independentemente dos objectivos estatutários (meio ambiente, turismo, cultura, 

desenvolvimento, etc.) grande parte das organizações procuram desenvolver acções 

locais. 

Tendo em conta que o parque possui um potencial imediato a nível local e regional, 

esses dados podem levar a entender que a participação destas organizações na gestão da 

área também diz respeito aos interesses individuais de cada organização. Para 

comprovar essa informação, questionou-se quais eram as vantagens para cada 

organização em participar na gestão. Verifica-se que apenas 7% das organizações não 

vislumbram nenhuma vantagem, ao contrário 86% acreditam possuir vantagens, sejam 

elas ao nível social, ambiental ou turístico (gráfico 6.2). 
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Gráfico 6.2: Vantagens que as organizações possuem em participar na gestão do 
PNMFT. 

 
Fonte: Entrevista-questionário (Apêndice I e II). 

Os 7% representando os que não sabem ou não responderam, dizem respeito a 

organização já mencionada no capítulo 4 que não possui conhecimentos sobre o 

PNMFT, como referido anteriormente, o representante legal desta organização no 

COMDEMA é também o presidente deste conselho, tendo-se optado por entrevistar o 

mesmo como presidente. Neste caso, foi entrevistada outra pessoa que representa a 

organização, mas que demonstrou não possuir conhecimentos sobre a área protegida. 

Este facto induz a pensar que, fora os actores envolvidos no processo, poucas pessoas 

têm conhecimento da gestão do Parque. Esse assunto vai ser detalhado mais à frente, no 

decorrer deste capítulo. 

 Tamanho da representação das organizações relacionadas ao número de 
associados. 

Como já analisado inicialmente, foi verificada a influência do número de funcionários 

na representação das organizações na gestão do parque. Contudo, tendo em vista que 

grande parte são ONGs, torna-se importante também analisar o número de associados. 

Assim, observa-se que 57% das organizações investigadas possuem associados, em que 

grande maioria são ONGs. Existem 36% das organizações que não possuem associados 

e 7% não souberam responder. 
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Das organizações que possuem associados (57%), 38% são organizações que possuem 

até 10 associados, 25% são organizações que possuem de 21 a 30 associados, 14% 

possuem de 11 a 20 associados, 13% possuem 31 a 40 associados e a mesma 

percentagem possui mais de 50 associados. 

Corroborando com os dados do número de funcionários que as organizações 

investigadas possuem, o número de associados também é reduzido. Contudo, não se 

pode concluir que esses valores tenham relação directa com o tamanho da organização 

relacionada à sua representação na gestão do PNMFT. 

 Características dos representantes das organizações relacionadas ao género. 

Fazendo parte da caracterização das organizações que possuem interferência na gestão 

do PNMFT segue a descrição das características dos actores que as representam. Em 

relação ao género, 64% dos actores representantes das organizações são do sexo 

masculino e 36% do sexo feminino. Estes dados podem possuir particular importância 

para os que defendem que o género pode influenciar na gestão dos conflitos. Pode-se 

afirmar também que não há preconceitos relacionados ao patamar ocupado no 

COMDEMA de Tamandaré, visto que durante vários anos este conselho foi presidido 

por mulheres, inclusive no período da presente investigação. 

 Características dos representantes das organizações relacionadas à idade. 

A questão da idade dos representantes das organizações também foi tratada na análise 

estatística devido a importância que pode possuir na relação desta variável com a 

abertura destes indivíduos a mudanças ligadas à gestão do parque, que será discutido 

mais a frente. 

Observa-se que 36% dos actores entrevistados possuem entre 25 e 34 anos, a mesma 

percentagem (36%) possuem entre 35 a 44 anos e 28% possuem entre 45 a 54 anos de 

idade. Assim, verifica-se que a faixa etária dos actores que representam as organizações 

ligadas à gestão do Parque é jovem, podendo reflectir numa postura mais aberta a 

mudanças, possibilitando adequarem-se a novos modelos de gestão de áreas naturais 

protegidas. Este dado será comparado com as informações relacionadas, mais a frente, 
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com a abertura das organizações para se adequarem a novas formas de administração e 

gestão. 

 Habilitações académicas dos representantes das organizações. 

De acordo com as habilitações académicas dos representantes das organizações observa-

se que, 35% dos actores investigados possuem o 1º grau, 28% possuem o 2º grau, 5% 

possuem o curso técnico (hotelaria e turismo e agrícola), 19% possuem formação 

superior (turismo, oceanografia, biologia e engenharia de pesca), e 15% possuem pós-

graduação (oceanografia, biologia, geomorfologia, biotecnologia e gestão de ambientes 

costeiros). 

Para além disso, 54% destes actores já fizeram cursos na área do meio ambiente e 31% 

na área do turismo. Estas habilitações são um factor positivo para a gestão do Parque 

através da composição de uma equipa multidisciplinar. A formação dos representantes 

das organizações reflete uma tendência enfatizada na literatura (ver capítulo 1) sobre a 

diversidade de áreas de formação dos envolvidos na gestão de áreas protegidas. 

Muito embora um número representativo destes actores possuam formação e cursos na 

área de turismo e meio ambiente, grande parte, com exceções dos gestores das outras 

áreas protegidas e algumas ONGs, não possuem conhecimentos suficientes (legislação) 

para gerir o Parque, categoria muito restritiva. Esse facto é comprovado pela observação 

das actas do COMDEMA. Todavia, estas posturas também estão directamente 

envolvidas nos interesses, sejam eles pessoais, económicos ou políticos. 

Estes resultados trazem evidências para o argumento que é apresentado nesta tese, como 

também noutras literaturas de gestão de áreas naturais protegidas que, para realizar um 

planeamento e gestão sustentável destes espaços é necessário um Conselho Gestor 

constituído por organizações de várias áreas, possibilitando um diálogo construtivo e 

participativo. 

Assim, estas informações iniciais possibilitaram obter um quadro geral das 

características das organizações que interferem na gestão do PNMFT, como também 

dos actores que a representam, traçando resultados que serão correlacionados com 

outros dados no decorrer da tese. Para além disso, poderão ser úteis para outros 
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investigadores que tiverem interesse em realizar uma análise comparativa da gestão de 

outras áreas naturais protegidas. 

6.3 Análise da rede de organizações que interfere na gestão do PNMFT. 

Após a análise das características das organizações e dos seus representantes envolvidos 

na gestão do PNMFT, segue a análise sociométrica, com o auxílio de outras 

metodologias para análise qualitativa e quantitativa, com o intuito de obter uma 

caracterização mais clara do modo e da intensidade das relações entre as organizações 

investigadas, como também dos conflitos relacionados com a gestão do Parque. Para 

analisar os resultados da entrevista dirigida aos actores, representantes das organizações 

envolvidas na gestão do Parque, foram utilizados vários métodos de análise 

sociométrica (sociogramas, matemáticos, equações, análise de agrupamento, análise 

descritiva, testes, etc.), já discutidos anteriormente no capítulo 4. 

Como definido no capítulo 2, o conceito de rede utilizado na presente investigação 

considera que a rede é formada por um grupo de organizações administrativamente 

independentes que decidem de forma participativa e cooperativa, por um compromisso 

formal ou informal, numa perspectiva de médio e longo prazo, envolvendo a troca de 

produtos e serviços (e.g., gestão, informação, pessoal técnico especializado, 

aconselhamentos, perícia, planeamento, fiscalização, entre outros). Nesta perspectiva, 

segue abaixo a caracterização da rede, cujo objectivo é identificar as potencialidades da 

mesma para a gestão participativa e sustentável de áreas naturais protegidas, 

nomeadamente o PNMFT. 

6.3.1 Características dos contactos estabelecidos entre as organizações. 

 Níveis de conectividade entre as organizações. 

A figura 6.1 é um sociograma que mostra o modo no qual as organizações estão unidas 

entre si dentro da rede para lidar com assuntos relacionados com a gestão do PNMFT. 

Os círculos representam as organizações (actores/nós) e as setas (arcos) representam os 

contactos estabelecidos entre estas organizações. Inicialmente o sociograma pode ser 

difícil de interpretar devido a densidade de arcos que ligam os nós, mas a análise destas 
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informações será complementada com outras técnicas já mencionadas no capítulo 4, 

abordando as informações qualitativas e quantitativas de forma triangular. 

Figura 6.1: Ligações estabelecidas entre as organizações que interferem na gestão do 
PNMFT (18 organizações). 
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Fonte: Entrevista-questionário (Apêndice I). 

Ressalta-se que o número de organizações entrevistadas (14 organizações) representa 

77% da amostra total (18 organizações) da investigação. Por este motivo, foi escolhido 

trabalhar com as relações uni-dirigidas, estabelecendo as conexões, mas sem estabelecer 

a direcção.  

É importante ressaltar que, de acordo com a percepção dos actores inquiridos sobre as 

conexões estabelecidas com as outras organizações, o número dessas ligações pode ser 

maior do que o indicado por cada autor. Ou seja, mesmo sendo apontado ‘x’ conexões, 

o agrupamento dos resultados demonstra que esse número pode ser maior, devido à 

percepção das outras organizações. Isso ocorre devido à metodologia considerar todas 

as conexões indicadas pelas organizações entrevistadas. Assim, a figura 6.2 mostra a 

rede, incluindo apenas as 14 organizações que fazem parte da amostra inquirida. 
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Figura 6.2: Ligações estabelecidas entre as organizações que interferem na gestão do 
PNMFT (14 organizações). 
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Fonte: Entrevista-questionário (Apêndice I). 

Com respeito ao número de contactos estabelecidos entre as organizações observa-se 

que eles variam entre 0 e 10 (Apêndice I). Para analisar estas ligações foi utilizado o 

cálculo do índice de conectividade (IC) fazendo uma comparação entre as conexões 

estabelecidas entre as organizações (ver equação 4.1, capítulo 4). Todavia, salienta-se 

que foram utilizados apenas os dados das 14 organizações investigadas.  

De acordo com a tabela 6.1, o índice de conectividade (IC) mais alto alcançado foi de 

11%, sendo atingido por cinco organizações ligadas à preservação ambiental e ao 

desenvolvimento urbano (4 públicas e 1 privada). Desse resultado, observa-se que uma 

destas organizações é a gestora do PNMFT e outra é o conselho gestor. Assim, esse 

índice é de grande relevância para demonstrar que estas cinco organizações possuem 

fortes conexões com as organizações ligadas na gestão da área e consequentemente um 

maior poder de influência nas decisões. 

Também é importante enfatizar que das organizações que possuem o IC de 11%, uma 

delas (ONG) foi a que liderou todo o processo de criação do parque e do COMDEMA 
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de Tamandaré. Essas informações, juntamente com o maior IC, podem induzir que esta 

organização possue grande poder de influência na gestão da área. Este facto conduz a 

um dos conflitos ligados à gestão do Parque, onde algumas organizações entendem esse 

poder de forma “ilegal”, alegando que ninguém é “dono” da área protegida. 

Tabela 6.1: Conectividade das organizações ligadas à gestão do PNMFT. 
ORGANIZAÇÕES Nº DE ARCOS (ni) ÍNDICE DE CONECTIVIDADE (IC %) 

APA COSTA DOS CORAIS 10 11% 

CEPENE 10 11% 

COMDEMA 10 11% 

IRCOS 10 11% 

PREFEITURA 10 11% 

AJT 9 9% 

APA DE GUADALUPE 9 9% 

AHPREST 8 8% 

REBIO SALTINHO 8 8% 

CÂMARA DOS VEREADORES 7 7% 

ASBAF 2 2% 

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 2 2% 

PARÓQUIA 1 1% 

ATOP 0 0% 

TOTAL 96  

Fonte: Entrevista-questionário (Apêndice I). 

Seguindo o índice, identificou-se o IC de 9% para duas organizações (1 pública e 1 

privada) cujos objectivos institucionais estão ligados ao meio ambiente. Com o IC de 

8% duas organizações (1 pública e 1 privada) ligadas à preservação ambiental e à 

promoção do turismo. Dando continuidade, com o IC de 7% uma organização pública 

ligada ao desenvolvimento urbano e com o IC de 2% duas organizações privadas 

ligadas aos serviços turísticos e ao movimento trabalhista rural. Seguindo, com IC de 

1% uma organização pública ligada à religião e por último, uma organização ligada aos 

direitos humanos com IC de 0%. Esta última organização com o IC de 0% surge devido 

a organização ter entrado no COMDEMA no mês da aplicação da pesquisa, não tendo 

tido tempo suficiente para estabelecer ligações com as outras organizações na rede 

(tabela 6.1). 
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Notoriamente, é necessário fazer uma ressalva, pois nas duas primeiras 

entrevistas/questionários (piloto) o COMDEMA não aparecia como organização parte 

da rede, visto que era percebida, por parte do investigador, como sendo a própria rede. 

Contudo, a metodologia da rede possibilita que os actores entrevistados possam agregar 

outros actores que acreditem ter interferência no Parque. Por isso que o COMDEMA 

não é tão mencionado nas duas primeiras entrevista/questionário como uma organização 

dentro da rede. Ou seja, provavelmente o número de ligações do COMDEMA poderia 

ser o maior, possuindo até 12 ligações. 

Pelo exposto, de acordo com a tabela 6.1 pode-se afirmar que das cinco organizações 

que possuem o maior índice de conectividade na rede, quatro são organizações do sector 

público. Esses resultados sugerem que as organizações públicas detêm os maiores níveis 

de conectividade dentro da rede, em relação às organizações privadas. Para uma 

conclusão mais exacta desta informação foi analisado o índice de conectividade por 

grupos de organizações. Computou-se os índices de conectividade para os grupos das 

organizações públicas e para o das organizações privadas, definindo assim a força 

relativa de um grupo em relação às outras partes da rede. 

A análise do índice de conectividade por grupo (CG) foi calculada através de alguns 

índices, a saber: a Conectividade Máxima da Rede (MCN) e a Conectividade da Rede 

(CN). A Conectividade Máxima da Rede foi entendida como o número máximo de 

extremidades que uma rede pode conter. Através dessa equação, pôde-se estabelecer 

uma medida quantitativa para a intensidade das ligações que são estabelecidas entre as 

organizações que possuem interferência na gestão do PNMFT. Já a Conectividade da 

Rede possibilita examinar o modo no qual os grupos de organizações do sector público 

e privado estão ligados, possibilitando identificar a intensidade e variação da 

comunicação (ver equações 4.2, 4.3 e 4.4, capítulo 4). 

Assim, o índice de conectividade para o grupo (CG) das organizações públicas é de 

86% e para o grupo das organizações privadas é de 49%. Perante estes valores, pode-se 

afirmar que a força relativa do grupo das organizações públicas é maior que do grupo 

das organizações privadas. Ou seja, a coesão interna do grupo das organizações públicas 



Modelo de gestão em rede para áreas protegidas: o caso do PNMFT - Brasil. 2008 

175 

 

(86%) é a maior na rede, significando que estas organizações possuem maior “poder” de 

articulação nas decisões relacionadas à gestão do PNMFT (tabela 6.2). 

Tabela 6.2: Conectividade por grupo. 

 ORGANIZAÇÕES 
(N) 

TAMANHO DO 
GRUPO ( r ) 

NÚMERO DE 
LIGAÇÕES (ni) MCN CONECTIVIDADE 

DO GRUPO 

PRIVADA 6 6 31 15 49% 
PÚBLICA 8 8 65 28 86% 
TOTAL  14 96   

Fonte: Entrevista-questionário (Apêndice I). 

Levando em conta as diferenças de conectividade por tipo de organização, foi realizado 

o Teste não-paramétrico de Kolmogorov-Smirnov (K-S) para examinar se a variável 

“contactos” era normalmente distribuída pela amostra inteira (ver equação 5, capítulo 

4). Lembrando que em amostras pequenas, como é o caso da presente investigação, esse 

tipo de teste não seria necessário. 

O resultado obtido do Teste K-S para caracterizar a distribuição do número de arcos 

(xn) pelo grupo composto pelas organizações que possuem influência na gestão do 

PNMFT, segundo a tabela 6.3, foi que o valor da distribuição da estatística D para a 

amostra de dimensão N = 14, com níveis de significância α = 5% é de K-S = 0,2289. 

Este resultado mostra que a variável pesquisada é normalmente distribuída, uma vez que 

o valor obtido é inferior ao valor crítico tabelado (K-S = 0,349). 

Tabela 6.3: Teste K-S – Redes. 

RANK xn  Z S (Xn) F0 (Xn) [S (xn) – F0 (xn)] 

    0,0000 0,0150 -0,0150 

14 0  -2,1692 0,0714 0,0150 0,0564 

    0,0714 0,0304 0,0411 

13 1  -1,8754 0,1429 0,0304 0,1125 

    0,1429 0,0569 0,0860 

11 2  -1,5817 0,2857 0,0569 0,2289 

    0,2857 0,4550 -0,1693 

10 7  -0,1130 0,3571 0,4550 -0,0979 

    0,3571 0,5717 -0,2146 

8 8  0,1808 0,5000 0,5717 -0,0717 

    0,5000 0,6824 -0,1824 
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6 9  0,4745 0,6429 0,6824 -0,0396 

    0,6429 0,7788 -0,1360 

1 10  0,7682 1,0000 0,7788 0,2212 

TOTAL 37      

MÉDIA 7,3846      

DESVIO PADRÃO 3,4044      

Fonte: Entrevista-questionário (Apêndice I). 

Porém o mesmo teste foi computado individualmente para os grupos, onde as amostras 

também seguem uma distribuição normal, com índices de K-S = 0,2721 para o grupo de 

organizações públicas e K-S = 0,3593 para o grupo de organizações privadas. Diante do 

exposto, para se ter uma análise final da efectividade e eficácia de tais ligações, segue 

uma análise mais detalhada da rede de acordo com os resultados obtidos da entrevista-

questionário. 

 Força das organizações na rede. 

Após identificar a conectividade das organizações que possuem interferência na gestão 

do Parque, como também a conectividade pelos grupos de organizações (públicas e 

privadas), é necessário identificar a força das organizações na rede. Para medir esta 

força, será retirada uma organização de cada vez e será verificado se a sua remoção 

pode fragmentar a rede ou não. 

A estratégia escolhida para examinar a força de cada organização na rede é o uso 

simultâneo de exibições visuais através dos sociogramas com as informações 

quantitativas já mencionadas nas tabelas 6.1, 6.2 e 6.3 deste capítulo (ver Apêndice III). 

Pois, enquanto os sociogramas fornecem uma aproximação visual para o problema 

investigado, as informações quantitativas ajuda a mostrar os níveis de conectividade de 

cada organização. 

Das 14 organizações investigadas, apenas uma possui força suficiente para fragmentar a 

rede. Ou seja, após a retirada de uma organização pública isoladamente foi observado 

que ela possui força para desconectar apenas uma organização da rede (pública). Vale a 

pena salientar que uma organização (privada) já é desconectada da rede não possuindo 
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nenhuma conexão com as outras organizações, já explicada anteriormente. Assim, a 

figura 6.3 mostra como ficaria a rede após a retirada desta organização pública. 

Figura 6.3: Estrutura da rede após a retirada de uma organização pública. 
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Fonte: Entrevista-questionário (Apêndice I). 

Perante este cenário, questionou-se a fragmentação da rede caso fosse retirada apenas as 

cinco organizações que possuem o maior índice de conectividade (IC 11%). Assim, de 

acordo com a figura 6.4 pode-se verificar o alto poder que estas cinco organizações 

possuem para fragmentar a rede após a sua retirada. Neste cenário, a rede passa a ser 

composta apenas por nove organizações (4 públicas e 5 privadas), onde três 

organizações ficam desconectadas da rede (1 pública e 2 privadas). Ou seja, a rede passa 

a existir com apenas seis organizações e 14 conexões. 
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Figura 6.4: Fragmentação da rede após retirada das cinco organizações com IC de 11%. 
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Fonte: Entrevista-questionário (Apêndice I). 

Contudo, é de grande relevância enfatizar que as ligações existentes na rede (14 

organizações) são bem distribuídas formando uma teia difícil de fragmentar. Ou seja, 

mesmo que uma organização individualmente saia, a sua saída afecta pouco a rede. Esse 

é um dado muito importante para a presente investigação porque demonstra que, 

embora haja muitos conflitos dificultando a implementação e a gestão do Parque, as 

organizações possuem vínculos que podem conduzir a uma gestão participativa e 

democrática. 

Conforme mencionado na revisão de literatura, a gestão participativa e democrática faz 

parte das recomendações da IUCN e do SNUC como mecanismo facilitador para uma 

gestão eficaz de áreas naturais protegidas (ver capítulo 1). Isso permite concluir que o 

PNMFT está procurando seguir uma das recomendações legais (mundial e nacional) e 

sobretudo que existe uma rede de relações entre as organizações que gerem esta área 

protegida. 
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Analisando esta vertente, verifica-se que, concebendo o COMDEMA como a própria 

rede, a sua retirada não fragmenta a estrutura, como pode ser observado na figura 6.5. 

Mas permite concluir que, para além da rede formal existente através do COMDEMA, 

existe também uma rede informal. Ou seja, mesmo com a retirada desta organização, 

verifica-se que a rede permanece conectada, e as organizações mantêm ligações entre si 

de maneira formal e informal. 

Figura 6.5: A rede após retirada do COMDEMA. 
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Fonte: Entrevista-questionário (Apêndice I). 

Considerando o mencionado na revisão de literatura por Nallino (2003), também será 

analisada a força das organizações na rede, separadas por dois grandes grupos de 

organizações: públicas (57%) e privadas (43%) (ver gráfico 01 deste capítulo). Assim, 

verificando a rede formada apenas pelas organizações públicas ou somente pelas 

organizações privadas ligadas à gestão do PNMFT, observa-se que a rede composta 

pelas organizações públicas é mais forte, possuindo 65 conexões (figura 6.6). 

 



Modelo de gestão em rede para áreas protegidas: o caso do PNMFT - Brasil. 2008 

180 

 

Figura 6.6: Rede formada por organizações públicas e rede formada por organizações 
privadas. 
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Fonte: Entrevista-questionário (Apêndice I). 

Como mostra a figura 6.6, a rede composta apenas por organizações privadas além de 

possuir um menor número de ligações, em comparação com a formada apenas por 

organizações públicas, deixa três organizações fora da rede. Já na rede formada apenas 

pelas organizações públicas, todas as organizações permanecem conectadas, não 

havendo fragmentação. Esses sociogramas corroboram com os dados obtidos nas 

tabelas anteriores, onde demonstram que as organizações públicas possuem o maior 

número de ligações (conexões) e consequentemente maiores índices de conectividade e 

força na rede. 

 Níveis de proeminência. 

Para identificar o nível de proeminência das organizações ligadas à gestão do PNMFT, 

observou-se o número de vínculos que cada organização estabelece dentro da rede, 

podendo esta ser categorizada como proeminente ou periférica, visível ou anónima (ver 

capítulo 4). 

Analisando as ligações estabelecidas entre as organizações na rede observa-se que 

algumas são ligadas por muitos arcos (setas) e outras apenas por um ou dois arcos. 

Conforme a tabela 09 deste capítulo, observa-se que das cinco organizações que 

possuem o maior número de ligações na rede (50 ligações das 96 totais), quatro são 

organizações públicas. Assim, examinando os níveis de proeminência da rede, 

identifica-se que essas cinco organizações são proeminentes e/ou visíveis, representando 

52% das ligações.  
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As cinco organizações que possuem 9, 8 e 7 ligações, totalizando 41 ligações, 

corresponde a 43% das ligações na rede, são também proeminentes e/ou visíveis. Já as 

quatro organizações que representam 2, 1 e 0 ligações na rede, totalizando 5 ligações, 

apresenta apenas 5% das ligações sendo consideradas periféricas e/ou anónimas. 

Importa salientar que estas quatros organizações periféricas não estão ligadas à 

preservação ambiental e apenas uma está ligada aos serviços turísticos. Essas 

informações podem ser relevantes para concluir que as organizações periféricas 

(marginais) estão nesta posição devido a possuírem menos interesse no parque, 

comparado com as outras organizações que compõem a rede. 

Aqui pode-se ainda afirmar que as ligações entre as organizações proeminentes (IC 

11%), estabelecidas através da maior participação e interesse, ocorre devido as mesmas 

terem suas áreas de actuação ligadas a área do PNMFT. Ou seja, como elas tem que 

actuar de acordo com os seus objectivos (ambiental), a sua participação na gestão do 

parque é imprescindível e possui consequência imediata para a sua organização.  

Assim, finalizando a análise dos níveis de proeminência de acordo com a revisão de 

literatura, observa-se que a rede é dominada por organizações públicas que se 

concentram no centro da rede, como um caroço central de organizações, dominando o 

fluxo de recursos, informações, e estabelecendo trocas mútuas através de ligações 

densas. Contudo, estas organizações também estabelecem ligações brandas e com 

menos frequência com as organizações periféricas, mantendo o domínio em relação a 

elas. 

 Grupos exclusivos de organizações. 

Um grupo exclusivo pode ser definido como um subgrupo de organizações que é mais 

uniforme interiormente que a rede inteira. O estudo de grupos exclusivos inclui a 

avaliação das principais áreas seguindo: delimitação dos limites da organização; razões 

que favorecem a sua criação; e se constituem o ponto de partida para a fragmentação de 

uma rede. 

Os resultados demonstram que algumas organizações tendem estabelecer relações 

privilegiadas, e até mesmo compromissos formais, com alguns sócios particulares, 
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formando assim subgrupos. Há algumas razões que podem explicar por que um 

subgrupo de organizações tende a emergir na gestão do PNMFT. Como exemplo, pode-

se afirmar que um dos motivos é devido ao conselho gestor deste parque ser composto 

por organizações cujas metas e filosofias operacionais são distintas, criando conexões 

mais íntimas com as organizações semelhantes. Neste caso, o facto de possuírem metas 

e filosofias operacionais propiciam a criação de grupos exclusivos, mas por outro lado 

também fomentam os conflitos entre os representantes das organizações devido aos 

interesses pessoais, políticos e/ou económico, como será abordado mais à frente. 

Um exemplo destes subgrupos, é o formado pelas organizações que se disponibilizam 

voluntariamente em participar de reuniões extraordinárias para debater, elaborar 

documentos, estabelecer acções e metas relacionados ao parque. Tendo em vista que nas 

reuniões do COMDEMA são tratados todos os assuntos relacionados ao meio ambiente 

do município, é comum formar um grupo para discutir assuntos específicos do parque 

para depois serem compartilhados de forma mais objectiva nas reuniões deste conselho. 

De acordo com as actas do COMDEMA, observa-se que esse grupo é formado 

geralmente por duas organizações privadas e três organizações públicas, onde todas 

estão ligadas à preservação ambiental, com excepção de uma que está ligada ao turismo. 

Verifica-se então que existe o interesse comum em preservar o ambiente, possibilitando 

o estabelecimento de relações privilegiadas entre estas organizações, como citado no 

item acima. 

Para além desse grupo, ainda se identifica outro grupo exclusivo, formado por duas 

organizações públicas que também fazem parte do grupo acima. Essas duas 

organizações estabelecem conexões e acordos legais relacionados com o parque 

principalmente para fiscalizar a área protegida. Como organizações públicas ligadas ao 

Ministério do Meio Ambiente, as mesmas possuem poder legal para fiscalizar e autuar 

as acções que não respeitem os objectivos do PNMFT.  

 Frequência dos contactos. 

Como discutido no capítulo 1 desta tese, é sugerido que as organizações públicas e 

privadas trabalhem em colaboração através dos conselhos municipais de meio ambiente 

para garantir uma gestão transparente, democrática e sustentável das áreas naturais 
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protegidas. Nesta perspectiva, e para analisar a gestão do PNMFT foi perguntado aos 

inquiridos qual a frequência que são estabelecidos os contactos entre as organizações, 

de acordo com a seguinte ponderação: 5 = algumas vezes por ano; 4 = cerca de uma vez 

por mês; 3 = cerca de uma vez por semana; 2 = uma vez por dia; 1 = permanentemente; 

0 = não sabe/não responde (ver Apêndice I). 

Assim, a maior frequência em que são estabelecidos os contactos entre as organizações 

investigadas é mensal (49%). Essa frequência acontece devido grande parte das 

organizações só se comunicarem para tratar dos assuntos relacionados ao parque 

durante as reuniões mensais do COMDEMA. Sendo reuniões formais estão cobertas de 

alguma tensão e conflitos entre os actores representantes das organizações.  

Validando essa informação, o gráfico 6.3 mostra o resultado da frequência dos contactos 

estabelecidos entre as organizações para tratar de assuntos relacionados a gestão do 

PNMFT. Observa-se que um grupo de organizações estabelecem contactos permanentes 

(13%) e outro grupo contactam-se cerca de uma vez por semana (8%). Esses dois 

grupos possuem organizações que têm o IC de 11%, tendo como consequência uma 

maior frequência dos contactos. 

Gráfico 6.3: Frequência dos contactos estabelecidos entre as organizações. 

 
Fonte: Entrevista-questionário (Apêndice I). 
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A percentagem (8%) que se reúne aproximadamente uma vez por semana afirmou essa 

frequência mas explicou que esses contactos não são estabelecidos directamente com o 

COMDEMA, e sim com a Prefeitura para reivindicar algo. 

Segundo a revisão de literatura, as duas primeiras opções reflectem as fases iniciais no 

desenvolvimento de relações entre as organizações e as outras opções reflectem os 

arranjos formais mas estruturados para coordenação. Baseado nesta perspectiva, pode-se 

afirmar que a rede que gere o PNMFT ainda está na sua fase inicial de desenvolvimento 

de relações, em que a maioria dos contactos ocorre durante as reuniões do COMDEMA. 

Contudo, essa análise não seria correcta, pois se analisar dentro de uma perspectiva de 

gestão participativa observa-se que o Parque possui arranjos formalmente estruturados, 

com anos de discussões e planeamento. O que ocorre é que os conflitos fomentados 

pelos interesses pessoais e políticos dificultam a efectividade da área protegida. 

Tratando-se da frequência dos contactos estabelecidos entre os grupos de organizações, 

públicas e privadas, observa-se que a maior percentagem também está em estabelecer os 

contactos uma vez por mês nas reuniões do COMDEMA. Estes valores comprovam que 

o COMDEMA é realmente o fórum de discussão dos assuntos relacionados ao PNMFT. 

 Razão para os contactos. 

Outro assunto que ajuda a examinar as características dos contactos é a base na qual são 

estabelecidos os contactos. Neste sentido, foi solicitado aos inquiridos que avalisassem 

a razão para qual contactam as organizações de acordo com a seguinte ponderação: 4 = 

para pedir informações/dados relacionados ao PNMFT; 3 = para dar informações/dados 

relacionados ao PNMFT; 2 = para coordenar esforços e definir estratégias relacionadas 

ao PNMFT; 1 = outras; e 0 = não sabe/não responde (ver Apêndice I). 

De acordo com o gráfico 6.4, 43% dos actores estabelecem contactos com os outros 

actores representantes das organizações para coordenar esforços e definir estratégias 

direccionadas ao parque. Sendo essa a principal razão, fica claro o papel das ligações 

existentes na rede em relação a área protegida que é de planear e gerir, onde a postura 

individual de cada actor é fundamental para desencadear ou mediar os conflitos. 
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Gráfico 6.4: Principal razão que são estabelecidos os contactos. 

 
Fonte: Entrevista-questionário (Apêndice I). 

Verifica-se também que 17% dos actores estabelecem contacto para pedir informações e 

dados relacionados ao Parque, contrapondo com 16% que estabelecem contacto para dar 

informações e dados. Agrupando essas duas posições obtêm-se uma percentagem de 

33% que representam os que contactam para compartilhar informações, seja para 

transmitir ou para solicitar. Essa percentagem é bem aproximada das que coordenam 

esforços e definem estratégias (43%), concluindo que de forma geral, a rede pode ser 

dividida em dois grandes grupos: um que planeia e gere o Parque; e outro que apenas 

compartilha informações (gráfico 6.4). 

A partir desta realidade, procura-se então fazer uma comparação, desta variável, entre as 

organizações públicas e privadas, cujo resultado corrobora com a análise de toda a rede, 

onde a maior parte das organizações estabelecem os contactos para coordenar esforços e 

definir estratégias (44% públicas e 41% privadas), seguido com o de compartilhar 

informações (34% públicas e 30% privadas). 

Os resultados acima confirmam que, embora grande parte das razões dos contactos 

sejam estabelecidos para planear e gerir o PNMFT, uma percentagem representativa 

procura apenas compartilhar informações, factor que ratifica os baixos índices de 

conectividade de algumas organizações na rede. Indo mais além, a falta de engajamento 

de algumas organizações da rede propiciam posturas omissivas, desinteressadas e de 
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fácil manipulação, gerando conflitos entre os actores e dificultando a gestão do parque, 

como percebido através das actas do COMDEMA. 

 Base dos contactos. 

Outro assunto que ajuda examinar as características das relações entre as organizações é 

a base na qual são estabelecidos os contactos. Foi solicitado aos inquiridos para 

identificarem a base dos contactos de acordo com a seguinte pontuação: 4 = devido a 

imposições/disposições legais relacionadas ao PNMFT; 3 = acordo estabelecido 

directamente com a organização relacionadas ao PNMFT; 2 = prática habitual/em 

função de problemas ou necessidades específicas relacionadas à gestão do PNMFT; 1 = 

outras; e 0 = não sabe/não responde (ver Apêndice I). 

Gráfico 6.5: Base em que são estabelecidos os contactos. 

 
Fonte: Entrevista-questionário (Apêndice I). 

Verifica-se que 61% dos actores estabelecem contactos como sendo uma prática 

habitual em função de problemas ou necessidades relacionadas ao PNMFT, 10% devido 

a imposição/disposição legal e 8% devido a acordos estabelecidos directamente com a 

organização. Contudo, 20% não souberam responder o porquê de estabelecer contactos 

com as organizações da rede (gráfico 6.5). 

Tratando-se dos grupos de organizações (públicas e privadas) a percentagem encontra-

se da seguinte forma: pratica habitual em função de problemas ou necessidades (62% 
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públicas e 58% privadas); devido a imposição/disposição legal (11% públicas e 8% 

privadas); acordo estabelecido directamente com a organização (8% públicas e 8% 

privadas); e não souberam responder (17% públicas e 25% privadas). Ressaltando o 

facto de que um maior número de organizações privadas não souberam responder. 

Estes dados permitem afirmar que os contactos estabelecidos estão ligados directamente 

ao planeamento e gestão do Parque, mas que algumas organizações ainda não estão 

engajadas, ou por assim dizer, não percebem o seu papel na rede para gerir o parque, 

principalmente as organizações privadas. Isso também reflecte no índice de 

conectividade, visto que algumas organizações não têm muito interesse na gestão da 

área, fazendo parte apenas porque é conselheiro no COMDEMA de Tamandaré. 

Conforme mencionado na revisão de literatura, a criação dos COMDEMAs requer 

ponderação e deve ser feita ao ritmo de cada sociedade, pois é imprescindível a 

percepção que ela constrói do processo participativo e do seu papel como representante 

legal num fórum de discussão. Perante este cenário, verifica-se que o estabelecimento 

de um conselho gestor composto por organizações que realmente tenham interesse em 

gerir e desenvolver o Parque é fundamental para que a gestão possa efectivamente 

ocorrer de forma sustentável. 

 Condições dos contactos. 

Depois de ter examinado as razões que conduzem as organizações para se comunicarem 

entre si é importante analisar agora qual a condição em que ocorrem os contactos. 

Assim, foi perguntado aos inquiridos se os contactos foram e são iniciados por eles, 

pelas outras organizações ou mutuamente, dentro da seguinte escala: 5 = completamente 

por eles; 4 = principalmente por eles; 3 = mutuamente; 2 = principalmente por nós; 1 = 

completamente por nós; e 0 = não sabe/não responde (ver Apêndice I). 

Verificando os resultados do gráfico 6.6, observa-se que 51% dos actores tomam a 

iniciativa de contacto de forma mútua. Já 14% afirmam que o contacto é estabelecido 

principalmente por nós, 4% completamente por nós, 10% principalmente por eles e 1% 

completamente por eles. Porém, 20% não sabem identificar quem toma a iniciativa do 

contacto. Mais uma vez, um grupo representativo da amostra investigada não consegue 
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perceber o seu papel na rede de gestão do parque, não sabendo identificar como 

ocorrem os seus contactos com as outras organizações. 

Gráfico 6.6: Quem toma a iniciativa dos contactos. 

 
Fonte: Entrevista-questionário (Apêndice I). 

Para além de corroborar com o índice de conectividade baixo de algumas organizações, 

estes dados também possibilitam entender o porquê de alguns conflitos serem gerados 

entre estes actores. Tendo em conta que a participação na gestão do Parque ocorre de 

forma distinta entre os actores, o envolvimento directo de todas as organizações no 

planeamento e gestão do parque é fundamental para evitar situações de competição que 

podem gerar conflitos e minar as decisões participativas e democráticas na rede. Assim, 

estimular formas de envolvimento directo e colaboração são estratégias para planear e 

implementar políticas e acções voltadas para o Parque prevenindo possíveis enganos e 

desentendimentos, conduzindo assim a maiores níveis de participação, responsabilidade 

e estratégias informadas. 

 Influência dos contactos. 

Outro assunto que deve ser discutido em análises de sociometria é se a comunicação 

influencia o modo no qual as organizações tomam suas decisões finais em relação à 

gestão do PNMFT. Sendo assim, foi perguntado aos inquiridos se os contactos que eles 

estabeleceram com outras organizações têm alguma influência nas decisões, de acordo 
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com a seguinte pontuação: 5 = muita influência; 4 = bastante influência; 3 = mais ou 

menos influência; 2 = pouca influência; 1 = nenhuma influência; e 0 = não sabe/não 

responde (ver Apêndice I). 

Verifica-se que grande parte das organizações possui muita influência (37%) ou 

bastante influência (25%) para as decisões finais, totalizando 62%. Uma percentagem 

de 12% possuem mais ou menos influência, enquanto 4% possuem pouca influência e 

3% não possuem nenhum tipo de influência. Contudo, uma percentagem relativamente 

alta (19%) não souberam identificar qual o grau de influência das organizações para as 

suas decisões finais relacionadas com o parque (gráfico 6.7). 

Gráfico 6.7: Grau de influência das organizações para a decisão final. 

 
Fonte: Entrevista-questionário (Apêndice I). 

Ao analisar separadamente qual a organização possui maior influência na rede, observa-

se que uma organização privada aparece com a maior representatividade, sendo esta a 

ONG que iniciou o processo de criação do COMDEMA e do PNMFT (ver tabela 6.4). 

Este facto deixa claro que a mesma possui grande poder para influenciar as 

organizações da rede, sendo também uma das que possui o maior índice de 

conectividade (IC 11%). 
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Tabela 6.4: Ponderação do grau de influência das organizações para as decisões finais. 
ORGANIZAÇÕES MÉDIA (%) 

IRCOS 
17,36% 

APA DE GUADALUPE 
16,94% 

APA COSTA DOS CORAIS 
13,22% 

PREFEITURA 
11,98% 

COMDEMA 
9,92% 

CEPENE 
7,85% 

REBIO SALTINHO 
6,61% 

AHPREST 
5,37% 

CÂMARA DOS VEREADORES 
4,13% 

AJT 
3,31% 

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 
2,07% 

PARÓQUIA 
1,24% 

ASBAF 
0,00% 

ATOP 
0,00% 

Fonte: Entrevista-questionário (Apêndice I). 

De acordo com a revisão de literatura, as ONGs possuem capacidade operacional para 

viabilizar uma política mais inclusiva e ajustada à realidade, sendo considerada como 

“poder paralelo”, e onde o Estado passa a ser o mediador do processo de gestão das 

áreas naturais protegidas. De acordo com a tabela 6.4, observa-se que essa afirmativa é 

comprovada na presente investigação, onde o IRCOS possui o maior poder de 

influenciar as decisões ligadas à gestão do PNMFT. 

 Importância dos contactos. 

Outra variável que ajuda examinar as características da comunicação estabelecida 

dentro da rede está relacionada com a importância dada aos contactos que são fixados 

com as organizações. Assim, foi questionado o grau de importância do contacto com 

cada uma das organizações para o funcionamento e objectivos da organização do 

inquirido, de acordo com a seguinte pontuação: 5 = muito importante; 4 = importante; 3 

= mais ou menos importante; 2 = pouco importante; 1 = nada importante; e 0 = não 

sabe/não responde (ver Apêndice I). 

De acordo com o gráfico 6.8, 41% dos actores afirmam que manter contacto com as 

organizações da rede é muito importante para o funcionamento da organização a qual 

representa. Se somarmos essa percentagem com os 22% que afirmam ser importante, 
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obtêm-se 63% que consideram o contacto entre as organizações fundamental para o 

bom funcionamento das organizações. Embora 20% não saibam responder, a 

percentagem dos que consideram importante (63%) revela a percepção destes actores 

quanto a importância de estabelecer contactos entre eles na rede. 

Gráfico 6.8: Importância dos contactos para o funcionamento da organização. 

 
Fonte: Entrevista-questionário (Apêndice I). 

Ao analisar essa envolvente por organizações, destaca-se uma organização pública 

como a mais importante em toda a rede (tabela 6.5). Esta organização também possui o 

maior índice de conectividade, demonstrando que além do maior número de ligações 

também possui o maior poder na rede, influenciando as acções de planeamento e gestão 

do PNMFT. 

Tabela 6.5: Ponderação do grau de importância dos contactos para o funcionamento das 
organizações na rede. 

ORGANIZAÇÕES MÉDIA (%) 

APA DE GUADALUPE 17,28% 

IRCOS 15,23% 

PREFEITURA 14,81% 

APA COSTA DOS CORAIS 13,58% 

CEPENE 8,64% 

COMDEMA 7,82% 

REBIO SALTINHO 6,58% 

AHPREST 5,35% 
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CÂMARA DOS VEREADORES 4,53% 

AJT 4,12% 

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 1,65% 

PARÓQUIA 0,41% 

ASBAF 0,00% 

ATOP 0,00% 

Fonte: Entrevista-questionário (Apêndice I). 

Se formos analisar estas informações a partir dos grupos estabelecidos, observa-se que 

as organizações públicas possuem maior importância para o funcionamento das outras 

organizações (46% muito importante) do que as organizações privadas (30% muito 

importante). Assim, pode-se afirmar que as organizações que são mais proeminentes e 

influentes na gestão do PNMFT são também consideradas as organizações mais 

importantes em manter o contacto. 

 Compatibilidade de metas e filosofias operacionais. 

É sensato sugerir que o modo no qual as organizações se conectam entre si depende, 

entre outras coisas, na semelhança das metas e filosofias operacionais. Sendo assim, 

será perguntado aos actores se, e até que ponto, as metas e filosofias operacionais das 

organizações que eles contactam são semelhantes às suas relacionadas à gestão do 

PNMFT, e de acordo com a seguinte pontuação: 5 = muito compatíveis; 4 = bastante 

compatíveis; 3 = mais ou menos compatíveis; 2 = pouco compatíveis; 1 = nada 

compatíveis; e 0 = não sabe/não responde (ver Apêndice I). 

Analisando o gráfico 6.9, verifica-se que 29% das organizações possuem muita 

compatibilidade entre suas metas e filosofias operacionais, seguindo 25% com bastante 

compatibilidade e 22% possuindo mais ou menos compatibilidade. Fazendo um paralelo 

destes resultados com a tendência actual do planeamento e gestão de áreas naturais 

protegidas, observa-se que a rede que gere o PNMFT segue a tendência de uma gestão 

participativa, onde os actores envolvidos possuem objectivos em comum. Contudo, 

embora estas organizações possuam objectivos em comum, possuem interesses 

divergentes relacionados ao parque gerando conflitos e dificultando a implementação 

desta área protegida. Finalizando esta abordagem, todas as organizações entrevistadas 

possuem algum tipo de compatibilidade de metas e filosofias operacionais, sejam elas 
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elevadas ou não. Ou seja, mesmo que algumas organizações possuam poucas ligações 

na rede, todas têm algum objectivo organizacional em comum, seja a nível ambiental, 

turístico ou social. 

Gráfico 6.9: Compatibilidade de metas e filosofias operacionais entre as organizações. 

 
Fonte: Entrevista-questionário (Apêndice I). 

Contudo, 19% não souberam responder esta pergunta reflectindo mais uma vez a falta 

de interacção e percepção do seu papel na rede (gráfico 6.9). Este é um dado 

preocupante, pois se a rede não trabalha de forma integrada, os objectivos não serão 

alcançados, facto que ocorre com a gestão do PNMFT. Este cenário fomenta uma rede 

ineficaz e ineficiente para solucionar os problemas relacionados à gestão da área 

protegida, produzindo frustração, descrença entre os actores, ou até mesmo a 

fragmentação da gestão do Parque.  

Ao analisar por organizações, verifica-se que uma organização pública e outra privada 

possuem a maior compatibilidade de metas e filosofias operacionais entre as 

organizações na rede (tabela 6.6). Essas duas organizações também possuem o maior IC 

(11%), demonstrando o poder que as mesmas possuem na gestão do PNMFT. As duas 

organizações públicas que representam o gestor e conselho gestor da área protegida 

também obtêm uma média elevada de 9,87% e 8,15%, respectivamente. Contudo, as 

duas primeiras são as que possuem maior influência na rede. 
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Tabela 6.6: Ponderação do grau de compatibilidade de metas e filosofias operacionais 
entre as organizações na rede. 

ORGANIZAÇÕES MÉDIA (%) 

APA DE GUADALUPE 16,74% 

IRCOS 16,31% 

APA COSTA DOS CORAIS 12,88% 

PREFEITURA 9,87% 

CEPENE 8,15% 

COMDEMA 8,15% 

REBIO SALTINHO 7,73% 

AHPREST 7,30% 

CÂMARA DOS VEREADORES 5,15% 

AJT 4,72% 

PARÓQUIA 1,72% 

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 1,29% 

ASBAF 0,00% 

ATOP 0,00% 

Fonte: Entrevista-questionário (Apêndice I). 

 Níveis de coordenação. 

Outro assunto importante frequentemente discutido em estudos de sociometria é saber 

até que ponto as organizações coordenam as suas estratégias com as das outras 

organizações. Sendo assim foi pedido aos actores para examinar se, e até que ponto, as 

actividade e estratégias estabelecidas pela sua organização são articuladas com as 

estratégias das outras organizações relacionadas ao PNMFT. Para isso utilizou-se a 

seguinte ponderação: 5 = muito bem articuladas; 4 = bastante articuladas; 3 = mais ou 

menos articuladas; 2 = pouco articuladas; 1 = nada articuladas; e 0 = não sabe/não 

responde (ver Apêndice I). 

Analisando esta vertente, observa-se que 29% das organizações possuem pouca 

articulação com as outras organizações em relação as actividades desenvolvidas ligadas 

ao Parque, 25% têm bastante articulação, 19% não souberam responder, 14% são muito 

bem articuladas, 12% são mais ou menos articuladas e 1% não possui nenhuma 

articulação (gráfico 6.10). 
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Gráfico 6.10: Intensidade das actividades com as das outras organizações na rede. 

 
Fonte: Entrevista-questionário (Apêndice I). 

Se juntássemos as organizações que possuem bastante e muita articulação, obtem-se a 

percentagem de 39% que é maior do que das organizações que são pouco articuladas 

(29%). Essa acção possibilita visualizar que prevalece um nível mais elevado de 

organizações que se articulam para tratar das questões relacionadas ao PNMFT. 

Contudo, a percentagem de organizações que não souberam responder (19%) continua a 

ser elevada, demonstrando que a rede não é totalmente articulada para conseguir 

trabalhar em colaboração. 

Ao analisar por organizações, observa-se que uma organização pública possui o maior 

grau de intensidade das actividades com as outras organizações na rede (17,19%), 

seguindo-se uma organização privada (15,63%) que criou o COMDEMA e fomentou o 

processo de criação do PNMFT (tabela 6.7). Estas duas organizações demonstram assim 

o seu poder na rede, corroborando com o seu IC (11%). 

Tabela 6.7: Ponderação do grau de intensidade das actividades com as das outras 
organizações na rede. 

ORGANIZAÇÕES MÉDIA (%) 

APA DE GUADALUPE 17,19% 

IRCOS 15,63% 

APA COSTA DOS CORAIS 12,50% 

CEPENE 10,94% 



Modelo de gestão em rede para áreas protegidas: o caso do PNMFT - Brasil. 2008 

196 

 

PREFEITURA 10,42% 

REBIO SALTINHO 8,33% 

COMDEMA 7,81% 

AHPREST 6,25% 

AJT 5,21% 

CÂMARA DOS VEREADORES 3,13% 

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 1,56% 

PARÓQUIA 1,04% 

ASBAF 0,00% 

ATOP 0,00% 

Fonte: Entrevista-questionário (Apêndice I). 

6.3.2 Gestão do PNMFT. 

As secções anteriores descreveram as características das organizações envolvidas na 

gestão do parque como também as características dos contactos estabelecidos entre estas 

organizações. Como descrito na metodologia, a análise sociométrica utilizando a 

entrevista-questionário foi considerada o método mais efectivo e conveniente para 

reunir as informações necessárias para analisar a gestão do parque. Para além disso, as 

pesquisas com análise de sociometria devem sempre incluir perguntas em aberto, tendo 

em conta que os inquiridos, na sua grande maioria, estão dispostos a falar sobre 

assuntos que as vezes podem não estar identificados apenas com as perguntas fechadas 

e que são fundamentais para a pesquisa.  

Levando isso em consideração, foram incluídas também perguntas em aberto. As 

respostas a estas perguntas foram analisadas pelo uso da técnica de análise do conteúdo, 

onde foram agrupadas em variáveis explicativas mutuamente exclusivas, e algumas 

técnicas quantitativas foram usadas para a análise da informação. Seguem então os 

resultados abordando a percepção dos inquiridos quanto a gestão do PNMFT. 

 Vantagens do PNMFT. 

Quando foi pedido aos inquiridos para enumerar os aspectos positivos ou as vantagens 

do PNMFT verificaram-se 14 respostas, onde foram reunidas em categorias 

mutuamente exclusivas, congregadas em 4 grupos: benefícios sociais, benefícios 

turísticos, benefícios ambientais e, os que não souberam responder (gráfico 6.11). 
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De acordo com a percepção dos actores inquiridos, a maior vantagem do parque está 

ligada aos benefícios turísticos (44%) que a área pode proporcionar como: conservação 

e valorização do património, criação de um atractivo turístico, promoção do município, 

ordenamento da área e do uso público, como também fomentar novos serviços 

turísticos. Já os benefícios ambientais (32%) aparecem em sua grande maioria ligados à 

preservação e conservação ambiental, sendo enfatizado o aumento da produção 

pesqueira (pescadores) e a possibilidade de auto-sustentabilidade do parque através do 

turismo sustentável. De seguida vêm os benefícios sociais (16%), incluindo a melhoria 

da área para uso da comunidade local e geração de trabalho através de postos ligados à 

actividade turística. Por último, segue uma percentagem de 8% que não souberam 

responder (gráfico 6.11). 

Gráfico 6.11: Principais vantagens do PNMFT. 

 
Fonte: Entrevista-questionário (Apêndice I). 

Os resultados acima apresentados demonstram o potencial que o parque possui, seja a 

nível turístico, ambiental ou social. Assim a presente investigação é de grande 

relevância para entender a gestão actual da área e propor melhorias futuras a nível de 

planeamento e gestão. Conforme mencionado no capítulo 5, já possuem projectos e 

recursos para desenvolver o turismo e preservar o património ambiental e cultural 

existente no parque mas, devido a má gestão decorrente dos conflitos entre os actores, 

nada foi feito até o momento. 
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Assim, a partir da leitura do gráfico 6.11, verifica-se que o potencial existente no parque 

é uma grande vantagem, mas também fomenta interesses individuais e políticos que se 

não forem bem geridos pelos actores representantes das organizações na rede acabam 

por criar sérios conflitos dificultando as acções de implementação e gestão da área 

protegida. 

 Desvantagens do PNMFT. 

Em relação às fraquezas existentes no PNMFT, quando foi pedido aos inquiridos para 

enumerar os aspectos negativos ou as desvantagens do PNMFT verificaram-se 13 

respostas, que foram reunidas em categorias mutuamente exclusivas, congregadas em 3 

grupos: gestão ineficaz e conflituosa, uso público desordenado e sem planeamento e, os 

que não souberam responder (gráfico 6.12). 

Observa-se que 47% dos inquiridos percebem a gestão do parque como ineficaz e muito 

conflituosa, cujos motivos estão ligados: a uma categoria muito restritiva para uma área 

urbana; falta de preparo e interesse por parte do gestor; desrespeito das normas legais; 

ser gerido apenas por uma única instituição; e a não implementação de facto do parque 

(gráfico 6.12). Uma ressalva deve ser feita para a menção do parque ser gerido apenas 

por uma única instituição, a Prefeitura Municipal. Legalmente o Parque possui a figura 

de gestor que será sempre a pessoa que ocupar o cargo de Secretário de Turismo, 

Comércio, Cultura e Meio Ambiente do Município de Tamandaré. Todavia, segundo o 

decreto de criação, mesmo possuindo um gestor, todas as acções de gestão devem ser 

passadas e aprovadas pelo COMDEMA, garantindo assim uma gestão participativa e 

democrática. Porém, na realidade isso não ocorre, gerando os conflitos de competências 

e legalidades que envolve a gestão desta área protegida. 
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Gráfico 6.12: Principais desvantagens do PNMFT. 

 
Fonte: Entrevista-questionário (Apêndice I). 

Ainda sobre o gráfico 6.12, 20% das organizações percebem o uso público desordenado 

e sem planeamento como uma das desvantagens ou pontos negativos do parque. E 33% 

das organizações não conseguiram identificar pontos negativos ou desvantagens em 

relação à área protegida. Percentagem essa, que pode ter duas análises distintas: a 

primeira diz respeito aos inquiridos que identificam apenas vantagens em relação ao 

parque; e a segunda é que a falta de articulação na rede (conectividade) é reflectida 

directamente na percepção destes actores quanto ao seu papel na gestão como também 

no conhecimento sobre a área protegida. 

 Percepção das actividades turísticas. 

De acordo com a percepção dos inquiridos em relação as actividades turísticas na área 

do PNMFT (gráfico 6.13), 9% acreditam ser extremamente importante, 4% afirmam que 

é uma excelente possibilidade de gerar recursos para garantir a sustentabilidade da área, 

e que ainda é incipiente (27%). Contudo, 14% salientam que não há infra-estrutura 

adequada para receber os visitantes. Neste cenário 14% percebem que há um fluxo 

turístico elevado causando conflitos com a área protegida, 18% consideram a área 

desordenada e sem planeamento e 5% acreditam ser necessário utilizar métodos 

restritivos para controlar os usos inadequados.  
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Gráfico 6.13: Percepção dos inquiridos sobre a actividade turística no PNMFT. 

 
Fonte: Entrevista-questionário (Apêndice I). 

Por último, uma percentagem de 5%, representando apenas uma organização, afirma 

que após a criação do parque o fluxo turístico diminuiu (gráfico 6.13). Essa afirmação 

está ligada a ONG que trabalha na área do Parque. Como algumas medidas de 

ordenamento do uso público já foram implantadas na área, como a restrição do 

estacionamento dos autocarros, consequentemente diminuiu o fluxo dos visitantes (ver 

capítulo 5).  

Todavia, vale a pena ressaltar que o uso actual do PNMFT ocorre por pessoas que 

procuram apenas sol e mar, viajam em excursões e não deixam renda na comunidade 

local. Como um dos objectivos do parque está ligado ao fomento do turismo sustentável 

e responsável, é necessário realizar medidas de ordenamento e implementar infra-

estruturas turísticas adequadas. E para isso, os serviços prestados na área também têm 

que estar adequados para se conseguir atingir esses fins. 

Desta forma, reconhece-se a importância da actividade turística para a própria 

sustentabilidade do PNMFT, contudo salienta-se a necessidade de planeamento e 

implementação de infra-estruturas adequadas para ordenar o uso público actual e 

fomentar um turismo compatível com os objectivos da área. 
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 Percepção das actividades ambientais. 

A percepção dos inquiridos quanto as actividades de preservação e conservação 

ambiental desenvolvidas na área PNMFT demonstra que, de acordo com os resultados 

do gráfico 6.14, existem poucas acções neste sentido. Uma percentagem de 23% 

afirmam que não existe nenhuma acção de preservação e conservação na área, 

complementando com uma percentagem de 6% que não souberam responder. 

Contudo, a maior percentagem (29%) afirma que só existe a “área de recuperação do 

ambiente recifal”, conhecida como “área fechada”. Apenas 6% afirmam que existe 

alguma acção no continente que é a limpeza que a Prefeitura faz uma vez por semana na 

área onde ficam as barracas, realizada por uma empresa terciarizada de recolha de lixo. 

Neste cenário, 18% acreditam que essas acções ambientais são fracas e 6% afirmam que 

só permanece pelo esforço do IRCOS e do IBAMA (APA Costa dos Corais e 

CEPENE), ambos conselheiros do COMDEMA.  

Gráfico 6.14: Percepção dos inquiridos sobre as actividades de preservação e 
conservação ambiental na área do PNMFT. 

 

Fonte: Entrevista-questionário (Apêndice I). 

Todavia, e tendo em vista o património ambiental, o grande potencial para desenvolver 

e auto-sustentar o Parque, pouco se tem feito após a sua criação. A percepção dos 
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actores envolvidos na gestão da área é realmente o reflexo da realidade, onde há apenas 

as acções de preservação e conservação ambientais desenvolvidas pelo IRCOS e 

algumas pontuais por parte do IBAMA e da APA de Guadalupe.  

 Percepção dos usos da comunidade local. 

De acordo com a percepção dos inquiridos, 16% afirmam que a área do Parque é 

extremamente utilizada, destacando-se os usos relacionados ao lazer (16%), económicos 

(16%) e religiosos (9%). Contudo 16% afirmam que esses usos são desordenados, onde 

9% salientam que são desejáveis, desde que sejam regulados (gráfico 6.15). 

Gráfico 6.15: Percepção dos inquiridos sobre os usos da comunidade local na área do 
PNMFT. 

 
Fonte: Entrevista-questionário (Apêndice I). 

Mesmo observando que a grande maioria dos inquiridos percebem que a área é bastante 

utilizada pelos moradores, 9% acreditam que ainda é incipiente, podendo melhorar se 

houver atractivos para as pessoas poderem desfrutar daquele espaço (6%) (gráfico 6.15). 

A partir da leitura destes resultados quanto à percepção dos usos e actividades na área 

do PNMFT, observa-se que existe um uso público elevado, desordenado e sem 

planeamento, corroborando com as observações realizadas in loco (ver capítulo 5). Para 
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além disso, foi enfatizado o potencial da área, onde o fomento da actividade turística é 

visto como um factor positivo (ambiental, social e económico). E sobretudo, percebe-se 

que um dos obstáculos está relacionado com a falta de planeamento e gestão da área 

protegida. 

 Percepção quanto ao gestor do PNMFT. 

Em relação a percepção dos actores sobre quem gerência o PNMFT hoje, observa-se 

que mesmo fazendo eles parte do COMDEMA, onde todos os assuntos do parque são 

debatidos, grande parte ainda não tem claro quem legalmente gerência (22%). Verifica-

se que 50% acreditam ser a Prefeitura, 14% acreditam ser a Prefeitura junto com o 

COMDEMA, 7% acreditam ser apenas o COMDEMA e 7% afirmam que ninguém gere 

a área (gráfico 6.16). 

Gráfico 6.16: Percepção dos actores quanto ao gestor do PNMFT. 

 
Fonte: Entrevista-questionário (Apêndice I). 

A partir da leitura deste gráfico, vê-se que mesmo o parque existindo legalmente desde 

2003, boa parte das pessoas envolvidas na gestão nem sequer sabem identificar quem 

gerência a área. Este facto demonstra, mais uma vez, que embora haja uma rede de 

organizações para gerir a área, a maioria não possui interesse nem estabelece ligações 

suficientes para garantir uma gestão participativa levando à mediação dos conflitos. 
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 Importância das organizações para a gestão do PNMFT. 

O estudo da percepção dos actores sobre a importância de cada organização para a 

gestão do PNMFT é outro assunto que é comum ser discutido em análises de 

sociometria. Isso ocorre primeiramente porque ajuda a descobrir, associado a outras 

variáveis como conectividade e proeminência, a força e poder de cada organização 

dentro da gestão do parque. Secundariamente, ajuda avaliar indirectamente se as 

organizações estão dispostas a criar relações mais íntimas com outras organizações da 

rede. Essa análise foi proposta na ausência das posturas que tais organizações vêm 

tomando frente à gestão da área, como também dos conflitos existente. O objectivo é 

saber a percepção da importância atribuída a cada organização. 

Fazendo uma análise geral da rede, observa-se que das 14 organizações pesquisadas, os 

actores percebem que 37% das organizações são muito importantes para a gestão do 

parque, seguido de 29% que consideram importantes (gráfico 6.17). Somadas estas 

percentagens obtêm-se 66% dos actores que percebem a importância das organizações 

no processo de gestão da área, corroborando com os índices de conectividade e a 

proeminência das organizações. Como afirmado anteriormente, ao perceberem as 

organizações como importantes na gestão do parque as ligações estabelecidas são mais 

densas, dificultando a fragmentação da rede.  

Gráfico 6.17: Importância das organizações para a gestão do PNMFT. 

 
Fonte: Entrevista-questionário (Apêndice I). 
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É necessário fazer uma ressalva em relação a este item, visto que nas duas primeiras 

entrevistas (piloto) o COMDEMA não aparecia como um actor, sendo percebido como 

a própria rede. Assim, essa percentagem poderia ser ainda maior. 

Ainda de acordo com o gráfico 6.17, 15% das organizações são consideradas mais ou 

menos importante, 7% são consideradas pouco importante, 3% nada importante e 9% 

não souberam responder. O facto existir a percepção de que algumas organizações não 

são importantes para a gestão do parque indica que o interesse em aumentar ou até 

mesmo estabelecer ligações para com estas organizações é nulo, mantendo organizações 

periféricas, com baixos níveis de conectividade.  

Analisando a importância de cada organização para a gestão do PNMFT observa-se que 

todas são percebidas pelos actores como importantes, contudo a gestora do parque 

aparece como a mais importante (8,22%), seguida das duas organizações mais 

importantes na rede, uma pública e outra privada, ambas com 8,06% (tabela 6.8).  

Tabela 6.8: Ponderação do grau de importância das organizações para a gestão do 
PNMFT. 

ORGANIZAÇÕES MÉDIA (%) 

PREFEITURA 8,22% 

APA DE GUADALUPE 8,06% 

IRCOS 8,06% 

APA COSTA DOS CORAIS 8,06% 

AHPREST 7,89% 

COMDEMA 7,73% 

AJT 7,40% 

CÂMARA DOS VEREADORES 7,24% 

CEPENE 6,91% 

REBIO SALTINHO 6,74% 

ASBAF 6,74% 

PARÓQUIA 6,25% 

ATOP 5,59% 

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 5,10% 

Fonte: Entrevista-questionário (Apêndice I). 

A tabela 6.8 possibilita compreender que mesmo existindo níveis distintos de 

importância das organizações na rede para a gestão do parque todas são consideradas 

importantes corroborando com os dados iniciais de conectividade entre elas. Ou seja, 
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embora algumas organizações sejam periféricas na rede, a ponderação do grau de 

importância de cada uma na rede é relativamente próximo. Esse facto contribui para a 

dificuldade de fragmentação da rede, já mencionado inicialmente. Assim, a rede que 

gere o PNMFT é bastante interligada e forte, onde as relações estabelecidas entre os 

actores consolidam a rede. 

 Papel do COMDEMA na gestão do PNMFT. 

Legalmente a Prefeitura, juntamente com o COMDEMA, executam a gestão do 

PNMFT. Para além disso, este conselho é percebido também como um actor na rede. 

Neste cenário, foi questionado aos inquiridos se o COMDEMA consegue gerir o 

Parque. Observou-se que 59% acreditam que o COMDEMA consegue gerir a área 

contra 33% que não acreditam que este conselho seja capaz. Segue 8% que não 

souberam responder (gráfico 6.18). 

Gráfico 6.18: Percepção da capacidade do COMDEMA para gerir o PNMFT. 

 
Fonte: Entrevista-questionário (Apêndice I). 

De acordo com a percepção dos inquiridos que não acreditam na capacidade do 

COMDEMA para gerir o PNMFT (33%), afirmam que é devido haver muitos conflitos 

de interesses e também pela postura da Prefeitura que não permite que o parque tenha 

autonomia, ficando dependente das decisões internas da Prefeitura. Um exemplo dessa 

dependência está ligado à postura da Prefeitura em não manter uma gestão participativa. 
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Tendo em vista que todas as acções devem, por lei passar pelo COMDEMA, a 

Prefeitura criou um decreto municipal alterando o papel do COMDEMA e em outra 

situação criou outro decreto acabando com o parque. Essas acções geraram uma série de 

conflitos, sendo mediado através do Ministério Público Estadual e Federal. Contudo, 

são atitudes como essa que demonstram o nível de gestão conflituosa em que a área se 

encontra, como também a dificuldade que o COMDEMA tem ao longo desses anos para 

conseguir participar da gestão de forma democrática. 

Perante este cenário, questionou-se os actores sobre quais seriam as maiores 

dificuldades que o COMDEMA enfrenta na gestão do PNMFT, onde transcreve-se, a 

seguir, a posição de alguns dos inquiridos perante esta problemática: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“…A principal é a falta de seriedade na gestão por parte do órgão gestor, da 
Prefeitura. A falta compromisso, de responsabilidade…” 

“…A gerência do PNMFT é função executiva que excede os limites deliberativos 
do COMDEMA pelo que, mesmo que consiga, não deve. Dentre as dificuldades 
podemos citar a completa falta de estrutura e corpo técnico…” 

“…Articulação com a Prefeitura para a gestão do parque, falta de recurso… Ah, 
tem tanta dificuldade para colocar aquilo para funcionar! Articulação com a 
prefeitura e falta de poder acredito serem as principais…” 

“…A maior dificuldade é em relação a não-aceitação do poder público municipal 
em atribuir ao COMDEMA, um órgão que faz parte da própria Prefeitura, os 
créditos necessários. Porque o COMDEMA é um fórum onde participam os 
principais gestores, seja de entidades governamentais e nao-governamentais e 
onde ele tem uma função deliberativa…” 

“…Considerando que o parque já existe... O principal problema são as discussões 
com a Prefeitura que não vê o parque como uma unidade de conservação. Falta de 
verba talvez... De verba destinada a gestão. Que actualmente o COMDEMA como 
conselho do parque, que eu acho que ele é o conselho do parque, ele não tem 
dinheiro para aplicar ali. Não tem verba para fazer nada. Acho que actualmente é 
isso. Que o maior empecilho é que a Prefeitura não tem interesse nenhum. Ela não 
reconhece o parque como uma unidade de conservação…”
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A partir da leitura destas transcrições observa-se que, dentre os problemas enfrentados 

pelo COMDEMA na gestão do PNMFT, destaca-se a falta de reconhecimento e 

compromisso por parte da Prefeitura em relação ao conselho e à área protegida. 

Contudo, a postura da Prefeitura é alegar que aquela área não é apropriada para ser uma 

área protegida devido ao uso público conflituoso que já existia na área. 

Contudo, ocorre um facto singular quanto ao uso público da área do parque. Antes da 

criação do Parque, o uso público sempre foi conflituoso, seja na área marinha como na 

área continental. Na área marinha os conflitos estavam relacionados com a proibição da 

pesca atrelada à criação da “área fechada”. Porém a fiscalização é de competência do 

IBAMA, através das APA Costa dos Corais. Já a área continental, os conflitos estavam 

relacionados com o fluxo de visitantes, a falta de infra-estrutura e o comércio 

desordenado, sendo de competência maior da Prefeitura de Tamandaré. O que ocorre é 

que as acções marinhas foram estabelecidas e o poder municipal interveio 

positivamente. Porém, na área continental, a APA Costa dos Corais e a APA de 

Guadalupe, juntamente com o COMDEMA quer que a lei seja cumprida, mas a 

Prefeitura não segue correctamente, gerando assim os conflitos de poder, competência e 

políticos.  

 Avaliação da gestão do PNMFT. 

Na busca de sintetizar a percepção destes actores sobre como funciona a actual gestão 

do PNMFT, elaborou-se uma pontuação para medir a eficiência e efectividade desta 

gestão, de acordo com a seguinte composição: 5= muito bem; 4 = bem; 3 = mais ou 

menos; 2 = mal; 1 = muito mal; 0 = não sabe/não responde. 

Assim, observa-se que 50% dos inquiridos percebem a actual gestão do parque como 

muito mal, seguido de 29% que percebem como mal, 14% mais ou menos e 7% não 

“…O problema todo do Parque é que não poderia ser um parque. Tudo começou 
errado. Na ânsia de se querer proteger os recifes, não foi levado em consideração 
o uso continental. Deu muita ênfase a parte marinha, e a continental foi deixada 
em segundo plano…” 
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souberam responder. Estes resultados comprovam as afirmações acima onde demonstra 

que o actual modelo de gestão do PNMFT não está sendo capaz de atingir os objectivos 

da área protegida (gráfico 6.19). 

Gráfico 6.19: Percepção dos actores sobre a actual gestão do PNMFT. 

 
Fonte: Entrevista-questionário (Apêndice I). 

Para além disso, o facto da grande parte dos actores perceber a gestão do parque como 

muito mal traz uma questão importante relacionada a postura dos mesmos. Ou seja, 

mesmo eles percebendo que a gestão não está correndo da melhor forma, questiona-se 

então o porque de não mudar. Analisando as actas do COMDEMA, onde todos os 

assuntos relacionados a área protegida são discutidos, verifica-se atitudes de alguns 

actores para mudar a forma de funcionamento. Contudo, o resultado é a geração de mais 

conflitos, onde a mediação tem que ter a intervenção do Ministério Público Estadual e 

Federal. 

Conforme mencionado na revisão de literatura, o conflito é visto como positivo pois 

fomenta mudanças e o amadurecimento através das discussões sobre pontos de vista 

distintos para identificar as melhores estratégias e acções. Todavia, no caso do PNMFT 

o que verifica-se é que a postura individual por parte dos actores envolvidos na rede 

dificulta essa evolução através da mediação dos conflitos, tendo como consequência a 

estagnação das acções de gestão e criando uma postura desacreditada e sem estímulo 

entre eles. 
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6.3.3 Redes como modelo de gestão do PNMFT. 

Como visto no capítulo 2, redes são formas de planeamento e administração que as 

organizações estão cada vez mais implementando, principalmente as pequenas e médias 

empresas e as não lucrativas. Foi visto também que é uma tendência, ainda que 

incipiente ou apenas uma concepção, para ser aplicadas à gestão das áreas naturais 

protegidas. Foi mostrado no capítulo 5 e no início deste capítulo o modo como opera a 

gestão do PNMFT, onde já existe uma rede composta por organizações. Porém, esta 

rede ainda não é percebida como tal pelos actores e, consequentemente não consegue 

proporcionar os benefícios deste modelo de administração, principalmente pela falta de 

cooperação. 

Pensando o modelo de gestão baseado em rede como alternativa para os problemas 

actuais do PNMFT, examinou-se a postura dos actores envolvidos quanto a abertura em 

substituir o modo no qual operam as suas organizações actualmente, por forma 

horizontais de administração baseada na filosofia de rede (cooperação), como também a 

percepção dos benefícios e desvantagens que podem ser produzidos por este tipo de 

administração. Assim seguem os argumentos para e contra a implementação de um 

modelo baseado em rede para gerir o PNMFT. 

 Vontade para unir a uma rede. 

Questionou-se aos actores a receptividade dos mesmos em unirem-se numa rede de 

organizações baseada na cooperação, de acordo com a seguinte pontuação: 5 = muito 

receptivo; 4 = bastante receptivo; 3 = moderadamente receptivo; 2 = pouco receptivo; 1 

= nada receptivo; e 0 = não sabe/não responde (ver Apêndice I). 

Os resultados demonstram que 43% dos actores são receptíveis em fazer parte de uma 

rede, seguido de 36% muito receptivos. Se somar essas duas percentagens, obtêm-se 

79% dos inquiridos que demonstram abertura em aderir à uma rede de organizações 

para gerir o parque (gráfico 6.20). Esses resultados demonstram que os actores, 

representantes das organizações, são pessoas abertas a novas formas de administração, 

onde a idade (72% entre 25 à 44 anos) também pode ser uma variável que contribua 

para a receptividade a mudanças. 
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Gráfico 6.20: Receptividade dos actores em aderir a uma rede. 

 
Fonte: Entrevista-questionário (Apêndice I). 

A única organização que não se mostrou receptiva em aderir a uma rede (7%) é uma 

organização pública, onde a sua administração é muito burocrática e política, não 

demonstrando nenhum tipo de interesse em fazer parte de uma rede de organizações 

participativa, transparente e democrática para gerir o parque. A percentagem de 7% que 

não souberam responder diz respeito ao actor que não está envolvido nas reuniões do 

COMDEMA e consequentemente não possui conhecimentos sobre a gestão da área 

protegida, já explicada inicialmente. 

 Vontade para mudar de filosofias operacionais e estilos de ordem de 
trabalho. 

Uma rede de organizações implica uma certa padronização de filosofias de operar e 

estilos de trabalho para fazer possível, e mais fácil, a comunicação entre eles. Como 

exemplo podemos citar: períodos do ano no qual as organizações montam os planos de 

actividade anual; modos nos quais a informação é compilada, analisada e repassada; 

acções planeadas e executadas em conjunto; etc. Com respeito a isto, foi perguntado se 

eles estariam dispostos a mudar um pouco de filosofias operacionais e estilos de 

trabalho dentro da organização para facilitar a implementação da rede, de acordo com a 

seguinte pontuação: 5 = muito receptivo; 4 = bastante receptivo; 3 = moderadamente 
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receptivo; 2 = pouco receptivo; 1 = nada receptivo; e 0 = não sabe/não responde (ver 

Apêndice I). 

De acordo com o gráfico 6.21, observa-se que 36% são bastante receptivos, seguido de 

14% que são muito receptivos. Se somar essas duas percentagens obtêm-se 50% que 

estão dispostos a alterar algumas formas de funcionamento da sua organização para 

trabalharem numa rede para gerir o PNMFT. 

Gráfico 6.21: Receptividade em alterar a forma de funcionamento da organização. 

 
Fonte: Entrevista-questionário (Apêndice I). 

Contudo, observa-se que 22% são moderadamente receptivos, 7% pouco receptivos, 

14% nada receptivos e 7% não souberam responder. Estes valores demonstram que 

mesmo que 43% dos actores tenham interesse em participar de uma rede para gerir o 

Parque, quando o assunto é alterar algumas formas de administração da organização, 

eles já passam a ter uma postura mais reservada. 

A partir desta leitura, pode-se afirmar que esse é um dos entraves que dificulta a 

implementação e gestão do PNMFT. Ou seja, os actores fazem parte do COMDEMA, 

conselho gestor do parque, mas como não querem trabalhar em conjunto de forma 

compartilhada e semelhante, geram-se os conflitos, críticos de mediação. 
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 Coordenação da rede. 

Outro assunto importante que deve ser discutido nesta tese, e que é comum a outro 

estudo de sociometria, é relacionado a qual organização deveria assumir o papel de 

coordenadora da rede. Sendo assim, foi solicitado aos actores nomear a organização que 

melhor pode desenvolver a coordenação desta rede, caso fosse implementada. Assim, de 

acordo com o gráfico 6.22 verifica-se que o COMDEMA e a Prefeitura lideram com 

29%, seguindo do IRCOS com 21% e da APA Costa dos Corais com 7%. Dos actores 

inquiridos, 14% não souberam responder. 

Gráfico 6.22: Organização para coordenar a rede de gestão do PNMFT. 

 
Fonte: Entrevista-questionário (Apêndice I). 

É interessante ressaltar a percepção dos actores em acreditar que o COMDEMA e a 

Prefeitura são os que possuem o melhor perfil para gerir a rede. Todavia, estas 

organizações foram indicadas em separado, não havendo nenhum inquirido que afirmou 

ser as duas organizações em conjunto. Outra análise deve ser feita quanto a indicação do 

IRCOS como organização ideal para gerir a rede. Esse resultado é compartilhado com o 

índice de conectividade (IC 11%) e com o nível de proeminência desta organização, 

consequência dos anos de trabalho desenvolvido na área do Parque. 
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 Percepção dos objectivos da rede. 

De acordo com a percepção dos inquiridos sobre qual seria o objectivo maior da rede 

observa-se que 50% acreditam ser a formulação de políticas e estratégias para o turismo 

e o meio ambiente no PNMFT (gráfico 6.23). Essa informação é compatível com as 

acções que o COMDEMA vem desempenhando em relação a esta área protegida, 

fortalecendo sua posição para assumir o papel de gestora da rede.  

Contudo, em referência a isso, é necessário retomar a dúvida inicial do investigador, 

quando da percepção desta organização como sendo a própria rede. Foi inserido o 

COMDEMA como organização que interfere na gestão do Parque em consequência da 

percepção dos inquiridos. Porém, se observar o perfil e as acções desta organização 

verifica-se que ela pode realmente ser a própria rede. Esse é um tema que tem que ser 

muito discutido entre os actores envolvidos na gestão, visto que deve haver um 

entendimento consensual para que realmente a organização possa assumir tal papel.  

Gráfico 6.23: Objectivos da rede para gerir o PNMFT. 

 
Fonte: Entrevista-questionário (Apêndice I). 

Também foram identificados como objectivo principal da rede facilitar a comunicação e 

o diálogo entre os agentes envolvidos no turismo e meio ambiente no parque (19%), 

seguido de 13% que acreditam ser o controlo do desenvolvimento turístico, e 6% que 
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acreditam ser a formulação de políticas e estratégias para o meio ambiente (gráfico 

6.23). É importante ressaltar que grande parte dos actores percebe a importância do 

património ambiental e cultural (turismo) existente no PNMFT, demonstrados na 

percepção dos objectivos ligados à rede, abrangendo estas duas vertentes. 

 Vantagens competitivas criadas por redes. 

Foi visto que a forma de gestão do Parque não está sendo suficiente para fazer com que 

a área seja realmente implementada e funcione de acordo com os seus objectivos de 

criação. Sendo assim, foi questionado aos actores como eles percebem a 

competitividade através da rede. Verificou-se que 79% acreditam que a organização se 

torna mais competitiva se ela estiver dentro de uma rede (gráfico 6.24). Essa 

percentagem demonstra que mesmo grande parte dos inquiridos não estando preparados 

para alterar formas de administração interna para trabalharem em rede, eles reconhecem 

que se o fizesse seriam mais competitivos. Conclui-se que se houver uma estratégia 

montada para fomentar e estruturar essa rede, grande parte dos envolvidos aderirão as 

mudanças. 

Gráfico 6.24: Percepção dos actores sobre o poder que a rede tem em tornar as 
organizações mais competitivas. 

 
Fonte: Entrevista-questionário (Apêndice I). 

Dos inquiridos, apenas 7% não opinaram nem a favor nem contra esta afirmação e 14% 

não souberam responder. O facto de não haver ninguém que discorde desta afirmação 

revela que a gestão baseada em rede é realmente percebida como um factor positivo 
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para as organizações. Contudo, menção deve ser feita sobre o conhecimento ainda 

incipiente por parte dos inquiridos sobre o que é uma rede de organizações, motivo da 

percentagem de actores que não souberam responder. Isso leva também a afirmar que a 

própria investigação pode contribuir no processo de amadurecimento sobre esse tema, 

levando estes actores a pensarem na possibilidade de um novo modelo de gestão para o 

PNMFT. 

 Potencial oferecido pelas redes para enfrentar situações de crise. 

A necessidade para criar ligações mais fortes e cooperação entre as organizações já 

mencionadas anteriormente é mais uma vez enfatizada quando os actores inquiridos 

percebem que é mais fácil superar as crises do mercado se a organização estiver em rede 

(72%). Ou seja, as redes são vistas como uma teia de organizações que podem trazer 

forças renovadas para a gestão de uma área protegida enfrentar situações de 

instabilidades mediação de conflitos e principalmente de sustentabilidade da área 

(gráfico 6.25). 

Gráfico 6.25: Percepção dos actores sobre o poder das organizações superar crises em 
rede. 

 
Fonte: Entrevista-questionário (Apêndice I). 

Ainda sobre o gráfico 6.25, verifica-se que 7% nem concordam nem discordam e 21 % 

não souberam responder. Mais uma vez enfatiza-se o conhecimento incipiente dos 

inquiridos sobre redes e sua filosofia administrativa dificultando algumas respostas, 

mesmo com esclarecimento sobre o tema. 
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 Eficiência e efectividade de políticas. 

Baseado nos mesmos argumentos do item anterior, 72% dos inquiridos acreditam que as 

redes podem melhorar a eficiência e a efectividade das políticas ligadas a áreas naturais 

protegidas, nomeadamente o PNMFT. Neste item, a pergunta foi realizada no sentido 

oposto para verificar também a atenção dos mesmos quanto a entrevista-questionário 

(gráfico 6.26). 

Gráfico 6.26: Percepção dos actores sobre a afirmação que políticas e estratégias criadas 
em rede não são tão ricas que se fossem criadas por uma organização sozinha. 

 
Fonte: Entrevista-questionário (Apêndice I). 

Porém, observa-se que 21% dos inquiridos acreditam que as políticas e estratégias 

criadas em rede não são tão ricas e 7% não souberam responder (gráfico 6.26). Estes 

resultados levam a duas conclusões: a primeira diz respeito ao facto de que os mesmos 

não tiveram atenção suficiente à colocação da afirmação, motivo de ter concordado; e a 

segunda diz respeito ao conhecimento incipiente sobre redes. Essa conclusão pode ser 

comprovada com a fala de um dos inquiridos: 

 

 

 

“…Eu não sei. Eu não sei responder porque eu nunca vi uma organização em 

rede…” 
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Outro dado importante é que 79% dos inquiridos acreditam que se as políticas forem 

pensadas por organizações ligadas ao turismo e ao meio ambiente elas serão mais 

efectivas. Assim, mais uma vez a percepção dos actores quanto à importância da 

preservação ambiental e do desenvolvimento do turismo sustentável é enfatizada. 

 Administração e distribuição dos recursos. 

Conforme mencionado na revisão de literatura e no capítulo 5, apesar da Prefeitura 

junto com o COMDEMA serem responsáveis pelo planeamento e gestão dos recursos 

relacionados ao PNMFT, observa-se que até ao momento a Prefeitura nunca 

disponibilizou nenhum recurso para a área protegida, como também não realizou 

nenhum tipo de prestação de contas. Contudo, verifica-se que a Prefeitura recebe 

recursos destinados pelo governo brasileiro para as áreas protegidas, mas que nunca foi 

informado ao COMDEMA ou à comunidade local de que forma eles são utilizados. 

Esse facto é gerador de outros conflitos relacionados ao parque, onde a Prefeitura não 

respeita a gestão participativa, transparente e democrática. Assim as acções voltadas ao 

parque são muito limitadas devido aos recursos financeiros e consequentemente aos 

recursos humanos. 

Gráfico 6.27: Percepção dos actores sobre a afirmação que os recursos existentes no 
PNMFT são pior geridos em rede. 

 
Fonte: Entrevista-questionário (Apêndice I). 
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Verificando o gráfico 6.27, observa-se que 85% dos inquiridos acreditam que os 

recursos são melhor geridos em rede, onde a transparência das acções garantem uma 

gestão mais participativa e democrática. Esta percentagem representativa faz acreditar 

na possibilidade de mudanças efectivas em relação ao planeamento e gestão do Parque. 

Assim, com o envolvimento directo de todos os actores poderá existir uma utilização 

mais inclusiva e adequada dos recursos, o que ainda não ocorre.  

 Benefícios das redes de organizações. 

Após ter abordado as vantagens oferecidas pelas redes, foi perguntado aos inquiridos 

quem beneficia mais com a existência da rede para gerir o PNMFT. Assim, verifica-se 

que 93% acreditam que tanto as organizações públicas como as privadas são 

beneficiadas. Restando apenas 7% que não souberam responder (gráfico 6.28). Os 

resultados descritos são conclusivos quanto a percepção dos actores sobre as vantagens 

das organizações ligadas à gestão do parque trabalharem em rede. 

Gráfico 6.28: Percepção dos actores sobre quem beneficia-se com a rede. 

 
Fonte: Entrevista-questionário (Apêndice I). 

 Adopção do modelo de rede para a gestão do PNMFT. 

Após observar a postura positiva dos inquiridos quanto às vantagens em se trabalhar de 

rede, foi questionada a possibilidade deste modelo ser realmente implementado no 

PNMFT. Assim, verifica-se que 64% não acreditam que esse modelo possa realmente 
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vir a ser implantado na gestão do PNMFT, contra 22% que acreditam nesta 

possibilidade (gráfico 6.29). 

Gráfico 6.29: Percepção dos actores sobre a afirmação que no futuro as organizações 
ligadas à gestão do PNMFT irão trabalhar em rede. 

 
Fonte: Entrevista-questionário (Apêndice I). 

Perante o exposto, conclui-se que implantar um modelo de gestão baseado em rede para 

gerir o parque requer um grande trabalho de esclarecimento e demonstração das 

vantagens que este modelo pode trazer para a área protegida, mas sobretudo para as 

organizações envolvidas directamente na gestão. Para além disso, é necessária uma 

mudança de postura por parte dos envolvidos, principalmente dos órgãos competentes 

na gestão contribuindo para a horizontalidade do processo de formulação e 

implementação de políticas públicas. 

6.4 Gestão de conflitos. 

Foi observado, de acordo com os dados acima, que a actual gestão do PNMFT não tem 

vindo a funcionar de acordo com os seus objectivos de criação e que um dos grandes 

obstáculos está relacionado às posturas dos actores envolvidos, gerando conflitos. Neste 

cenário, foi realizado um levantamento através das actas do COMDEMA onde se fez 

um levantamento dos conflitos existentes relacionados ao PNMFT. Essa listagem teve a 

confirmação dos inquiridos, tendo sido agregados mais alguns, e reunidos em quatro 

grupos a saber: meio ambiente, turismo, leis, e gestão (ver Apêndice I). Também foi 

elaborado um vídeo com alguns depoimentos dos inquiridos e alguns actores locais, 



Modelo de gestão em rede para áreas protegidas: o caso do PNMFT - Brasil. 2008 

221 

 

possibilitando um esclarecimento maior dos entraves ligados à gestão do PNMFT (ver 

Apêndice IV). A partir desta realidade, segue uma análise da gestão dos conflitos, a 

partir da percepção dos actores envolvidos. 

 Níveis e natureza dos conflitos. 

O estudo das causas e intensidade dos conflitos é uma variável importante que ajuda a 

descobrir, entre outras coisas, a existência ou ausência de obstáculos que prejudicam as 

relações entre as organizações podendo até levar à fragmentação da rede. É importante 

também para entender as razões por que as organizações tendem a estabelecer conexões 

privilegiadas com algumas organizações específicas da rede, estabelecendo subgrupos. 

Assim, tendo em vista que as redes são responsáveis por reunir grupos de organizações 

e interesses distintos, observou-se que 57% dos actores acreditam que os diferentes 

pontos de vista numa rede podem gerar conflitos. Por outro lado, 29% dos actores 

acreditam que os diferentes pontos de vista não geram necessariamente conflitos, 7% 

que nem concorrdam nem discordam e, 7% que não souberam responder. A 

percentagem que afirmou que nem concorda nem discorda alegou que se apenas um 

actor na rede for contra, a maioria é que ganha. Por isso não acredita que possa gerar 

conflitos (gráfico 6.30). 

Gráfico 6.30: Percepção quanto a geração de conflitos através de diferentes pontos de 
vista numa rede. 

 
Fonte: Entrevista-questionário (Apêndice I). 
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 Existência de diálogo e entendimento entre os actores. 

Procurando entender como ocorrem esses conflitos foram questionados para se saber se 

existe diálogo e entendimento entre os actores. Dos inquiridos, 46% afirmam que existe 

diálogo de forma moderada, 15% afirmam ser forte e 8% afirmam ser muito forte 

(gráfico 6.31). Ao analisar as actas do COMDEMA, observa-se que realmente há 

bastante diálogo entre os actores, contudo o mesmo não ocorre em relação ao 

entendimento. O que se observa é a necessidade constante de actores externos e com 

poder legal (Ministério Público Estadual e Federal) para mediar os conflitos gerados 

pelos desentendimentos.  

Gráfico 6.31: Percepção dos inquiridos sobre a existência de diálogo e entendimento 
entre os actores envolvidos na gestão do PNMFT. 

 
Fonte: Entrevista-questionário (Apêndice I). 

Por outro lado, verifica-se que 23% dos inquiridos acreditam que o diálogo e 

entendimento são fracos e 8% acreditam ser muito fraco (gráfico 6.31). Estas 

percentagens vêm comprovar a afirmação acima, onde se acredita existir diálogo, mas 

não entendimento entre as partes. Ressalta-se então que a falta de entendimento pode ser 

o grande problema da ineficácia da gestão do Parque, sendo necessário saber agora o 

que propicia essa falta de entendimento entre as partes envolvidas. 

 



Modelo de gestão em rede para áreas protegidas: o caso do PNMFT - Brasil. 2008 

223 

 

 Razão das discórdias e desentendimentos. 

Procurando compreender a essência dos conflitos, foi perguntado aos inquiridos se os 

mesmos acreditam que há discórdias e desentendimentos entre eles. Assim, 57% 

afirmam não possuir discórdia ou desentendimento entre as organizações que costumam 

contactar mas, 43% acreditam que há discórdias e desentendimentos entre as 

organizações. Para uma análise mais detalhada, foi questionado as razões que levam 

haver discórdias e desentendimentos entre eles onde, dos 43%, 41% acreditam que 

ocorram devido às diferentes perspectivas na resolução de aspectos específicos, 6% 

acreditam que derivem de problemas políticos e 3% afirmam que é porque existem 

diferentes formas de funcionamento. Já 6% acreditam que seja por outros motivos, 

como a falta de conhecimento da legislação brasileira (gráfico 6.32). 

Gráfico 6.32: Percepção dos inquiridos sobre a razão das discórdias e desentendimento 
entre os actores envolvidos na gestão do PNMFT. 

 
Fonte: Entrevista-questionário (Apêndice I). 

A este propósito, reproduzem-se “as falas” dos inquiridos, com vista a uma maior 

riqueza informativa, através das frases e opiniões expressas face a esta problemática: 

 

 

 

“…Com a Prefeitura é devido as diferentes formas de funcionamento. A gente 
pensa de um jeito e eles pensam de outro. Em relação ao parque, o único 
desentendimento é a forma de funcionamento por parte da Prefeitura…” 
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Pelo exposto, as queixas frequentes incidem sobre a Prefeitura, gestora da área 

protegida. A falta de entendimento e desrespeito da legislação brasileira pelo poder 

público municipal gera grande parte das discórdias e desentendimentos, sendo difícil a 

mediação. Pode-se então afirmar que uma das principais organizações que está 

envolvida, e que fomenta os conflitos é a gestora da área, porque não cumpre as leis e 

age sem a participação do COMDEMA. 

Contudo, ainda sobre o gráfico 6.32, 44% não souberam responder, demonstrando a 

incapacidade de alguns dos actores em compreender a razão dos desentendimentos 

ocorridos entre eles. Essa informação é de grande importância para a presente 

investigação, pois mostra exactamente onde está um dos problemas da ineficácia e 

ineficiência da gestão do PNMFT. O facto de alguns dos actores não perceberem a 

razão das discórdias e dos desentendimentos faz com que a resolução dos mesmos não 

ocorra, dificultando a mediação dos conflitos. Colaborando com este facto, a postura 

não colaborativa por parte de alguns actores envolvidos na gestão do Parque que 

inviabiliza qualquer acção participativa e democrática nesta área protegida. 

 Intensidade da articulação das actividades entre as organizações. 

Tendo em vista a existência de discórdias e desentendimentos entre os actores, foi 

questionado aos inquiridos se existe articulação das actividades entre as organizações na 

rede. Assim, observa-se que 14% afirmam que as actividades são muito bem articuladas 

e 25% afirmam que são bastante articuladas. Se somarmos estas duas percentagens 

obtêm-se 39%, que asseguram haver articulação quanto às actividades desenvolvidas no 

parque. Neste cenário, 12% declaram existir mais ou menos articulação, 29% que 

“…Tenho desentendimento com a Prefeitura em relação ao parque. Com o resto 
eu não tenho desentendimento não…” 

“…Só há desentendimento com a Prefeitura. Com as outras não precisa colocar 
nada. … O problema é que Prefeitura não aceita a legislação vigente…” 
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acreditam existir pouca e 1% que assegura não haver nenhuma articulação. Sendo que 

19% dos inquiridos não souberam responder (gráfico 6.33). 

Gráfico 6.33: Percepção dos inquiridos sobre a intensidade da articulação das 
actividades entre as organizações. 

 
Fonte: Entrevista-questionário (Apêndice I). 

A pouca articulação entre as actividades realizadas pelas organizações da rede é um 

reflexo dos níveis de proeminência, onde as organizações periféricas não estabelecem 

laços mais densos com as outras organizações, dificultando a gestão do Parque. 

 Troca de informações. 

Procurando entender melhor o porquê de não haver articulação entre as actividades das 

organizações na rede, foi questionado aos inquiridos como ocorre a troca de 

informações relacionadas ao PNMFT. De acordo com o gráfico 6.34, observa-se que 

grande parte das trocas de informações ocorre apenas nas reuniões do COMDEMA 

(44%). Contudo, 22% dos inquiridos afirmam que é muito mal, 6% alegam que está 

restrita apenas aos conflitos ligados ao parque e 5% afirmam ser confusa e 

desorganizada. Ainda existem 5% que afirmam que a troca de informações ocorre 

através de conversas formais e informais, sendo que 6% asseguram que não existe. 
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Gráfico 6.34: Percepção dos inquiridos sobre como funciona a troca de informações 
entre as organizações. 

 
Fonte: Entrevista-questionário (Apêndice I). 

Tendo em conta os problemas já identificados que dificultam a implementação e gestão 

do PNMFT, a pouca ou a ineficaz troca de informações relacionadas à área é outro 

grande entrave. Para além disto, o facto da discussão se centrar apenas nos conflitos, 

implica a ausência de planeamento. Ou seja, para que a gestão possa efectivamente 

existir torna-se necessário um entendimento geral e linear sobre as bases legais que 

sustentam a área protegida, abordando a gestão sustentável e participativa, para assim 

poder haver consenso, e definir-se estratégias de gestão compatíveis com os objectivos 

da área protegida.  

 Representatividade da comunidade local no COMDEMA de Tamandaré. 

Regressando ao gráfico 6.34 que indica que 44% das informações sobre o PNMFT 

ocorrem apenas nas reuniões do COMDEMA, e que nos remete também para uma 

questão colocada no início deste capítulo, que é a representação da comunidade local 

neste conselho. Tendo em conta que estas organizações desempenham um importante 

papel na gestão do parque através da representação dos anseios da comunidade local, 

um dos pontos indagados nesta investigação é se existe de facto essa representatividade. 

Este é exactamente um dos conflitos ligados à gestão da área, onde alguns actores 



Modelo de gestão em rede para áreas protegidas: o caso do PNMFT - Brasil. 2008 

227 

 

alegam que este conselho não pode ser considerado um fórum representativo da 

comunidade local. 

Porém, de acordo com a presente investigação, observou-se que 79% das organizações 

repassam os assuntos e decisões relacionados à gestão do PNMFT para os seus 

associados e/ou funcionários através: das reuniões mensais da organização (31%), 

conversas informais (31%), relatos das ocorrências (19%), actas (13%) e por e-mails 

(6%) (gráfico 6.35). 

Gráfico 6.35: Repasse das informações relacionadas ao PNMFT aos associados e 
funcionários das organizações da rede. 

 
Fonte: Entrevista-questionário (Apêndice I). 

Esse número representativo de organizações que repassam as informações para os seus 

associados reflecte que, mesmo sendo polémica a questão da representatividade, os 

dados mostram que embora não ocorra de forma plena, estas organizações são 

representativas dos anseios da comunidade local. 

Contudo, um dado relevante foi a aplicação prática desta informação. Mesmo havendo 

79% das organizações que afirmam repassar os assuntos tratados sobre o PNMFT para 

os seus membros, pode-se observar a total falta de conhecimento, por parte de um dos 

integrantes das organizações inqueridas. Esse caso é único na presente investigação, já 

tendo sido explicado no capítulo de metodologia (ver capítulo 4). 
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Verificou-se, nesta situação à parte, que a aplicação da entrevista/questionário não foi 

possível, sendo realizada uma entrevista aberta, onde se confirmou realmente que o 

inquirido não tem conhecimentos sobre a gestão do PNMFT. Contudo, um dado 

relevante foi a utilização da área, pela organização, sem nenhum tipo de consulta aos 

órgãos de gestão (Prefeitura e COMDEMA). Como existe uma capela dentro do Forte 

Santo Inácio de Loyla, a Igreja Católica utiliza aquela área de acordo com as suas 

normas internas. Essa informação evidencia que a gestão do Parque é algo que ainda 

não ocorre efectivamente, podendo ser comprovada através de actividades dentro da 

área protegida sem o conhecimento dos órgãos gestores. 

 Democracia e responsabilidade da nomeação dos representantes das 
organizações. 

Trazendo novamente a questão da representatividade da comunidade local na gestão do 

PNMFT através do COMDEMA de Tamandaré, foi observado como funciona a 

nomeação dos representantes das organizações neste conselho, procurando identificar se 

existe um processo democrático ou não. 

De acordo com as actas do COMDEMA as organizações seguem métodos diferentes 

para designar os seus representantes no conselho. Enquanto algumas delas seguem 

princípios claros e democráticos, outras seguem princípios ambíguos e procedimentos 

não muito claros, decorrentes principalmente de interesses políticos. Este procedimento 

interfere directamente no funcionamento das organizações e nas posturas que os seus 

representantes (actores) têm para votar as acções relacionadas à gestão do parque. 

Ainda em relação a democracia relacionada ao COMDEMA, acrescenta-se que qualquer 

organização pode candidatar-se a vaga de conselheiro, sendo realmente um fórum de 

discussão ambiental de forma participativa e democrática. A única exigência é que o 

conselho seja paritário, ou seja, possua o mesmo número de organizações públicas e 

privadas. 

 Exclusão de alguma das partes. 

Abordando a participação na gestão do PNMFT, verificou-se que 58% dos actores 

afirmam que existe exclusão de algumas das partes envolvidas (gráfico 6.36). Esse valor 
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corrobora com os dados, que demonstram que existe um grupo mais coeso na rede e que 

alguns actores são excluídos de alguma forma. Dentre os motivos alegados pelos actores 

para haver exclusão de alguma das partes, observa-se que 50% acreditam que isso 

ocorre devido à Prefeitura Municipal excluir totalmente o COMDEMA e a comunidade 

local da gestão do parque. Para além disso, 20% acreditam que seja por motivos 

políticos e financeiros, 10% acreditam ocorrer porque a Prefeitura desconsidera todo o 

processo participativo de criação do parque, 10% acreditam ser pela falta de vontade 

dos actores em participar e 10% acreditam que isso ocorre pela falta de conhecimento 

e/ou timidez de alguns actores, ficando calados e não participando das discussões nas 

reuniões do COMDEMA. 

Gráfico 6.36: Percepção dos actores sobre a existência de exclusão de alguma das partes 
envolvidas na gestão do PNMFT. 

 
Fonte: Entrevista-questionário (Apêndice I). 

Ainda sobre o gráfico 6.36, 42% acreditam que não existe nenhum tipo de exclusão 

entre os actores que participam na gestão do PNMFT. Sendo também uma percentagem 

elevada, procurou-se identificar se existe alguma relação de força na gestão desta área 

protegida, como segue no item abaixo. 

 Relações de forças entre as partes envolvidas na gestão do PNMFT. 

Procurando identificar a existência de algum tipo de força relacionada à gestão do 

Parque, seja entre os actores, a comunidade local, turistas, ambientalistas e/ou com a 
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própria área protegida. Verifica-se que 85% dos inquiridos afirmam existir relações de 

força (gráfico 6.37). Comparando essa percentagem com a da exclusão de alguma das 

partes, verifica-se que, mesmo todos os actores não percebendo exclusão das partes na 

gestão, a maioria (85%) acreditam que existe relação de forças que dificulta a 

implementação e a gestão desta área.  

Gráfico 6.37: Percepção dos actores sobre a existência de relações de força em relação à 
gestão do PNMFT. 

 
Fonte: Entrevista-questionário (Apêndice I). 

Quando questionados sobre a forma que ocorrem essas relações de força, observa-se 

que muitos não souberam responder, mas alguns afirmaram ser conflituosa pelos 

seguintes motivos: o COMDEMA e a comunidade local são excluídos da gestão; os 

actores defendem os interesses próprios dificultando a mediação por parte do 

COMDEMA; não há entendimento entre a Prefeitura e os ambientalistas; o 

COMDEMA mede forças com os usos do parque; existe relação de força entre os 

ambientalistas e o turismo; existe relação de força entre o parque e os comerciantes que 

trabalham na área protegida; existe relação de força entre o IRCOS e os pescadores; a 

comunidade local procura apenas o benefício próprio; e o COMDEMA não compactua 

com a forma com que a Prefeitura gerência o parque. 

Finalizando a abordagem sobre a gestão dos conflitos relacionados ao PNMFT e 

fazendo uma relação com a literatura abordada no capítulo 3, identificam-se níveis de 



Modelo de gestão em rede para áreas protegidas: o caso do PNMFT - Brasil. 2008 

231 

 

conflitos inter-pessoal, inter-grupal e inter-organizações. Alargando essa análise 

também se identificam conflitos de objectivos (interesses), cognitivos (julgamento) e 

normativos, onde se cruzam e não havendo fronteiras entre eles. Também existem 

conflitos de recursos, intelectivo e avaliativos, sendo os conflitos de recursos ligados 

aos interesses políticos. Assim, observa-se que a postura não colaborativa vem 

agravando os conflitos relacionados com o parque, aumentando a escalada dos conflitos. 

6.5 Análise final da gestão do PNMFT. 

Como resultado da análise dos dados observa-se que o modelo actual de gestão do 

PNMFT não é eficaz, inviabilizando a implementação e execução da área protegida de 

acordo com os objectivos de criação. Verificou-se que existe uma rede formal e 

informal de organizações que gerem esta área, mas que ainda não funciona de forma 

plena, devido aos conflitos fomentados pelos interesses pessoais, organizacionais e 

políticos, não permitindo assim a colaboração plena entre os actores envolvidos na rede. 

É notório a incapacidade do poder público municipal em gerir a área. Todavia, essa 

incapacidade está atrelada aos interesses políticos, inviabilizando uma gestão 

participativa e democrática. De acordo com a postura dos actores, representantes das 

organizações na rede, um dos grandes problemas é o reconhecimento e respeito do papel 

do COMDEMA na gestão do PNMFT. 

Observa-se então a existência do “poder paralelo” através da capacidade operacional 

das ONGs no que tange à gestão do parque, nomeadamente o IRCOS. Como 

consequência das acções destas organizações e também das outras áreas protegidas 

existentes em Tamandaré, há uma estrutura de poder que mantém a conservação do 

território local, procurando garantir uma gestão ambiental descentralizada e em 

concordância com a lei brasileira. 

Contudo, o principal problema que origina a não eficácia da gestão do parque está 

ligado aos interesses pessoais, organizacionais, económicos e políticos. Verifica-se que 

o processo de criação desta área já iniciou com conflitos, tendo sido necessário a 

intervenção do Ministério Público Federal para mediar. A partir daí o COMDEMA 

garantiu a discussão participada e democrática dos assuntos ligados ao parque, mas não 
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consegue mediar os conflitos de forma a resolvê-los. Ou seja, mesmo havendo a 

participação da comunidade local na gestão da área protegida, grande parte dos actores 

envolvidos não está disposto a ter uma postura colaborativa, transparente e democrática. 

Essa postura ultrapassa os interesses organizacionais, passando mesmo para o domínio 

pessoal, onde derrotar o inimigo se torna mais importante que resolver o conflito. 

Mesmo os conflitos possuindo vantagens como decisões mais criativas e pensadas, 

como também estimular a confrontação aberta e franca, é necessário encontrar 

estratégias para media-los. Neste cenário, avaliando as vantagens e desvantagens dos 

conflitos ligados ao PNMFT, como também a eficiência das estratégias de gestão da 

área, observa-se que cada conflito tem que ser analisado em separado. Num largo 

horizonte temporal, verifica-se que a longo prazo as discussões no COMDEMA 

viabilizaram a participação da comunidade local de forma democrática na gestão da área 

protegida procurando garantir uma transparência. Contudo, a postura de alguns actores 

não mudou durante esses anos de discussão, mostrando que os interesses individuais, 

organizacionais, económicos e sobretudo políticos, não viabilizam a efectividade do 

parque. 

Atrelado a esses interesses, a natureza instrumental e normativa dos conflitos também 

demonstram que os benefícios, a moralidade e a ética ainda não são cumpridos de forma 

plena na gestão do parque. Assim, os conflitos ocorrem em função da discordância de 

políticas públicas onde os canais de diálogo existentes através do COMDEMA ainda 

não são suficientes para fortalecer modos de acção pautados na democracia e equidade 

política e social. 

Embora exista uma rede para gerir o PNMFT ainda não existe uma governação 

moderna. Embora se tente, ainda não existe consenso negociado formando uma política 

de observância, ao invés de resistência, quando da execução das acções de gestão da 

área protegida. 

Assim, o que se verifica é que a obrigatoriedade legal da participação pública na gestão 

de áreas protegidas não é suficiente para a concretização da democracia garantindo a 

efectiva gestão. Ou seja, a existência do SNUC não garante a efectividade do PNMFT. 
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6.7 Conclusão. 

De acordo com os dados colectados através das entrevistas/questionários e das actas do 

COMDEMA de Tamandaré observa-se que a gestão do PNMFT não é eficaz. O modelo 

utilizado de gestão da área protegida, embora tente seguir algumas das recomendações 

legais brasileiras e internacionais, não ocorre devido os conflitos existentes entre os 

actores que representam as organizações neste conselho. 

Os conflitos são consequências dos interesses pessoais, organizacionais e políticos, que 

ocorrem de forma rotineira e sem mediação adequada. Foi observado que foi e ainda é 

necessária, a presença de actores externos como o Ministério Público Estadual e Federal 

para mediar os conflitos, mas que os mesmos não são solucionados levando a geração 

de novos conflitos. Embora os conflitos sejam positivos para fomentar a confrontação 

aberta e franca gerando decisões mais criativas e pensadas, as estratégias de gestão dos 

mesmos não são eficazes devidas às posições pessoais dos actores. 

Tendo em conta que as redes aumentam a interacção entre os actores contribuindo para 

a horizontalidade do processo de formação e implementação de políticas públicas, fica 

clara a importância deste modelo de gestão para solucionar os problemas enfrentados 

actualmente no parque. Desta forma, repensar todo o processo de criação e gestão desta 

área protegida traz a necessidade de mudanças pautadas na participação e na governança 

democrática, onde as redes surgem como um modelo possível de ser aplicado dentro 

dos parâmetros da sustentabilidade. 
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Capítulo 7 – CONCLUSÃO GERAL 

As considerações e conclusões tidas como pertinentes foram já enunciadas ao longo do 

trabalho. Assim, neste capítulo, procurar-se-á sobretudo efectuar a respectiva listagem 

ou síntese e sumariar os aspectos essenciais do trabalho que se desenvolveu. 

Tendo em vista os usos e os interesses actuais nas áreas naturais protegidas, o processo 

de criação e implementação destes espaços vem ocorrendo de forma conflituosa e 

constituída por interesses, onde a lei não garante a efectividade da gestão. Neste 

contexto, o poder público não possui competência suficiente para gerir estas áreas 

protegidas, surgindo um poder paralelo formado pelas ONGs. Estas organizações não-

governamentais estão conseguindo intervir de forma efectiva na gestão destes espaços 

protegidos, garantindo assim uma gestão participativa. Diante deste cenário, destacam-

se os COMDEMAs como fóruns de discussão da comunidade local viabilizando a 

participação pública e democrática destas áreas. 

Embora seja necessário um aparato legal para viabilizar a gestão destas áreas, a 

existência, por si só, não garante a efectividade destes espaços protegidos. Assim, os 

COMDEMAs passam a ser o fórum de discussão e debate da gestão ambiental 

municipal garantindo a participação da sociedade local, sendo considerados um marco 

para a gestão compartilhada das questões ambientais no Brasil. A obrigatoriedade legal 

da participação pública na gestão das áreas protegidas passa a ser um factor chave para 

a concretização da democracia e garantia da efectiva gestão destas áreas. 

Contudo, sendo as área naturais protegidas sistemas em contínua mudança, a 

necessidade de novos modelos de gestão são vitais para que a gestão possa de facto 

ocorrer respeitando as directrizes legais da sustentabilidade. Surge então um novo 

modelo de gestão baseado em redes, onde as complexas redes de negociações entre os 

actores públicos, privados e a sociedade civil organizada pode viabilizar, através da 

colaboração, uma gestão democrática e participativa, podendo trazer benefícios para a 

mediação dos conflitos nestes espaços protegidos. 

A partir desta realidade foi desenvolvida esta investigação que procurou analisar a 

gestão do Parque Natural Municipal do Forte de Tamandaré (PNMFT), onde o modelo 
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de gestão baseado em rede representou o fio condutor deste trabalho, com ênfase na 

colaboração como forma de mediação dos conflitos. 

Desta forma, observou-se que o modelo actual de gestão do PNMFT não é adequado 

para a realidade local, visto que os conflitos existentes entre os actores não viabilizam a 

efectividade desta área protegida. Mesmo existindo a participação pública através do 

COMDEMA de Tamandaré, os interesses individuais, organizacionais, económicos e 

sobretudo políticos, fomentam conflitos difíceis de mediação, e onde a gestão 

democrática desta área não ocorre de facto. 

Contudo, observou-se que existe uma rede formal e informal entre os actores que 

representam as organizações envolvidas na gestão do PNMFT, onde as relações 

estabelecidas entre estes actores são densas e conflituosas. Embora essa rede exista, os 

actores não percebem a existência da mesma, dificultando a execução desta filosofia de 

gestão onde a colaboração é a essência das estratégias. 

Tendo em conta os problemas relacionados à má gestão do PNMFT, observou-se que, 

embora as organizações possuam objectivos comuns, possuem interesses divergentes 

relacionados ao parque, gerando conflitos e dificultando a implementação desta área 

protegida. Entre os problemas já identificados que dificultam a implementação e gestão 

da área, a pouca ou ineficaz troca de informações relacionadas à área é um dos entraves. 

Para além disto, o facto da discussão se mover apenas em volta dos conflitos, mostra a 

carência de planeamento. Assim, é necessário um entendimento geral e linear sobre as 

bases legais que sustentam a área protegida, abordando a gestão sustentável e 

participativa, para assim poder haver consenso e definir estratégias de gestão 

compatíveis com os objectivos da área protegida.  

Outro factor que agrava esta realidade é a falta de interacção e percepção dos actores 

quanto ao seu papel na rede. Este é um dado preocupante, pois se a rede não trabalha de 

forma integrada, os objectivos não serão alcançados, facto que ocorre com a gestão do 

PNMFT. Este cenário fomenta uma rede ineficaz e ineficiente para solucionar os 

problemas relacionados com a gestão da área protegida, produzindo frustração, 

descrença entre os actores, ou até mesmo a fragmentação da gestão do parque.  
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Mesmo o PNMFT existindo legalmente desde 2003, boa parte das pessoas envolvidas 

na gestão nem sequer sabem identificar quem gerência a área. Este facto demonstra, que 

embora haja uma rede de organizações para gerir o parque, a maioria não possui 

interesse nem estabelece ligações suficientes para garantir uma gestão participativa 

levando a mediação dos conflitos. 

O facto de existir a percepção, por parte dos actores envolvidos, de que algumas 

organizações não são importantes para a gestão do parque indica que o interesse em 

aumentar ou até mesmo estabelecer ligações para com estas organizações é nulo, 

mantendo organizações periféricas, com baixos níveis de conectividade.  

Contudo, embora algumas organizações sejam periféricas na rede, a ponderação do grau 

de importância de cada uma é relativamente próximo. Esse facto contribui para a 

dificuldade de fragmentação da rede, onde se verifica grande interligação entre os 

actores, consolidando uma rede bastante densa. 

Neste cenário, o conflito é visto como positivo pois fomenta mudanças e o 

amadurecimento através das discussões sobre pontos de vista distintos para identificar 

as melhores estratégias e acções. Todavia, no caso do PNMFT o que se verifica é que a 

postura individual por parte dos actores envolvidos na rede dificulta essa evolução 

através da mediação dos conflitos, tendo como consequência a estagnação das acções de 

gestão e criando uma postura desacreditada e sem estímulo entre eles. 

Assim, as redes são formas de planeamento e administração, que as organizações estão 

cada vez mais implementando, e são vistas como uma tendência, ainda que incipiente 

ou apenas uma concepção, para serem aplicadas à gestão das áreas naturais protegidas. 

Como os actores envolvidos na gestão do PNMFT ainda não percebem a existência 

dessa rede através do COMDEMA de Tamandaré, este modelo ainda não consegue 

proporcionar os benefícios, principalmente pela falta de cooperação. 

A partir desta leitura, pode-se afirmar que este é um dos grandes entraves que dificulta a 

implementação e gestão do PNMFT. Ou seja, os actores fazem parte do COMDEMA, 

conselho gestor do parque, mas como não querem trabalhar em conjunto de forma 

compartilhada e semelhante, geram os conflitos, críticos de mediação. 
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Todavia, mesmo estes actores não estando preparados para alterar formas de 

administração interna para trabalharem em rede, eles reconhecem que se o fizesse 

seriam mais competitivos. Conclui-se que se houver uma estratégia montada para 

fomentar e estruturar essa rede, grande parte dos envolvidos aderirão as mudanças. 

Contudo, menção deve ser feita sobre o conhecimento ainda incipiente por parte dos 

inquiridos, sobre o que é uma rede de organizações, motivo da percentagem de actores 

que não souberam responder. Isso leva também a afirmar que a própria investigação 

pode contribuir no processo de amadurecimento sobre esse tema, levando estes actores a 

pensarem na possibilidade de um novo modelo de gestão para o parque. 

Perante o exposto, conclui-se que implantar um modelo de gestão baseado em rede para 

gerir o PNMFT requer um grande trabalho de esclarecimento e demonstração das 

vantagens que esse modelo pode trazer para a área protegida, mas sobretudo para as 

organizações envolvidas directamente na gestão. Para além disso, é necessária uma 

mudança de postura por parte dos envolvidos, principalmente dos órgãos competentes 

na gestão contribuindo para a horizontalidade do processo de formulação e 

implementação de políticas públicas. 

Finalizando, o que se verifica é que a obrigatoriedade legal da participação pública na 

gestão de áreas protegidas não é suficiente para a concretização da democracia 

garantindo a efectiva gestão. Ou seja, a existência do SNUC não garante a efectividade 

do PNMFT. 

Assim, recomenda-se um trabalho de sensibilização destes actores, como também dos 

que fazem parte destas organizações envolvidas na gestão do PNMFT sobre o potencial 

das redes para mediar os conflitos existentes e efectivar de facto a gestão desta área 

protegida. Para além disso, também deve-se realizar uma campanha de divulgação para 

a comunidade local sobre o parque e suas normas procurando diminuir os impactos e 

conflitos existentes, viabilizando uma gestão participativa e democrática dentro dos 

parâmetros da sustentabilidade. 

Tendo em vista as limitações da presente investigação, recomenda-se também trabalhos 

futuros, principalmente na vertente psicológica dos conflitos, possibilitando um 
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entendimento mais profundo das tomadas de decisões, podendo vir a contribuir numa 

intervenção mais pontual. 

Neste sentido, salienta-se o primeiro passo dado através desta investigação, quer na 

literatura como na prática, no delineamento de um novo modelo de gestão participativo 

e viável para as áreas naturais protegidas brasileiras, nomeadamente para o Parque 

Natural Municipal do Forte de Tamandaré. 
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APÊNDICE I 

ENTREVISTA/QUESTIONÁRIO AOS ACTORES ENVOLVIDOS NA GESTÃO 
DO PNMFT 

 
 

QUESTIONÁRIO 
 

1. Este questionário insere-se num trabalho de investigação de Mestrado em Gestão e 
Desenvolvimento em Turismo na Universidade de Aveiro - Portugal. 

2. A qualidade do trabalho final depende da sua preciosa colaboração. Por favor, leia 
atentamente as questões colocadas e escolha a resposta que mais se adequa à sua opinião. 

3. Este questionário é confidencial, pelo que os resultados finais nunca identificarão 
directamente as pessoas e sim as organizações que o estão a responder. Assim, mesmo que 
algumas das questões possam ser na opinião mais delicadas, por favor responda com o 
maior rigor possível, dado que pelo facto se tratar de um trabalho de investigação o sigilo 
em torno das questões será sempre escrupulosamente respeitado. 

4. Neste questionário não se pretende saber qual a sua opinião pessoal sobre os assuntos 
colocados. Responda sim às questões tomando em consideração o facto de ser o 
coordenador ou representante da organização que está a representar. 

5. Muito obrigado pela sua colaboração. 
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ENTREVISTA - QUESTIONÁRIO 
Data: __/__/____ 
 
 
PARTE I 
 
INFORMAÇÃO SOBRE O ENTREVISTADO 
 
1. Idade : 

1. menos de 24 anos 
2. entre 25 - 34 anos 
3. entre 35 - 44 anos 
4. entre 45 - 54 anos 
5. entre 55 - 64 anos 
6. superior a 65 anos 

2. Sexo: 
1. Masculino 
2. Feminino 

3. Cargo que ocupa: 
4. Habilitações académicas 

1. 1º Grau 
2. 2º Grau 
3. Curso Técnicnico (Qual?) ____________________________________ 
4. Superior (Qual?) ___________________________________________ 
5. Pós-Graduação (Qual?) ______________________________________ 

5. Já alguma vez fez algum curso em turismo? 
1. Não 
2. Sim (Qual e local) 

6. Já alguma vez fez algum curso em meio ambiente? 
1. Não 
2. Sim (Qual e local) 

 
 
 
CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO / INSTITUIÇÃO 
 

1. Nome da organização  
 

2. Há quanto tempo representa a organização 
(número de anos)? 

 

3. Nº total de funcionários (inlcui técnicos e 
administrativos) 

 

4. Montante do orçamento do último ano (2007 / 
aproximadamente) 

 

5. Ano de início de funcionamento / Data de 
constituição 

 

6. Área geográfica abrangida pela organização 
(nacional, regional ou local) 

 

7. Número de entidades/associados que fazem 
parte da organização (caso se trate de uma 
associação) 

 

(    ) Pública (a organização é 
constituída apenas por organismos da 
administração pública) 

8. Natureza da organização (assinale com uma 
cruz) 

(    ) Pública/Privada (a organização é 
contituída por organismos da 
administração pública e privada) 
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(    ) Privada (a organização é 
constituída apenas por organismos 
privados) 
(    ) ONG (é pública) 

8. Objectivos principais da organização  
 
 
 
(    ) Não 9. Os órgãos directivos incluem representantes de outras 

organizações? (    ) Sim (por favor, especifique quais 
as organizações) 
 
 
 

10. Outra informação  
 

 
 

PARTE II 
(MOSTRAR TABELA I - ACTORES ENVOLVIDOS NA GESTÃO DO PNMFT) 
 
Questão 01 
A seguinte lista de organizações (Tabela I) corresponde a todas as entidades que possui relação na 
gestão do PNMFT. Considera que para além destas organizações existem outras 
entidades/organismos/instituições que pelo facto de possuirem um acção directa ou indirecta na 
área do PNMFT também deveriam lá estar representadas? Quais? 
 
Questão 02 
Analise a seguinte lista de organizações (Tabela I) e indique aquelas que costuma contactar, como 
representante da sua organização, para a resolução de assuntos exclusivamente relacionados com o 
PNMFT (os contactos podem ser estabelecidos através do telefone, fax, ofícios, relatórios, 
pessoalmente, reuniões, etc). 
 
Questão 03 
Tome apenas em consideração o conjunto de organizações que indicou na questão 02. Com que 
frequência são estabelecidos contactos entre a sua organização e as seguintes organizações? 
5 = algumas vezes por ano 
4 = cerca de uma vez por mês 
3 = cerca de uma vez por semana 
2 = uma vez por dia 
1 = permanentemente 
0 = não sabe / não responde 
 
A___ B___ C___ D___ E___ F___ G___ H___ I___ J___ K___ L___ M___ N___ O___ P___ Q___ 
R___ S___ T___ U___ 
 
Questão 04 
Qual a principal razão pela qual contacta cada uma das organizações acima indicadas? (escolher 
apenas uma opção) 
4 = para pedir informações/dados relacionados ao PNMFT 
3 = para dar informações/dados relacionados ao PNMFT 
2 = para coordenar esforços e definir estratégias relacionadas ao PNMFT 
1 = outras (por favor, indique quais) _________________________________________ 
0 = não sabe / não responde 
 
A___ B___ C___ D___ E___ F___ G___ H___ I___ J___ K___ L___ M___ N___ O___ P___ Q___ 
R___ S___ T___ U___ 
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Questão 05 
Qual a principal razão que está na base do contacto com cada uma das organizações acima 
indicadas? 
4 = devido a imposições/disposições legais relacionadas ao PNMFT 
3 = acordo estabelecido directamente com a organização relacionadas ao PNMFT 
2 = prática habitual / em função de problemas ou necessidades específicas relacionadas à gestão do 
PNMFT 
1 = outras (por favor, indique quais) ___________________ 
0 = não sabe / não responde 
 
A___ B___ C___ D___ E___ F___ G___ H___ I___ J___ K___ L___ M___ N___ O___ P___ Q___ 
R___ S___ T___ U___ 
 
Questão 06 
Quando são (ou foram) estabelecidas relações/contactos entre a sua organização e cada uma das 
organizações que habitualmente contacta, quem toma (ou tomou) a iniciativa do contacto? 
5 = completamente por eles 
4 = principalmente por eles 
3 = mutuamente 
2 = principalmente por nós 
1 = completamente por nós 
0 = não sabe / não responde 
 
A___ B___ C___ D___ E___ F___ G___ H___ I___ J___ K___ L___ M___ N___ O___ P___ Q___ 
R___ S___ T___ U___ 
 
Questão 07 
Quando representantes da sua organização se encontram com as outras organizações para discutir 
assuntos de interesse mútuo relacionados à gestão do PNMFT, qual o grau de influência que cada uma 
destas organizações/instituição que habitualmente contacta possuí para a decisão final? 
5 = muita influência 
4 = bastante influência 
3 = mais ou menos influência 
2 = pouca influência 
1 = nenhuma influência 
0 = não sabe / não responde 
 
A___ B___ C___ D___ E___ F___ G___ H___ I___ J___ K___ L___ M___ N___ O___ P___ Q___ 
R___ S___ T___ U___ 
 
Questão 08 
Qual a importância do contacto com cada uma das organizações para o funcionamento e objectivos da sua 
organização? 
5 = muito importante 
4 = importante 
3 = mais ou menos importante 
2 = pouco importante 
1 = nada importante 
0 = não sabe / não responde 
 
A___ B___ C___ D___ E___ F___ G___ H___ I___ J___ K___ L___ M___ N___ O___ P___ Q___ 
R___ S___ T___ U___ 
 
Questão 09 
Qual é a principal razão das discórdias e desentendimentos entre a sua organização e cada uma das 
organizações que costuma contactar relacionados à gestão do PNMFT? 
1 = não há desentendimentos/discórdias 
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2 = diferentes perspectivas na resolução de aspectos específicos 
3 = diferentes formas de funcionamento 
4 = diferenças de personalidade 
5 = devido a haver sobreposição ou duplicação de funções 
6 = diferenças de eficiência 
7 = diferenças de poder 
8 = problemas políticos 
9 = outras (por favor indique quais) ____________________________________ 
0 = não sabe / não responde 
 
A___ B___ C___ D___ E___ F___ G___ H___ I___ J___ K___ L___ M___ N___ O___ P___ Q___ 
R___ S___ T___ U___ 
 
Questão 10 
De que forma é que os objectivos e a forma de funcionamento de cada uma das organizações que 
habitualmente contacta, relacionadas à gestão do PNMFT, são compatíveis com os da sua organização? 
5 = muito compatíveis 
4 = bastante compatíveis 
3 = mais ou menos compatíveis 
2 = pouco compatíveis 
1 = nada compatíveis 
0 = não sabe / não responde 
 
A___ B___ C___ D___ E___ F___ G___ H___ I___ J___ K___ L___ M___ N___ O___ P___ Q___ 
R___ S___ T___ U___ 
 
Questão 11 
Com que intensidade é que as actividades da sua organização são articuladas com cada uma das 
organizações que habitualmente contacta, relacionadas à gestão do PNMFT? 
5 = muito bem articuladas 
4 = bastante articuladas 
3 = mais ou menos articuladas 
2 = pouco articuladas 
1 = nada articuladas 
0 = não sabe / não responde 
 
A___ B___ C___ D___ E___ F___ G___ H___ I___ J___ K___ L___ M___ N___ O___ P___ Q___ 
R___ S___ T___ U___ 
 
Questão 12 
Tome agora em consideração todas as organizações indicadas na Tabela (I) e não apenas aquelas que 
habitualmente contacta e responda à seguinte questão: 
Na sua opinião qual a importância de cada uma das seguintes organizações para a gestão do PNMFT? 
(tome em consideração a importância da organização independentemente da forma como esta tem vindo a 
funcionar nos últimos anos) 
5 = muito importante 
4 = importante 
3 = mais ou menos importante 
2 = pouco importante 
1 = nada importante 
0 = não sabe / não responde 
 
A___ B___ C___ D___ E___ F___ G___ H___ I___ J___ K___ L___ M___ N___ O___ P___ Q___ 
R___ S___ T___ U___ 
 

Parte III 
 

Networking / Rede 
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NOTA: nesta parte do trabalho a palavra 'rede' deverá ser entendida como uma organização 
composta por todos os agentes com influência directa ou indirecta na gestão do PNMFT. Nesta 
organização em rede é suposto que as estratégias, políticas e orientações para o Parque são 
elaboradas em parceria por todas as organizações com assento na rede. Isto é, as propostas de 
política e estratégia para a gestão do Parque não são oriundas de apenas uma organização mas 
sim elaboradas a partir da discussão e negociação no conjunto de todas as organizações com 
influência directa ou indirecta no Parque. 

 
CASO IDENTIFIQUE QUE JÁ EXISTE ESTA REDE ATRAVÉS DO COMDEMA: 
- Acredita que o COMDEMA consegue gerir o PNMFT? 
Sim (   ) 
Não (   )  Porque? 
- Quais as principais dificuldades do COMDEMA em relação à gestão do Parque? Porque? 
 
Questão 13 
Como classificaria a sua receptividade em aderir a uma organização em rede composta pelo conjunto de 
todas as organizações da lista apresentada (Tabela I), relacionadas à gestão do PNMFT? 
5. muito receptivo 
4. bastante receptivo 
3. moderadamente receptivo 
2. pouco receptivo 
1. nada receptivo 
0. não sabe / não responde 
 
Questão 14 
A eventual criação de uma organização em rede constituída pelo conjunto de todas as organizações, iria 
implicar que cada uma das organizações adaptasse alguns aspectos do seu funcionamento a uma forma 
padronizada, nomeadamente em termos de alguns aspectos administrativos, formas de trabalho, 
elaboração de planos e estratégias de funcionamento, etc. Como classificaria a sua receptividade para 
alterar algumas das formas de funcionamento da sua organização para permitir a sua compatibilização 
com as outras organizações da rede? 
5. muito receptivo 
4. bastante receptivo 
3. moderadamente receptivo 
2. pouco receptivo 
1. nada receptivo 
0. não sabe / não responde 
 
Questão 15 
Se fosse criada uma rede com o conjunto das seguintes organizações (Tabela I) que organização acha 
deveria assumir o papel de coordenador dessa mesma rede? (escolha apenas a organização que considera 
com o perfil mais adequado para desempenhar tal papel. Considere a sua organização nesta resposta) 
 
Questão 16 
Qual pensa deveria ser o principal objectivo de uma rede de organizações para  à agestão do PNMFT, 
baseada no conjunto das organizações em análise? (escolha apenas uma resposta) 
1. nenhum 
2. formulação de políticas e estratégias para o turismo no Parque 
3. formulação de políticas e estragégias para o meio ambinte no Parque 
4. formulação de políticas e estratégias para o meio ambiente e o turismo no Parque 
5. controle do desenvolvimento turístico no Parque 
6. facilitar a comunicação e o diálogo entre os agentes envolvidos no turismo no Parque 
7. facilitar a comunicação e o diálogo entre os agentes envolvidos no meio ambiente no Parque 
8. facilitar a comunicação e o diálogo entre os agentes envolvidos no meio ambiente e no turismo no 
Parque 
9. outras (por favor especifique) 
10. Não sabe / não responde 
 



Modelo de gestão em rede para áreas protegidas: o caso do PNMFT - Brasil. 2008 

256 

 

Questão 17 
Organizações em rede possuem uma maior capacidade de competição no mercado do turismo do que 
organizações a trabalharem individualmente. 
3. Concordo 
2. Nem concordo nem discordo 
1. Discordo 
0. Não sabe / não responde 
 
Questão 18 
Organizações em rede conseguem superar melhor situações de recessão e de crise nos mercados do que 
organizações a trabalharem individualmente. 
3. Concordo 
2. Nem concordo nem discordo 
1. Discordo 
0. Não sabe / não responde 
 
Questão 19 
Se as políticas e estratégias voltadas ao Parque forem preparadas numa rede de organizações em vez de 
individualmente por apenas uma das organizações, as soluções finais encontradas não serão tão ricas. 
3. Concordo 
2. Nem concordo nem discordo 
1. Discordo 
0. Não sabe / não responde 
 
Questão 20 
Os recursos existentes na área do PNMFT (ambientais, turísticos, humanos, financeiros, etc) serão pior 
geridos numa rede de organizações quando comparados com a sua gestão individual por cada uma das 
organizações. 
3. Concordo 
2. Nem concordo nem discordo 
1. Discordo 
0. Não sabe / não responde 
 
Questão 21 
A eficácia, a eficiência e a adequação das políticas relacionadas à gestão do Parque aumenta se estas 
forem preparadas com o envolvimento de todas as organizações com influência na área do meio ambiente 
e do turismo. 
3. Concordo 
2. Nem concordo nem discordo 
1. Discordo 
0. Não sabe / não responde 
 
Questão 22 
Os diferentes pontos de vista defendidos por diferentes organizações numa rede podem conduzir a 
conflitos entre os diversos parceiros. Conflitos estes em que as pessoas acabam por não se entenderem. 
3. Concordo 
2. Nem concordo nem discordo 
1. Discordo 
0. Não sabe / não responde 
 
 
 
Questão 23 
É improvável que no futuro as organizações ligadas à gestão do PNMFT comecem a evoluir para sistemas 
de organização em rede. 
3. Concordo 
2. Nem concordo nem discordo 
1. Discordo 
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0. Não sabe / não responde 
 
Questão 24 
As organizações em rede beneficiam: 
1. Exclusivamente as organizações do sector público (as ONGs fazem parte do público) 
2. Principalmente as organizações do sector público (as ONGs fazem parte do público) 
3. Tanto as organizações do sector público como do privado 
4. Principalmente as organizações do sector privado 
5. Exclusivamente as organizações do sector privado 
0. Não sabe / não responde 
 
Questão 25 
De acordo com a seguinte escala como vê a possibilidade de se criar uma rede/network voltada para a 
gestão do PNMFT? 
5. Muito fácil 
4. Fácil 
3. Mais ou menos fácil 
2. Difícil 
1. Muito difícil 
0. Não sabe / não responde 
 
 

PARTE IV 
Gestão de Conflitos 

 
Questão 26 
Como vê a forma de funcionamento do PNMFT actualmente? 
 
Questão 27 
Quais as principais vantagens do PNMFT? 
 
Questão 28 
Quais as principais desvantagens do PNMFT? 
 
Questão 29 
Como você vê a actividade turística na área do PNMFT? 
 
Questão 30 
Como você vê as actividades de proteção e conservação ambiental na área do PNMFT? 
 
Questão 31 
Como você vê os usos da comunidade local na área do PNMFT? 
 
Questão 32 
Quem gerencia o PNMFT hoje? 
 
Questão 33 
De acordo com a seguinte escala como classifica a forma como a gestão do Parque têm vindo a 
funcionar? 
5. Muito bem 
4. Bem 
3. Mais ou menos 
2. Mal 
1. Muito mal 
0. Não sabe / não responde 
  
Questão 34 
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Como funciona a troca de informações relacionadas à gestão do PNMFT (mecanismos de 
informações interna)? 
 
Questão 35 
Concorda que a área do PNMFT estava abandonada, antes de ser transformada em Parque? 
(   ) Não 
(   ) Sim 
A quem atribui a responsabilidade deste estado (abandono ou não)? 
 
Questão 36 
Quais os benefícios que a sua organização tem pelo facto de estar envolvida na gestão do Parque? 
 
Questão 37 
De que forma são repassadas, para os membros da sua organização, as questões relacionadas com a 
gestão do PNMFT? Acredita que é suficiente? Em que/de que forma poderia melhorar?  
 
Questão 38 
Existe algum projecto ou programa (meio ambiente, turismo, EA, etc) sendo implementado hoje na área 
do Parque? 
Qual? 
Como foi o processo de negociação para chegar a sua implementação? 
Quem são os interlocutores destes projectos ou programas? 
 
Questão 39 
A seguinte lista de problemas (Tabela II) corresponde a todas as questões problemáticas que possui 
influência na gestão do PNMFT, de acordo com as actas do COMDEMA. Considera que, para além 
destas questões, existem outros tópicos que pelo facto de possuirem um acção directa ou indirecta 
na área do PNMFT também deveriam lá estar elencadas? Quais? 
 
Questão 40 
Há diálogo e respectivo entendimento pelas partes envolvidas nas questões relacionadas à gestão do 
Parque? 
( 1 ) nenhum 
( 2 ) muito fraco 
( 3 ) fraco 
( 4 ) médio 
( 5 ) forte 
( 6 ) muito forte 
 
Questão 41 
Existe a exclusão de algumas das partes envolvidas na gestão do PNMFT? 
( 1 ) Sim         Porque? _________________________________________ 
( 2 ) Não       
 
Questão 42 
Existe uma “relação de força” entre o PNMFT, a comunidade local, os ambientalistas e o turismo? 
( 1 ) Sim           De que forma? _________________________________________ 
( 2 ) Não       
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TABELA I 
ORGANIZAÇÕES QUE POSSUEM INFLUÊNCIA NA GESTÃO DO 

PNMFT 
 
 
 

A. Prefeitura Municipal de Tamandaré 
B. CEPENE (IBAMA) 
C. APA Costa dos Corais (Instituto Chico Mendes) 
D. APA de Guadalupe (CPRH) 
E. Reserva Biológica de Saltinho (Instituto Chico Mendes) 
F. Câmara Municipal de Vereadores 
G. Instituto Recifes Costeiros – IRCOS 
H. FUNDARPE 
I. Fundação Gilberto Freyre 
J. Associação dos Jangadeiros de Tamandaré – AJT 
K. Associação de Hostéis, Pousadas, Restaurantes e Similares de Tamandaré – AHPREST 
L. Associação Onda da Paz - ATOP 
M. Paróquia de São Pedro 
N. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tamandaré 
O. Capitania dos Portos de PE – Marinha do Brasil 
P. PRODETUR – UEE/PE 
Q. Associação de Desenvolvimento Sustentável dos Carneiros – ADESC 
R. Associação dos Barraqueiros do Forte 
S. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN 
T. Associação dos Comerciantes – ASCOTA 
U. COMDEMA 
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TABELA II 
QUESTÕES CONFLITANTES NA GESTÃO DO PNMFT 

 
MEIO AMBIENTE 
- Pesca na área marítima do Parque (Portaria da SUDENE que proibe a pesca / espécies em extinção e 
proteção legal) 
- Fiscalização deficiente ou inexistente 
 
GESTÃO 
- Falta de diálogo entre as partes envolvidas na gestão do Parque 
- Desconhecimento das acçcões relacionadas à gestão do Parque por parte dos actores envolvidos 
(conselheiros do COMDEMA) 
- Falta de esclarecimento dos papéis a serem desempenhados 
- Exclusão de algumas das partes envolvidas na gestão do Parque 
- Pouco envolvimento do Poder Público no planejamento de acções voltadas à gestão do Parque 
- Interesses financeiros (recursos para gerir o Parque) 
- Interesses políticos que dificultam a gestão participativa 
- Falta de recurso e equipamentos adequados para o funcionamento do COMDEMA 
- Divulgação ineficaz sobre o PNMFT (objectivos, gestão, normas e restrições legais) 
- Cessão da área do Forte 
- Repasse das verbas do PRODETUR para a implementação do PNMFT 
 
LEIS 
- Termo de Ajustamento de Conduta (assinatura) 
- Legalidade da criação do Parque 
- Descumprimento das leis 
- Falta de entendimento sobre o regulamento do COMDEMA (não conhecem bem o regimento interno) 
- Discordância sobre a composição e funções da secretaria da presidência e a secretaria executiva do 
COMDEMA 
- Plano de manejo do Parque (Termo de Referência) 
- Termo de Referência para as obras de restauração do Forte Santo Inácio de Loyla 
 
TURISMO 
- Fiscalização deficiente ou inexistente 
- Eventos na área do Parque 
- Turismo na área fechada (jangadas e mergulho) 
- Barraqueiros na área do Parque 
- Artesões na área do Parque 
- Estacionamento na área do Parque (ônibus) 
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APÊNDICE II 

ENTREVISTA APLICADA À ORGANIZAÇÃO PÚBLICA ENVOLVIDA NA 
GESTÃO DO PNMFT 

 
 
 

QUESTIONÁRIO 
 

6. Este questionário insere-se num trabalho de investigação de Mestrado em Gestão e 
Desenvolvimento em Turismo na Universidade de Aveiro - Portugal. 

7. A qualidade do trabalho final depende da sua preciosa colaboração. Por favor, leia 
atentamente as questões colocadas e escolha a resposta que mais se adequa à sua opinião. 

8. Este questionário é confidencial, pelo que os resultados finais nunca identificarão 
directamente as pessoas e sim as organizações que o estão a responder. Assim, mesmo que 
algumas das questões possam ser na opinião mais delicadas, por favor responda com o 
maior rigor possível, dado que pelo facto se tratar de um trabalho de investigação o sigilo 
em torno das questões será sempre escrupulosamente respeitado. 

9. Neste questionário não se pretende saber qual a sua opinião pessoal sobre os assuntos 
colocados. Responda sim às questões tomando em consideração o facto de ser o 
coordenador ou representante da organização que está a representar. 

10. Muito obrigado pela sua colaboração. 
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ENTREVISTA - QUESTIONÁRIO 
Data: __/__/____ 
 
 
PARTE I 
 
INFORMAÇÃO SOBRE O ENTREVISTADO 
 
1. Idade : 

1. menos de 24 anos 
2. entre 25 - 34 anos 
3. entre 35 - 44 anos 
4. entre 45 - 54 anos 
5. entre 55 - 64 anos 
6. superior a 65 anos 

2. Sexo: 
1. Masculino 
2. Feminino 

3. Cargo que ocupa: 
4. Habilitações académicas 

1. 1º Grau 
2. 2º Grau 
3. Curso Técnicnico (Qual?) ____________________________________ 
4. Superior (Qual?) ___________________________________________ 
5. Pós-Graduação (Qual?) ______________________________________ 

5. Já alguma vez fez algum curso em turismo? 
1. Não 
2. Sim (Qual e local) 

6. Já alguma vez fez algum curso em meio ambiente? 
1. Não 
2. Sim (Qual e local) 

 
CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO / INSTITUIÇÃO 
 

9. Nome da organização  
 

10. Há quanto tempo representa a organização 
(número de anos)? 

 

11. Nº total de funcionários (inlcui técnicos e 
administrativos) 

 

12. Montante do orçamento do último ano (2007 / 
aproximadamente) 

 

13. Ano de início de funcionamento / Data de 
constituição 

 

14. Área geográfica abrangida pela organização 
(nacional, regional ou local) 

 

15. Número de entidades/associados que fazem 
parte da organização (caso se trate de uma 
associação) 

 

(    ) Pública (a organização é 
constituída apenas por organismos da 
administração pública) 
(    ) Pública/Privada (a organização é 
contituída por organismos da 
administração pública e privada) 

16. Natureza da organização (assinale com uma 
cruz) 

(    ) Privada (a organização é 
constituída apenas por organismos 
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privados) 
(    ) ONG (é pública) 

8. Objectivos principais da organização  
 
 
 
(    ) Não 9. Os órgãos directivos incluem representantes de outras 

organizações? (    ) Sim (por favor, especifique quais 
as organizações) 
 
 
 

10. Outra informação  
 

 
 

PARTE II 
 
Questão 01 
Tem conhecimento que a área do Forte e da Baía de Tamandaré é hoje um área protegida de categoria 
parque? 
 
Questão 02 
Como vê o uso do Forte e da capela de Santo Inácio de Loyola hoje? 
 
Questão 03 
Quem gere essa área agora é a Prefeitura. Existe alguma relação com a capela (com a Igreja Católica)? 
 
Questão 04 
Os eventos que existem dentro do Forte ou no seu entorno, os shows que tem no verão, o próprio fluxo 
turístico, a Igreja Católica tem conhecimento sobre esses eventos, ela é consultada? 
 
Questão 05 
Existe alguma dificuldade em manter a capela? 
 
Questão 06 
Tem conhecimento da existência do COMDEMA de Tamandaré? 
 
Questão 07 
Já participou de alguma reunião? 
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APÊNDICE III 

RESULTADO DAS ANÁLISES DA FORÇA DAS ORGANIZAÇÕES NA REDE. 
 

REDE - LIGAÇÕES ESTABELECIDAS ENTRE AS ORGANIZAÇÕES LIGADAS À GESTÃO DO PNMFT. 
 

PRIVADO PÚBLICO

APA DE 
GUADALUPE

COMDEMA

CAPITANIA

PRODETUR
ASBAF

CEPENE

ATOP

FUNDARPE
SIND. 
TRAB. 

RURAIS

IRCOS

PARÓQUIA

PREFEITURA

REBIO

FGF

CÂMARA DOS 
VEREADORES

APA 
COSTA 
CORAISAHPREST

AJT

 
 

LIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA REDE APÓS A RETIRADA DE ALGUMA ORGANIZAÇÃO. 
 

APA DE 
GUADALUPE

COMDEMA

CAPITANIA

PRODETUR
ASBAF

CEPENE

FUNDARPE
SIND. 
TRAB. 

RURAIS

IRCOS

PARÓQUIA

PREFEITURA

REBIO

FGF

CÂMARA DOS 
VEREADORES

APA 
COSTA 
CORAISAHPREST

AJT

ORGANIZAÇÃO RETIRADA: ATOP
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APA DE 
GUADALUPE

COMDEMA

CAPITANIA

PRODETUR
ASBAF

CEPENE

ATOP

FUNDARPE
SIND. 
TRAB. 

RURAIS

IRCOS

PARÓQUIA

PREFEITURA

REBIO
CÂMARA DOS 
VEREADORES

APA 
COSTA 
CORAISAHPREST

AJT

ORGANIZAÇÃO RETIRADA: FGF
 

 
 
 

APA DE 
GUADALUPE

COMDEMA

CAPITANIA

PRODETUR
ASBAF

CEPENE

ATOP

FUNDARPE
SIND. 
TRAB. 

RURAIS

IRCOS PREFEITURA

REBIO

FGF

CÂMARA DOS 
VEREADORES

APA 
COSTA 
CORAISAHPREST

AJT

ORGANIZAÇÃO RETIRADA: PARÓQUIA
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APA DE 
GUADALUPE

COMDEMA

CAPITANIA

PRODETUR
ASBAF

CEPENE

ATOP

SIND. 
TRAB. 

RURAIS

IRCOS

PARÓQUIA

PREFEITURA

REBIO

FGF

CÂMARA DOS 
VEREADORES

APA 
COSTA 
CORAISAHPREST

AJT

ORGANIZAÇÃO RETIRADA: FUNDARPE
 

 
 
 

APA DE 
GUADALUPE

COMDEMA

PRODETUR
ASBAF

CEPENE

ATOP

FUNDARPE
SIND. 
TRAB. 

RURAIS

IRCOS

PARÓQUIA

PREFEITURA

REBIO

FGF

CÂMARA DOS 
VEREADORES

APA 
COSTA 
CORAISAHPREST

AJT

ORGANIZAÇÃO RETIRADA: CAPITANIA
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APA DE 
GUADALUPE

COMDEMA

CAPITANIA

PRODETUR
ASBAF

CEPENE

ATOP

FUNDARPE
SIND. 
TRAB. 

RURAIS

IRCOS

PARÓQUIA

PREFEITURA

REBIO

FGF

APA 
COSTA 
CORAISAHPREST

AJT

ORGANIZAÇÃO RETIRADA: CÂMARA 
DOS VEREADORES  

 
 
 

APA DE 
GUADALUPE

COMDEMA

CAPITANIA

PRODETUR
ASBAF

CEPENE

ATOP

FUNDARPE
SIND. 
TRAB. 

RURAIS

IRCOS

PARÓQUIA

PREFEITURA

FGF

CÂMARA DOS 
VEREADORES

APA 
COSTA 
CORAISAHPREST

AJT

ORGANIZAÇÃO RETIRADA: REBIO
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APA DE 
GUADALUPE

COMDEMA

CAPITANIA

PRODETUR
ASBAF

CEPENE

ATOP

FUNDARPE
SIND. 
TRAB. 

RURAIS

IRCOS

PARÓQUIA

PREFEITURA

REBIO

FGF

CÂMARA DOS 
VEREADORES

APA 
COSTA 
CORAISAHPREST

AJT

ORGANIZAÇÃO RETIRADA: AHPREST
 

 
 
 

APA DE 
GUADALUPE

COMDEMA

CAPITANIA

PRODETUR
ASBAF

CEPENE

ATOP

FUNDARPE
SIND. 
TRAB. 

RURAIS

PARÓQUIA

PREFEITURA

REBIO

FGF

CÂMARA DOS 
VEREADORES

APA 
COSTA 
CORAISAHPREST

AJT

ORGANIZAÇÃO RETIRADA: IRCOS
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APA DE 
GUADALUPE

COMDEMA

CAPITANIA

PRODETUR
ASBAF

CEPENE

ATOP

FUNDARPE
SIND. 
TRAB. 

RURAIS

IRCOS

PARÓQUIA

PREFEITURA

REBIO

FGF

CÂMARA DOS 
VEREADORES

AHPREST

AJT

ORGANIZAÇÃO RETIRADA: APA COSTA 
DOS CORAIS  

 
 
 

APA DE 
GUADALUPE

COMDEMA

CAPITANIA

PRODETUR
ASBAF

CEPENE

ATOP

FUNDARPE
SIND. 
TRAB. 

RURAIS

IRCOS

PARÓQUIA

REBIO

FGF

CÂMARA DOS 
VEREADORES

APA 
COSTA 
CORAISAHPREST

AJT

ORGANIZAÇÃO RETIRADA: 
PREFEITURA  
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APA DE 
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APÊNDICE IV 

VÍDEO SOBRE OS DEPOIMENTOS DE ALGUNS ACTORES ENVOLVIDOS 
NA GESTÃO DO PNMFT - CONFLITOS 

 




