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Parques Nacionais brasileiros: identificação de assets em planos de manejo

Norah C. Gamarra¹, Ana C. M. Malhado¹, Richard Ladle¹,², Ricardo Correia¹,², Chiara
Bragagnolo¹ & Paul Jepson²

1 – Laboratório de Conservação no Século XXI, Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade
Federal de Alagoas; Av. Lourival Melo Mota, S/N - Tabuleiro do Martins, Maceió - AL, 57072-900, AL, Brazil.
2 – School of Geography and the Environment, University of Oxford; South Parks Road, Oxford OX1 3QY,
UK.
E-mail para correspondência: norah.gamarra@gmail.com 

A delimitação de Áreas Protegidas (APs) é reconhecida mundialmente como um elemento
chave  para  manutenção  da  biodiversidade  e  de  serviços  ecossistêmicos  e  a  sua
expansão  ocorreu  rapidamente  ao  longo  do  último  século.  Contudo,  em  tempos  de
crescente insegurança alimentar e crise financeira, torna-se ainda mais difícil justificar o
investimento  para  manutenção  de  APs  devido  aos  custos  sociais  e  econômicos
associados  à  sua  gestão,  como  a  desapropriação  e  relocação  de  comunidades
tradicionais e recursos humanos suficientes,  por  exemplo. Recentemente,  foi  sugerido
que  enquadrar  APs  em  termos  de  seus  assets (ou  ativos)  biofísicos,  humanos,  de
infraestrutura,  institucionais  e culturais  poderia  fornecer  uma abordagem mais  robusta
para  aumentar  sua  resistência  política  e  gerar  investimento  financeiro  que  possa
assegurar  a  sua  resiliência.  Para  isso,  esses  assets devem  ser  identificados  e
reconhecidos, para posteriormente terem seus valores capturados. Os Planos de Manejo
(PMs)  são instrumentos  chave  para  a  gestão de uma AP alcançar  seus objetivos  de
criação, pois apresentam um diagnóstico da área e definem amplamente o foco das ações
de gestão e a alocação de recursos, regulamentando o uso. Nesse trabalho, aplicamos
um recém-proposto “asset framework” para identificar os  assets presentes em Parques
Nacionais  Brasileiros  através  da  revisão  sistemática  de  todos  PMs  disponíveis  na
plataforma do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (n=49). Dessa
forma,  comparamos  os  assets encontrados  no  levantamento  com  a  lista  de  assets
proposta pelo “asset framework”, levantando quais classes e tipos de assets estão sendo
trabalhados e quais ainda estão negligenciados e/ou subutilizados. Identificamos um total
de 1.748 assets distribuídos entre as cinco classes (biofísicos, humanos, de infraestrutura,
institucionais  e  culturais),  sendo  os  assets Biofísicos  (beleza  cênica;  produtos  não
madeireiros) os mais frequentes e os Culturais (produção literária, utilização da imagem
do  parque,  lendas  e  mitos  associados  à  área  dos  parques)  os  menos.  Os  assets
esperados são aqueles considerados essenciais de acordo com os objetivos da categoria
Parque Nacional do SNUC (Sistema Nacional de Unidades de Conservação). Como, por
exemplo,  assets voltados ao turismo: o  asset Humano, ‘visitantes e recreacionistas’ e o
asset de Infraestrutura, ‘infraestrutura para visitantes’, ambos presentes em cerca de 50%
dos PMs. A ausência de assets esperados e predefinidos no framework nos PMs ocorreu,
provavelmente, por que: i) o  asset está ausente dentro do parque; ii) o  asset,  embora
esteja presente dentro do parque, não foi relevante durante a elaboração do plano; ou iii)
o asset não foi reconhecido pelas pessoas que elaboram esses planos. Embora a revisão
dos Planos de Manejo permita levantar apenas uma parte de  assets,  concluímos que
nossa abordagem proporciona uma ferramenta útil  para a identificação de atributos e
potencialidades associados a cada asset, possibilitando traçar os primeiros passos para a
valorização das APs para além da conservação da natureza. (CNPq, CAPES).
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