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Resumo: 
Unidades de Conservação da Natureza (UCNs) no Rio de Janeiro e em Minas Gerais foram avaliadas 
através da Modelagem de Apoio à Decisão. A maior relevância desta pesquisa reside na estruturação 
de um modelo de avaliação de UCNs, integrando as metodologias Mapeamento Cognitivo e Análise 
Multicritério , assim como na implementação do modelo realizado de forma interativa com os 
especialistas. O mapeamento cognitivo foi utilizado  para identificar os elementos fundamentais de 
uma avaliação multicritério: a meta única,os critérios e as ações potenciais. As  seguintes UCNs foram 
contempladas com esta avaliação: 1) Parque Nacional da Tijuca 2) Parque Estadual da Pedra Branca 
3) Reserva Florestal da Vista Chinesa.4) Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN) Fazenda 
Lagoa.  Os resultados da modelagem permitiram estruturar melhor os problemas e ordenar as ações 
potenciais, conforme os critérios de modo a orientar a tomada de decisão nas UCNS avaliadas e ser 
uma base para adaptar o modelo de avaliação para aplicação nas demais áreas protegidas.  
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Abstract: 
This research  focuses on the development of a model for assessment of natural protected areas in 
southeastern Brazil, through decision aid modeling employing two methodologies: Cognitive Mapping 
and Multicriteria Analysis. The major contribution of this research lies in the structuring of an 
evaluation model for protected areas integrating both methodologies, as well as implementing this 
model through interactive application with some specialists. Cognitive Mapping was used to identify 
the fundamental evaluation elements for a Multicriteria Analysis: a unique aim, the criteria and the 
potential actions. The following protected areas have been analysed through this evaluation: 1. Pedra 
Branca State Park 2. Tijuca National Park 3. Chinese View Forest Reserve 4. Natural Heritage Private 
Reserve Lagoa Farm.  The results of the modeling allowed improved structuring of the problems and 
organization of the potential actions, according to several criteria in order to provide support for 
decision makers concerned with conservation of natural ecosystems, and protected area management 
planning, as well as to promote the interaction between communities and protected areas. 
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