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Resumo: Este trabalho tem por finalidade analisar a efetividade de gestão do Parque Natural 
Municipal Morro da Manteigueira localizado no município de Vila Velha, buscando identificar as 
principais deficiências na administração do parque. Foi utilizado para análise dos dados o 
questionário Rappam, cuja as informações geradas a partir da aplicação deste método poderão ser 
utilizadas na definição de programas, priorização de ações, aplicação de recursos e, sobretudo abre a 
possibilidade do estabelecimento de um processo continuado de monitoramento e avaliação da 
gestão de Unidades de Conservação municipais, contribuindo com informações para todo o Sistema 
de Unidades de Conservação. 
 
Palavras-chave: Método Rappam; Unidade de Conservação; Gestão.  
 
 

INTRODUÇÃO 
 

Segundo  a lei SNUC a gestão das Unidades 
de Conservação tem por objetivo 
compatibilizar a presença da biodiversidade, a 
valorização da sociodiversidade e o 
desenvolvimento sustentável das Ucs. A 
gestão da Ucs pode se apresentar de acordo 
com medidas que tem o propósito de 
promover sua integração à vida econômica e 
social das comunidades vizinhas. 
 
 Parece haver dificuldades permanentes na 
gestão e manutenção das unidades de 
conservação de uso restrito criadas para a 
preservação dos recursos naturais de 
ecossistemas exemplares. Uma delas, que 
adquire importância e visibilidade crescente, 
tem sido a relação com as populações 
humanas que ali vivem e viviam antes da 
apropriação da área pelo Estado 
(ARRUDA,1997). 
 
No Brasil, as Unidades de Conservação, nos 
níveis federal, estadual e como municipal, 
enfrentam graves problemas de 
gerenciamento. Todos esses problemas se 
relacionam com abaixa prioridade ainda dada 
à conservação da natureza no país, expressa 
no número insuficiente de recursos financeiros 
e humanos, qualificação insuficiente de 
funcionários, nos salários e condições de 
trabalho pouco atraentes, e nas poucas 

oportunidades de treinamento e de progressão 
profissional-funcional.  
Para a avaliação da efetividade da gestão de 
Unidades de Conservação, se faz necessário 
contextualizá-las quanto às suas 
características biológicas e socioeconômicas, 
bem como em relação às suas 
vulnerabilidades, já que o processo de gestão 
é influenciado pela significância das áreas e 
pelas pressões e oportunidades a elas 
relacionadas. 
 
Pode-se inserir o Parque Natural Municipal 
Morro da Manteigueira neste contexto, onde o 
local apresenta problemas que vão desde 
precariedade no cumprimento da sua função 
de conservação ambiental, representada entre 
outras, pela restrita visibilidade e 
desconhecimento de sua relevância até 
mesmo pelas comunidades do entorno, até o 
baixo atendimento das expectativas dos 
usuários visitantes. 
  
Com isso, este trabalho utiliza o Método 
Rappam para identificar as principais falhas na 
gestão do Parque da Manteigueira e a partir 
dos resultados gerar informações que possam 
colaborar para uma gestão eficiente e com 
isso promover o bem estar da comunidade do 
entorno, bem como funcionários e visitantes. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O questionário Rappam em 19 módulos foi 
aplicado ao gestor do Parque Natural 
Municipal Morro da Manteigueira e os 
resultados são enunciados em valores 
percentuais, sendo considerados altos aqueles 
valorados acima de 60%, médios, de 40 a 
60% (incluindo os dois limites) e baixos os 
inferiores a 40%. 
 
 Uma das principais falhas identificadas é a 
rotatividade de funcionários responsáveis pela 
gestão do parque, sendo que durante 11 
meses da realização do trabalho foram 3 
funcionários diferentes e todos eram de outras 
áreas de trabalho, não sendo portanto 
gestores fixos do parque, o que prejudicou a 
aplicação do questionário Rappam e algumas 
questões não tiveram resposta. 
 
Foram considerados pontos críticos e alto grau 
de severidade na gestão do parque a 
disposição de resíduos, espécies invasoras, 
expansão urbana, extração de madeira, 
pesca, presença de populações humanas e 
baixo número de funcionários. 
 
Segundo a pontuação obtida, o Parque da 
Manteigueira configura em um ambiente de  
alta importância biológica e socioeconômica, e 
possui um grau considerável de 
vulnerabilidade. 
 
Considerando a parte de planejamento do 
parque a pontuação obtida identificou que o 
mesmo possui meios de comunicação 
disponíveis, infra estrutura de qualidade. 
   
Foi identificado que o parque possui um 
planejamento adequado da gestão, 
organização interna nítida e um processo 
eficiente na tomada de decisão, e um 
processo de monitoramento adequado. 
 
Com a aplicação do Método Rappam foi 
possível identificar as falhas na administração 
do Parque da Manteigueira e onde podem ser 
formuladas ações que garantam uma gestão 
eficiente. 
 
CONCLUSÃO 
 
O Parque da Manteigueira, apesar dos pontos 
fracos identificados em sua gestão com a 
aplicação do método Rappam apresenta 
muitos pontos fortes como espécies de fauna 
e flora que estão na lista de espécies 
ameaçadas de extinção, ampla área de 

desenvolvimento de educação ambiental, 
apoio financeiro de empresas. 
 
Os resultados obtidos permitiram uma melhor 
visualização dos problemas e dificuldades 
enfrentados na gestão atual do Parque da 
Manteigueira, de forma que a organização 
adequada de áreas protegidas como esta 
ainda é um desafio para a administração 
municipal. 
 
Quanto as ações adequadas, é necessário 
propostas de  políticas públicas voltadas para 
a contratação e capacitação do quadro 
funcional, bem como mecanismos de incentivo 
para atividades no entorno do parque com a 
participação da população. 
Percebe-se um desconhecimento ainda da 
importância ambiental do Parque da 
Manteigueira pelos próprios moradores do 
entorno, além disso, o baixo número de 
funcionários prejudica ações como a prática 
de educação ambiental.  
 
É necessário também elaborar e executar 
planos estratégicos anuais para a gestão do 
parque, além disso, desenvolver estratégias 
de proteção integrando ações de fiscalização 
com o desenvolvimento sustentável de forma 
planejada.  
Ações como estas, podem contribuir para a 
preservação do Parque da Manteigueira uma 
área de grande importância história, social e 
ambiental. 
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