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As unidades de conservação (UCs) brasileiras não são ilhas isoladas, são sistemas sociais e 

ecológicos que, geridas de forma adequada, geram amplos benefícios à sociedade. Mais do que 

isso, essas áreas podem e devem ser pólos de desenvolvimento territorial que aliem a 

conservação com ciência, educação e negócios sustentáveis. 

O ICMBio foi instituído pela Lei n° 11.516, de 2007, com a missão de proteger o patrimônio natural 

e promover o desenvolvimento socioambiental, e com a visão de ser reconhecido pela sociedade 

brasileira como referência na conservação da biodiversidade e na gestão de UCs federais. Trata-

se de uma instância responsável pela criação e gestão das UCs federais, desempenha papel 

fundamental na promoção da integração das populações residentes ou do entorno dessas 

unidades e na gestão dos recursos naturais e sua conservação. Tal função se torna ainda mais 

imprescindível no cenário atual e futuro à pandemia da covid-19, onde se acentua a desigualdade 

social e conservar a biodiversidade significa não só proteger nosso patrimônio natural, mas 

também construir um país mais resiliente aos impactos globais da emergência climática. 

Sua criação representou um avanço para a conservação da biodiversidade brasileira e 

especialmente para a implementação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC. 

Seu planejamento estratégico considera a abordagem de gestão para resultados, de forma 

estruturada por processos e com a definição de indicadores e metas para a gestão. A gestão das 

UCs que antes estavam dispersas em várias diretorias do IBAMA passou a ser pensadas e geridas 

de forma integrada, a partir de um olhar sistêmico e mais estratégico.  Sua gestão, com base em 

macroprocessos institucionais contribui para uma maior fluidez e dinâmica na gestão e potencializa 

resultados. 

A criação da Academia Nacional de Biodiversidade (ACADEBio) em 2009 representa outro avanço 

do ponto de vista da estrutura institucional. Esta é responsável pela formação e capacitação de 

servidores, colaboradores e parceiros (órgãos do SISNAMA, universidades, organizações da 

sociedade civil), com ênfase nos macroprocessos estratégicos institucionais.  Trata-se também de 

um importante espaço de construção coletiva do conhecimento e de registro da memória 

organizacional, promovendo intercâmbios e fortalecendo os processos internos. Desde a sua 

criação a ACADEBio já recebeu mais de 466 eventos, atingindo mais de 17 mil participações. 
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Através da ACADEBio, o ICMBio investiu na formação de seu corpo técnico através do 

compartilhamento do aprendizado institucional, que agrega o conhecimento acadêmico às 

vivências práticas do instituto. Os cursos são espaços de trocas de experiências entre gestores 

que atuam por todo o país, fortalecendo assim seus vínculos profissionais. No ano de 2019 foram 

1008 servidores capacitados através de 35 cursos previstos no Plano Anual de Capacitação.  

Além disso, o ICMBio é encarregado de gerir os 171 milhões de hectares protegidos por UCs 

federais, tendo dobrado a área protegida existente anterior à sua criação, que era de 69 milhões 

(até 2007). Essa foi uma contribuição importante para que o Brasil atendesse a uma das metas da 

Convenção de Diversidade Biológica, conhecidas como metas de Aichi, que deveriam ser 

implementadas até 2020 pelos países signatários. A meta em questão é 11, que propõe um 

mínimo de 17% das zonas terrestres e de águas continentais, e 10% das zonas costeiras e 

marinhas, cobertas por áreas protegidas, sendo que o Brasil possui 18% e 26%, respectivamente.  

Além da extensão, a meta 11 também propõe que essas áreas protegidas sejam ecologicamente 

representativas, que formem um sistema bem conectado, e que tenham uma gestão eficiente e 

equitativa. Nesse sentido, os instrumentos de planejamento são extremamente importantes. Até 

2007, 79 planos de manejo tinham sido criados, número que quase triplicou após a criação do 

ICMBio, somando 211 planos em 2019. 

Olhando para a Amazônia, o bioma mais bem representado em termos de áreas protegidas, temos 

14% do território coberto por UCs, sendo mais da metade delas federais. Vale destacar que, das 

26 UCs federais criadas entre 2007 e 2019, vinte delas são do grupo de uso sustentável, um 

importante avanço no diálogo entre conservação da biodiversidade e proteção de modos de vida 

tradicionais. 
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Fonte: CNUC. 

 

Fonte: CNUC. 

A pressão sobre o território amazônico tem aumentado. Durante 2019 e 2020 esse território 

vivenciou as maiores taxas de desmatamento dos últimos dez anos. Entre 2009 e 2018, a taxa de 
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desmatamento anual da Amazônia se manteve entre 4 mil e 7 mil km², com o ano de 2012 

apresentando o menor valor (4.571 km², segundo o PRODES). Porém, em 2019 esse patamar é 

ultrapassado, com aumento de 34% na taxa de desmatamento em relação ao ano anterior, se 

estendendo a quase 11 mil km². Em 2020, essa taxa permanece na faixa de 10 mil km². 

Essa grande ameaça atinge também as UCs, mas em uma escala significativamente menor, por 

volta de 300 a 1.100 km², sendo também em 2012 o menor valor (336 km²). Em 2015 a proporção 

da área de UCs desmatada começa a aumentar, passando de 9 a 12% da área total do bioma. 

Em 2019 a proporção fica em torno de 10%, e chega a 11% em 2020. Comparativamente o 

desmatamento é muito menos expressivo nessas áreas, revelando a importância desse 

instrumento na proteção da floresta amazônica ao frear o avanço de sua destruição 

Um fator importante para entender a capacidade de resposta das áreas protegidas ao 

desmatamento e outras ameaças é sua efetividade de gestão. Gerir de forma eficiente significa 

cumprir os objetivos de criação das áreas, que podem incluir conservar ecossistemas e espécies 

ameaçadas e preservar a cultura de comunidades tradicionais. O ICMBio tem trabalhado na 

implementação do Sistema de Análise e Monitoramento de Gestão, o SAMGe, criado em 2016 e 

aplicado em 323 UCs no ano de 2020. Essa ferramenta fornece um diagnóstico sobre as 

fragilidades e oportunidades das UCs e permite direcionar ações aos processos prioritários à 

gestão, aumentando sua efetividade e contribuindo ao cumprimento das metas internacionais.  

Outra análise de dados da avaliação da gestão de UCs (feita em 2014 pelo Tribunal de Contas da 

União) frente aos dados de desmatamento do INPE demonstra que as UCs de alta efetividade 

sofreram, em média, sete vezes menos com o impacto do desmatamento na Amazônia Legal nos 

últimos 12 anos em relação às unidades de baixa efetividade. 

Se considerados dados do Programa ARPA – Áreas Protegidas da Amazônia, também não restam 

dúvidas sobre a evolução da gestão das áreas protegidas com um avanço do nível de 

consolidação das UCs que fazem parte do programa ao longo dos anos. 
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Fonte: FAUC. 

Os desafios enfrentados pelos gestores dessas áreas não são pequenos e envolvem pressões 

derivadas das atividades de caça, pesca, extração de madeira, disposição de resíduos e incêndios 

de origem antrópica. Para superá-los, fortalecer a gestão das UCs e garantir o alcance dos 

objetivos de conservação dessas áreas e o fornecimento dos inúmeros benefícios associados a 

elas é preciso muita disposição e criatividade, além de um olhar estratégico e senso de 

oportunidade por parte do gestor. E são vários os exemplos de boas práticas nesse sentido, que 

tornam o ICMBio uma referência.  

A publicação do IPÊ “Boas Práticas na Gestão de Unidades de Conservação” traz experiências 

envolvendo 146 UCs federais, cujos temas englobam uso público, pesquisa e monitoramento, 

gestão integrada, acordos comunitários, entre outros. Foram 205 boas práticas implementadas em 

UCs federais da Amazônia, cujos temas principais foram aproximação com a comunidade, gestão 

participativa, apoio técnico e capacitação, pesquisa e monitoramento e regularização fundiária. 

Um ponto fundamental para levar uma UC a apresentar uma boa prática de gestão foi o perfil do 

gestor, capaz de buscar soluções para os diversos desafios de gestão, fazendo com que a UC 

ofereça para a sociedade uma série de benefícios e serviços, que vão além da conservação da 

biodiversidade. Isso reforça a importância da formação promovida pelo ICMBio ao ser corpo 

técnico, e a experiência acumulada pelo órgão nesta temática. 

Para uma gestão efetiva é necessário instrumentos de planejamento atualizados e recursos 

humanos e financeiros adequados, minimizando as ameaças e aproveitando as oportunidades. 
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Essas áreas também precisam estar integradas ao território, se articular com os atores locais e 

manter conselhos consultivos ou deliberativos que promovam uma participação social efetiva.  

O ICMBio também desenvolve o Programa Monitora, um programa de longa duração voltado ao 

monitoramento do estado da biodiversidade e serviços ecossistêmicos associados, como subsídio 

à avaliação da efetividade do sistema de UCs, à adaptação às mudanças climáticas e ao uso e 

manejo nas UCs federais. Esse programa atualmente abrange 85 UCs federais. Através do Projeto 

Monitoramento Participativo da Biodiversidade – MPB, o IPÊ apoia desde 2013 a implementação 

do Programa em 17 UCs da Amazônia, o que possibilita construir protocolos comunitários de 

monitoramento para alvos relacionados ao uso dos recursos, com abordagens que fortalecem e 

viabilizam a participação social. Esse processo é fundamental para entender e moderar a extensão 

de mudanças que possam levar à perda de biodiversidade local, subsidiar o manejo adequado dos 

recursos naturais e promover a manutenção do modo de vida das comunidades locais. 

Prezando pela maior transparência e ampliação do acesso da sociedade às informações 

relacionadas à gestão das UCs federais, planos de ação de conservação de espécies, entre 

outras, foi criado com o apoio do IPÊ, em 2017, o Painel Dinâmico de Informações, que 

disponibiliza, por meio da internet, informações sobre o número, área, consolidação territorial, 

proteção e fiscalização, orçamento e concessões, flora e fauna, pesquisa e monitoramento, 

ações socioambientais e uso público e turismo. Além de ampliar o acesso à informação para 

a sociedade, o painel também se tornou um importante instrumento de apoio à gestão 

institucional pela geração de relatórios sintéticos à diretoria, apoiando no processo de tomada 

de decisão. 

Estas são algumas das contribuições do ICMBio à conservação da biodiversidade brasileira e uso 

sustentável dos recursos naturais. Sendo que um destaque importante é que esses expressivos 

avanços foram realizados em um cenário de total estagnação no seu número de servidores que 

continua o mesmo desde o ano de 2008. De acordo com dados do Painel Dinâmico de Informações 

do ICMBio, no final de 2020, o número de servidores em exercício lotados em UCs e Núcleos de 

Gestão Integradas (NGIs) era de 1.029, com uma relação de 3,08 servidores por UC de um 

funcionário para cada 166.180 ha. Na região norte a situação é ainda mais delicada com 219 

servidores para proteção de 125 UCs e mais de 62 milhões de hectares, o que resulta numa 

relação de 1,75 servidores por UC e de mais de 284.000 ha por servidor.  
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Mesmo com orçamento incompatível com todas as suas atribuições e a escala geográfica o 

ICMBio vem entregando resultados significativos para a conservação da biodiversidade. Nesse 

sentido também é importante reforçar a importante das parcerias com outras instituições para 

apoiar a gestão das UCs, que aportam recursos financeiros e técnicos são necessários e contribuiu 

significativamente para os resultados. 

 
Por tudo que foi exposto o IPÊ – Instituto de Pesquisas Ecológicas se posiciona contra a fusão do 

IBAMA x ICMBio. Os números não deixam dúvida de que o ICMBio obteve resultados significativos 

depois de sua criação e se tornou mais eficiente e eficaz no cumprimento de suas atribuições 

quando junto ao IBAMA. A fusão seria prejudicial para as duas autarquias em relação a agilidade 

de processos, integração de sistemas, orçamento que já é baixo, pessoal que já é insuficiente e 

principalmente o alcance de resultados. Considerando o aumento crescente do desmatamento na 

Amazônia nos últimos anos o IBAMA tem um desafio enorme para cumprir com suas atribuições 

e o foco deveria ser como aumentar a sua eficácia para redução do desmatamento. Será 

desperdício de tempo e recursos públicos já escassos, tanto para fazer a fusão quanto com o que 

já foi desenvolvido em cada autarquia.  
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