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O caso dos Núcleos de Gestão 
Integrada do ICMBio



Contexto Geral



Histórico da Gestão 
Integrada dentro do 

ICMBio
✓ Unidades de Conservação geridas individualmente 

(recursos, pessoas e demais instrumentos normativos);

✓ Primeiras integrações a partir dos conceitos de enfoque 
ecossistêmico – 2004 e a partir de deficiências de recursos 
humanos e financeiros

✓ Primeiros NGIs reconhecidos em 2010

✓ Em 2017, o termo foi reconhecido no Decreto 8974/2017 
(Estrutura Regimental do ICMBio) reafirmada em 2020 
pelo Decreto 10234/2020

Em 2020



Histórico dos Núcleos de 
Gestão Integrada - NGI

✓ Em 2020 publicada a Política de Integração e Nucleação 
Gerencial de unidades de conservação federais - PINGe

✓ 201 unidades de conservação administradas sob a forma 
de gestão integrada

✓ 133 gestão singular



Conceito de Núcleo de 
Gestão Integrada

Um Núcleo de Gestão Integrada - NGI, 
regimentalmente, é uma unidade organizacional 
administrativa descentralizada do ICMBio, cuja 

atribuição é gerir um conjunto de “unidades”. Para 
isso, ela deve dispor dos recursos e meios para a 

consecução dos objetivos de cada unidade do 
grupo, refletindo, na prática, na otimização dos 

recursos, já que antes, toda unidade (no caso UC) 
correspondia a uma unidade administrativa 
descentralizada, que deveria ter seus meios 

próprios. 



Princípios do PINGe

Os princípios do PINGe estão baseados na perspectiva
ecossistêmica, na otimização gerencial – “de maior
racionalidade e eficiência administrativa e da melhor
alocação de recursos humanos”; no aprimoramento do
processo gerencial das UCs, com planejamentos anuais e
gestão por processos. A Política define que o
estabelecimento de NGIs deve se dar entre UCs federais
“contíguas, próximas ou com similaridade regional, cuja
administração unificada permita alcançar maior eficiência
gerencial, melhor uso de recursos, instalações e
equipamentos, e disposição das equipes técnicas em forma
mais articulada com os macroprocessos e processos
institucionais”.



Vantagens dos NGIs

✓ Visão sob o território;
✓ Integração de equipes (fortalece equipes menores);
✓ Integração de recursos materiais e estruturas físicas
✓ Economia de recurso público
✓ Facilita articulação com os atores sociais envolvidos na 

gestão do conjunto de unidades do NGI



O NGI ICMBio Noronha

✓ Criado pela Portaria 03 de janeiro de 2017
O ICMBio Noronha tem como objetivo:

- alcançar maior eficácia e efetividade na conservação da
biodiversidade e na realização dos objetivos de criação
das unidades de conservação do ICMBio Noronha; e

- estabelecer procedimentos de gestão para proporcionar
eficiência e racionalidade na administração de forma
unificada da Área de Proteção Ambiental de Fernando
de Noronha Rocas - São Pedro e São Paulo e Parque
Nacional Marinho de Fernando de Noronha.



O NGI ICMBio Noronha

Parque Nacional - 11.270 ha e APA 79. 706 ha



Regimento Interno do 
NGI

Conselho Gestor unificado





Principais desafios

✓ Gestão estratégica depende de escolhas!

✓ Gestão conforme aptidão e categoria mesmo se tratando 
de um mesmo território;

✓ Necessidade de olhar integrado e políticas públicas 
alinhadas entre governo federal, estadual e distrital



GRATA!

Equipe NGI ICMBio Noronha
ngi.noronha@icmbio.gov.br


