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Introdução
Em um contexto geral, sabemos que, nas duas últimas décadas, o Cerrado foi, certamente, o bio-
ma mais ameaçado, por meio da conversão da terra1. Desde 1970, os produtores foram incen-
tivados a abrir grandes áreas no Cerrado e, mais recentemente, uma nova fronteira agrícola no 
norte do bioma foi estabelecida, compreendendo os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e 
Bahia. Os incentivos econômicos e apoio dos governos para essas atividades trouxeram grandes 
mudanças nas paisagens naturais do Cerrado, resultando em fragmentação do habitat, perda 
de biodiversidade, desmatamento, erosão do solo e diminuição na disponibilidade da água2. A 
mudança rápida e extensiva do uso da terra no bioma, especialmente no MATOPIBA, reforça a 
necessidade de implementar estratégias eficazes de conservação em seus remanescentes na-
turais. No Cerrado, ainda há fragmentos de vegetação natural que poderiam ser utilizados para 
criar espaços mais protegidos e que ajudariam a expandir uma rede de conservação no bioma3, 
especialmente nas regiões que são consideradas áreas-chave para a biodiversidade e que con-
têm altos níveis de ameaça, áreas que englobam a porção centro-sul do Tocantins e o Oeste da 
Bahia, além de outras regiões fora do MATOPIBA.

Esses remanescentes naturais merecem ser valorizados e protegidos para proporcionar bene-
fícios sociais, ambientais e econômicos à sociedade local. Uma das formas de se alcançar tais 
benefícios pode ser através da implementação ou ampliação de Áreas Protegidas Municipais, 
que proporcionam:

•  Maior contato da população com a natureza;
•  Uso sustentável dos recursos naturais, da flora e da fauna;
•  Valorização da produção extrativista local;
•  Promoção do turismo local;
•  Oferta de espaços ao ar livre para a prática de esportes e de lazer;
•  Segurança para o abastecimento de água;
•  Educação ambiental.

Neste contexto, o projeto Áreas Protegidas Municipais no MATOPIBA teve como objetivo prin-
cipal a criação e implementação de espaços protegidos, ajudando a expandir essa rede de con-
servação do Cerrado. O projeto buscou identificar iniciativas de proteção de áreas naturais em 
escala municipal e prestou apoio direto às iniciativas locais, cooperando para a criação de Unida-
des de Conservação (UCs) e outras Áreas Protegidas nos municípios, tanto na paisagem urbana 
quanto na rural. Além disso, o projeto se propôs a estimular, mobilizar e transferir conhecimento 
aos agentes locais, sendo que o envolvimento destes foi essencial para garantirmos os êxitos 
desta proposta.

1Beuchle, R., Grecchi, R.C., Shimabukuro, Y.E., Seliger, R., Eva, H.D., Sano, E. & Achard, F. 2015. Land cover changes in the Bra-
zilian Caatinga biomes from 1990 to 2010 based on a systematic remote sensing sampling approach. Applied Geography 58: 
116–127

2MMA – Ministério do Meio Ambiente. 2010. Plano de Ação para prevenção e controle do desmatamento e das queimadas no 
Cerrado: conservação e desenvolvimento. Ministério do Meio Ambiente, Brasılia, BR.

3Amaral, A. G., Munhoz, C. B., Walter, B. M., Aguirre-Gutiérrez, J., & Raes, N. (2017). Richness pattern and phytogeography of 
the Cerrado herb–shrub flora and implications for conservation. Journal of vegetation science, 28(4), 848-858
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Nosso trabalho identificou oportunidades de proteção de áreas naturais em escala municipal e 
prestou apoio direto, cooperando com as prefeituras e organizações locais para criar e imple-
mentar Áreas Protegidas em alguns municípios localizados no Oeste baiano, como Barreiras, 
assim como em Palmas e Santa Rosa do Tocantins, ambos localizados no estado do Tocantins.  

Quem Somos?
O projeto Áreas Protegidas Municipais no MATOPIBA, implementado 
com o apoio do Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB), fez 
parte da iniciativa Parceria para o Bom Desenvolvimento (GGP - Good 
Growth Partnership). 

Esta iniciativa global tem como objetivo promover o estabelecimento 
de paisagens agrícolas sustentáveis que conciliam a produção de com-
modities e a conservação da natureza. O projeto Parceria para o Bom 
Desenvolvimento visa a promover a sustentabilidade em toda a cadeia 
global de suprimentos das commodities de soja, carne e óleo de palma, 
três principais impulsionadores do desmatamento nos países onde o 
programa atua - Brasil, Indonésia, Libéria e Paraguai, por meio da pro-
moção do diálogo e da cooperação entre setor privado, associações de 
produtores, órgãos governamentais e atores da sociedade civil. No Bra-
sil, o projeto atua na cadeia produtiva da soja na região conhecida como 
MATOPIBA. É executado pela Conservação Internacional (CI-Brasil), 
com apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD), e financiado pelo Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF).

Sobre
o IEB
O Instituto Internacional de Educação do Bra-
sil (IEB) é uma associação nacional que forma 
e capacita pessoas, além de fortalecer organi-
zações nos diversos aspectos e temas relacio-
nados ao meio ambiente, ao desenvolvimento 
e à sustentabilidade. O IEB atua em rede, bus-
cando parcerias e promovendo a interação e o 
intercâmbio entre organizações da sociedade 
civil, associações comunitárias, instâncias de 
governo e do setor privado.

Sobre a 
Conservação
Internacional 
A Conservação Internacional (CI-Brasil) é uma 
organização brasileira sem fins lucrativos que 
tem como missão fortalecer a sociedade para 
cuidar da natureza e da biodiversidade global, de 
forma responsável e sustentável, para o bem-estar 
humano, amparada em uma base sólida de ciên-
cia, parcerias e experiências de campo.
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Áreas Protegidas
Unidades de Conservação 

Uma das formas mais reconhecidas e utilizadas no mundo para garantir a proteção da biodiversidade 
e dos serviços ambientais para a sociedade são as Unidades de Conservação. Trata-se de espaços ter-
ritoriais com características naturais relevantes, legalmente reconhecidos pelo poder público, com 
objetivo de conservar a biodiversidade e outros atributos naturais neles contidos. 

As UCs podem ser criadas nas três esferas político-administrativas – UCs federais, UCs estaduais e 
UCs municipais. As regras e diretrizes para a criação de UCs são definidas pelo Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação (SNUC) – Lei Federal nº 9.985/2000. Esse instrumento legal define con-
ceitos e estabelece as normas e os procedimentos oficiais que possibilitam às esferas governamen-
tais, bem como à iniciativa privada, criar, implementar e gerir as UCs no território nacional.

O sistema de UCs no Brasil é organizado por categorias de manejo, definidas por um conjunto 
de objetivos de gestão, específicos e complementares. São 12 categorias de manejo de UCs com 
diferentes objetivos, metas e restrições de uso (Quadro 1). A Reserva Particular do Patrimônio 
Natural (RPPN) é a única categoria de domínio totalmente privado, criada por iniciativa voluntá-
ria de seu proprietário mediante reconhecimento do poder público. Esse mecanismo tem gran-
de potencial de crescimento entre os municípios, como já vem acontecendo nas demais esferas 
político-administrativas.

Quadro 1. Caracterização das categorias de UCs do Sistema Nacional de Unidades de Conser-
vação (SNUC). Fonte: MMA4,5

4 MMA - Ministério do Meio Ambiente. Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza-SNUC. Brasília: MMA/SBF, 2004.

5 MMA - Ministério do Meio Ambiente. Roteiro para Criação de Unidades de Conservação Municipais. 2ª edição. Brasília: 
MMA, 2019.

Categoria Objetivos Posse e domínio Uso Público Vantagens

Estação Ecológica Preservação da natureza 
e realização de pesquisas 
científicas

Público Proibido, exceto com 
objetivo educacional, 
de acordo com o que 
dispuser o Plano de 
Manejo  da unidade ou 
regulamento específico

Categoria mais 
restritiva e com menor 
intervenção humana

Reserva Biológica Preservação integral da 
biota e demais atributos 
naturais existentes em seus 
limites, sem interferência 
humana direta ou 
modificações ambientais

Público Proibido, exceto com 
objetivo educacional, de 
acordo com regulamento 
específico

Categoria mais 
restritiva e com menor 
intervenção humana
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Categoria Objetivos Posse e domínio Uso Público Vantagens

Parque Preservação de 
ecossistemas naturais 
de grande relevância 
ecológica e beleza 
cênica, 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

Público Permitido, mas sujeito às 
condições e restrições 
estabelecidas no Plano 
de Manejo  da unidade, 
às normas estabelecidas 
pelo órgão responsável 
por sua administração e as 
previstas em regulamento

Objetivo que 
compatibiliza a proteção 
da biodiversidade e o uso 
público

Monumento 
Natural

Preservar sítios naturais 
raros, singulares ou de 
grande beleza cênica

Público e privado Permitido, mas sujeito às 
condições e restrições 
estabelecidas no Plano 
de Manejo  da unidade, 
às normas estabelecidas 
pelo órgão responsável 
por sua administração 
e as previstas em 
regulamento

Sem necessidade de 
regularização fundiária; 
diminuição de conflitos 
para criação da unidade

Refúgio de Vida 
Silvestre

Proteger ambientes 
naturais onde se 
asseguram condições 
para a existência ou 
reprodução de espécies 
ou comunidades da flora 
local e da fauna residente 
ou migratória

Público e privado Permitido, mas sujeito às 
condições e restrições 
estabelecidas no Plano 
de Manejo  da unidade, 
às normas estabelecidas 
pelo órgão responsável 
por sua administração 
e as previstas em 
regulamento

Sem necessidade de 
regularização fundiária; 
diminuição de conflitos 
para criação da unidade

Reserva Particular 
do Patrimônio 
Natural

Conservar a diversidade 
biológica

Privado Permitido, desde 
que autorizada pelo 
proprietário e de acordo 
com as condições 
definidas no Plano de 
Manejo 

Menor custo para 
o poder público e 
engajamento da 
sociedade

Área de Proteção 
Ambiental 

Proteger a diversidade 
biológica, disciplinar 
o processo de 
ocupação e assegurar a 
sustentabilidade do uso 
dos recursos naturais

Público e privado Permitido, desde 
que autorizada pelo 
proprietário da área e 
conforme as condições 
estabelecidas

Áreas de maior porte 
e sem necessidade de 
indenização da terra

Área de Relevante 
Interesse Ecológico

Manter os ecossistemas 
naturais de importância 
regional ou local e 
regular o uso admissível 
dessas áreas, de modo a 
compatibilizá-lo com os 
objetivos de conservação 
da natureza

Público e privado Permitido, desde 
que autorizado pelo 
proprietário da área e 
conforme as condições 
estabelecidas

Sem necessidade de 
regularização fundiária; 
diminuição de conflitos 
para criação da unidade

Floresta Uso múltiplo sustentável 
dos recursos florestais e 
a pesquisa científica, com 
ênfase em métodos para 
exploração sustentável de 
florestas nativas

Público Permitido, mas sujeito às 
condições e restrições 
estabelecidas no Plano 
de Manejo  da unidade, 
às normas estabelecidas 
pelo órgão responsável 
por sua administração 
e as previstas em 
regulamento

Visão econômica da área
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Categoria Objetivos Posse e domínio Uso Público Vantagens

Reserva de 
Desenvolvimento 
Sustentável

Preservar a natureza 
e, ao mesmo tempo, 
assegurar as condições 
e os meios necessários 
para a reprodução e a 
melhoria dos modos 
e da qualidade de 
vida, e exploração dos 
recursos naturais das 
populações tradicionais, 
bem como valorizar, 
conservar e aperfeiçoar 
o conhecimento e as 
técnicas de manejo do 
ambiente, desenvolvido 
por estas populações

Público e privado Permitido, desde que 
compatível com os 
interesses locais e de 
acordo com o Plano de 
Manejo 

Engajamento e 
benefícios para as 
comunidades locais

Reserva Extrativista Proteger os meios de 
vida e a cultura dessas 
populações e assegurar 
o uso sustentável dos 
recursos naturais da 
unidade

Público, com uso 
concedido às populações 
extrativistas tradicionais

Permitido, desde que 
compatível com os 
interesses locais e de 
acordo com o Plano de 
Manejo 

Engajamento e 
benefícios para as 
comunidades locais

Reserva de Fauna Área natural com 
populações animais 
nativas, terrestres ou 
aquáticas, residentes ou 
migratórias, adequadas 
para estudos técnico-
científicos sobre o manejo 
econômico sustentável de 
recursos faunísticos

Público Permitido, desde que 
compatível com os 
interesses locais e de 
acordo com o Plano de 
Manejo 

Manejo de recursos 
naturais

As Unidades de Conservação em Contexto Urbano 

Dados coletados pelo Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC), do Ministério do 
Meio Ambiente, apontam que das 2.474 UCs federais, estaduais e municipais que incidem sobre o 
território brasileiro, somente 303 são municipais, ou seja, 14%. Apenas 4% dos 5.570 municípios bra-
sileiros abrigam UCs municipais. Portanto, praticamente invisíveis para a maioria do público, o que 
mostra uma pequena parcela de prefeituras dedicadas à conservação. 

Parques Municipais, Áreas de Proteção Ambiental (APAs) e outras Áreas Protegidas desempenham 
importantes funções ambientais para o município. Essa importância estende-se em serviços ecos-
sistêmicos proporcionados à cidade e seus moradores, como preservação de mananciais para abas-
tecimento humano, proteção da biodiversidade, melhoramento do microclima, áreas destinadas ao 
turismo, lazer e recreação, com geração de emprego e renda.

As UCs também evitam ou diminuem acidentes naturais ocasionados por enchentes e deslizamen-
tos, melhoram a qualidade do ar, estimulam a atividade física, entre outras funções terapêuticas. 
Além disso, municípios que abrigam UCs em seus territórios podem arrecadar recursos em função 
das suas respectivas leis de ICMS Ecológico. Vários municípios brasileiros são beneficiados pelos 
recursos advindos do ICMS Ecológico, que auxiliam e complementam a gestão municipal ambien-
tal, como ocorre no estado de Mato Grosso do Sul. Em 2020, nesse estado, o ICMS Ecológico foi 
dividido entre 76 municípios e corresponde a 5% do montante total arrecadado com o imposto. 



O Papel das Áreas Protegidas Locais No Desenvolvimento Sustentável dos Municípios em MATOPIBA 10

“No Mato Grosso do Sul, o ICMS Ecológico é dividido entre os municípios que tenham parte de seu território 
integrando terras indígenas homologadas, Unidade de Conservação da natureza devidamente inscrita no 
Cadastro Estadual de Unidades de Conservação e, ainda, aos que possuam plano de gestão, sistema de cole-
ta seletiva e disposição final de resíduos sólidos urbanos, devendo esta última ser devidamente licenciada”6.

Segundo estudos da Fundação SOS Mata Atlântica7 e da Ambiental 448, em grande parte, as UCs 
municipais brasileiras estão localizadas em áreas urbanas e periurbanas, o que proporciona maior 
aproximação dessas Áreas Protegidas com a população das cidades.  

Vale destacar que as cidades pequenas e médias vêm enfrentando com mais intensidade os impactos 
socioambientais, que agora não estão somente localizados nas megacidades. Elas estão menos pre-
paradas para enfrentar os desafios ocasionados pelo crescimento urbano desordenado e pela ocupa-
ção desenfreada da monocultura nas áreas rurais.  

Um dos graves problemas dos municípios, além da carência em termos de recursos físicos, financeiros e 
humanos, é a falta de capacitação e de quadro técnico de servidores municipais para atuar na criação e 
gestão de UCs, além da falta de políticas públicas direcionadas ao incentivo da criação dessas áreas, em 
especial as municipais. Atualmente, os estados do Rio de Janeiro e do Ceará são os únicos a apresentar 
programas municipais com foco na criação de UCs, mas ainda enfrentam entraves políticos.

Outras Medidas 
Efetivas de Conservação
Os municípios também podem reconhecer e manter Áreas Protegidas com características diferentes das 
Unidades de Conservação tradicionais reconhecidas pelo SNUC. Essas Áreas Protegidas são denomina-
das como Outras Medidas Efetivas de Conservação, mais conhecidas pela sigla OMEC. São parques urba-
nos, parques lineares, áreas de preservação permanente, corredores verdes, entre outras. 

Assim como as UCs tradicionais, as OMECs são reconhecidas pela Convenção sobre a Diversidade 
Biológica9, que a define como “uma área que não seja uma Unidade de Conservação, governada e 
gerenciada de maneira a alcançar resultados positivos e sustentados a longo prazo para a conserva-
ção in situ da biodiversidade, com funções e serviços ecossistêmicos associados e, quando aplicável, 
valores culturais, espirituais, socioeconômicos e outros valores relevantes localmente”10.
As UCs municipais e as OMECs integradas formam um conjunto de opções para a criação de áreas 

6  Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul 2020. Publicada tabela com índices definitivos do ICMS ecológico 2021 
para 77 municípios do MS. Disponível em: http://www.assomasul.org.br/noticias/publicada-tabela-com-%C3%ADndices-defin-
itivos-do-icms-ecol%C3%B3gico-2021-para-77-munic%C3%ADpios-de-ms. Acesso em 05 de abril de 2021.  

7  Fundação SOS Mata Atlântica, 2019. Valorização dos parques e reservas - ICMS Ecológico e as Unidades de Conservação da 
Mata Atlântica. 

8  PINTO, L. P. & COSTA, C. M. R. Unidades de Conservação Municipais do Cerrado. Belo Horizonte: IEB Mil Folhas, 2019. 
Disponível em: https://bit.ly/3dHvOFA

9  A Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) é um tratado da Organização das Nações Unidas e um dos mais importantes 
instrumentos internacionais relacionados ao meio ambiente.

10  UCN-WCPA – International Union for Conservation of Nature and Natural Resources-World Commission on Protected Areas. 
Recognising and Reporting Other Effective Area-based Conservation Measures. Technical Report. Switzerland: IUCN, 2019.
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verdes nos municípios, chamado de infraestrutura verde ou ecológica, que são redes e conexões de 
áreas verdes multifuncionais para conservação da biodiversidade e o bem-estar humano. Aliada a 
outras políticas e medidas governamentais, a infraestrutura verde contribui para o enfrentamento 
dos enormes desafios da sociedade atual, como a proteção da biodiversidade, segurança hídrica, re-
dução de riscos de desastres naturais e adaptação às mudanças do clima.

11  PINTO, L. P. & COSTA, C. M. R. Unidades de Conservação Municipais do Cerrado. Belo Horizonte: IEB Mil Folhas, 2019.

12  PINTO, L. P. et al. Unidades de Conservação Municipais da Mata Atlântica. São Paulo: Fundação SOS Mata Atlântica, 2017.

13CDB - Convenção sobre a Diversidade Biológica. Disponível em: https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/biodiversidade/
convencao-sobre-diversidade-biologica. Acesso em abril de 2021.

14ICV – Instituto Centro de Vida et al. (Org.). Estratégias Políticas para o Cerrado. Brasília, ICV, 2018.

Oportunidades para a criação de
Áreas Protegidas no MATOPIBA
O Cerrado possui pelo menos 312 Unidades de 
Conservação municipais, distribuídas por 216 
municípios11. Oito categorias de manejo estão 
representadas na rede de UCs municipais do 
Cerrado – ESEC, REBIO, PNM, MONA, REVIS, 
APA, ARIE e Floresta. Assim como observado 
na Mata Atlântica12 , as categorias Parque Na-
tural Municipal e Área de Proteção Ambiental 
Municipal são as mais adotadas pelos municí-
pios, totalizando 79,5% das unidades e 97,9% 
da área total protegida pelas UCs municipais 
registradas no Cerrado11. 

Ainda existem oportunidades para a criação 
de UCs municipais no Cerrado. Apenas 15,5% 
dos municípios do bioma possuem UCs munici-
pais11. Além disso, o bioma não atingiu a meta 
de 17% de cobertura de Áreas Protegidas13. 
Considerando o território do MATOPIBA (Por-
taria nº 244, de 12/11/2015), foram registra-

das somente 22 UCs municipais, que somam 
139.446 hectares. São apenas sete de proteção 
integral, que representam 1,4% da área total 
protegida na esfera municipal na região. Na 
área-alvo do projeto, entre Palmas e Barrei-
ras, são três, sendo dois parques naturais e 
um monumento natural municipal, totalizan-
do 1.596 hectares.

Apesar do avanço da agroindústria na região, o 
MATOPIBA ainda possui os maiores remanes-
centes de vegetação nativa do Cerrado14. Esses 
remanescentes encontram-se em territórios 
tradicionais, propriedades rurais particulares 
e/ou em terras devolutas com pouca proteção 
ambiental legal. Nesse contexto, a criação de 
UCs municipais é ainda mais importante, prin-
cipalmente por se tratar de uma região estraté-
gica do ponto de vista ambiental e socioeconô-
mico do país.

Dica do IEB
Quer saber mais sobre o projeto Áreas Protegidas Municipais no MATOPIBA? 
Confira o podcast com a entrevista do coordenador-geral do projeto e 
coordenador do Programa Cerrado do IEB, Michael Becker.  

https://open.spotify.com/episode/1JWce9g3DOGrFSV21DkJEw?si=P74wppOzSiWZK9VJeuzGqQ&nd=1
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A proposta de trabalho na Bahia e Tocantins 

O projeto se engajou com gestores e atores locais em 23 municípios, visando identificar iniciativas 
e demandas locais para a proteção de áreas naturais de importância municipal, na paisagem urbana 
ou rural. Foram selecionados 10 municípios prioritários, sendo cinco na região Central do Tocantins 
e cinco na região do Oeste da Bahia, e 13 municípios de interesse complementar, sendo 12 no Tocan-
tins (regiões Central, Jalapão e Serras Gerais) e um (Santa Rita de Cássia) no Oeste da Bahia, visando 
futuras oportunidades de ação do projeto (Figura 1).

 

Figura 1. Municípios prioritários e complementares de abrangência do Projeto. Fonte: Instituto 
Internacional de Educação do Brasil (2020)

Foram gerados diagnósticos completos nos 10 municípios prioritários sobre a gestão de Áreas 
Protegidas e o contexto ambiental, enquanto os diagnósticos dos 13 municípios complementa-
res foram realizados de forma resumida, envolvendo apenas parte das informações contempla-
das nos municípios prioritários.

Os principais produtos relacionados ao diagnóstico foram: o Roteiro de Diagnóstico Municipal, 
material baseado no questionário Áreas Protegidas Locais (ICLEI, 2019); o Roteiro de Avaliação 
Técnica da Demanda para Áreas Protegidas Municipais, desenvolvido a partir das informações pre-
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liminares do diagnóstico, com base no Roteiro para Criação de Unidades de Conservação Municipais 
do MMA5 e colaboração dos consultores; e o Painel DIM – Diagnóstico Interativo Municipal, com o 
objetivo de integrar, de forma interativa e instantânea, as informações obtidas no diagnóstico, 
ranqueamento municipal e na seleção das áreas potenciais.

O primeiro roteiro - Roteiro de Diagnóstico Municipal - teve a finalidade de oferecer uma visão 
panorâmica do contexto ambiental e da gestão das Áreas Protegidas na escala municipal, abran-
gendo questões ambientais, sociais, econômicas e de governança relevantes à promoção da con-
servação da biodiversidade local. A abrangência do conhecimento sobre o panorama municipal 
e as capacidades dos governos locais direcionou as estratégias de ação do projeto, embasou a 
abordagem de mobilização dos gestores municipais, deu base à prospecção de parcerias locais, 
qualificou as oportunidades de criação de Áreas Protegidas Municipais e serviu de referência 
para definirmos uma linha de base para a região. O roteiro de diagnóstico foi dividido em cinco 
áreas temáticas, agrupando informações relevantes sobre os seguintes temas:

A.   Perfil das Unidades de Conservação e Áreas Protegidas no município;
B.   Cadastro Nacional das Unidades de Conservação (CNUC);
C.   Políticas municipais para a gestão ambiental;
D.   Políticas municipais para a gestão das Unidades de Conservação e Áreas Protegidas;
E.    Casos de sucesso envolvendo a gestão ambiental e de Áreas Protegidas.
 
O Roteiro de Avaliação Técnica da Demanda para Áreas Protegidas Municipais foi elaborado com a 
finalidade de organizar o processo de seleção de áreas potenciais para a criação e a implementa-
ção de espaços protegidos junto aos gestores locais, direcionando o diálogo para a identificação 
de áreas com alto potencial de sucesso para o estabelecimento de parceria entre o projeto e 
as prefeituras municipais. Neste processo de diálogo com os gestores municipais, os resultados 
do ranqueamento serviram de subsídio para considerar limitações e potencialidades durante a 
avaliação de oportunidades locais para criação de Áreas Protegidas Municipais. O documento 
buscou garantir objetividade na identificação daquelas que, contando com o interesse inicial 
do gestor local, ofereceram viabilidade para serem criadas. Esse roteiro foi estruturado em três 
componentes principais:
 
A.    Motivação para criação/implementação da área protegida; 
B.    Pré-caracterização da área a ser protegida;
C.    Proposta de plano de trabalho da parceria.

O Painel DIM teve o objetivo de integrar um conjunto de informações que tornou mais robusta 
a avaliação das prioridades do projeto, abrangendo informações sobre a cobertura e o uso do 
solo, saneamento e abastecimento de água e produção/comercialização de soja dos municípios. 
No uso e cobertura do solo, utilizando os dados gerados pela Fundação Brasileira para o Desen-
volvimento Sustentável (FBDS 2018), foram identificadas as principais classes de uso, as Áreas 
de Proteção Permanente (APPs) e a demanda por restauração das mesmas nesses territórios. 
O perfil agrícola municipal foi apresentado quanto à produção e exportação de soja15, identifi-
cando os principais traders que atuam nos municípios e os volumes comercializados por eles. Na 
figura 2, temos a interface do painel que deu apoio na condução do projeto, com destaque para o 
município de São Desidério, na Bahia.

15  Trase 2018. Sustentabilidade das cadeias de produção: Risco de desmatamento na exportação de soja brasileira https://year-
book2018.trase.earth/, Transparência para Economias Sustentáveis, Instituto Ambiental de Estocolmo e Global Canopy.

https://drive.google.com/file/d/1yWGfQVC4Qg_-2reKhwnx9rKd8C6Rfd0K/view
https://drive.google.com/file/d/1ybSy_ZMj5a_kYEfPKwUy-IBg8xNmTH5k/view
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Exportadores de soja vis-à-vis oportunidades 
para criação de áreas protegidas municipais  
       
 Fonte: Trase (2017)
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Figura 2. Visualização de dados na plataforma Tableau, para uso e cobertura do solo e perfil agrí-
cola dos municípios envolvidos no projeto.
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Figura 2. Visualização de dados na plataforma Tableau, para uso e cobertura do solo e perfil agrí-
cola dos municípios envolvidos no projeto.
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O tema social foi contemplado com informação sobre o saneamento básico nos municípios, 
sendo apresentados os índices da população residente em domicílios com água encanada, co-
leta de lixo e abastecimento de água e esgotamento sanitário inadequados16, referentes aos 
censos demográficos do IBGE de 1991, 2000 e 2010. No destaque, pode-se visualizar os indi-
cadores para o município de São Desidério, na Bahia (Figura 3).

16 PNUD 2013. Relatório de Desenvolvimento Humano. Disponível em: https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/idh/rela-
torios-de-desenvolvimento-humano/relatorio-do-desenvolvimento-humano-200012.html. Acesso em Dezembro de 2020.

Pessoas em domicílios 
com abastecimento de 
água e esgotamento 
sanitário inadequados

População em 
domicílio com
água encanada

População em 
domicílios com 
coleta de lixo

Indicadores de Saneamento                 Fonte: Atlas do Desenvolvimento

INDICADORES (média nacional nos 3 anos)

CURVA DOS INDICADORES

MUNICÍPIOS

8,47%

81,94%

88,69%

Pessoas em domicílios com abastecimento de 
água e esgotamento sanitário inadequados

População em domicílios com água encanada

População em domicílio com coleta de lixo

Figura 3. Visualização de dados do Censo no Tableau, para os municípios alvos do projeto.
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Desafios
Entre os desafios encontrados, podemos citar algumas limitações metodológicas da eta-
pa de coleta das informações:

1. Ausência de informação sobre os municípios abrangidos pelo projeto para subsidiar uma 
avaliação prévia do contexto ambiental municipal e a preparação do roteiro da pesquisa;

2. O roteiro do levantamento não foi testado previamente;

3. Não houve verificação detalhada do conjunto das informações oferecidas, em fun-
ção da interrupção da missão de campo, que estava prevista para março de 2020, 
resultado das medidas de prevenção à pandemia da COVID-19.

Os dados foram coletados durante os encontros e reuniões de mobilização com os gestores ambien-
tais locais, incluindo os secretários e outros representantes dos órgãos municipais de meio ambiente. 
Uma importante informação estratégica do diagnóstico para as ações do projeto foi a manifestação 
dos gestores locais quanto ao seu interesse em atividades de capacitação e em receber apoio para a 
criação de Áreas Protegidas Municipais.
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Municípios Prioritários na Bahia
Barreiras

Barreiras possui em seu território 68% da 
área da Área de Proteção Ambiental da Ba-
cia do Rio de Janeiro, criada em 1993 e ainda 
sem o Plano de Manejo. Está em andamento 
a criação do Monumento Natural da Cacho-
eira do Redondo com 2.327 hectares, que 
teve início com apoio deste projeto. Entre 
as áreas de importância para a conservação 
ambiental, são indicadas o Mirante do Aero-
porto, Cachoeiras do Redondo e do Acaba 
Vida, Mirante do Cruzeiro, Parque da Ferra-
dura, Baía de Guanabara, Parque Linear, Orla 
do Rio Grande e Orla do Rio de Ondas. Con-
tando com um Código Ambiental Municipal 
criado em 2010 e com a Lei de Uso do Solo, 
seu Plano Diretor prevê a instalação de cinco 
Parques Urbanos, todos ao longo dos princi-
pais cursos de água da cidade, e uma Zona de 
Controle Beira-Rio. A gestão ambiental está 
a cargo da Secretaria de Meio Ambiente e Tu-
rismo, que participa do Conselho Municipal 
de Meio Ambiente, do Consórcio Multifinali-
tário do Oeste da Bahia (CONSID) e do Con-
selho de Bacia Hidrográfica do Rio Grande.

Formosa do Rio Preto

Formosa do Rio Preto possui em seu territó-
rio 86% da área da Estação Ecológica do Rio 
Preto e 80% da Área de Proteção Ambiental 
do Rio Preto, criadas em 2005 e 2006, res-
pectivamente, e ainda sem Planos de Manejo 
elaborados. Com apoio do projeto e do Insti-
tuto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
(INEMA), através da iniciativa GGP, foi criado 
o conselho gestor da APA do Rio Preto, for-
talecendo a governança para a proteção de 
1,1 milhão de hectares. O município também 
apresenta áreas correspondentes à Estação 
Ecológica Serra Geral do Tocantins, criada 
em 2001. Entre elas estão a Comunidade 
Cacimbinha e o Balneário do Rio Preto. Con-

tando com uma Política Municipal de Meio 
Ambiente, de 2002, seu Plano Diretor está 
em fase final de consultas públicas. A Secre-
taria Municipal do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Hídricos  atua como órgão gestor, com 
participação no Conselho Municipal de Meio 
Ambiente e no Consórcio Multifinalitário do 
Oeste da Bahia.

Luís Eduardo Magalhães

Luís Eduardo Magalhães possui em seu ter-
ritório 32% da área da APA Bacia do Rio de 
Janeiro, ainda sem Plano de Manejo definido. 
Entre as áreas de importância para a conser-
vação ambiental, são indicadas o balneário 
da cidade, às margens da BR-020, e o Par-
que Linear, localizado no bairro Florais Léa. 
O município possui seu Código Municipal de 
Meio Ambiente, Plano Diretor e Plano Mu-
nicipal de Saneamento Básico. O órgão am-
biental do município é a Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente, participante do Conselho 
Municipal do Meio Ambiente e do Consórcio 
Multifinalitário do Oeste da Bahia.

Riachão das Neves

Riachão das Neves não possui Áreas Prote-
gidas em seu território. O município possui 
Código Municipal de Meio Ambiente e Plano 
Diretor Municipal, ambos em revisão. Entre 
as áreas de importância para a conservação 
ambiental, são indicadas o Rio Sarapó (na co-
munidade de Tapuia Sarapó) e a área da an-
tiga barragem. O Estado não possui política 
de ICMS Ecológico. O órgão ambiental é a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que 
participa do Conselho Municipal do Meio 
Ambiente e do Consórcio Multifinalitário do 
Oeste da Bahia.



São Desidério

São Desidério possui a APA Estadual de São 
Desidério, criada em 2006, e o Parque Muni-
cipal da Lagoa Azul, criado em 2005, ambos 
ainda sem os respectivos Planos de Manejo. 
O município conta com um Código Ambiental 
Municipal, criado em 2019, e a elaboração do 
seu Plano Diretor foi iniciada recentemente. 
Entre as áreas de importância para a conser-
vação ambiental, são indicados o Parque das 
Barrigudas (área georreferenciada, mas sem 
decreto), Zona de Interesse Ambiental do 
Curral da Matança (área georreferenciada, 
mas sem decreto), Zona de Interesse Am-
biental do Curral do Tangará (área georre-
ferenciada, mas sem decreto), além do sítio 
arqueológico Gruta das Pedras Brilhantes, 
Morro dos Tapuias. O órgão gestor ambiental 
é a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, 
que participa do Conselho Municipal do Meio 
Ambiente, Comitê da Bacia Hidrográfica do 
Rio Grande e Consórcio Multifinalitário do 

Oeste da Bahia. Como exemplo de sucesso 
na gestão de Áreas Protegidas no município, 
indica-se o Parque Municipal da Lagoa Azul. 
Embora não tenha instrumentos formais de 
gestão, tem funcionado como atrativo para 
turistas e conta com infraestrutura local para 
recebimento de visitação (receptivo, trilhas 
e mirantes). Os atributos ambientais do par-
que estão preservados e valorizados. 

ICMS
Ecológico
na Bahia
Os municípios da Bahia não possuem 
leis de ICMS Ecológico, que poderiam 
auxiliar e complementar a gestão muni-
cipal ambiental.
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Municípios Prioritários no Tocantins
Monte do Carmo

Monte do Carmo possui o Parque Serra do 
Carmo, uma UC municipal (Lei 652/18) de 25 
hectares, localizada na zona rural, ainda sem 
Plano de Manejo instituído e sem cadastro no 
SNUC. Não foram indicadas outras áreas de 
importância para a conservação ambiental. 
Conta com Política Municipal de Meio Am-
biente, Plano Municipal de Meio Ambiente, 
Plano Municipal de Saneamento e a arreca-
dação do ICMS Ecológico é destinada ao cai-
xa único da prefeitura. O órgão ambiental é a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que 
participa do Conselho Municipal do Meio 
Ambiente e do Comitê da Bacia Hidrográfica 
do Lago de Palmas. 

Palmas 

Palmas foi criada em 1989, um ano após a 
criação do estado do Tocantins, e seu desen-
volvimento territorial é baseado em políticas 
de planejamento voltadas ao ordenamento 
da sua ocupação espacial e à gestão ambien-
tal. Entre elas, o Código Ambiental Munici-
pal, Plano Diretor Municipal, Plano de Ação 
Palmas Sustentável, Programa de Gestão de 
Recursos Hídricos, Plano Municipal de Ges-
tão Integrada de Resíduos Sólidos e o Plano 
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos. Além de possuir em seu território 
100% do Parque Estadual do Lajeado e cerca 
de 60% da APA do Lajeado, bem como duas 
RPPNs, o seu Sistema Municipal de Infraes-
trutura Verde estabelece um conjunto de 
17 Áreas Especiais de Relevante Interesse 
Ambiental (AERIAs) e oito Áreas Prioritárias 
para Conservação (APCs), o que representa 
expressivo capital natural a ser preservado 
no seu território. A participação no programa 
estadual de ICMS Ecológico é expressiva na 
arrecadação municipal, porém os recursos 
são dirigidos ao caixa único da prefeitura. 

O município também recebe renda a partir 
da concessão de pontos comerciais nas Áre-
as Protegidas e de outros parques urbanos 
municipais. A gestão ambiental é de respon-
sabilidade da Fundação Municipal de Meio 
Ambiente, que participa em instâncias como 
o Conselho Municipal do Meio Ambiente, 
Conselho Municipal de Turismo, Comissão 
de Conversão de Multa e Compensação Am-
biental, Conselho da APA do Lago e Consór-
cio Intermunicipal do Lago de Palmas, entre 
outras. São exemplos de casos exitosos na 
gestão de APs municipais o Parque Cesamar 
e o Parque dos Povos Indígenas, que funcio-
nam como refúgio de fauna, habitat de flora, 
proteção de recursos hídricos e educação 
ambiental. Também é destacada a importân-
cia do Sistema Municipal de Infraestrutura 
Verde – SisMIV, que efetivamente contribui 
em ordenar a expansão urbana em diversas 
áreas sensíveis, através da criação de diver-
sas áreas com algum nível de proteção am-
biental. 

Porto Nacional

Porto Nacional possui em seu território 
100% da APA Lago de Palmas, cujo Plano de 
Manejo ainda está em discussão. Conta com 
Política Municipal de Meio Ambiente, Códi-
go Ambiental, Lei de Uso do Solo, Plano de 
Desenvolvimento Local Sustentável Muni-
cipal e Plano Municipal de Água e Esgoto e, 
em fase final de consultas públicas, a propos-
ta de Plano Diretor Municipal, o qual indica 
como prioridades ambientais a implementa-
ção da APA Lago de Palma e a revitalização 
da Área de Relevância Ambiental do Ribeirão 
São João. Entre as áreas de importância para 
a conservação ambiental, são indicadas a 
Orla do Lago de Palmas e o Parque Ecológico 
na área do aeroporto. Recursos oriundos do 
ICMS Ecológico são expressivos na base de 
arrecadação do município, porém os recur-
sos são dirigidos ao caixa único da prefeitura. 



O órgão ambiental é a Secretaria Municipal de Planejamento, Habitação, Meio Ambiente, Ciência e 
Tecnologia, que participa do Conselho Municipal de Meio Ambiente, Conselho Municipal de Turismo, 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago de Palmas, Comitê da Bacia Hidrográfica Tocantins-Araguaia e 
do Consórcio Intermunicipal do Lago de Palmas. Como exemplo de sucesso na gestão de UC no mu-
nicípio, indica-se a participação da gestão municipal na elaboração da proposta de Plano de Manejo 
da APA do Lago de Palmas e a doação da área para a construção da sua sede.

Santa Rosa do Tocantins

O município não possui experiência com Áreas 
Protegidas em seu território, apesar de atuar 
em outras frentes ambientais (combate a in-
cêndios, saneamento, resíduos sólidos, etc), 
que contabilizam dentro do programa estadual 
do ICMS Ecológico, cujos recursos são destina-
dos ao caixa único da prefeitura. Entre as áreas 
de importância para a conservação ambiental, 
são indicadas o Morro do Sucavão, a Comuni-
dade Quilombola do Morro São João e o Cór-
rego Maria Ferreira. Conta com o Plano Local 
de Desenvolvimento Sustentável, Plano de Sa-
neamento e Resíduos Sólidos, Plano Municipal 
de Saneamento Urbano, Fundo Municipal de 
Meio Ambiente e Plano Municipal de Educa-
ção Ambiental. Sua proposta em elaboração 
do Plano Diretor define duas Zonas Rurais de 
Proteção Ambiental e de Turismo Sustentá-
vel e uma Zona Especial de Preservação Am-
biental, esta última correspondendo à totali-
dade das Áreas de Preservação Permanente 
(APPs) existentes na zona urbana. A gestão 
ambiental é de responsabilidade da Secre-
taria Municipal de Agricultura e Meio Am-
biente, que participa do Conselho Municipal 
do Meio Ambiente e do Conselho Gestor do 
Fundo Municipal de Meio Ambiente. 

Silvanópolis 

A cidade não possui área protegida em seu ter-
ritório e conta com seu Código Municipal de 
Meio Ambiente. O ICMS Ecológico é destina-
do ao caixa único da prefeitura. Entre as áreas 
de importância para a conservação ambiental, 
está a Mata de Canjerana. O órgão ambiental 
de Silvanópolis é a Secretaria Municipal de Tu-
rismo e Meio Ambiente, que integra o Conse-
lho Municipal do Meio Ambiente.
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Municípios Complementares
Alguns dados foram levantados durante o Diagnóstico Municipal para 13 municípios de interesse 
complementar do projeto:

Tocantins

Santa Tereza do Tocantins

Não possui UCs em seu território. Faz parte do Consórcio Intermunicipal da Região do Jalapão e 
possui o Conselho Municipal do Meio Ambiente. Entre as áreas de importância para a conservação 
ambiental, estão a praia do Aconchego (balneário particular) e a Comunidade Quilombola Barra do 
Aroeira. O órgão ambiental da região é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo.

Novo Acordo

Possui em seu território 24% da área da APA do Jalapão, incluído o Corredor Ecológico da Re-
gião do Jalapão. Como instrumento de gestão, pode-se listar o Plano de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos. Destacamos as seguintes áreas de importância para a conservação ambiental: 
balneário da Cachoeira da Rampa (em área pública), balneário da Praia do Borges (em área pú-
blica), Morro do Homem (sítio arqueológico em área privada), fervedouros e cavernas, além do 
território do Corredor Ecológico do Jalapão. O órgão gestor é a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, que participa do Consórcio Intermunicipal da Região do Jalapão, Conselho da APA do 
Jalapão e Conselho de Turismo do Território do Jalapão.

São Félix do Tocantins

Possui em seu território 100% da área do Monumento Natural Cânions e Corredeiras do Rio 
Sono, bem como a RPPN Catedral do Jalapão, contando com o Plano Municipal de Resíduos Só-
lidos e o Plano Diretor Municipal. Entre as áreas de importância para a conservação ambiental, 
são indicadas a Comunidade Quilombola do Prata e a Praia do Alecrim, além do território do 
Corredor Ecológico do Jalapão. Como caso de sucesso na gestão de UCs, destaca-se a elabora-
ção do Plano de Manejo do Monumento Natural Cânions e Corredeiras do Rio Sono. O órgão 
ambiental é a Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente, que participa do Conselho Mu-
nicipal do Meio Ambiente e do Consórcio Intermunicipal da Região do Jalapão.

Mateiros

Cerca de 42% do seu território é ocupado por UCs, incluindo 100% da área do Parque Estadual 
do Jalapão, 24% da área da APA do Jalapão e 8% da área do Parque Nacional das Nascentes do 
Rio Parnaíba. Conta com o Código Municipal de Meio Ambiente e a Lei de Uso do Solo. Entre 
as áreas de importância para a conservação ambiental, são indicadas a Cachoeira da Formiga, a 
Trilha da Serra do Espírito Santo, a Comunidade Quilombola Mumbuca e fervedouros, além do 
território do Corredor Ecológico do Jalapão. Como caso de sucesso na gestão de UCs, destaca-
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mos a participação na administração do Parque Estadual e APA do Jalapão. O órgão ambiental 
é a Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente, que participa do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente, Conselho Gestor da APA Jalapão, Con-
selho Gestor do Parque Estadual Jalapão e do Conselho do Mosaico do Jalapão.

Ponte Alta do Tocantins

Possui em seu território 28% da área da Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins, bem como 
o Parque Municipal Boa Esperança. Além disso, conta com uma Política Municipal de Meio Am-
biente e Lei de Uso e Conservação do Solo. Entre as áreas de importância para a conservação 
ambiental, são indicadas as praias do Tamburi e do Araçá, Cânion da Sussuapara, Pedra Furada, 
Morro da Cruz, Cachoeira da Pedra Furada, Cachoeira do Rio Soninho, Cachoeira do Talhado 
Brejo do Boi, Cachoeira do Sumidouro e comunidades tradicionais, além do território do corre-
dor ecológico do Jalapão. Como exemplo de sucesso na gestão de UC, destaca-se maior proteção 
das nascentes com a criação do Parque Municipal Boa Esperança. O órgão ambiental é a Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, que participa do Conselho Municipal de Meio Am-
biente e Turismo, Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável, Consórcio Intermunicipal do 
Jalapão, Conselho da APA do Jalapão e Conselho da Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins.

Pindorama do Tocantins

Não possui UCs em seu território, mas apresenta Código Ambiental, Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos e Plano Municipal de Saneamento Básico. Os pontos da região que 
merecem atenção para a conservação ambiental são a Lagoa do Japonês (área particular), a Praia 
das Palmeiras (área particular) e a Beira Rio (área verde pública). O órgão ambiental é a Secretaria 
Municipal de Administração, que participa do Conselho Municipal de Meio Ambiente.

Almas

Possui em seu território 7% da área da Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins, bem como 
a RPPN Fazenda Minnehaha. Como instrumentos de gestão, pode-se listar o Código Ambiental 
Municipal e o Plano de Saneamento e Resíduos Sólidos. Entre as áreas de importância para a 
conservação ambiental, são indicadas (i) áreas associadas ao turismo de natureza: Serra Negra, 
Cânion Encantado, Cachoeira do Urubu Rei, Cidade de Pedras, Cachoeira da Benta, Cachoei-
ra dos Pelados, Arco do Sol e comunidades tradicionais, e (ii) áreas de atividades extrativistas: 
Associação dos Moradores da Serra Negra e Comunidade do Maracujá, além do território do 
Projeto Corredor Ecológico do Jalapão, que inclui a proteção do pato-mergulhão no município. 
O órgão ambiental é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, que participa do Con-
selho Municipal do Meio Ambiente, do Comitê da Bacia do Rio Manoel Alves e do Consórcio 
Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Vale do Rio Manoel Alves.

Porto Alegre do Tocantins

Não há UCs em seu território, mas possui o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sóli-
dos. Entre as áreas de importância para a conservação ambiental, são indicadas a Cachoeira da Maria 
Serra (área particular) e o Balneário Municipal no Rio Manoel Alves. O órgão ambiental é a Secretaria 
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Municipal de Meio Ambiente, que participa do Comitê da Bacia do Rio Manoel Alves e do Consórcio 
Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Vale do Rio Manoel Alves.

Dianópolis

Criou o Parque Municipal de Dianópolis, não implementado, bem como a RPPN Fazenda Calix-
to. Conta com o Código Ambiental Municipal e o Plano Municipal de Resíduos Sólidos. Entre as 
áreas de importância para a conservação ambiental, são indicadas o Vale Encantado (cavernas, 
cânions e cachoeiras) e o Balneário Cachoeira da Luz (área privada). O órgão ambiental é a Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Cultura, que participa do Conselho Municipal 
do Meio Ambiente, Comitê da Bacia do Rio Manoel Alves e Consórcio Intermunicipal de Desen-
volvimento Sustentável do Vale do Rio Manoel Alves.

Rio da Conceição

Possui em seu território 3% da área da Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins e a RPPN 
Cachoeira do Cravinote, fazendo parte do Mosaico de UCs do Jalapão. Conta com Código Am-
biental Municipal e Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos. Entre as áreas de 
importância para a conservação ambiental, são indicadas mais de 40 áreas de ecoturismo (entre 
elas o fervedouro da nascente do Rio Manoel Alves, Cachoeira do Cravinote, Cachoeira do Cava-
lo Queimado, Corredeira do Cipó Grosso, Pilões, Trilha Ecológica do Rio Manoel Alves e Morro 
da Cruz) e as áreas públicas para lazer do Balneário Municipal do Rio Manoel Alves, Cachoeira 
da Geraldina e Cachoeira do Peixinho, além do território do Projeto Corredor Ecológico do Jala-
pão. O órgão ambiental é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que participa do Conselho 
Municipal do Meio Ambiente, Comitê da Bacia do Rio Manoel Alves e Consórcio Intermunicipal 
de Desenvolvimento Sustentável do Vale do Rio Manoel Alves.

Novo Jardim

Não possui UCs em seu território. Conta com o Código Ambiental Municipal, Plano Municipal 
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e Plano Municipal de Saneamento. Entre as áreas de 
importância para a conservação ambiental, são indicadas a Lagoa Bonita (área privada), Cacho-
eira Poção de Baixo, trilha do Morro Chato e a Gruta da Fazenda Imperial, além do território do 
Projeto Corredor Ecológico do Jalapão. O órgão ambiental é a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Turismo, que participa do Conselho Municipal de Meio Ambiente e do Consórcio 
Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável Vale do Rio Manoel Alves.

Rio Sono

Não possui UCs em seu território. Conta com Código Ambiental Municipal, Lei do Uso do Solo, 
Plano Municipal Ambiental, Plano de Desenvolvimento Sustentável e Plano de Saneamento e 
Resíduos Sólidos. Entre as áreas de importância para a conservação ambiental, são indicadas o 
bosque municipal no centro da cidade (preservado, mas sem proteção específica) e diversos am-
bientes de serra, cachoeiras, rios (rio Prata), morros, grutas e outros, com potencial de uso para 
atividades extrativistas e proteção de manancial. O órgão ambiental é a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Saneamento Básico, que participa do Conselho Municipal do Meio Ambiente.
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ICMS Ecológico no Tocantins
Os municípios do Tocantins que abrigam Unidades de Conservação em seus territórios arre-
cadam recursos em função das suas respectivas leis de ICMS Ecológico, que auxiliam e com-
plementam a gestão municipal ambiental e são destinados ao caixa único das prefeituras.

Principais entraves para a boa
gestão de Áreas Protegidas
nos municípios
Entre os principais entraves citados durante o diagnóstico 
realizado nestes municípios, podemos citar a falta de pes-
soal, de instrumentos e de infraestrutura; de governança, 
de políticas municipais adequadas e de priorização das 
UCs na agenda municipal; problemas fundiários e a es-
cassez de recursos financeiros, além do não interesse por 
parte de alguns dos gestores públicos em capacitação e 
apoio para a criação de Áreas Protegidas Municipais.

Bahia

Santa Rita de Cássia 

Possui em seu território 14% da área da Estação Ecológica do Rio Preto e 9% da APA do Rio Preto, 
além do Parque Natural Municipal do Zabelê, criado em 2018 com 393 hectares e ainda sem Plano 
de Manejo. Como instrumentos de gestão, conta com o Código Ambiental Municipal, Plano Munici-
pal de Resíduos Sólidos e Plano Diretor Municipal. Entre as áreas de importância para a conservação 
ambiental, são indicadas o Parque Araujinho e o balneário vizinho, além de regiões com potencial 
para extrativismo, corredores ecológicos e turismo de base comunitária. Entre os principais proble-
mas de gestão de APs no município, é indicada a falta de instrumentos e de infraestrutura adequa-
da, de recursos financeiros e de capacidade de fiscalização. Como exemplo de sucesso na gestão de 
UC, destaca-se a criação do Parque Natural Municipal do Zabelê, em 2018, cadastrado no CNUC 
em 2019, que alcançou a proteção de cinco ilhas no Rio Preto, retirou atividades poluidoras da área; 
promoveu a educação ambiental e o envolvimento de empresas, ONGs, escolas e da Universidade 
Federal do Oeste da Bahia (UFOB); iniciou o desenvolvimento embrionário do ecoturismo e conso-
lidou o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA) como órgão gestor. O órgão 
ambiental é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, que participa do Conselho Munici-
pal do Meio Ambiente e do Consórcio Multifinalitário do Oeste da Bahia (CONSID).
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Oportunidade de criação
de Áreas Protegidas
A partir das informações obtidas no Roteiro do Diagnóstico Municipal, o ranqueamento dos municí-
pios foi aplicado com o objetivo de obtermos um panorama comparativo da situação ambiental e da 
gestão das Áreas Protegidas. Foram atribuídas notas para cada questão do roteiro, que levaram em 
consideração a importância relativa da informação. A partir das notas, geramos uma classificação 
comparativa entre os municípios. O ranking dos municípios expressa a classificação conforme a nota 
final (Tabela 1), obtida pela soma da pontuação de cada tópico do roteiro. Da mesma forma, o soma-
tório das notas em cada uma das cinco áreas temáticas do roteiro reflete uma classificação para cada 
tema, o que possibilita comparações entre os municípios. 

É importante ressaltar que o ranking apresentado reflete as informações e situações relatadas pelas 
prefeituras durante o período do diagnóstico, que foi realizado entre os meses de novembro de 2019 
a setembro de 2020. Portanto, não podemos afirmar que os resultados são absolutos e irão perdurar 
no tempo. Ou seja, todas as condições que levantamos neste período podem sofrer alterações, caso 
ocorra um novo diagnóstico. Por exemplo, alterações nas variáveis, mudança de gestores, perda de 
uma determinada fitofisionomia e criação de uma política pública local podem ocasionar o aumento 
ou diminuição das notas e uma nova configuração de ranking dos municípios será gerada.

Sistema de pontuação para as perguntas do 
Roteiro do Diagnóstico Municipal, organizado 
de acordo com as cinco (A-E) áreas temáticas          

Questão Pontos Justificativa

IDENTIFICAÇÃO
DO MUNICÍPIO

1 - Município

(A) PERFIL DAS UNIDADES 
DE CONSERVAÇÃO E ÁREAS 
PROTEGIDAS NO MUNICÍPIO

2 - Número de UCs 0,5

Esta nota é atribuída para cada 
UC que o município possua. 
Quanto mais UC/AP o município 
tiver, maior será a nota.

3 - Além das UCs, 
indique outra 
Área Protegida ou 
área reconhecida 
formalmente

0,5

Esta nota é atribuída para outras 
AP que o município possua ou 
área reconhecida formalmente 
e que não esteja no sistema de 
classificação do SNUC, quanto 
maior o número de outras AP o 
município tiver, maior será a nota.
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Questão Pontos Justificativa

(A) PERFIL DAS UNIDADES 
DE CONSERVAÇÃO E ÁREAS 
PROTEGIDAS NO MUNICÍPIO

4 - Existência de 
atividade comercial 
(serviços, comércio, 
entrada etc) ofertada 
aos frequentadores das 
UCs e APs

Sim=1 
Não=0

Se há a existência de atividade 
comercial ofertada aos frequenta-
dores do conjunto de UCs/APs a 
nota é 1, caso não, a nota é 0. Aqui 
não é contabilizado o número de 
atividades, mas sim a existência.

(B) CADASTRO NACIONAL DE 
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

5 - Outras UCs além 
daquelas listadas na base 
de dados do projeto

Sim=1 
Não=0

Caso tenha UCs que ainda não 
foram listadas. Pontuação para a 
existência e não quantidade.

6. Dificuldades 
no processo de 
cadastramento e/
ou atualização das 
informações no SNUC

Há=0

Não há=1

Aqui busca-se mapear se o 
município teve contato ou não 
com o SNUC, e se há dificuldades. 
Caso ele nunca tenha tido acesso, 
foi considerado não haver 
dificuldade.

7 - Razões que 
dificultam a criação de 
UCs municipais à luz do 
SNUC

Sim=0 
Não=1

Pontuação atribuída ao município 
caso ele tenha acesso ao SNUC, 
mas com dificuldades.

C) POLÍTICAS MUNICIPAIS 
PARA A GESTÃO AMBIENTAL

8 - Informações ex-
istentes sobre a biodi-
versidade do município

0,5

Na questão são apresenta-
das diversas informações 
sobre a questão ambiental 
e se o município as possui. 
Para cada Informação foi 
atribuída uma nota.

9 - Existência de planos 
ou projetos de recuper-
ação para os ambientes 
naturais degradados no 
município

Sim=1 
Não=0

Buscou-se averiguar se o municí-
pio possui ou não um PRAD para 
aplicação no território.

10 - Políticas municipais 
que fomentam a 
gestão ambiental e o 
uso sustentável dos 
recursos naturais

0,5

Levantamento do número de 
políticas públicas ambientais e 
de desenvolvimento regional 
sustentável. 0,5 para cada PP.

11- Recebimento de 
ICMS Ecológico

Sim=2 
Não=0

Julgamos importante o município 
receber ICMS Ecológico por bus-
car meios e formas de conservar a 
biodiversidade do município. Por 
isso, nota 2 caso ele receba.
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Questão Pontos Justificativa

C) POLÍTICAS MUNICIPAIS 
PARA A GESTÃO AMBIENTAL

12 - Renda originada de 
uma UC/AP

Sim=2 
Não=0

Entendemos que se o município 
oferece infraestrutura nas UCs, é 
justo receber recursos advindos 
dessa atividade, como é o caso 
do turismo. Caso ele receba, sua 
pontuação é de 2.

13 - Instâncias de 
diálogo com a sociedade 
e OSC para gestão da 
biodiversidade, em 
especial PP em relação 
com AP/ UC

0,5

Essa questão possui diversas 
instâncias de diálogo. Para cada 
instância de diálogo que o municí-
pio possuir ou participar, 0,5 para 
cada.

(D) POLÍTICAS  MUNICIPAIS 
PARA A GESTÃO DAS UCs E APs

14 - Existência de legis-
lação municipal relativa 
às UCs e APs

Sim=2 
Não=0

Entendemos que a legislação 
criada dentro de um município 
é importante para conduzir as 
ações ambientais dentro do 
território, seja para criar áreas 
e/ou salvaguardar o patrimônio 
ambiental e natural. Por isso, na 
existência de uma PP focada em 
UCs/APs, a nota é 2.

15 - Alinhamento entre 
a legislação municipal 
relacionada às UC, AP e 
o SNUC

Sim=2 
Não=0

A existência de um alinhamento 
do poder público municipal com 
o sistema SNUC demonstra que 
o município caminha na mesma 
linha de gestão do governo feder-
al, e que, eventualmente, com-
partilham dos mesmos processos 
de criação e gestão das UCs. Em 
caso afirmativo, recebe uma nota 
2, por julgarmos importante esse 
alinhamento.

16 - Políticas municipais 
de desenvolvimento 
(como no caso do abas-
tecimento, saneamento 
e obras públicas) que 
contemplam aspectos 
voltados à conservação 
ambiental, principal-
mente às UCs

Sim=2 
Não=0

Questões ambientais sendo 
levadas em consideração dentro 
de políticas de desenvolvimento 
demonstra uma preocupação do 
município em conservar e pro-
teger o meio ambiente no seu 
território. Julgamos importante 
e por isso a nota é um pouco mais 
alta.

17 - Existência de Insti-
tuição responsável pela 
gestão das UCs

Sim=1 
Não=0

Se há a existência de um órgão 
ambiental municipal.
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Questão Pontos Justificativa

(D) POLÍTICAS MUNICIPAIS 
PARA A GESTÃO DAS UCs E APs

18 - Outros ambientes 
naturais importantes 
ou/e ameaçados na área 
do município que não 
estão protegidos como 
UC ou AP

0,5

A questão traz diversos 
ambientes naturais importantes 
e também ameaçados. Se existem 
outros ambientes naturais e/
ou ameaçados não protegidos 
dentro do município, buscou-se 
saber quais são esses ambientes. 
Para cada ambiente existente foi 
dada a nota de 0,5.

19 - Serviços 
ecossistêmicos 
protegidos por UCs e 
APs 0,5

Nesta questão são apresentados 
diversos serviços ecossistêmicos. 
A ideia é mapear quais os 
serviços que o conjunto de 
UCs e APs protege. Para cada 
serviço ecossistêmico protegido, 
atribuiu-se uma nota de 0,5.

20 - Problemas de 
gestão das UCs no 
município

Há=0
Não há=2

Buscou-se mapear se o município 
possui alguma dificuldade de realizar 
a gestão de suas Áreas Protegidas. 
Na ausência de dificuldade ou de 
UCs/APs, foi dada a nota 2.

(E) CASOS DE SUCESSO 21 - Caso exitoso 
na gestão das UCs e 
APs municipais, sob 
a administração da 
prefeitura, no qual 
ocorreram mudanças 
significativas a favor 
da conservação da 
biodiversidade e do 
desenvolvimento 
sustentável

Sim=2 
Não=0

Se houve casos exitosos de gestão 
em UCs/APs.

22 - Publicações dis-
ponibilizadas sobre o 
caso de sucesso

Sim=1 
Não=0

Se houve casos exitosos, houve 
uma publicação para esses casos?

23 - Interesse do 
município em receber 
informações e capaci-
tações no tema de Áreas 
Protegidas locais

Sim=3 
Não=0

Interesse do município em partic-
ipar de capacitações sobre Áreas 
Protegidas.

24 - Interesse do municí-
pio em receber apoio do 
Projeto para Atender De-
mandas para a Criação de 
Áreas Protegidas Locais 
no município

Sim=4
Não=0

Interesse do município em rece-
ber apoio do projeto nas deman-
das de criação de AP locais
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Na etapa seguinte, foi realizada uma avaliação dos diagnósticos e, elencando o arranjo de ranque-
amento proposto, foi desenvolvida uma tabela com os municípios mais bem avaliados, ou seja, com 
maiores oportunidades. O resultado desse processo é a classificação dos municípios de acordo com a 
soma da pontuação total, conforme apresentado na tabela 1. As notas finais são ordenadas de maneira 
decrescente, bem como o ranking parcial de cada área temática do Roteiro do Diagnóstico Municipal.

Tabela 1. Ranking parcial dos municípios mais bem avaliados, de acordo com a soma de pontos 
por área temática.

Em conformidade com os resultados do ranqueamento geral, os seis municípios melhor classificados 
foram aqueles que, de fato, deram continuidade ao diálogo durante a seleção de áreas potenciais 
para conservação em parceria com o projeto. Os quatro últimos colocados não deram sequência, por 
diferentes motivações já relatadas em documentos técnicos do projeto.

Município Nota Geral

RANQUEAMENTO PARCIAL DAS 5 ÁREAS TEMÁTICAS

(A) Perfil das 
UC/AP no 
município

(B) Cadastro 
Nacional de 

UCs

(C) Políticas 
Municipais 
de Gestão 
Ambiental

(D) Políticas 
Municipais 

de Gestão de 
UC/AP

(E) Casos de 
sucesso na 

gestão de UC/
AP

Palmas 
66,5 14,5 1 22,5 18,5 10

Porto 
Nacional 43,5 3 2 13,5 15 10

São 
Desidério 38,5 4,5 0 7,5 16,5 10

Barreiras 
33 5 2 7,5 11,5 7

Formosa do 
Rio Preto 31,5 3,5 1 6,5 13,5 7

Santa Rosa 
do Tocantins 30 3 2 6 12 7

Monte do 
Carmo 28 0,5 2 6 12,5 7

Luís Eduardo 
Magalhães 24 1,5 1 5 9,5 7

Silvanópolis
19 0,5 2 3 6,5 7

Riachão das 
Neves 14,5 1 1 5 7,5 0
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Em relação ao ranking parcial das áreas temáticas:

(A) Perfil das UCs/APs no município
 
• Palmas se destacou entre os demais, principalmente pela indicação de 23 áreas reconhecidas for-

malmente, de acordo com seu Plano Diretor Municipal, com importância para a conservação am-
biental e para os recursos naturais. Também pontuou pelo perfil das duas UCs no seu território; 

• Destaca-se que os últimos quatro classificados no ranking geral também obtiveram pequena 
pontuação quanto ao desempenho neste tema.

 
(B) Cadastro nacional de UCs 

• A pontuação reflete a existência de dificuldades para a criação de UCs em consonância com o 
SNUC, em geral associadas à falta de interesse ou de capacidade dos órgãos ambientais munici-
pais.

 
(C) Políticas municipais de gestão ambiental

• Os quatro municípios melhor classificados no ranking geral também tiveram melhor desempenho 
neste tema;

• Palmas e Porto Nacional lideraram este quesito em função do seu arcabouço legal em políticas de 
desenvolvimento sustentável, da disponibilidade de informação sobre biodiversidade e, também, 
da presença de variados canais de diálogo com a sociedade em torno do meio ambiente;

• Destaca-se que os últimos três classificados no ranking geral também obtiveram pequena pontu-
ação quanto ao desempenho neste tema.

 
(D) Políticas municipais de gestão de UC/AP
 
• Novamente liderado por Palmas, as melhores notas corresponderam a uma maior clareza das 

informações disponíveis sobre outros ambientes naturais importantes e/ou ameaçados que não 
estão protegidos como UC/AP, bem como sobre os serviços ecossistêmicos prestados pelas UC/
AP no seu território;

• Destaca-se, novamente, que os últimos três classificados no ranking geral também obtiveram pe-
quena pontuação quanto ao desempenho neste tema.

 
(E) Casos de sucesso na gestão de UC/AP
 
• Os três municípios melhor classificados no ranking geral se destacaram nesse quesito ao indicar 

casos de sucesso na gestão de UC/AP no seu território;
• Todos os municípios, com exceção de Riachão das Neves, pontuaram por manifestar interesse em ati-

vidades de capacitação e em receber apoio do projeto na criação de Áreas Protegidas Municipais.

A partir do diagnóstico e das primeiras conversas com os prefeitos e secretários municipais, houve 
indicações de potenciais áreas que poderiam ser criadas nos municípios visitados, o que destacou o 
engajamento de alguns municípios em identificar oportunidades para a formalização de parceria. O 
projeto mapeou seis destas oportunidades. Na tabela 2, apresentamos a relação de municípios enga-
jados com a identificação das respectivas áreas potenciais para a formalização de uma parceria que 
viabilize a criação das mesmas.
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Tabela 2. Relação de municípios e suas potenciais Áreas Protegidas a serem criadas com os atri-
butos ambientais.

Nota 
Geral

Município UF
NOME DA 

ÁREA
Categoria 
de UC (1)

Atributos (2)
ÁREA 

(ha)

65,5 PALMAS TO PARQUE DO 
PAPAGAIO 
GALEGO

Parque 
Municipal

Avifauna (papagaio galego, 
papagaios, araras, tucanos e outras), 
flora (floresta e mata cerrado) e 
serviços ecossistêmicos (com base 
em estudos ambientais de 2013)

18

42,5 PORTO 
NACIONAL

TO PARQUE 
GUARIBA

Parque 
Municipal

Fauna (aves, pequenos mamíferos, 
peixes, répteis, anfíbios), flora 
(cerrado, vereda e campo inundado), 
hidrografia (nascentes e APP 
do Lago de Palmas) e serviços 
ecossistêmicos

10

37,5 SÃO 
DESIDÉRIO

BA PARQUE DA 
LAGOA AZUL

Parque 
Municipal

Hidrografia (ressurgência de águas 
subterrâneas), geodiversidade 
(ecossistemas Carste e Hidrocarste), 
flora (aquática e cerrados), fauna 
(aquática e terrestre)  e serviços 
ecossistêmicos

16

33,0 BARREIRAS BA PARQUE DE 
BARREIRAS

Parque 
Municipal

Flora (cerrado e matas galeria/ciliar 
em regeneração), fauna (aquática 
e terrestre), hidrografia (APPs e 
áreas inundadas do Rio Grande)  e 
serviços ecossistêmicos

40

29,5 SANTA 
ROSA DO 
TOCANTINS

TO PARQUE DO 
MANGUEIRAL

Parque 
Municipal

Fauna (aves, pequenos mamíferos, 
répteis, anfíbios), flora (cerrado, 
vereda e campo inundado), 
hidrografia (nascentes) e serviços 
ecossistêmicos

10

28,0 FORMOSA 
DO RIO 
PRETO

BA PARQUE DA 
VÁRZEA

Parque 
Municipal

Flora (cerrado e vereda em 
regeneração), fauna (avifauna), 
hidrografia (APP e áreas 
inundadas do Rio Preto) e serviços 
ecossistêmicos

30

ÁREA TOTAL POTENCIAL (ha) 124

(1) categorias propostas preliminarmente, a serem definidas após a caracterização ambiental das áreas.

(2) atributos preliminarmente identificados, a serem conferidos após a avaliação ambiental das áreas.

Pequi (Caryocar brasiliense)
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Resumidamente, o contexto utilizado para a construção das propostas de parceria, que tinham como 
objetivo a criação de Áreas Protegidas nestes seis municípios, é apresentado abaixo:

Tocantins

Palmas

A área de 18 hectares destinada ao Parque do Papagaio Galego foi repassada à Prefeitura Municipal 
de Palmas como condicionante para o licenciamento ambiental de loteamento urbano. O processo 
de criação da UC é baseado em estudos técnicos básicos realizados em 2013, pelo empreendedor, 
com base em consulta pública favorável realizada em 2014. Houve demora na análise da matéria por 
parte da Procuradoria Geral do Município de Palmas, que, em abril de 2019, determinou a criação de 
UC de Proteção Integral na área. O empreendedor deverá arcar com os estudos do Plano de Manejo 
e sua respectiva implementação. A iniciativa da Prefeitura Municipal, através da Fundação Municipal 
de Meio Ambiente, pretende garantir à sociedade a preservação da área com sua flora e fauna ca-
racterísticas de Cerrado, sua conectividade hídrica e biótica com o entorno e a oferta à população de 
paisagem natural em meio urbano.

Porto Nacional

A estrutura do Parque do Guariba, no Se-
tor Vila Nova, teve início em 2017 através 
de licitação pública da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura, Desenvolvimento Urba-
no e Mobilidade para obras de pavimenta-
ção, paisagismo e iluminação elétrica que se 
executam em parte da área de 10 hectares 
destinada à UC. Uma grande obra de enge-
nharia está atualmente em andamento no 
local e entorno para contenção/drenagem 
do fluxo de águas pluviais das ruas do bairro 
a montante da área. A Prefeitura Municipal, 
através da Secretaria Municipal de Planeja-
mento, Habitação, Meio Ambiente, Ciência 
e Tecnologia, pretende integrar o Parque do 
Guariba no seu sistema de Áreas Protegi-
das Municipais, visando harmonizar a estru-
tura recém-construída com a preservação 
ambiental dos atributos naturais da área, 
além de oferecer à população espaço públi-
co para interação com a natureza preserva-
da e integrar essa área protegida à infraes-
trutura de lazer da orla do lago na cidade. 
 

Santa Rosa do Tocantins

O Parque do Mangueiral foi criado pela lei muni-
cipal 123/99, que declara a “área de preservação 
e proteção ambiental e determina o tombamento 
pelo patrimônio histórico do município”. Trata-se 
da única área pública sem ocupação urbana, com 
remanescentes de veredas e vegetação de Cerra-
do, e a falta de implementação de ações para sua 
proteção tem permitido o manejo e ocupação de 
forma irregular, inclusive tendo a atual proposta 
de Plano Diretor indicada a sua ocupação parcial 
com moradias populares e chácaras. A Prefeitura 
Municipal, através da Secretaria de Agricultura e 
Meio Ambiente, pretende regulamentar a cria-
ção do parque e fortalecer medidas de proteção, 
visando ordenar o uso atual da área, a revisão do 
enquadramento legal da área protegida, dar solu-
ção a questões fundiárias na ocupação irregular 
do local, efetivar a proteção de duas nascentes e 
respectivas APPs, efetivar a proteção de rema-
nescentes de vegetação do Cerrado e das manguei-
ras tombadas como patrimônio pelo município, 
efetivar a proteção da fauna, proteger a integri-
dade da paisagem, oferecer um espaço público 
natural para atividades variadas voltadas à popu-
lação, além de fortalecer a legislação ambiental 
municipal para a gestão de Áreas Protegidas.
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Bahia

Barreiras
A criação de um Parque Municipal em Barreiras constava como meta da administração municipal, 
visando integrar a infraestrutura necessária para o desenvolvimento sustentável local, a preservação 
da natureza, a proteção da paisagem e o fortalecimento das atividades de educação ambiental, recre-
ação e turismo ecológico no município. Considerando o Termo de Ajustamento de Conduta firmado 
entre o município de Barreiras e a Promotoria Regional Ambiental do Ministério Público da Bahia, 
foi proposta a criação de um Parque Municipal na área do Parque de Exposições Engenheiro Geraldo 
Rocha e do Parque Humaitá, fato que orientou a definição dessa área prioritária para a iniciativa da 
parceria. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria do Meio Ambiente e Turismo de Barreiras, 
indicou que a área proposta para a criação do parque possuía atributos ecológicos de grande interes-
se para sua proteção, é localizada no centro urbano da cidade, apresenta infraestrutura básica para 
diversos usos, é utilizada tradicionalmente pela população como área de lazer e recreação e, desta 
maneira, ofereceria grande potencial de gerar significativos impactos ambientais, sociais e econômi-
cos positivos para a população do município.

Formosa do Rio Preto
A criação de área protegida no território de várzea já foi proposta anteriormente, mas ainda não 
implementada. Ela visa proteger o maior ponto de drenagem de águas pluviais de Formosa do 
Rio Preto, onde se localizam os principais remanescentes de vegetação de Cerrado da cidade. 
O município possui demanda do Ministério Público para a criação de uma Unidade de Conser-
vação, em função de TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) referente à política de resíduos 
sólidos. A proposta visa criar a primeira área protegida municipal na localidade, visando a rea-
bilitação da área natural e a promoção do manejo adequado da drenagem pluvial, conectando 
essa área protegida com a área turística do balneário da cidade, às margens do Rio Preto, para 
usufruto da população.

São Desidério
O Parque da Lagoa Azul foi criado pelo Decreto Municipal 07/2005, baseado no antigo Código 
Municipal de Meio Ambiente, com objetivo de preservar os ecossistemas Carste e Hidrocarste 
da Lagoa Azul e da Gruta do Catão, no município de São Desidério. Desde então, o parque tem se 
transformado em importante destino do turismo ecológico da macrorregião de Barreiras, con-
tando com infraestrutura básica de recepção (vigilância diurna, estacionamento, centro de re-
cepção, trilhas demarcadas e sinalização, sendo alguns equipamentos já obsoletos). Entretanto, 
em função da falta de regulamentação do seu uso e ocupação, a visitação turística desordenada 
e crescente do parque vem causando a degradação paulatina da área protegida municipal, ao 
que se somam os impactos causados pela caça e coleta de recursos naturais dentro da área e seu 
entorno. A elaboração do Plano de Manejo vem sendo preconizada pela Prefeitura Municipal, 
através da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, em parceria com a UFOB, porém sem previ-
são de prazo para a realização. Desta forma, visando aumentar o nível de proteção do Parque da 
Lagoa Azul em curto e médio prazos, identificou-se como objetivo geral da presente proposta de 
parceria o atendimento de demanda emergencial para a revisão e regulamentação do arcabouço 
legal da criação do parque, bem como o fortalecimento das medidas de preservação de seus re-
cursos naturais e a elaboração do TDR (Termo de Referência) para o Plano de Manejo.



Devido à pandemia do COVID-19, a seleção das áreas nestes seis municípios que manifestaram in-
teresse em desenvolver parceria com o projeto teve sua dinâmica presencial completamente alte-
rada. O diálogo à distância com os gestores locais foi a solução encontrada como forma de manter 
o engajamento visando a criação das áreas potenciais. Esses impactos causados pela pandemia são 
relatados com mais detalhes na seção “Impactos Provocados pela Pandemia e Eleições Municipais 
2020” desta publicação. 

Os resultados do diagnóstico espelham, de maneira realista, o panorama municipal quanto às suas 
capacidades na gestão de Áreas Protegidas locais e à diversidade de ambientes potenciais para am-
plificação da rede de Áreas Protegidas Municipais neste território, além das seis áreas potenciais 
identificadas. O ranqueamento dos municípios refletiu, por sua vez, sua potencial propensão à cria-
ção/implementação de Áreas Protegidas, tendo em vista que alguns dos seis municípios com melhor 
classificação no ranking são aqueles que se engajaram para o desenvolvimento de parceria no proje-
to para a proteção das áreas já selecionadas no seu território.

Dica do IEB
Assista aos vídeos que relatam 
as ações do projeto no Canal do 
IEB no Youtube.
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https://www.youtube.com/channel/UC9Ganwf0JTtWi26E1wNQwhw/videos


Impactos provocados pela pandemia 
e pelas eleições municipais 2020
No ano de 2020, a execução do projeto enfrentou muitas dificuldades relacionadas às restrições que 
se apresentaram, tanto pela pandemia do novo coronavírus como pela atenção dos órgãos públicos 
municipais ao período eleitoral. O COVID-19, sem dúvida, foi um fator desafiador totalmente impre-
visto para a execução das atividades do projeto, já que todo o nosso escopo de atuação na região teve 
como base encontros presenciais e articulações em campo. 

Até março de 2020, período do início da primeira onda da pandemia em alguns estados no Brasil, o 
projeto já havia estabelecido contato com prefeitos e secretários municipais para interlocução de 
ações. Também já havia realizado as primeiras missões de campo e sistematizado todos os dados co-
letados na fase de diagnóstico. No momento em que foram decretadas as restrições de circulação 
pelo país, pois os contágios estavam ocorrendo de forma acelerada e exponencial, o projeto estava 
no início da execução de uma terceira missão de visitas, que teria o objetivo de encontrar outras po-
tenciais áreas e formar novas parcerias com prefeituras que ainda não haviam sido contatadas nas 
primeiras missões, ocorridas entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2020.

Na figura 4, é possível ver a evolução de novos casos de COVID-19 nos 10 municípios prioritários, 
onde o projeto já havia iniciado um bom trabalho de articulação com o governo municipal. Destaca-
-se o pico de contágios entre os meses de junho e novembro de 2020, momento em que seriam inten-
sificadas as atividades presenciais planejadas para ocorrer nas prefeituras e secretarias municipais 
para a efetiva criação das áreas.

Como resultado dessa evolução dos casos de COVID-19 no país e das restrições de circulação, mui-
tas das atividades propostas foram impactadas. A exemplo das assessorias técnicas do projeto, que 
foram adaptadas ao contexto de restrição de viagens de campo e de atividades presenciais. O traba-
lho de articulação com as prefeituras e outros atores locais passou a ocorrer de maneira totalmente 
remota, o que dificultou o contato com prefeitos, secretários e servidores municipais, impactando 
na concretização de algumas parcerias, avanços no diálogo com esses atores e na mobilização para 
a aderência de novas prefeituras aos objetivos do projeto. As pesquisas de dados sobre os municí-
pios e as áreas a serem criadas também foram realizadas por levantamento de dados secundários. 
Os estudos ambientais das áreas que avançaram para a fase de criação, com as justificativas, dados 
integrados dos fatores sociais, econômicos, abióticos e bióticos, bem como os mapas e zoneamento, 
foram realizados por levantamento de dados secundários e entrevistas.

Em todos os municípios também foi observada, na interlocução com gestores e equipes locais, uma 
readequação de prioridades da gestão em função da expectativa de redução na arrecadação munici-
pal, em decorrência da pandemia.

36O Papel das Áreas Protegidas Locais No Desenvolvimento Sustentável dos Municípios em MATOPIBA



O Papel das Áreas Protegidas Locais No Desenvolvimento Sustentável dos Municípios em MATOPIBA 37

Figura 4. Evolução dos casos de COVID-19 entre março de 2020 e início de março de 2021 nos 
municípios prioritários de atuação do projeto17. 

17 Ministério da Saúde, 2021. Painel de casos de doença pelo coronavírus 2019 (COVID-19) no Brasil, v2.0. Disponível em:  
https://covid.saude.gov.br/. Acesso em: 05 de abril de 2021

Além da pandemia, a execução do projeto encontrou barreiras no período eleitoral, que ocorreu 
nos dias 15 (primeiro turno) e 29 de novembro (segundo turno) de 2020, o que, contudo, já era 
previsto. O período trouxe risco ao calendário de execução do projeto, pois à época, em função 
da COVID-19, havia muitas indefinições quanto à realização das votações na data, originalmen-
te marcada pela Justiça Eleitoral para o dia 4 de outubro de 2020. Os meses que antecederam 
o pleito trouxeram algumas preocupações à rotina dos gestores públicos, especialmente quan-
to aos atos permitidos e vedados aos agentes públicos nesse período. Quanto mais próximo o 
dia das eleições, maior se tornou a atenção do agente público aos prazos que impõem às veda-
ções, pois algumas condutas são consideradas proibidas três meses antes do pleito eleitoral -- tal 
como o comparecimento de candidato em inauguração de obra pública, por exemplo. Além da 
insegurança política, a proximidade com as eleições acarretou trocas de gestores ambientais, o 
que gerou adequações na dinâmica de interlocução com os órgãos ambientais e atraso em algu-
mas atividades. 

Na etapa de criação das áreas, a proximidade do período eleitoral trouxe uma forte pressão dos 
municípios de Barreiras e Palmas para que as Áreas Protegidas fossem criadas antes das elei-
ções. A equipe explicou exaustivamente e detalhadamente às prefeituras a importância do cum-
primento dos prazos, dos riscos do não cumprimento das normas ou do risco do processo com 
ausência da participação social.
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Envolvimento dos municípios 
com abertura para a Criação 
de Áreas Protegidas 
Dado o contexto adverso que o projeto enfrentou com a pandemia e o período de eleições munici-
pais, a equipe direcionou o foco para a avaliação dos diagnósticos realizados com as prefeituras na 
fase inicial do projeto. Nesta fase, foram confirmadas as seis oportunidades de potenciais áreas a 
serem criadas em diferentes municípios do Oeste baiano e na porção central do Tocantins (Tabela 
2). A partir da identificação dessas oportunidades, realizou-se uma série de reuniões virtuais com o 
objetivo de detalhar os planos de trabalho e firmar os termos de cooperação, a fim de que, mesmo à 
distância, as ações seguissem para o avanço do processo de criação das Áreas Protegidas.

O projeto teve boa interlocução nos seis municípios onde identificamos as oportunidades de 
criação e, a partir disso, como resultado, conseguiu avançar em três áreas localizadas em Palmas 
(TO), Santa Rosa do Tocantins (TO) e Barreiras (BA). 

O avanço do processo de criação nos outros três municípios (São Desidério e Formosa do Rio 
Preto, na Bahia, e Porto Nacional, no Tocantins) foi prejudicado pela pandemia. As prefeituras, 
que já contam com um quadro reduzido de funcionários, direcionaram quase todo o pessoal para 
as ações de combate à COVID-19, o que deixou o projeto sem pontos focais e sem articulação lo-
cal. Como estabelecemos um bom diálogo com estes municípios na fase inicial do projeto, enten-
demos que há abertura e disponibilidade para que, em um momento mais favorável, o processo 
de criação seja retomado.

Desafios
Os três municípios estavam criando Unidades de Conserva-
ção (UCs) pela primeira vez e, mesmo que alguns pontos fo-
cais atuassem nas respectivas Secretarias de Meio Ambien-
te, nem todos possuíam conhecimento técnico suficiente do 
processo e da legislação pertinente. Esse fator gerou morosi-
dade e maior esforço da equipe. Por diversas vezes, houve a 
necessidade de explicar a legislação, procedimentos, objeti-
vos e a importância da execução de cada etapa. Compreen-
demos todas as dificuldades enfrentadas pelas prefeituras. 
Apesar de todos os desafios, a interlocução foi satisfatória, 
na qual foi possível identificar  pessoas interessadas e com 
clareza da importância da criação das Áreas Protegidas para 
seus municípios.
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Principais passos
para a criação das 
Áreas Protegidas
no projeto

1. Preparação dos questionários e do rotei-
ro metodológico;

2. Realização do diagnóstico municipal em 
campo, via questionário;

3. Análise dos resultados do diagnóstico e 
preparação do ranking;

4. Seleção dos municípios com oportunida-
des de criação a partir do ranqueamento;

5. Formalização da parceria com o municí-
pio;

6. Análise do diagnóstico municipal e apon-
tamentos de lacunas para a formalização 
do processo de criação de UC;

7. Orientações do passo a passo para cria-
ção de UCs para os representantes das 
prefeituras;

8. Proposição de minutas de decreto de re-
gulamentação das políticas municipais de 
meio ambiente. Ex: Sistema Municipal de 
Unidades de Conservação no município 
de Barreiras;

9. Orientação, acompanhamento e siste-
matização das informações da pesquisa 
socioeconômica municipal realizada pe-
las prefeituras;

10. Elaboração dos estudos ambientais e da 
proposta de zoneamento das potenciais 
áreas;

11. Consolidação pela prefeitura do estudo 
técnico para a criação, disponibilizado 
previamente à consulta pública;

12. Elaboração de roteiro orientador para re-
alização de consulta pública, que ocorreu 
de forma virtual;

13. Realização da consulta pública;
14. Elaboração do termo de referência com 

orientações para a realização do Plano de 
Manejo;

15. Elaboração de conteúdos de cartilha e 
cards para divulgação das UCs criadas;

16. Publicação via decreto da criação da área 
protegida.

Os resultados 
alcançados 
em Barreiras, 
Palmas e 
Santa Rosa
do Tocantins

Barreiras, Bahia 

A parceria entre o Instituto Internacional de Edu-
cação do Brasil (IEB) e a Prefeitura de Barreiras, 
através da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo 
(SEMATUR), foi formalizada em 22 de junho de 
2020. É importante ressaltar que a criação do Par-
que Municipal foi motivada pelo TAC firmado com 
o Ministério Público da Bahia, em decorrência do 
não cumprimento das obrigações previstas na Lei 
nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos. Houve descumprimento de 
dois TACs firmados nos autos do inquérito civil nº 
593.2.55155/2005, sendo assim, o Ministério Pú-
blico também acompanhou todos os procedimen-
tos de criação.

Para embasar a criação do parque, o IEB contra-
tou uma equipe especializada que realizou es-
tudos técnicos e elaborou uma proposta de zo-
neamento para a área em questão. Nesta ação 
foram utilizadas informações de fontes secun-
dárias, considerando o período de pandemia da 
COVID-19. A SEMATUR elaborou o Relatório 
Socioeconômico, que integrou o Relatório Am-
biental e consolidou os estudos técnicos para 
subsidiar a criação do parque municipal. O do-
cumento foi apresentado na consulta pública de 
criação da unidade de conservação, que ocorreu 
virtualmente no dia 3 de novembro de 2020.
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Os principais resultados alcançados
no município de Barreiras foram:         

1. Implementação de um Sistema Municipal de Unidades de Conservação (SMUC) de Barreiras 
para regulamentar os artigos 31 incisos I, II, III, V, VI e VIII; 33 inciso II; 35, 36 e 37 do Código Mu-
nicipal de Meio Ambiente (CMMA);

2. Conclusão do Estudo Ambiental e Proposta de Zoneamento do Parque - Versão completa e Re-
sumo Executivo;

3. Elaboração das orientações para o Plano de Manejo do Parque Natural Municipal;
4. Publicação do Estudo Final para proposta de implantação do Parque Natural Municipal Enge-

nheiro Geraldo Rocha;
5. Publicação do Decreto nº 264/2020, de 13 de novembro de 2020, que dispõe sobre a criação do 

Parque Natural Municipal Engenheiro Geraldo Rocha;
6. Publicação do Decreto no 265/2020, de 13 de novembro de 2020, que institui o Conselho Con-

sultivo do Parque Natural Municipal Engenheiro Geraldo Rocha;
7. Produção de material informativo, como cartilha e vídeo, com as principais informações sobre o 

Parque Natural Municipal Engenheiro Geraldo Rocha, que será entregue à prefeitura.

Dica do IEB
Acesse aqui a cartilha ou assista ao vídeo 
para conhecer mais sobre o Parque Natural 
Municipal Engenheiro Geraldo Rocha.

O Parque Natural Municipal Engenheiro Ge-
raldo Rocha é uma Unidade de Conservação 
de proteção integral, com 44,54 hectares, lo-
calizada na área urbana entre os bairros Bar-
reirinhas e Centro Histórico (Figura 5). É o pri-
meiro parque criado no município por meio do 
Decreto Municipal nº 264, de 13 de novembro 
de 2020. Juntamente ao processo de criação 
do parque, a prefeitura também instituiu o 

Conselho Consultivo, com objetivo de contribuir para a gestão participativa e integrada da área, 
bem como a efetiva implantação e o cumprimento dos objetivos de criação e Plano de Manejo.

Os próximos passos consistem no estabelecimento do Conselho Gestor, na elaboração do Plano de 
Manejo  e na implantação de infraestruturas sustentáveis para gestão e uso público do parque.

Figura 5. Área protegida municipal criada em 
Barreiras (BA), nomeada como Parque Natural 
Municipal Engenheiro Geraldo Rocha.

https://www.barreiras.ba.gov.br/diario/pdf/2020/diario3296.pdf
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2020/10/1-estudo-final-parque-municipal.pdf
https://www.barreiras.ba.gov.br/diario/pdf/2020/diario3319.pdf
https://www.barreiras.ba.gov.br/diario/pdf/2020/diario3319.pdf
https://drive.google.com/file/d/1yDvb4Pb_nN6vm8Yib2NUFBrsvq2nia-c/view
https://www.facebook.com/watch/?v=371314384003090
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Palmas, Tocantins 

A parceria com a Fundação Municipal de Meio Ambiente de Palmas foi formalizada em 27 de 
julho de 2020, por meio de ofício. Assim como ocorreu no município de Barreiras, o IEB prestou 
assessoria para subsidiar o processo de criação da área protegida e a Fundação ficou responsá-
vel pelos procedimentos administrativos, legais, técnicos e de participação social. 

Em 2012, a Prefeitura de Palmas protocolou o processo de criação do Parque Natural Municipal 
Papagaio Galego, elaborou os estudos técnicos e realizou consulta pública. Os recursos para a 
criação da UC são provenientes de compensação ambiental exigida no Termo de Compromis-
so nº 11/2013, presente no processo de licenciamento ambiental nº 2012022208, referente ao 
microparcelamento da quadra ARSO 151. Neste termo, as obrigações definidas pelo empreen-
dedor foram a criação e implantação da UC com objetivo de conservar áreas remanescentes de 
Cerrado. Devido às falhas nos prazos e procedimentos para a realização da consulta pública, o 
processo parou em 2013 por orientação da Procuradoria do Município. O processo ficou parado 
por sete anos, sendo retomado em 2020, a partir da parceria com o IEB.

Com a retomada, houve a necessidade de adequação dos estudos técnicos -- socioeconômicos 
e ambientais. A Procuradoria do Município considerou válida a consulta pública de 2012, orien-
tando que não haveria necessidade de realizá-la novamente. Todavia, ressaltamos a importância 
da realização de reuniões públicas para apresentação da proposta aos colegiados e aos atores 
sociais, em especial aqueles diretamente atingidos pela criação da UC. 

Em Palmas, o processo de criação do parque avançou até a apresen-
tação da proposta de criação, zoneamento e resultados dos estudos 
técnicos ao Conselho Municipal de Meio Ambiente, que foi realizada 
pelas equipes do IEB e da FMMA. Após esse evento, a Fundação nos 
informou que algumas questões fundiárias precisam de resolução na 
área, sendo necessária a participação da Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Urbano, que possui competência para analisar solici-
tações de alterações/mudanças de uso do solo. Até a resolução desse 
impasse, o ato de criação do Parque Natural Municipal Papagaio Ga-
lego não será publicado.   

Os principais resultados alcançados
no município de Palmas foram:        

1. Capacitação dos servidores da Fundação Municipal de Meio Ambiente (FMMA);
2. Pesquisa online aplicada pelos servidores da Fundação com os moradores do entorno no parque, 

através de sugestão dada pela equipe do IEB;
3. Conclusão do Estudo Ambiental e Proposta de Zoneamento do Parque -- Versão Completa e 

Resumo Executivo;
4. Elaboração da proposta de criação do parque, que foi apresentada na reunião do Conselho de 

Meio Ambiente (CMA);
5. Elaboração das orientações para o Plano de Manejo do Parque Natural Municipal;
6. Produção de material informativo, como cartilha e vídeo, com as principais informações sobre o 

Parque Natural Municipal Papagaio Galego, que será entregue à prefeitura.
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https://drive.google.com/file/d/1190fjq0GJkD8fZ0Jf0aSUM7Bb6dCmiAr/view
https://drive.google.com/file/d/1190fjq0GJkD8fZ0Jf0aSUM7Bb6dCmiAr/view
https://drive.google.com/file/d/1yiM0ZAvAmiO-wqaHz0Tw3zai07rXuwhp/view
https://drive.google.com/file/d/1ymAPOe8E-By0MreUfPhRaVz3nZKPEL_B/view
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O Parque Natural Municipal Papagaio Galego será uma unidade de conservação de proteção 
integral, com 18,74 hectares, localizado em área urbana, que integrará o Sistema Municipal de 
Infraestrutura Verde do município de Palmas (Figura 6). Esse espaço natural tem como objetivo 
proteger o remanescente de Cerrado localizado na Avenida Parque, precisamente na esquina 
com a Alameda 24, ARSO 151. A iniciativa garante a conservação e a recuperação das áreas na-
turais, mantendo a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos. O espaço deve oferecer possi-
bilidades para a pesquisa científica, educação ambiental, lazer e recreação de forma compatível 
com os seus atributos naturais.

Figura 6. Área protegida municipal a ser criada em Palmas (TO), nomeada como Parque Natural Mu-
nicipal Papagaio Galego.

Santa Rosa do Tocantins, Tocantins

Santa Rosa foi o terceiro município a se engajar no 
projeto e onde encontramos os maiores desafios 
para atuar. A parceria com a prefeitura foi firmada 
em 10 de agosto de 2020, com o objetivo de subsi-
diar o processo de criação do Parque Mangueiral. O 
município passou por muitas dificuldades em relação 
à COVID-19, e praticamente metade dos servidores 
da prefeitura foi contaminada. Na época, o secretário 
de Agricultura e Meio Ambiente também estava afas-
tado para concorrer às eleições, o que deixou a inter-
locução do projeto vinculada somente a uma pessoa.

       

Ipê-roxo
(Handroanthus impetiginosus)



O Papel das Áreas Protegidas Locais No Desenvolvimento Sustentável dos Municípios em MATOPIBA 43

Os principais resultados alcançados
no município de Santa Rosa do Tocantins foram: 

1. Elaboração do roteiro do Relatório Socioeconômico, a ser produzido pela prefeitura;
2. Análise preliminar dos instrumentos legais, normas e documentos relacionados ao município 

de Santa Rosa do Tocantins;
3. Realização de estudo topográfico e de imagem da área do parque;
4. Conclusão do Estudo Ambiental e Proposta de Zoneamento - Versão Completa e Resumo Executivo; 
5. Elaboração das orientações para o Plano de Manejo.

Como já relatado, uma série de dificuldades impediu de avançarmos na conclusão da parceria. 
Somado a isso, a falta de implementação de ações para a proteção da área permitiu a ocupação 
irregular do parque, o que trouxe mais um fator complicador para seguirmos na proposta de 
criação em tempo hábil. Apesar de todos os desafios enfrentados em Santa Rosa do Tocantins, 
consideramos que há produtos importantes para a Parceria Para o Bom Desenvolvimento dar 
continuidade ao processo no ano de 2021.

Apoio à implementação de 
Áreas Protegidas na Bahia 

Conselho Gestor
da  Área de Proteção 

Ambiental do Rio Preto 

A Área de Proteção Ambiental do Rio Preto é uma 
unidade de conservação estadual, localizada na região 
Oeste da Bahia (Figura 7), nos municípios de Formo-
sa do Rio Preto, Santa Rita de Cássia e Mansidão. A 
criação da APA do Rio Preto, pelo Decreto Estadual 
no 10.019, de 5 de junho de 2006, considerou as ca-
racterísticas naturais da área abrangida, a exemplo 
dos remanescentes de florestas da Mata Atlântica, do 
Cerrado e da Caatinga e das nascentes e tributários da 
bacia hidrográfica do Rio Preto, importante pela sua 
potencialidade ecológica e concomitante elevada fragi-
lidade ambiental. Os objetivos da APA do Rio Preto são: 
ordenar e disciplinar as atividades humanas; proteger 
a diversidade biológica; valorizar as belezas cênicas e 
incentivar o turismo ecológico na região.

Arara Vermelha
(Ara chloropterus)
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Figura 7. 
Localização da 
Área de Prote-
ção Ambiental 
do Rio Preto, 
Oeste da Bahia

Dica do IEB
Sabe quais são as vantagens de ter uma Área de Proteção Ambiental (APA) em seu município? 
Utilizamos o exemplo da APA do Rio Preto para explicar essa pergunta. Confira o podcast com 
a entrevista do cientista ambiental Marcos Pinheiro.

Promover a criação do Conselho Gestor, que representa um avanço relevante na gestão integra-
da e participativa das Áreas Protegidas e dos municípios, foi um passo importante para otimizar 
esforços para a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento socioambiental na APA do 
Rio Preto. O Conselho Gestor é um fórum qualificado para tratar das questões ambientais, so-
ciais, econômicas, culturais e políticas da localidade. Constituído por representantes dos órgãos 
públicos, de organizações da sociedade civil e da população residente, assegurando-se, sempre 
que possível, a participação paritária desses segmentos, é presidido pelo órgão de gestão da UC. 
Como referência para as UCs estaduais na Bahia, o processo de formação do conselho seguiu as 
diretrizes e os critérios estabelecidos na Portaria Nº. 7718 de 11 de junho de 2014. 

Com a liderança do INEMA e apoio deste projeto, a proposta de mobilização e apoio à criação do 
Conselho Gestor da APA do Rio Preto seguiu as seguintes etapas:

LEGENDA

PI

Cristal‰ndia
do Piau’

APA do
Rangel

LEGENDA

PI

Cristal‰ndia
do Piau’

APA do
Rangel

LEGENDA

PI

Cristal‰ndia
do Piau’

APA do
Rangel

https://open.spotify.com/episode/7LK6i34D48l0HiCCou1jtz?si=BH2UPmEiRW69dBY3_z9szw&nd=1
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1. Criação do grupo de trabalho: o grupo de trabalho foi composto pela equipe gestora e poten-
ciais conselheiros, com a função de coordenar e conduzir todo o processo.

2. Caracterização do território e seus usos: passo que identificou os setores que poderiam com-
por o conselho e teve um olhar cuidadoso para o território de influência da unidade de conserva-
ção e o contexto no qual ela se insere. 

3. Plano de Atividade: detalhou as ações de sensibilização, mobilização, articulação, comunica-
ção e capacitação dos setores que poderiam compor o conselho.

4. Sensibilização e mobilização: com a identificação e a caracterização dos setores envolvidos 
e suas influências sobre a unidade, foram realizadas as atividades de sensibilização e mobiliza-
ção de cada setor, com a participação de cerca de 70 entidades. Houve diálogo com os setores 
identificados, a fim de envolvê-los nas discussões sobre a composição do conselho, e as reuniões 
virtuais contaram com a participação das instituições representativas desses distintos setores, 
como sociedade civil, setor privado e setor público. Toda essa mobilização ocorreu virtualmen-
te, por meio de oficinas organizadas, divulgadas e mediadas pelo projeto, como estabelecido no 
Plano de Mobilização do Conselho Gestor da APA do Rio Preto. De maneira geral, foram envol-
vidas aproximadamente 120 organizações neste processo de mobilização e sensibilização, além 
de cinco reuniões com povos e comunidades tradicionais da APA do Rio Preto, duas com o setor 
privado e inúmeras reuniões de nivelamento entre as equipes do INEMA, IEB e CI-Brasil.

5. Composição do conselho: A composição do conselho foi realizada através de um edital de 
convocação para eleição dos membros, lançado em outubro de 2020, sendo que a reunião de 
eleição ocorreu em 4 de fevereiro de 2021 e a posse em 5 de março de 2021. No processo de 
eleição, participaram 81 pessoas, sendo que 69 se cadastraram para o processo eleitoral e os 
demais estavam presentes como observadores. Da reunião de  posse, participaram 36 pessoas, 
sendo que 27 eram conselheiros e conselheiras eleitas.

Na definição da composição, que conta com no máximo 30 membros titulares, foi levada em con-
sideração a paridade entre poder público, privado e sociedade civil, bem como o equilíbrio na 
representação dos diferentes interesses de cada setor. Para cada vaga, foi indicado um repre-
sentante titular e pelo menos um representante suplente, pertencentes à mesma ou a diferentes 
instituições, desde que representem um mesmo setor. A lista e o número de vagas das institui-
ções representativas foram registrados em ata e enviados para análise e homologação pelo co-
ordenador regional competente. A formalização do conselho segue com a liderança do DIRUC/
INEMA, segundo seu protocolo. Como registro da eleição do conselho, compartilhamos os links 
oficiais do INEMA:
 
• Portaria de nomeação
• Ata da Reunião Eleitoral 
• Ata da Reunião de Posse
• Relação de Conselheiros 

Nota do IEB
Outros documentos oficiais relacionados ao 
Conselho Gestor da Área de Proteção Ambien-
tal do Rio Preto podem ser acessados na página 
oficial do INEMA: http://www.inema.ba.gov.
br/gestao-2/unidades-de-conservacao/conse-
lhos-gestores-de-uc/cg-apa-do-rio-preto/ 

https://drive.google.com/file/d/11A_b6tFBQFD1rsDNqI_2Oxx8dhkMNivx/view
http://www.inema.ba.gov.br/wp-content/files/PORTARIA_DE_NOMEAO_N_22.264_DE_08_DE_FEVEREIRO_DE_2021_-_APA_DO_RIO_PRETO.pdf
http://www.inema.ba.gov.br/wp-content/files/ATA_da_Reunio_Eleitoral_da_APA_do_Rio_Preto_-_Binio_2021-2023.pdf
http://www.inema.ba.gov.br/wp-content/files/Ata_da_Reunio_de_Posse_da_APA_do_Rio_Preto_-Binio_2021-2023.pdf
http://www.inema.ba.gov.br/gestao-2/unidades-de-conservacao/conselhos-gestores-de-uc/cg-apa-do-rio-preto/relacao-de-conselheiros-cg-apa-do-rio-preto/
http://www.inema.ba.gov.br/gestao-2/unidades-de-conservacao/conselhos-gestores-de-uc/cg-apa-do-rio-preto/ 
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Agora constituído, é
papel do Conselho Gestor:

• Acompanhar a elaboração e implementa-
ção do Plano de Manejo ;

• Compatibilizar, integrar e otimizar os in-
teresses dos diversos segmentos sociais;

• Manifestar-se sobre obra ou atividade po-
tencialmente causadora de impacto na UC.

Caderno
do Consultor
Visando oferecer aos futuros conse-
lheiros e conselheiras um conjunto 
de informações que possam contri-
buir com sua atuação, foi estruturado 
o Caderno do Conselheiro. Ele reúne 
informações relacionadas às UCs e ao 
Conselho Gestor, além de apresentar 
normas e diretrizes legais relacionadas 
às UCs e à Área de Proteção Ambiental 
do Rio Preto. Acesse o caderno aqui!

Monumento Natural (MONA)
da Cachoeira do Redondo 
A Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio de Janeiro foi criada nos altiplanos do Oeste 
da Bahia, na chamada Serra Geral de Goiás, e se insere na ecorregião Chapadão do São Fran-
cisco, com objetivo central de proteger este afluente do rio Grande, a segunda maior bacia do 
São Francisco, importante área de recarga do Sistema Aquífero Urucuia. Portanto, o principal 
desafio desta APA é a gestão de seus recursos hídricos, em especial a conservação da porção do 
Cerrado, de suas nascentes, rios, matas ciliares, veredas e várzeas, visando garantir as condições 
ambientais da bacia para a manutenção da quantidade e qualidade das suas águas cristalinas. A 
singularidade da Bacia do Rio de Janeiro está na presença de um acidente geográfico de extrema 
beleza, que produziram as cachoeiras do Acaba Vida e Redondo, considerados locais de apreci-
ável valor cênico, que favorecem o desenvolvimento do turismo ecológico e a contemplação da 
natureza. O uso público das cachoeiras é um grande potencial de geração de trabalho e renda 
para os povoados locais, bem como para os municípios de Barreiras e Luís Eduardo Magalhães. 
Contudo, as cachoeiras ainda se apresentam com grande fragilidade ambiental e padecem pela 
carência de ordenamento na visitação e investimentos na infraestrutura. 

https://drive.google.com/file/d/1yDPm0UeziZoW57sLSIDpLGn7WBjcO9hL/view
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No estabelecimento dos objetivos estratégicos da APA, entre outros, definiu-se como prioridade 
a ampliação da proteção das belezas cênicas, em especial as cachoeiras Acaba Vida e Redondo. A 
partir dessa demanda, o projeto firmou  parceria com a Prefeitura de Barreiras para preparar a 
proposta de criação de uma Unidade de Conservação municipal nessa região, o Monumento Na-
tural (MONA) da Cachoeira do Redondo (Figura 8). Contudo, o processo de criação da área não 
teve muito avanços no ano de 2020, devido a desafios como a pandemia, o processo eleitoral, a 
reestruturação da nova gestão e a priorização de agendas, como a da criação do Parque Natural 
Municipal Engenheiro Geraldo Rocha.

De qualquer forma, ações importantes foram iniciadas com a prefeitura, como os estudos técni-
cos, a apresentação para o Conselho Gestor da APA do Rio de Janeiro e para o Conselho Muni-
cipal de Meio Ambiente (COMDEMA) de Barreiras, quando foi criada a Câmara Técnica especí-
fica para planejar a zona de amortecimento do MONA. Além dessas ações, recebemos cartas de 
apoio à criação e um abaixo-assinado foi lançado, alcançando, até março de 2021, 246 assina-
turas. Sendo assim, há uma grande possibilidade de os trabalhos serem retomados com sucesso 
ainda neste ano para a criação do MONA.

Dica do IEB
Qual é o potencial de Barreiras, no Oeste da Bahia, para abrigar Áreas Protegidas? De que 
maneira a população local pode se mobilizar para atingir esse objetivo? Essa e outras pergun-
tas podem ser respondidas pelo engenheiro ambiental Marcos Pinheiro. Confira a entrevista: 
http://bit.ly/PodcastAreasProtegidas

Rio de Janeiro 

Rio de Janeiro 

Rio de Janeiro 

Rio de Janeiro 

TO

Figura 8. Localização do Monumento Natural da Cachoeira do Redondo, em Barreiras, Bahia.   

https://secure.avaaz.org/community_petitions/po/cidadaos_coletivos_movimentos_sociais_redes_organi_criacao_do_monumento_natural_da_cachoeira_do_redondo_em_barreiras_ba/?ekynglrb&utm_source=sharetools&utm_medium=email&utm_campaign=petition-1105229-criacao_do_monumento_natural_da_cachoeira_do_redondo_em_barreiras_ba&utm_term=ynglrb%2Bpo&fbclid=IwAR1KHhJhVSozA-QCElSlFs5MgMYqbKQyphWGOsiSOUFdv7yhn2njn3oqQIc
http://bit.ly/PodcastAreasProtegidas
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Ações
de Mobilização
Capacitação de gestores locais na temática Áreas Protegidas 

O curso “Criação e Gestão de Áreas Protegidas Municipais no MATOPIBA” ocorreu em duas opor-
tunidades, como estratégia de articulação, mobilização e formação dos gestores locais: uma edição 
presencial em Palmas (TO), que contemplou também participantes de outros municípios do Tocan-
tins, e uma edição online, que contemplou participantes de municípios da Bahia e de outros locais do 
país. O curso foi ministrado por Miguel Von Behr, arquiteto e urbanista, e teve como objetivo forne-
cer e discutir os conceitos e as técnicas que embasam o planejamento e implantação de Unidades de 
Conservação e áreas naturais protegidas, fundamentadas em uma visão integrada do território e de 
gestão participativa, com apoio de exemplos práticos.

A metodologia foi desenvolvida em seis exposições dialogadas teórico-conceituais com exemplos de 
Áreas Protegidas, seguidas de debates; apresentação das demandas, expectativas e ações atualmen-
te em andamento em relação à criação de Áreas Protegidas nos municípios; e visita técnica à área 
proposta como UC Municipal, que, devido à pandemia, só foi possível na edição de Palmas (TO). Nes-
ta oportunidade, o local visitado foi a Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) Papagaio Galego.

A primeira edição do curso foi realizada em Palmas, entre os dias 11 e 13 de março de 2020, no Insti-
tuto Vinte de Maio de Ensino, Ciência e Tecnologia, e teve como público servidores de 13 prefeituras 
municipais do estado do Tocantins: Almas, Dianópolis, Rio da Conceição, Novo Jardim, Pindorama, 
Novo Acordo, Rio Sono, Mateiros, Ponte Alta do Tocantins, Palmas, Monte do Carmo, Porto Nacio-
nal e São Félix do Tocantins; dois representantes da Naturatins e representantes da Universidade 
Federal de Tocantins (UFT), da Fundação Escola de Saúde Pública do Município de Palmas (FESP) e 
os parceiros consultores do IEB e da CI-Brasil, em um total de 25 participantes.

O avanço da pandemia no país impossibilitou a realização da segunda edição do curso de forma 
presencial, então optou-se por realizá-la virtualmente entre os dias 27 de julho e 10 de agos-

to de 2020. O curso teve como público servidores 
de 13 municípios do estado da Bahia: Barreiras, São 
Desidério, Luís Eduardo Magalhães, Formosa do Rio 
Preto, Bom Jesus da Lapa, Mansidão, Sítio do Mato, 
Santana, Correntina, Santa Maria da Vitória, Santa 
Rita de Cassia, Wanderley e Salvador; represen-
tantes de sete organizações da sociedade civil, re-
presentantes da Universidade Federal do Oeste da 
Bahia (UFOB), da Confederação Nacional dos Mu-
nicípios (CNM) e dos parceiros consultores do IEB e 
da CI-Brasil.
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O formato virtual foi um desafio, mas ainda assim bem-sucedido. O curso teve 240 pré-inscri-
ções, mas foram selecionados apenas 40 participantes, em função dos critérios estabelecidos 
pela coordenação do projeto e capacidade de atendimento da equipe. Obtivemos pré-inscrições 
de interessados no curso provenientes dos estados de Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal, To-
cantins, Pará, Minas Gerais, Sergipe, São Paulo, Rio Grande do Norte, Maranhão, Pernambuco, 
Amazonas, Ceará, além de vários outros municípios baianos, que não puderam participar, tendo 
em vista o estabelecimento da meta de 40 participantes e o foco na região do Oeste Baiano.

Os cursos atingiram seu objetivo de contribuir para capacitar e incentivar gestores municipais e 
parceiros no processo de criação de UCs municipais, e proporcionaram o início de entendimen-
tos entre representantes de instituições (prefeituras, universidades, conselhos, CNM e IEB) no 
sentido de realização de parcerias para a implementação do projeto. Ainda assim, há grande ne-
cessidade de mais atividades de capacitação dos atores locais na elaboração de projetos e ges-
tão de Áreas Protegidas. As informações levantadas durante os cursos confirmaram que existem 
muitas áreas com potencialidades para serem transformadas em espaços protegidos municipais, 
que irão garantir os serviços ambientais essenciais para a região. 

Sugestões para as
próximas capacitações:
1. Direcionar os cursos para o tipo de público-alvo (servidores públicos, acadêmicos, so-

ciedade civil, etc.);
2. Elaborar um programa de cursos virtuais para municípios que não puderam participar 

(como Sul do Maranhão e Sul do Piauí), tendo em vista a grande quantidade de interes-
sados de outras prefeituras da região do MATOPIBA e áreas do entorno;

3. Realizar as capacitações no início das gestões nas prefeituras, dado que, esse é o mo-
mento oportuno para este tipo de atividade;

4. Promover um amplo debate com a comunidade local, em especial com as populações 
tradicionais, em relação aos recursos naturais e às modalidades de Áreas Protegidas;

5. Estar atento aos horários dos cursos, buscando atender melhor aos servidores públi-
cos, que tiveram que se ausentar durante o horário de trabalho;

6. Focar em Conselhos Gestores e Planos de Manejo de Unidades de Conservação já 
criadas, abordando também a questão das concessões.

Concurso fotográfico 

O Cerrado é um bioma fundamental para a dis-
ponibilidade hídrica no Brasil e atua como pon-
to de encontro das principais bacias hidrográfi-
cas do país. Sua importância hídrica e estratégia 
de mobilização pelo projeto motivaram a cria-
ção do concurso fotográfico “Cerrado: Berço 
das Águas”, que visou garantir o engajamento 

das comunidades locais pertencentes ao recor-
te territorial do projeto e identificar imagens da 
memória afetiva da população que remetem às 
riquezas naturais locais associadas ao Cerrado. 
O concurso foi lançado no mês de outubro de 
2020 e os vencedores foram anunciados em 
dezembro de 2020.
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Inicialmente, o concurso 
visou a participação da so-
ciedade civil em três cate-
gorias: Jovens de 18 a 20 
anos; Fotógrafos Amadores 
(acima de 20 anos); e Fotó-
grafos Profissionais (acima 
de 25 anos) nativos e/ou re-
sidentes dos municípios do 
Oeste da Bahia e da região 
central do Tocantins. 

No contexto da pandemia, 
todas as escolas públicas e 
particulares suspenderam 
as aulas presenciais, o que 
impactou as inscrições de 
jovens entre 18 e 20 anos. 

Antes do lockdown decre-
tado em diversas cidades, a 
equipe de comunicação pre-
tendia mobilizar prefeituras 
e secretarias de educação, 
através de articulação da 
equipe do projeto baseada 
em dois pontos focais: os 
municípios de Palmas e Bar-
reiras. Por conta do novo 
cenário e da impossibilidade 
de realizar essa mobilização, 
a categoria Jovens não re-
cebeu inscrições. As catego-
rias Fotógrafos Amadores e 
Fotógrafos Profissionais re-
ceberam 12 e 6 inscrições, 
respectivamente.

Para a pré-seleção das imagens, foi criada uma comissão avaliadora. Para a seleção de vencedor da cate-
goria Amador foram contabilizados a quantidade de likes no Instagram do IEB (@iieboficial) e para a cate-
goria Profissional foi realizada uma nova rodada da comissão avaliadora, desta vez composta por mem-
bros da CI-Brasil, do IEB e um fotógrafo profissional especializado em fotografias de natureza.

inscrições
As inscrições do concurso foram realizadas pelo site: 
https://www.cerradobercodasaguas.com

Fotógrafa(o) amadora(or): Anette Bento
Imagem: Pôr-do-sol às margens do 
Rio Tocantins 
Likes no Instagram: 2.195 

Fotógrafa(o) profissional: Ivan Latorraca 
Imagem: Cachoeira da Velha, Jalapão (TO) 

VENCEDORES

https://www.cerradobercodasaguas.com/
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Mobilização virtual 

A realidade da pandemia exigiu grandes transformações coletivas. As instituições da sociedade 
civil vivenciaram um cenário de mudanças rápidas com características desafiantes que exigiram 
alta dose de dinamismo. O impacto no projeto foi inevitável, considerando a importância do tra-
balho de campo para o atingimento das metas. As interações ao vivo cederam lugar a troca de 
e-mails, telefonemas, reuniões e colaborações virtuais. 

O excesso de trabalho transformou-se em uma realidade palpável em todo o país, onde as reuni-
ões à distância foram multiplicadas paralelamente à falta de experiência de instituições em lidar 
com a realidade virtual no cotidiano. Essa falta de hábito coletiva inicialmente gerou atrasos, 
dificuldades técnicas e insegurança em termos de articulação e de validação de processos. 

Algumas questões sinalizaram entraves em articulações, já que para concretizar as criações de 
Áreas Protegidas é necessária boa mobilização da sociedade civil com apoio do poder público, 
inclusive com o compartilhamento de informações legais e territoriais para estudos prévios. As 
eleições municipais de 2020, por exemplo, impactaram negativamente o andamento do projeto, 
muito além do previsto pela equipe, devido à necessidade de distanciamento social. As restri-
ções em termos de atuação das prefeituras presentes no território postergaram muitas possibi-
lidades de avanço e concretização. 

Outro gargalo dos processos virtuais é a atual inexistência de diretrizes para validá-los. Isso foi 
sentido tanto nas tratativas com as secretarias de estado quanto com o Ministério Público. Por 
outro lado, a virtualidade possibilitou maior participação da sociedade civil, impulsionada pela 
não necessidade de deslocamentos. Entretanto, mesmo com um número maior de participantes 
durante a consulta pública realizada no projeto, não existem garantias de engajamento coletivo 
ao longo do tempo, caso os atores locais não permaneçam mobilizados.

Uma das lições aprendidas nesses processos de mobilização virtual foi que é necessário desa-
pegarmos de estratégias que funcionam bem em eventos presenciais, mas que não necessaria-
mente funcionam em ambientes virtuais. Como exemplo, podemos citar o processo de cadastro 
inicial dos participantes da consulta pública, que duraria 30 minutos em evento presencial e na 
prática virtual tomou duas horas do tempo da reunião. De acordo com nossa avaliação, reprodu-
zir realidades presenciais em cenários virtuais não é recomendado. É preciso confiar na criativi-
dade humana e estarmos abertos a adaptações para que as atividades se concretizem.

Este elemento humano foi uma das grandes fortalezas da equipe do projeto. A pluralidade de 
formações e gerações permitiu que a adaptação aos processos virtuais fosse menos impactante. 
Participantes com maior familiaridade às ferramentas auxiliaram e sugeriram soluções eficazes 
para que as etapas do trabalho fossem concluídas. Aliado a esta questão, o histórico da equipe 
de campo no território foi fundamental para o desenvolvimento do trabalho, tendo sempre em 
mente que a região apresenta pontos sociais sensíveis, que impactam diretamente processos de 
decisão conservacionistas em nível municipal. 

(Griffinia nocturna) 
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Confira as fortalezas, oportunidades, fraquezas 
e ameaças deste processo de trabalho virtual do 
projeto, a partir de uma análise F.O.F.A. 
FORTALEZAS 

• Boa estrutura de TI do IEB e dos consultores;
• Qualidade técnica, diversidade geracional e de experiências, multidisciplinaridade, ca-

pacidade de adaptação e articulação da equipe;
• Menores custos, com potencial de investimento em mais atividades de mobilização;
• Habilidade com as ferramentas virtuais; 
• Histórico no território: o período pré-pandemia nos proporcionou contato direto com 

alguns atores locais, o que facilitou a implementação da mobilização virtual.

OPORTUNIDADES 

• Aumentar a acessibilidade virtual das comunidades;
• Maior alcance das reuniões;
• Flexibilidade dos doadores; 
• Inclusão de mais grupos; 
• Fazer trades para cofinanciamento das oportunidades de criação; 
• Passagem do “real” para “virtual” ampliou o público;
• Inclusão de vários atores locais.

FRAQUEZAS 

• Baixo conhecimento técnico inicial das ferramentas disponíveis; 
• Mudanças de hábito de interação; 
• Tecnologia e ferramentas subutilizadas; 
• Falta de acesso de alguns atores da sociedade civil à infraestrutura adequada refletiu 

na exclusão de processo participativo; 
• Comunicação com os atores no contexto da pandemia, não atingindo o público-alvo 

desejado em algumas etapas. 

AMEAÇAS 

• Tempo institucional do poder público; 
• Instabilidade na infraestrutura de comunicação;
• Falta de diretrizes para validar os processos virtuais e procedimentos claros para que 

possam ser legalmente reconhecidos; 
• Baixa inclusão digital; 
• Poder público pouco adaptado aos processos virtuais; 
• O aumento da carga de trabalho dos atores dificultou o encontro de agendas e avanços 

dos processos. 
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Nota do IEB 
O advento da pandemia no país trouxe forte necessidade de adaptação da equipe e dos 
parceiros envolvidos, mas sinalizou um bom potencial para o desenvolvimento e fortaleci-
mento de uma cultura organizacional de integração interna e externa por meio virtual. Da 
mesma forma, precisam ser repensados e adaptados os processos de mobilização social. 
Estes devem ser participativos e inclusivos, com a promoção do acesso à internet a todos, 
inclusive as comunidades mais remotas.

Conclusão
A abertura de uma nova fronteira agrícola no Cerrado na região do MATOPIBA trouxe grandes mu-
danças nas paisagens naturais do bioma, resultando em fragmentação dos habitat, perda de biodi-
versidade, desmatamento, erosão do solo e diminuição na disponibilidade da água, o que reforça a 
necessidade de implementar estratégias eficazes de conservação em seus remanescentes naturais.

De acordo com o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (MMA), apenas 8,21% do Cerrado 
estão oficialmente protegidos, configurando uma realidade bastante distante dos 17% que foram es-
tabelecidos como meta no Acordo de Paris. Essas Áreas Protegidas estão localizadas em 15,5% dos 
municípios do bioma. A situação no MATOPIBA é ainda mais crítica, a região possui sete Unidades de 
Conservação municipais de proteção integral, que representam apenas 1,4% da área total protegida 
na esfera municipal na região. Na área-alvo do projeto, entre Palmas e Barreiras, são apenas três UCs 
municipais, totalizando 1.596 hectares.

A criação de Áreas Protegidas Municipais proporciona benefícios sociais, ambientais e econômicos 
à sociedade local, tais como um maior contato da população com a natureza, o uso sustentável dos 
recursos naturais, a promoção do turismo local, que gera emprego e renda, a segurança hídrica e a 
promoção da educação ambiental.

A cooperação entre entes públicos, privados e a sociedade civil em torno da criação de UCs e 
outras Áreas Protegidas nos municípios, tanto na paisagem urbana quanto na rural, promoveu 
trocas de experiências e transferências de conhecimentos importantes para o fortalecimento 
das ações e o aumento da conscientização acerca dessas áreas. O processo de sensibilização e 
formação dos gestores públicos e a experiência de trabalho conjunta mostraram que ainda há 
muito por fazer na região em termos de fortalecimento de conhecimento técnico e documenta-
ção legal que respalde as Áreas Protegidas. 

A equipe diretamente envolvida no projeto sempre considerou que estava prestando um serviço aos 
municípios, mostrando opções e indicando caminhos para que os gestores construíssem cenários ur-
banos que melhorassem a qualidade de vida da população. Quando pensamos nas cidades entre Pal-
mas e Barreiras, pensamos também que são oásis em largas paisagens de Cerrado. Estes oásis serão 
cada vez mais desafiados com o advento da mudança climática, e parques urbanos podem ser uma 
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resposta inteligente para amenizar os impactos de temperaturas crescentes e secas cada vez mais 
prolongadas. Não foi a motivação primeira do projeto atingir uma necessária quantidade de Áreas 
Protegidas, mas sim de trazer um entendimento compartilhado que a criação de Áreas Protegidas 
urbanas beneficia,  em primeira linha,  os cidadãos dos municípios que utilizam essas UCs urbanas.
Ainda assim, uma unidade de conservação foi efetivamente criada e outras duas foram encaminha-
das para o processo de criação, totalizando uma área de aproximadamente 70 hectares. Embora seja 
considerada uma porcentagem pequena de proteção, considerando o tamanho total do território do 
MATOPIBA, estes hectares representam benefícios relevantes para os munícipes onde estão inseri-
dos e servem de exemplo para amplificação da iniciativa. Neste processo, foram envolvidas mais de 
150 instituições nos diferentes setores sociais, 23 municípios e pelo menos 200 pessoas participa-
ram nas diversas etapas do trabalho.

Os estudos de criação constituem importante fonte de informações ambientais, especialmente no 
que diz respeito à presença de espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção e endêmicas. Fo-
ram levantadas mais de 1.000 espécies, tanto da fauna quanto da flora, sendo 12% em alguma cate-
goria de ameaça para fauna e 6% para flora.

Além disso, a criação do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental do Rio Preto representa 
importantíssima conquista para governança participativa de mais de 1 milhão de hectares, em uma 
região com registros de intensos conflitos territoriais, entre os modos de produção capitalista e tra-
dicionais. Um terreno propício para a participação de atores diversos no processo democrático de 
tomada de decisão sobre o uso e gestão do território. Vale ressaltar que o método à distância é tam-
bém importante resultado, visto que foi capaz de garantir a participação popular e lograr os resulta-
dos esperados perante a tamanha crise sanitária inédita, imposta aos trabalhadores pela ausência de 
uma política nacional de combate à pandemia. 

Por fim, a criação de Áreas Protegidas no Cerrado do MATOPIBA se mostra não somente necessá-
ria, mas urgente. Este projeto identificou muitas oportunidades de continuidade nos municípios que 
podem ser concretizadas em novas Áreas Protegidas na região, tanto para a promoção de espaços 
de lazer e bem-estar quanto para o fornecimento de serviços ecossistêmicos, que garantem saúde e 
qualidade de vida às populações locais.

Dica do IEB
Nosso projeto Áreas Protegidas Municipais no MATOPIBA chega ao fim com bons resultados 
em prol do Cerrado e das Áreas Protegidas do Oeste baiano e da região central do Tocantins. 
Confira em nosso podcast a entrevista com o coordenador geral do projeto Michael Becker.

Publicação
Os arquivos desta publicação estarão disponíveis para consulta e download na Plataforma de 
Conhecimento do Cerrado, que pode ser acessada no link: https://cepf.lapig.iesa.ufg.br/#/

https://open.spotify.com/episode/55xote5v2CMjH8Hqg3euk1
https://cepf.lapig.iesa.ufg.br/#/

