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RESUMO 
 

 

A gestão integrada e participativa de unidades de conservação trata da atuação 

e articulação entre as instituições responsáveis pelas áreas protegidas e os ato-

res sociais e é uma estratégia de gestão prevista legalmente. A falta de contro-

le e proteção dessas áreas legalmente protegidas tem como consequência a 

vulnerabilidade das unidades de conservação frente às pressões antrópicas, 

tais como especulação imobiliária, invasões, poluição dos recursos hídricos, 

subtração de flora e fauna e redução de limites. A gestão integrada e participa-

tiva pode transformar as dificuldades na gestão do território por meio de polí-

ticas públicas associadas e do desenvolvimento de atividades compatíveis 

com os objetivos de criação de cada unidade de conservação. Essa dissertação 

apresenta mecanismos de gestão participativa, que possam ser executados ins-

titucionalmente, para o Mosaico de Unidades de Conservação da Serra do Ta-

buleiro e Terras do Massiambú localizado na zona costeira centro-sul catari-

nense e administrado pela Fundação do Meio Ambiente (FATMA). O referido 

mosaico envolve a maior unidade de proteção integral do estado e importante 

remanescente de Mata Atlântica: o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Es-

te estudo de caso foi realizado por meio de levantamento documental, realiza-

ção de entrevistas e identificação de ações para a gestão integrada e participa-

tiva, visando a abertura de espaços institucionais de articulação e conciliação 

de interesses.    
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