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APRESENTAÇÃO

Esse material é produto de um diagnóstico sobre a situação dos arranjos locais associados ao uso público1 em Unidades de Conservação (UCs) costeiras e marinhas do Brasil. O
trabalho foi desenvolvido pela Raiz Assessoria Socioambiental, em parceria com o Laboratório de Planejamento Ambiental e Gerenciamento Costeiro (LAPLAN) da UNESP
Campus Litoral Paulista, a partir da demanda do Instituto Linha D’Água.
Foram mapeados diversos arranjos que envolvem atores locais – comunidades tradicionais, terceiro setor, iniciativa privada e poder público – bem como os desaﬁos e as oportunidades para o fortalecimento desses arranjos. A motivação para elaboração do diagnóstico baseia-se na agenda de promoção do uso público nas UCs brasileiras, que atualmente destina maior atenção e esforços para a concessão dos serviços de uso público à
iniciativa privada.
Acreditamos que o uso público é um dos principais instrumentos para a gestão do patrimônio natural nacional e, por isso, necessita de um planejamento com olhar múltiplo,
orientado pelos princípios da governança. Somente um conjunto de arranjos combinados pode proporcionar o fortalecimento da visitação das UCs brasileiras.
Portanto, essa agenda é fundamental para a valorização e a visibilidade das áreas protegidas brasileiras, além de criar oportunidades de geração de renda, a partir dos atrativos
ambientais e socioculturais, para as comunidades e os atores locais. Neste sentido, apresentamos princípios, exemplos e possibilidades para que o uso público possa ganhar
escala através de uma perspectiva inclusiva, descentralizada e incentivadora da sociobiodiversidade2 brasileira.
Boa leitura!
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1 Por uso público entendemos todas as atividades educativas,
de lazer, esportivas, recreativas, cientíﬁcas e de interpretação
ambiental, que proporcionam ao visitante a oportunidade de
conhecer, entender e valorizar a unidade de conservação.

2 Sociobiodiversidade é a interrelação entre a diversidade biológica e a diversidade de sistemas
socioculturais.
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CONTEXTUALIZAÇÃO

As atividades de uso público nas Unidades de Conservação têm recebido cada vez
mais destaque em virtude das possibilidades de sensibilização dos visitantes, geração de renda e apoio na sustentabilidade ﬁnanceira das Áreas Protegidas. Essa
discussão tem sido concentrada sob a perspectiva ﬁnanceira, desconsiderando o
papel que as UCs possuem enquanto espaços de convívio da sociedade e a capacidade de promover novos valores sociais associados à conservação da natureza.
É preciso reﬂetir sobre o papel que esses espaços públicos possuem no estabelecimento de relações positivas entre indivíduos, sociedade e natureza.
O debate sobre esse tema precisa ser amplo, incluindo os diferentes tipos de arranjos
que podem operar o uso público, variando em um gradiente de possibilidades,
desde parcerias com comunidades locais até a concessão para empresas especializadas.
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É fundamental que a noção
de patrimônio público das
áreas protegidas seja incorporada no debate da conservação da sociobiodiversidade e no estabelecimento das
diretrizes para os parceiros
que desenvolverão atividades de uso público.
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PONTOS DE PARTIDA

HISTÓRICO
A gestão das áreas protegidas no Brasil passou por diferentes abordagens ao longo da história.
Por um lado, as UCs são um dos principais instrumentos que garantem a conservação da biodiversidade e a manutenção dos recursos naturais. Por outro, sofrem com fragilidades como a
falta de recursos ﬁnanceiros e humanos, a descontinuidade das ações, os interesses políticos
contrários à conservação da natureza e os conﬂitos envolvendo comunidades tradicionais /
locais, iniciativa privada e poder público. A visitação e a apropriação dessas áreas pela sociedade têm o potencial de superar essas fragilidades, desde que o contexto histórico seja considerado no planejamento do uso público das UCs. Os atrativos naturais podem – e devem – estar
associados aos elementos históricos e culturais que fazem parte das áreas protegidas. Além
disso, é preciso estar atento à situação de sobreposição das UCs, e seus atrativos, com territórios
tradicionais e respeitar os direitos territoriais já estabelecidos.

ATIVIDADES EXISTENTES
Em diversas UCs já existem arranjos locais que promovem ações de uso público e que precisam
ser envolvidos na agenda sobre o tema. A participação social é imprescindível para que os
objetivos da conservação e da promoção do uso público em áreas protegidas sejam alcançados. Aﬁnal, a população do entorno desses lugares exerce e sofre inﬂuencia direta dessas áreas
e, em muitos casos, contribui com a defesa desses territórios. Arranjos para uso público que não
são participativos tendem a ser inviabilizados, gerando conﬂitos, inseguranças e questionamentos, prejudicando os atores envolvidos e as atividades cotidianas da UC.
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AÇÃO COLETIVA

A IMPORTÂNCIA DOS
INSTRUMENTOS DE GESTÃO DAS UCS

O sucesso das iniciativas de uso público em área

O Sistema Nacional de Unidades de Conserva-

protegidas não está associado apenas aos níveis de

ção (SNUC) estabeleceu dois importantes instru-

investimentos econômicos, mas também às capaci-

mentos de gestão que, quando implementados,

dades para fortalecimento de redes de cooperação

contribuem para o uso público.

para apoio e envolvimento de atores locais. Nos níveis
federal e estadual percebe-se a preocupação com
investimentos em infraestrutura para as UCs.

Os conselhos gestores, sejam eles consultivos
ou deliberativos, cumprem um papel fundamen-

Entretanto, o interesse público sobre o tema não

tal na estratégia para a gestão participativa das

pode ser reduzido à infraestrutura. Mesmo que a

UCs. Sua implementação deve ser fortalecida

delegação de serviços de uso público à iniciativa

como mecanismo de controle social, governan-

privada seja necessária em alguns casos, é funda-

ça e apoio para a gestão.

mental que as relações sociais sejam fortalecidas e
que as oportunidades entre atores locais e externos
sejam equilibradas.

Os planos de manejo estabelecem diretrizes
essenciais para o cumprimento do propósito de

Além do mais, garantir uma experiência satisfatória

uma UC. Ainda, podem conter planos especíﬁ-

ao visitante, contribuindo com a função social da

cos de uso público, com o zoneamento das áreas

área protegida, é fundamental. A capacidade de

a serem visitadas, as estratégias para envolvi-

atuação coletiva dos diversos atores inﬂuenciará na

mento de atores locais nos serviços e as regras

qualidade da experiência turística, na satisfação dos

sobre quais e como as atividades podem ser

visitantes e, consequentemente, na conservação da

desenvolvidas.

UC.
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POSSIBILIDADES DE CAMINHOS

Para alcançarmos os pontos descritos anteriormente, existem diversas possibilidades de caminhos,
cada qual com sua importância e particularidade.

3 O artigo utilizado como referência foi o
“Governance of recreation and tourism
partnerships in parks and protected
areas” (tradução livre: Governança de
parcerias para recreação e turismo em
parques e áreas protegidas), de autoria

Não temos a expectativa de deﬁnir um modelo de

de Paul F. J. Eagles publicado em 2009.

“arranjo ideal” para o uso público, mas de apresentar as principais características e aprendizados

4 Por governança, estamos considerando
o nível de complexidade (número de

sobre os formatos que podem ser utilizados. Preci-

atores e relações existentes entre eles) e

samos destacar ainda que, dependendo das carac-

a qualidade de gestão (transparência,

terísticas territoriais, dos recursos disponíveis, dos

participação, protagonismo local,
capacidade de decisão).

objetivos da UC, os modelos certamente serão
diversiﬁcados, inclusive com possibilidade de múltiplos arranjos em uma mesma UC.
Para exempliﬁcar essa diversidade de possibilidades, estudamos os 8 principais modelos / tipologias
de arranjos3 para a gestão das atividades de uso
público em áreas protegidas.
Partimos das tipologias propostas pelo autor e
adotamos os modelos conforme a realidade e a
legislação brasileira. Também foram considerados
os princípios de governança4, que se referem às
características da tomada de decisão, direitos,
transparência, participação, prestação de contas,
responsabilidades, entre outros.

Saiba mais sobre governança de áreas
protegidas e conﬁra a publicação da União
Internacional para a Conservação da
Natureza (UICN) sobre o tema.
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O esquema a seguir resume as
principais informações das quatro
tipologias escolhidas, considerando o
ranking de governança e as características adaptadas à realidade brasileira.
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TIPOLOGIAS DE ARRANJOS E GOVERNANÇA

Poder público e organizações

Alta Governança

Intermediária

Reconhecido em todo o mundo, a gestão das atividades e serviços de uso

As atividades ou serviços são realizadas

público é realizada por associações sem ﬁns lucrativos. Essas associações

por um ou mais órgãos da administra-

possuem como característica a base comunitária e a cooperação com o

ção pública direta. Normalmente as

órgão gestor. São conhecidas como as Associações de Amigos e, no

áreas são de domínio público e os recur-

Brasil, podem ser vinculadas às Associações de moradores, barqueiros,

sos ﬁnanceiros oriundos do orçamento

monitores, entre outras. Os instrumentos de parceria ainda são pouco

governamental. Podem ser celebradas

difundidos. Esse arranjo possibilita o fomento à geração de renda local,

parcerias com outros níveis de governo

sendo aplicável às diversas categorias de UCs, inclusive aquelas com

para fortalecimento da gestão.

baixa demanda turística. É uma forma de reduzir os conﬂitos com atores
locais.

Instrumentos: Acordo de Cooperação, Termo de Parceria, Termo de

Instrumentos:

fomento, Concessão, Autorização, Permissão.

reciprocidade, Termo de cooperação,

Convênio,

Termo

de

Acordo de Cooperação Técnica.
Experiências em andamento e/ou potenciais: APA Cairuçu (RJ) e
Associação de Moradores do Quilombo Campinho da Independência,

Experiências

Parque Estadual Ilha do Cardoso (SP) e Associação de Monitores Ambien-

Velha (PR) e Estação Ecológica Angatuba

tais de Cananéia e comunidades tradicionais, Parque Estadual Serra do

(SP)

Tabuleiro (SC) com Instituto Çarakura.
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Administração pública direta

sem ﬁns lucrativos

em

andamento

e/ou

potenciais: Parque Estadual da Vila

Administração pública indireta

Poder público e empresa privada

O modelo com governança mais
elevada é a combinação entre poder
público e organizações sem ﬁns

Intermediária

Intermediária

A gestão da atividade ou serviço de

Os órgãos públicos delegam para empre-

capacidade de resposta às alterações

uso público é repassada para uma

sas privadas a provisão de atividades e

situacionais, responsabilidade compar-

instituição subsidiária do governo,

serviços ligados ao uso público. Os recur-

tilhada entre os colaboradores, trans-

que atua com maior independência.

sos ﬁnanceiros são oriundos da cobrança

parência, direito de acesso às informa-

Normalmente as áreas são de domí-

de valores para usufruto das atividades e

ções e prestação de contas.

nio público e os recursos ﬁnanceiros

serviços. Possuem o desaﬁo de aliar inves-

oriundos do orçamento governa-

timento privado e prestação de serviços

No entanto, é a combinação das

mental. Podem ser celebradas parce-

que atendam a função pública da UC. Está

tipologias, interagindo cada qual em

rias com outros níveis de governo

aliada ao fortalecimento das instituições

sua especiﬁcidade, que possibilitará

para fortalecimento da gestão.

públicas pois envolve a gestão e ﬁscaliza-

que o uso público aconteça de manei-

ção de contratos muitas vezes complexos.

ra satisfatória em cada UC. Depen-

lucrativos, porque tem maior participação dos atores sociais envolvidos,

dendo das características da UC, nem
Instrumentos: Convênio, Termo de

Instrumentos: Parceria Público Privada,

sempre todas as tipologias estarão

reciprocidade, Termo de cooperação,

Concessão, Autorização, Permissão.

presentes, mas quanto mais diversiﬁcada, melhor!

Acordo de Cooperação Técnica.
Experiências em andamento e/ou

Experiências

em

andamento

e/ou

Tipologias com maior e menor gover-

potenciais: Monumento da Pedra do

potenciais: Parques Nacionais Fernando

nança devem ser combinadas para

Baú (SP).

de Noronha (PE), Tijuca (RJ), Serra dos

que as atividades atendam aos objeti-

Órgãos (RJ) e Iguaçu (PR).

vos sociais e ecológicos das unidades
de conservação.
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DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO PÚBLICO

Existem diferentes instrumentos de delegação de
serviços de uso público no Brasil. Os mais utilizados
são: concessão, autorização e permissão de uso.
As autorizações e as permissões de uso são os
instrumentos que mais tem se adequado às realidades e aos arranjos locais5 e, normalmente, regulam serviços especíﬁcos (transporte aquaviário,
alimentação e hospedagem). Além desses, podemos citar alguns serviços especializados, como
arborismo, tirolesa, mergulho e aluguel de equipamentos náuticos, que também tem sido implementados principalmente através de autorizações
e permissões de uso.
No entanto, veriﬁcamos que a função pública que
essas delegações assumem em relação à área
protegida ainda tem sido pouco explorada.
A exigência da incorporação da dimensão histórica,
territorial, cultural e econômica nas delegações dos
serviços deve ser priorizada. Por exemplo, a execução de serviços de alimentação, pode ser pensada
sob a perspectiva das características da sociobiodiversidade local, ofertando alimentos produzidos
regionalmente e valorizando a culinária local.
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O quadro a seguir apresenta um resumo
desses instrumentos de delegação dos
serviços de uso público, com as características gerais, as estratégias utilizadas para
implementação e os serviços comumente
delegados.

5Porém, de forma precária, uma vez que tais instrumentos têm
prazo de validade curto e que dependem do bom relacionamento
do gestor da unidade com os autorizados. Existem casos em que
estes instrumentos funcionam bem e as condições do contrato são
claras. Porém, também existem situações em que esses instrumentos são utilizados como moeda de troca de favores ou são
concedidos e ﬁcam sob ameaça de serem retirados a qualquer
momento.
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PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DE DELEGAÇÃO
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CONCESSÃO
CARACTERÍSTICAS
GERAIS

Delegação mediante licitação, na modalidade de concorrência, à
pessoa jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho,
por sua conta e risco e por prazo determinado. No geral existe a
necessidade de exclusividade para a prestação do serviço, e/ou
exigência de grande investimento de infraestrutura por parte do
operador. São contratos de maior duração, podendo alcançar até 30
anos conforme o tempo previsto para viabilidade ﬁnanceira.

ESTRATÉGIAS

Edital de licitação / pregão.

SERVIÇOS COMUMENTE
DELEGADOS

Hospedagem, alimentação, transporte terrestre e embarcado,
controle de acesso, estacionamento, instalação de infraestrutura.

AUTORIZAÇÃO

PERMISSÃO DE USO

Instrumento discricionário, unilateral e precário, que torna possível à

Delegação, a título precário, mediante licitação,

pessoa física ou jurídica a realização de certa atividade, serviço ou

da prestação de serviços públicos, feita à pessoa física ou

utilização de determinados bens particulares ou públicos mediante

jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho,

conhecimento prévio do poder público. Não há garantia sobre a

por sua conta e risco. Existe a necessidade de exclusividade

obtenção ou continuidade da autorização. É utilizado quando não há

para a prestação do serviço, sem exigência de grande investi-

necessidade de exclusividade para a prestação do serviço. No geral,

mento de infraestrutura por parte do operador. Pode ser

não há necessidade de investimento em infraestrutura da UC. Aplica-

exigida remuneração ao permissionário pelo poder público.

do em atividades de baixa complexidade. Pode ser exigida remuneração do autorizado ao poder público.
Chamamento público / edital de credenciamento / portaria.

Licitação / concorrência pública / carta convite.

Transporte terrestre e embarcado, alimentação (como food trucks e

Hospedagem,

vendedores ambulantes), condução de visitantes.

infraestrutura (como operação de estacionamento, loja de

alimentação

(restaurantes,

lanchonetes),

souvenirs, agências).

Levantamento e Sistematização de Modelos e Arranjos de Parcerias com o Setor Privado e o Terceiro Setor compatíveis com as necessidades de Gestão das UCs –
Carrillo e Cataplan (2016).
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EXPERIÊNCIAS MAPEADAS

Apresentado o panorama geral de
funcionamento do uso público nas
UCs, fomos a campo e aprofundamos
o olhar com exemplos de áreas protegidas localizadas na zona costeira dos
estados Rio de Janeiro, São Paulo e
Paraná. São apresentados a seguir os
arranjos e funcionamento dos serviços que ocorrem em três Parques
Estaduais insulares.

Veja aqui iniciativas de atores locais
mapeados na internet que
desempenham atividades de uso
público a partir do envolvimento
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local e comunitário.

PARQUE ESTADUAL
DA ILHA GRANDE - RJ
A Ilha Grande está localizada na baía de mesmo nome no litoral

Essas autorizações possuem validade de 3 a 6 meses, com

sul do estado do Rio de Janeiro, município de Angra dos Reis,

possibilidade de renovação. O PEIG não possui participação na

estando sobreposta por um conjunto de UCs: Parque Estadual

formalização de parcerias com o setor de hospedagem, de

da Ilha Grande (PEIG), Reserva Biológica Estadual da Praia do

transporte náutico e de condução de visitantes. Consequente-

Sul, Área de Proteção Ambiental de Tamoios, Parque Estadual

mente, não há controle de entrada e saída de visitantes. O plano

Marinho do Aventureiro (PEMA) e Reserva de Desenvolvimento

de manejo do parque foi aprovado em 2011 e não traz diretrizes

Sustentável do Aventureiro. Nesta área existem diversas comu-

claras sobre o uso público.

nidades de pescadores, que também atuam em atividades
relacionadas ao turismo. O Instituto Estadual do Ambiente do
Rio de Janeiro (INEA), responsável pela unidade, atua apenas
analisando as solicitações de autorização para o serviço de
ambulantes.
Não existem mecanismos de regulamentação de atividades
como trilhas, mergulhos, caiaque, stand up, camping, mountain bike, entre outros. Portanto, a formalização da participação
dos atores locais ﬁca restrita às autorizações precárias para
ambulantes que atuam na unidade.

Atuação do Ministério Público
Federal sobre a proposta de
Parceria-Público-Privada no PEIG

© trilhasetrips.blogspot.com.br
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PARQUE ESTADUAL
DA ILHA DO CARDOSO – SP
A Ilha do Cardoso está localizada no sul do estado de São Paulo

portarias especíﬁcas (sobretudo aquelas que regulam as

e é habitada por comunidades caiçaras e indígenas. As comuni-

atividades ligadas ao transporte aquaviário). No caso dos moni-

dades caiçaras possuem economia mista, sendo o turismo de

tores ambientais, a prefeitura exige inscrição municipal indivi-

base comunitária uma das atividades de subsistência. A intera-

dual, realizada pelo Departamento Municipal de Turismo e

ção entre comunidades e órgão gestor é reconhecida como

Lazer. No parque é realizado um credenciamento individual,

uma experiência exitosa de gestão territorial.

sem emissão de autorização especíﬁca, mas que permite aos
monitores a condução dos visitantes pelos atrativos da UC. A

São ofertados diversos serviços pelas comunidades, como

Associação de Monitores Ambientais de Cananéia (AMOANCA)

hospedagem (pousadas, campings e casas familiares) e alimen-

operacionaliza atividades de monitoria e receptivo, recebendo

tação (culinária típica em restaurantes e bares), e por empreen-

grupos escolares e turistas em geral. No entanto, não existe

dedores locais, como o transporte náutico (translado de barco e

instrumento formal de parceria entre a associação e o órgão

passeios pela região). Dentre os instrumentos que regulamen-

gestor da unidade.

© site.veracruz.edu.br

tam essas atividades, destacam-se o Plano de Manejo e as
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PARQUE ESTADUAL
DA ILHA DO MEL - PR
do setor de serviços básicos, dos transportes, do turismo, do

Paraná, e é habitada por comunidades originalmente pesquei-

meio ambiente, entre outros. Não existem instrumentos especí-

ras, distribuídas em cinco locais: Fortaleza, Nova Brasília ou

ﬁcos formalizados entre a gestão do Parque e os atores locais

Brasília, Farol, Praia Grande e Encantadas. A população local

para implementação do uso público, apesar da existência de

tem como principal meio de subsistência o turismo, mas

parcerias para recepção de visitantes – inclusive com cobrança

também realiza a atividade pesqueira, principalmente a pesca

de taxa de visitação aos turistas – manutenção da trilha, moni-

da tainha durante os meses do inverno. Os serviços oferecidos

toria e gestão dos resíduos. O plano de manejo do Parque foi

são variados, podendo ser agrupados em hospedagem (hotéis,

concluído em 2014 e o conselho gestor estava inoperante

hostels, pousadas, campings), alimentação (culinária típica em

durante a realização desse trabalho. Em relação ao transporte

restaurantes e bares) e transporte náutico (translado de barco e

náutico, há um convênio ﬁrmado entre a prefeitura do municí-

passeios na baía). Há também a atuação de agências e empre-

pio de Pontal do Paraná, Paranaguá e a Associação de Barquei-

sários, especialmente no ramo da hospedagem. Existe uma

ros das Baías do Litoral Norte do Paraná (ABALINE), que estabe-

complexa rede de governança na ilha, que envolve múltiplos

lece as normas para regulamentar a cobrança e os valores das

atores como associações locais, empresariado, órgãos públicos

tarifas do transporte de passageiros.

© ilhadomelfm.com.br

A Ilha do Mel está localizada na Baía de Paranaguá, no litoral do
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OUTRAS EXPERIÊNCIAS

QUILOMBO DO
CAMPINHO DA INDEPENDÊNCIA

BARQUEIROS E
PESCADORES DE TRINDADE

O Quilombo do Campinho, localizado no município de

A Associação de Barqueiros e Pequenos Pescadores de

Paraty-RJ, possui uma história de luta pelo direito ao

Trindade (ABAT) tem como objetivo desenvolver a pesca

território. Em 1983 foi criada a Área de Proteção Ambien-

de forma sustentável e o turismo de base comunitária. A

tal de Cairuçu, que é administrada pelo ICMBio, em

ABAT tem realizado ações e parcerias para o reconheci-

sobreposição ao território quilombola. A comunidade

mento do modo de vida caiçara e manutenção do

promove o turismo de base comunitária, sendo exemplo

território de uso tradicional, e participa de redes como:

de autogestão e articulação entre diferentes atores

Fórum de Comunidades Tradicionais, Nhandereko (de

sociais. O Quilombo faz parte do Fórum de Comunidades

Turismo de Base Comunitária) e Coordenação Nacional

Tradicionais de Angra, Paraty e Ubatuba que trabalha na

Caiçara. Atualmente busca reconhecimento e formali-

mobilização de ações para o reconhecimento e garantia

zação de suas atividades junto ao PARNA Serra da

dos direitos territoriais das comunidades tradicionais.

Bocaina.

© preservareresistir.org

Rede Nhandereko de turismo de base comunitária.
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INSTITUTO
ÇARAKURA

REDE
TUCUM

MUSEU
NATURAL DO MANGUE

O Instituto Çarakura foi a Organização da

A Rede Cearense de Turismo Comunitário

Ecomuseu objetiva através das aulas de

Sociedade

Público

(TUCUM) é uma articulação formada por

campo, educar o olhar da comunidade e

(OSCIP) selecionada pelo edital lançado em

comunidades costeiras que realizam o

visitantes para as questões sociais, cultu-

2015 pela Fundação de Meio Ambiente de

turismo de base comunitária no Ceará. A

rais e ambientais do Parque Estadual do

Santa Catarina para fazer a gestão compar-

rede promove a valorização dos modos de

Cocó em Fortaleza (CE). A instituição atua

tilhada do Parque Estadual Serra do Tabu-

vida locais, construindo formas de turismo

colaborativamente

leiro (SC), maior unidade de conservação do

que valorizam as diversidades culturais e

sociais locais, regionais e internacionais,

estado de Santa Catarina. Através do Termo

fortalecem as atividades tradicionais, como

além de contribuir com órgãos públicos,

de Parceria, a ONG há três anos administra

a agricultura e a pesca artesanal. Entre as

projetando a região enquanto território

a visitação no Parque promovendo a educa-

comunidades

protegido em Fortaleza.

ção ambiental, a visitação, o uso público e o

inseridas nas Reservas Extrativistas do

apoio a pesquisa.

Batoque (CE) e Prainha do Canto Verde (CE).

Civil

de

Interesse

envolvidas

estão

aquelas

com

movimentos

© tucum.org

Rede Cearense de Turismo Comunitário (TUCUM)
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PROCURANDO O PORTO SEGURO

As possibilidades de caminhos, aliadas às realidades
e às diversidades de cada área protegida, apontam
para inúmeros desaﬁos e oportunidades em busca
da promoção do uso público. Dentre as trajetórias
possíveis, optamos por aquela que reconhece e
valoriza os atores locais, como comunidades tradicionais, pequenas organizações e microempresários.
Isso porque a parceria público privada voltada
apenas para a concessão dos serviços de uso público
para grandes empresas não atende a complexidade e
as necessidades do cenário brasileiro. Esse cenário é
constituído por diversas categorias de UCs que
contam com a presença de organizações comunitárias com potencial para proﬁssionalização de suas
atividades, e que podem contribuir para a oferta de
serviços públicos aos visitantes, entre outros desaﬁos
da gestão.
Ampliando as possibilidades de parcerias podemos
aumentar a escala e a qualidade do uso público nas
UCs. Os atores locais possuem enorme potencial para
atuação na implementação do uso público desses

Veja a seguir os principais

territórios. É inevitável reconhecer que esses arranjos

desaﬁos para os arranjos

locais fazem parte do contexto das UCs e que os

locais e as oportunidades

esforços para a conservação da natureza se dão no

para superá-los, construídos

mesmo sentido da valorização das culturas e práticas
produtivas locais.

de forma colaborativa com
comunidades e atores locais.
25

DESAFIOS

ACESSO À
INFORMAÇÃO

ORGANIZAÇÃO
LOCAL

Capacitação para

Regularização e

atuação no Turismo de Base

fortalecimento de associações.

Comunitária (TBC)

Nossa rota de navegação
possui diversos desaﬁos
e oportunidades que
podem ser articuladas
para alcançarmos
melhores formatos de
uso público nas áreas

OPORTUNIDADES

Assessoria técnica,
Formação de monitores

administrativa, contábil

e agentes multiplicadores locais.

e jurídica.

Conhecimento de políticas

Aprendizagem sobre questões

públicas.

burocráticas (estatutos, emissão
de nota ﬁscal, prestação de

Educação popular

Reconhecimento interno
Protagonismo local.

protegidas.
Formação política e
de lideranças jovens.
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contas, etc).

e escolar diferenciada.
das lideranças locais.

RELAÇÕES
INTERCULTURAIS

Fortalecimento
da conﬁança entre
atores.
Comprometimento
com o interesse
comum.
Mediação de
interesses pessoais.

RECONHECIMENTO
DAS COMUNIDADES
PELO ESTADO

DESIGUALDADE
E LIMITAÇÃO DE
RECURSOS
FINANCEIROS

Reconhecimento dos
modos de vida comunitários

MASSIFICAÇÃO
DO TURISMO

através de políticas públicas.
Formalização dos direitos e
das responsabilidades das
comunidades tradicionais
em UCs.
Respeito e inclusão de
comunidades através de
mecanismos legais.
Construção coletiva e
participativa do conhecimento.
Autonomia local.

Capacitação
para elaboração
de projetos e captação
de recursos.
Vivenciar culturas locais
Criação de receptivos

em áreas protegidas.

coletivos sob a ótica
do TBC.

Turismo diferenciado.

Promoção da visitação

Valorização da cultura

pública nas UCs.

e práticas locais.

Continuidade das ações
e dos projetos.

Troca de experiências
e saberes.

27

NOVAS FORMAS DE PARCERIAS

O apoio e a cooperação do terceiro setor6 para o desenvolvimento de
estudos, pesquisas cientíﬁcas, práticas de educação ambiental,
atividades de lazer e de turismo ecológico, monitoramento, manutenção e outras atividades de gestão das unidades de conservação é
uma das diretrizes do SNUC. Mesmo com benefícios, o apoio e a
cooperação com o terceiro setor para as atividades de uso público
ainda têm sido pouco utilizados.

Então, como o terceiro setor pode
cooperar com o poder público?
Os mecanismos mais conhecidos são os Termos de Parceria, estabelecidos com Organização da sociedade civil de interesse público
(OSCIPs) e os Contratos de Gestão, com as Organizações Sociais
(OSs). No entanto, as exigências para utilização de ambos instrumentos tornam essa possibilidade difícil de ser acessada pelos atores
locais.

6 Terceiro Setor: as pessoas jurídicas de direito
privado sem fins lucrativos e sem fins políticos e/ou
partidários, constituídas principalmente sob a forma
de associação ou fundação, que aplique seus
recursos na consecução de seus objetivos sociais.
Exemplos: associações de monitores, de barqueiros,
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de moradores locais, ONGs, cooperativas.

Os ﬁns sociais da gestão;
A capacidade de captação de
recursos em diversas fontes;
A transparência na gestão;
A imunidade ou isenção
tributária.
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Qual caminho é possível para as
comunidades e os atores locais?
Acesse o Mapa das Organizações

Conhecer e utilizar as formas de parceria e os instrumentos existentes no Marco Regulatório das Organizações
da Sociedade Civil - MROSC (Lei nº 13.019/14) é uma
opção interessante. Neste caso, ao contrário do que
ocorre com as OSCIPs e OSs, não há a necessidade de
obtenção de qualiﬁcação ou título público como requisito para a celebração de parceria, bastando que a entidade se enquadre na deﬁnição legal de Organização da
Sociedade Civil (OSC) e cumpra os demais requisitos do
processo de seleção.

O que é uma Organização
da Sociedade Civil (OSC)?
Uma a entidade privada sem ﬁns lucrativos que aplique
integralmente os recursos no seu objeto social, com
projetos de interesse público e de cunho social. Ou seja,
todas as associações, cooperativas e organizações de
moradores locais, monitores ambientais, barqueiros,
comunidades tradicionais, entre outras.
30

da Sociedade Civil elaborado pelo
Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada - IPEA.

Quais são as maneiras
para formalizar
parcerias entre as OSC
e o poder Público?

FORMAS DE PARCERIA

REQUISITOS

TERMO DE COLABORAÇÃO

• Para celebrar Termo de Colaboração ou

Formaliza as parcerias propostas
pela administração pública que
envolvam a transferência de recursos ﬁnanceiros.

Termo de Fomento, as Organizações da
Sociedade Civil deverão atender requisitos

de

organização

interna,

período

mínimo de existência, possuir experiência prévia, e ter instalações, condições
materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das ativi-

TERMO DE FOMENTO
Formaliza as parcerias de iniciativa
das

próprias

Organizações

da

Sociedade Civil que envolvam a
transferência de recursos ﬁnanceiros.

dades ou projetos propostos.
• Para os Termos de Colaboração e
Fomento, bem como dos Acordos de
Cooperação que envolvam o compartilhamento de recurso patrimonial, a administração pública deve realizar chama-

ACORDO DE COOPERAÇÃO

mento público para a seleção de organizações.

Formaliza as parcerias que não
envolvam a transferência de recur-

• Para os Acordos de Cooperação exige-se

sos ﬁnanceiros.

apenas que a Organização da Sociedade
Civil seja regida por normas internas que
prevejam,

expressamente,

objetivos

voltados à promoção de atividades e
ﬁnalidades de relevância pública e social.
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IMPORTANTE SABER

INCLUSÃO
É possível que no edital de chamamento público
ou de concurso de projetos constem cláusulas
que priorizem os atores locais e/ou populações
tradicionais da região onde está inserida a UC. O
Marco regulatório prevê a inclusão de cláusulas
no edital que visem a “redução nas desigualdades sociais e regionais;”, “promoção de direitos
de indígenas, de quilombolas e de povos e comunidades tradicionais” e a “promoção de direitos
de quaisquer populações em situação de vulnerabilidade social”.

TRABALHO EM REDE
Existe a possibilidade de execução da parceria
por meio de atuação em rede, composta por
duas ou mais OSCs. Uma das OSCs será a
celebrante da parceria com a administração
pública, que ﬁcará responsável pela rede e
atuará como sua supervisora, mobilizadora e
orientadora, podendo participar diretamente ou
não da execução do objeto da parceria.
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Como solicitar ao poder público a
formalização das parcerias para as
atividades de uso público?

As OSCs podem propor ao poder público a realização

A realização do PMIS não é pré-requisito para a

de parceria através do Procedimento de Manifestação

celebração de contrato e não obriga a administração

de Interesse Social - PMIS. Trata-se de um instrumen-

pública a realizar chamamento público. O prazo de

to para que as organizações, movimentos sociais e

vigência da parceria não poderá ser superior a cinco

cidadãos possam apresentar propostas ao poder públi-

anos. É possível que o Termo de Colaboração possa ter

co, para que este avalie a possibilidade de realização de

prazo superior, de até dez anos, com a devida justiﬁca-

um chamamento público objetivando a celebração de

tiva.

um Termo de Colaboração ou Fomento ou um Acordo
de Cooperação.
A proposta encaminhada para a administração pública
deve identiﬁcar a pessoa, o movimento, coletivo ou
organização que a apresenta; indicar o interesse público envolvido; e apresentar o diagnóstico da realidade
que se quer modiﬁcar, contendo, quando possível,
informações sobre a viabilidade da proposta, os custos,
os benefícios e os prazos para a execução do projeto.

O Estado do Pará, através do Instituto de
Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado, tem recebido diversas
Manifestações de Interesse Social, algumas
delas para projetos em UCs.
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ATRACANDO

As parcerias são uma importante estratégia para a imple-

Arranjos locais virtuosos estimulam a

mentação do uso público nas áreas protegidas, sendo que o

construção contínua de parcerias,

histórico e características das UCs no Brasil impõe a necessi-

participação local e a integração

dade da diversiﬁcação e pluralização dos modelos de arran-

entre diversos atores para a promo-

jos. Não se trata, portanto, de promover e fomentar unica-

ção do uso público. Por se tratar de

mente um modelo de delegação, como das concessões,

um tema complexo na gestão das

ainda que existam situações em que grandes investimentos

UCs, o planejamento do uso público

sejam necessários. Em outros cenários, com diferentes cate-

mostra-se essencial para reduzir os

gorias de áreas protegidas e com a presença de comunida-

impactos ambientais e socioeconô-

des locais, a diversidade de formatos e a cultura da conserva-

micos nas dinâmicas locais. A incor-

ção devem ser estimuladas.

poração dos atores locais, especialmente na região costeira, que já
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A escolha por um ou outro modelo de parceria, como única

executam

solução para o "problema" da visitação nas áreas, pode resul-

aspecto fundamental nesse planeja-

tar em arranjos precarizados, com geração de conﬂitos socio-

mento. O fortalecimento dos conse-

ambientais, aumento de desigualdades e um desvirtuamen-

lhos gestores é uma das possibilida-

to da função das UCs.

des para a inclusão desses atores.

atividades

diversas,

é

Nesse sentido, o Turismo de Base Comunitária, já

Por ﬁm, é importante que a

praticado como atividade de subsistência pelos

dimensão da função pública das

atores locais, envolvendo populações tradicionais,

áreas protegidas seja incorpora-

empresários locais e poder público, deve receber

da pelas diversas possibilidades

atenção e apoio para seu desenvolvimento.

de parcerias. Deve ser prioridade
a exigência de que produtos e

Apesar dos acordos formais com organizações locais

serviços oferecidos pelos parcei-

ainda serem incipientes, o Marco Regulatório das

ros sejam ancorados nos objeti-

Organizações da Sociedade Civil é uma interessante

vos da UC. Dessa maneira, pode-

ferramenta para ser utilizada. Esse arcabouço legal

remos contribuir para a valoriza-

poderá reduzir as inseguranças jurídicas que preocu-

ção do patrimônio natural e

pam as organizações locais, que geralmente atuam

social desses territórios, cons-

de maneira informal e sob instáveis relações de

truindo possibilidades de experi-

conﬁança entre os atores. Para isso, essas organiza-

mentação da relação dos indiví-

ções deverão aprimorar cada vez mais suas capacida-

duos com a natureza e as socie-

des de gestão e convívio com aspectos legais e ﬁnan-

dades presentes nessas áreas.

ceiros.
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