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Desde o seu surgimento na segunda metade do século
XIX, as áreas naturais protegidas consagraram-se não apenas como a
mais efetiva estratégia de proteção dos espaços naturais, mas
também como o mais difundido instrumento para essa finalidade. Se
inicialmente esses espaços surgem em um punhado de Estados,
segundo o Protected Planet Report 2014 (recentemente publicado
pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e pelo
Centro Mundial de Monitoramento da Conservação), no início do
século XXI as áreas protegidas correspondem a aproximadamente
15.4% do espaço terrestre e de águas interiores do globo, a 3.4% da
superfície global dos oceanos, a 8.4% de todas as águas sob
jurisdição de um Estado e a 10.9% de todas as áreas costeiras do
planeta. Embora diversos estudos mostrem que a fase áurea de
criação de áreas protegidas tenha atingido seu pico no início dos
anos 1990 e que o ritmo de criação desses espaços tenha diminuído
de intensidade em todo o mundo, graças às crescentes metas
acordadas nas sucessivas rodadas da Convenção sobre Diversidade
Biológica a superfície coberta por áreas protegidas deve aumentar
ainda mais nos próximos anos, principalmente em sua cobertura do
ambiente costeiro e marinho.
Esses números são prova contundente da importância
que a proteção do meio ambiente adquiriu em nosso tempo, mas são
também causa e consequência das profundas transformações que se
operaram sobre objetivos desses espaços ao longo do século XX.
Consequência porque em seu contexto inicial as áreas protegidas
foram criadas como instrumentos de luta contra a modernidade, que
com seu ímpeto desenvolvimentista e industrial engolia vorazmente
os espaços naturais restantes nos países industrializados e em suas
colônias, mas é somente a partir da conciliação dos objetivos desses
espaços com a lógica moderna que se queria combater com a sua
criação – primeiro com o ecodesenvolvimento e depois com o
desenvolvimento sustentável - que as áreas protegidas conhecem um
sucesso sem precedente junto aos governos dos países e veem suas
superfícies multiplicarem-se numerosas vezes (notadamente a partir
dos anos 1970). E causa porque a importância da superfície coberta
por áreas protegidas - que equivale hoje à área da América do Norte
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e deve chegar a uma área superior à do continente Africano – faz
delas um dos principais instrumentos de ordenamento da ocupação
do território em nível mundial, cujo sucesso depende da informação,
da conscientização e do engajamento da sociedade, e frequentemente
também da atuação de populações locais que, sob regimes
regulatórios, fiscalizatórios e de apoio adequados, se apropriem dos
espaços que se quer proteger e assegurem sua manutenção.
A magnitude das superfícies afetadas por regimes
jurídicos de áreas protegidas, a importância do bem que se quer
resguardar com a proteção desses espaços naturais (de acordo com o
art. 225 de nossa Constituição Federal, a qualidade do ambiente,
necessária à ―sadia qualidade de vida‖ dos seres vivos) e o
reconhecimento de que o sucesso dessa estratégia será determinante
para que nossos filhos e netos tenham acesso às mesmas
oportunidades e opções que tivemos ao nosso alcance, não deixam
dúvidas de que estamos diante de um dos grandes temas de nosso
tempo.
O Congresso de Direito Ambiental das Áreas Protegidas
foi pensado e criado para apoiar e incentivar todos aqueles que se
dedicam ou desejam se dedicar ao fortalecimento das áreas
protegidas, servindo como um ponto de encontro para que eles sejam acadêmicos ou não – possam discutir, se informar e formar a
respeito do direito que cuida desses espaços. Posto de forma simples
mas não menos audaciosa, sua missão é promover e fazer avançar o
direito ambiental das áreas protegidas.
Foi com esse espírito, e inspirados pelos quinze anos que
completava a Lei n. 9.985 de 18 de julho de 2000, que institui no
Brasil o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza
- SNUC, que nos dias 24 e 25 de agosto de 2015 a segunda edição
do evento reuniu em Florianópolis um numeroso público, que pôde
conferir de perto as palestras de alguns dos mais ilustres
profissionais do país na área, além dos trabalhos apresentados por
pesquisadores que se dedicam ao tema.
O sucesso do evento não teria sido possível não fosse o
generoso apoio de nossos parceiros. Em primeiro lugar, cabe
agradecer à Fundação Heinrich Böll (Heinrich Böll Stiftung Brasil),
à Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado
de Santa Catarina (FAPESC), à APRENDER Instituição Ecológica,
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e à Universidade Federal de Santa Catarina e seu Programa de PósGraduação em Direito (PPGD/UFSC), por seu apoio logístico e
financeiro. Depois, agradecemos ao Instituto O Direito por um
Planeta Verde, e ao Grupo de Pesquisa em Direito Ambiental, ao
Observatório de Justiça Ecológica, e ao Grupo de Pesquisa em
Direito Planetário e Globalização, todos da Universidade Federal de
Santa Catarina, por seu apoio institucional. Por compartilharem
conosco o sonho e o trabalho em busca de áreas protegidas efetivas e
que contribuem de forma inequívoca para a sociedade, lhes somos
profundamente gratos.
Nesta edição, o evento homenageou a Dra. Maria Tereza
Jorge Pádua, responsável pela criação de mais de nove milhões de
hectares de áreas protegidas no Brasil. Maria Tereza foi responsável
pelo surgimento do termo ―Unidades de Conservação‖ e teve um
papel fundamental na elaboração, a partir do final dos anos 70, dos
Planos de Unidades de Conservação do Brasil.
Além disso, o trabalho da Dra. Maria Tereza e da
Funatura, instituição que ela presidiu e ajudou a fundar, teve papel
central na elaboração do Projeto de Lei visando instituir o SNUC no
País, e que começa a tramitar no Congresso Nacional a partir do
final dos anos 80. Mais de trinta anos depois primeiro Plano, o
Brasil conta finalmente com um Sistema que trata da criação, gestão
e implementação de suas UC.
Como ficou claro durante o evento, há muito que se
comemorar após quinze anos de vigência da lei 9.985/2000, pois a
instituição do SNUC culminou em várias conquistas, como a
abertura de um processo que busca a disseminação da informação e
o acesso à participação da sociedade nos processos de criação e
gestão dos espaços protegidos; a visão estratégica do Sistema ao
apontar fontes de recursos para as UC; e a criação, em nível federal,
do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. No
entanto, embora se tenha motivos para comemorar, não há tempo
para fazê-lo, pois o Sistema ainda precisa de muito trabalho para ser
implementado ao ponto de atingir seus objetivos. Além disso, há
atentados à Lei do SNUC e às áreas protegidas ocorrendo em nível
municipal, estadual e no Congresso Nacional, como no caso do
Projeto de Emenda Constitucional (PEC) nº 215, que pretende dar
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ao poder legislativo a exclusividade de criar UC, demarcar terras
indígenas e decidir sobre a titulação das terras quilombolas.
Em essência, são os trabalhos apresentados no evento
que compõem a presente obra. Eles foram selecionados e receberam
um primeiro parecer anteriormente ao evento, depois foram
apresentados pessoalmente por seus autores durante o Congresso,
receberam numerosos comentários e observações do público, dos
organizadores e palestrantes presentes, e foram então revistos por
seus autores. A versão aqui publicada, portanto, corresponde ao
produto final desse processo.
A primeira parte da obra apresenta trabalhos
doutrinários, a começar pelo trabalho de Mauro Figueiredo de
Figueiredo sobre as Reservas da Biosfera no Brasil, seguido dos
trabalhos de Honácio Braga de Araújo e Luiza Landerdahl
Christmann sobre o direito à informação e sua relação com a
participação qualificada das populações locais na gestão das
unidades de conservação de desenvolvimento sustentável em que
habitam; de Eduarda Muccini e Paula Galbiatti Silveira sobre a
compensação ambiental prevista no art. 36 da Lei do Sistema
Nacional de Unidades de Conservação; de Ana Paula Rengel
Gonçalves e Belisa Bettega da Rosa, que compara o quadro
regulatório do Sistema Nacional de Unidades de Conservação com
seu equivalente na legislação do Estado de Santa Catarina; e de
André Olavo Leite sobre os problemas ligados à recepção do
conceito de Área de Proteção Ambiental (APA) no direito brasileiro.
A segunda parte da obra apresenta uma série de estudos
de caso que revelam experiências ligadas às particularidades locais
(que são muitas, como não poderia deixar de ser em um país tão
diverso do ponto de vista natural e da sua organização politicoadministrativa), e do dia-a-dia da criação e gestão de unidades de
conservação pelo país. Ela se inicia com o trabalho de Fabricio
Basilio de Almeida e Fernanda Bittencourt Muller sobre o processo
de criação do Parque Estadual do Santinho no município de
Florianópolis-SC, que é seguido dos trabalhos de Wilsilany Lima
Lopes e Camila de Souza Medeiros Torres Watanabe sobre a
eficácia do termo de ajustamento de conduta para a reparação do
dano ambiental na Mata de Santa Genebra (Campinas-SC); de
Sandro Lima Maciel, Adriana dos Santos Souza e Karla Beatriz
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Lopes Baldini sobre as dificuldades de fiscalização das unidades de
conservação sobrepostas do município de Resende-RJ; de Giully de
Oliveira sobre o contexto da criação e recategorização da unidade de
conservação que cobre a ilha Morro do Amaral (Joinville-SC); de
Silvia Amélia Cardoso Sardenberg e Dulcileia Costa Fernandes
sobre as mudanças na legislação capixaba com o intuito de fortalecer
e encorajar a criação de RPPN; de Adriana dos Santos Souza e Karla
Beatriz Lopes Baldini sobre o dia-a-dia da criação e gestão das
unidades de conservação municipais de Resende-RJ; e de Rafael
Minussi e Haide Maria Hupffer sobre a efetividade da
regulamentação do SNUC no caso específico do Parque Estadual de
Itapeva (Torres-RS).
Esperamos que o leitor faça bom proveito dos trabalhos
aqui presentes, e que eles motivem pesquisadores a responde-los,
comenta-los e complementa-los. Acreditamos que assim ele terá
contribuído à sua maneira para a promoção da conservação desse
que é talvez o maior patrimônio brasileiro: a sua natureza e a riqueza
cultural que dela deriva.
Florianópolis e Le Mans, 15 de outubro de 2015
André Olavo Leite
Mauro Figueiredo de Figueiredo
Rogério Silva Portanova
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Mauro Figueredo de Figueiredo1
Resumo: As Reservas da Biosfera, instituídas pela UNESCO, estão presentes no
Brasil desde os anos noventa, e a partir do ano dois mil começaram a fazer parte
do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, o SNUC. As
Reservas ocupam geralmente áreas muito extensas do território nacional e sua
gestão para ser efetiva deve ser o mais descentralizada e participativa possível
para que os objetivos de contribuir para conservação da biodiversidade, fomentar
o desenvolvimento sustentável e criar condições logísticas para a efetivação de
projetos demonstrativos possam ser atingidos e percebidos na prática. As
Reservas ainda tem um longo caminho para se mostrarem efetivas no Brasil,
contudo uma maior interação com os mecanismos do SNUC pode fortalecer
sobremaneira sua implementação no País.
Palavras-chave: Reservas da Biosfera – Unidades de Conservação – UNESCO –
Brasil
Abstract: Biosphere Reserves, established by UNESCO, are in Brazil since the
nineties and from the year two thousand, became part of the National System
Nature Conservation Units, the SNUC. Reserves usually occupy very large areas
of the country and its management to be effective should be as decentralized and
participatory as possible so that the objectives of contributing to biodiversity
conservation, promote sustainable development and create logistical conditions for
the realization of demonstration projects can be achieved and turned effective.
Reserves still have a long way to prove effective in Brazil, but greater interaction
with the SNUC mechanisms can greatly strengthen its implementation in the
country.
Key-words: Biosphere Reserves – Protected Areas – UNESCO – Brazil

1

Advogado, especialista em meio ambiente e em legislação ambiental e mestrando em direito, meio
ambiente e ecologia política (UFSC). Foi conselheiro do CONAMA e do FEPEMA-SC, e atualmente
é presidente da APRENDER Entidade Ecológica. É membro da ELAW e diretor para assuntos
legislativos do Instituto O Direito por um Planeta Verde.
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1 INTRODUÇÃO
Desde 1971 a UNESCO vem desenvolvendo o Programa
Homem e Biosfera (Man and Biosphere – MaB). Em 1974 foi criado
o conceito de Reserva da Biosfera. Já nesse ano o Brasil aderiu ao
Programa MAB e criou a Comissão Brasileira do Programa Homem
e Biosfera – COBRAMAB, por meio do Decreto nº 74.685 de 14 de
Outubro de 1974, posteriormente revogado pelo Decreto de 21 de
setembro de 1999 que dispõe sobre a Comissão Brasileira para o
Programa "O Homem e a Biosfera" – COBRAMAB (BRASIL,
1999). A partir da edição desse Decreto a COBRAMAB que era
conduzida pelo Ministério das Relações Exteriores passou a ser
coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente.
Durante todos esses anos foram criadas sete Reservas da
Biosfera no Brasil. A meta estabelecida pelo país de criar pelo
menos uma RB para cada um dos biomas brasileiros ainda não foi
atingida, e conforme a UNESCO ―permanece a necessidade de
consolidar as conquistas alcançadas e de aperfeiçoar o
funcionamento da rede de reservas da biosfera‖ (UNESCO, 2015a).
As RBs criadas no país são as seguintes: Mata Atlântica
e o Cinturão Verde da Cidade de São Paulo, Cerrado, Pantanal,
Caatinga, Amazônia Central, e Serra do Espinhaço. Esse ano foi
lançada a proposta de criação da primeira Reserva da Biosfera da
Marinha do Brasil, que deve ser denominada Reserva da Biosfera
Marinha Abrolhos-Trindade e será localizada no nordeste do País.
A primeira RB a ser criada no Brasil foi a Reserva da
Biosfera da Mata Atlântica (RBMA), que somente começou a ser
reconhecida em 1991. O processo de reconhecimento foi sendo feito
aos poucos e somente foi concluído em 2002. A última criada foi a
da Serra do Espinhaço, em 2005, com cerca de 30.000 Km2. Apenas
a RBMA tem uma área total de 350.000 km2. No total as sete
Reservas abrangem aproximadamente 1.330.000 km2, cerca de 15%
do território brasileiro. Dados de 2004 apontam que as a áreas das
Reservas da Biosfera no Brasil era maior que a metade da soma das
áreas das mais de 400 RBs existentes no mundo até aquele ano
(RBMA, 2015b). Atualmente a Rede Mundial de Reservas da
Biosfera é composta por 651 reservas da biosfera localizadas em 119
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países, incluindo 14
(UNESCO, 2015b).

sítios

transfronteiriços/transcontinentais

De acordo com a UNESCO, as Reservas da Biosfera são
um instrumento de governança, diálogo intersetorial e
implementação de políticas públicas de conservação e
sustentabilidade, em consonância com as três funções básicas
estabelecidas:
a) Contribuir para conservação da biodiversidade,
incluindo ecossistemas, espécies e diversidade
genética, bem como as paisagens onde se inserem;
b) Fomentar o desenvolvimento econômico que seja
sustentável do ponto de vista sociocultural e
ecológico;
c) Criar condições logísticas para a efetivação de
projetos demonstrativos, para a produção e difusão
do conhecimento (científico e tradicional), para a
educação ambiental, bem como para as pesquisas
científicas e o monitoramento nos campos da
conservação e do desenvolvimento sustentável
(RBMA, 2015a).
Para fortalecer o compromisso do Brasil em
proporcionar que a rede brasileira de RBs possa cumprir com essas
funções o direito brasileiro incorporou a temática no seu
ordenamento jurídico.
2 AS RESERVAS DA BIOSFERA NO DIREITO BRASILEIRO
A Constituição da República Federativa do Brasil de
1988 dedicou um capítulo ao direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado. Em seu artigo 225, o texto da
Constituição estabelece que: ―Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial
à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações.‖
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Entre os instrumentos que o legislador constitucional
impôs ao poder público afim de efetivar o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado destaca-se a criação de espaços
protegidos. Conforme o Art.225 §1ºIII, incumbe ao poder público:
definir, em todas as unidades da Federação, espaços
territoriais e seus componentes a serem especialmente
protegidos sendo a alteração e a supressão permitidas
somente através de lei, vedada qualquer utilização que
comprometa a integridade dos atributos que
justifiquem sua proteção.

A opção do legislador pelo termo "espaços protegidos",
demonstra que há nesse contexto mais de uma espécie de espaço
protegido, dessa forma a norma busca abranger espaços que vão
além do conceito de áreas protegidas definido na Convenção da
Diversidade Biológica (CBD). Conforme estabelece o artigo 2º da
CDB, área protegida significa uma ―área definida geograficamente
que é destinada, ou regulamentada, para atingir objetivos específicos
de conservação‖. Outra definição importante é a da União
Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), para quem
área protegida é ―uma área com limites geográficos definidos e
reconhecidos, cujo intuito, manejo e gestão buscam atingir a
conservação da natureza, de seus serviços ecossistêmicos e valores
culturais associados de forma duradoura, por meios legais ou outros
meios efetivos‖ (LAUSCHE, 2011, nossa tradução).
No Brasil se confunde o termo espaços protegidos com
áreas protegidas e devido à natureza de proteção desses espaços e
suas respectivas finalidades, faz sentido tratar como ―áreas
protegidas‖ espaços como as Áreas de Preservação Permanente
(APP)2, Reserva Legal3, as zonas de amortecimento de Unidades de
Conservação da Natureza e até mesmo os biomas e zonas protegidos
2

3

Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a
função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das
populações humanas (conforme art. 3º II da Lei Federal nº 12.651/12).
Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos
do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do
imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a
conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa
(conforme art. 3º II da Lei Federal nº 12.651/12).
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no Art. 225 §4ª da Constituição4, como a Floresta Amazônica
brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal MatoGrossense e a Zona Costeira. A definição desses espaços não se
enquadra no conceito da CDB ou da UICN. Portanto, nesse caso
entendemos que se tratam de áreas protegidas no sentido amplo (lato
sensu) enquanto o conceito expresso na CDB (e o da UICN) trata-se
de área protegida em um sentido estrito (stricto sensu). Desse modo
também consideramos como áreas protegidas stricto sensu, os
espaços territoriais conhecidos no Brasil como Unidades de
Conservação da Natureza.5
As Unidades de Conservação da Natureza (UCs) têm seu
conceito definido no Brasil pela Lei Federal nº 9.985/2000, que veio
regulamentar o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição
Federal e instituir o Sistema Nacional de Unidades de Conservação
da Natureza (SNUC). Conforme o artigo 2º, inciso I, da Lei do
SNUC, entende-se por Unidade de Conservação:
espaços territorial e seus recursos ambientais,
incluindo as águas jurisdicionais, com características
naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder
Público, com objetivos de conservação e limites
definidos, sob regime especial de administração, ao
qual se aplicam garantias adequadas de proteção .

Percebe-se, a partir desse conceito, que Unidades de
Conservação se equivalem às Áreas Protegidas no contexto da CDB.
Trata-se, portanto de espécie do gênero espaço protegido, ou área
protegida stricto sensu.
O SNUC estabelece dois grupos de Unidades de
Conservação, são eles os grupo de Proteção Integral ou uso indireto

4

5

A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a
Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições
que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais (art.
225 § 4º da CF de 1988).
É importante registrar que o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas, instituído no Brasil pelo
Decreto nº 5.758 de 2006, considera como áreas protegidas no contexto da CDB as unidades de
conservação, terras indígenas e terras quilombolas. As áreas de preservação permanente e as reservas
legais são tratadas no planejamento da paisagem, no âmbito da abordagem ecossistêmica, com uma
função estratégica de conectividade entre fragmentos naturais e as próprias áreas protegidas. Vide
informações do Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2015)
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e o grupo de uso sustentável ou uso direto.6 O de Proteção Integral
tem como objetivo básico preservar a natureza, sendo admitido
apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos
casos previstos naquela lei (art. 7º §1º); e o de Uso Sustentável que
tem como objetivo básico compatibilizar a conservação da natureza
com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais (art. 7º
§2º).
Esses grupos são divididos em 12 categorias. As
categorias pertencentes ao grupo de UCs de Proteção Integral são:
Reserva Biológica, Estações Ecológica, Parque Nacional,
Monumento Natural e Refugio da Vida Silvestre. Já o grupo de Uso
Sustentável, é formado pelas seguintes categorias: Área de Proteção
Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta
Nacional, Reserva Extrativista Reserva de Fauna, Reserva de
Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio
Natural. Essa última é de fato uma UC de proteção integral, uma vez
que em seu interior só são permitidas atividades de uso indireto.7
2.1 As Reservas da Biosfera no contexto do Sistema Nacional de
Unidades de Conservação
A Lei do SNUC, além das categorias elencadas nos dois
grupos anteriormente descritos, incorporou em seu texto uma
categoria que não se resume a um ou outro grupo, mas que é mais
ampla e envolve unidades de conservação de dois grupos: As
Reservas da Biosfera. Trata-se de áreas protegida apenas com
aparência de stricto senso, pois têm características diferenciadas e

6

7

Alguns conceitos fundamentais para o entendimento do SNUC são expressos no art. 2º da Lei nº
9.985/2000: Proteção integral: manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por
interferência humana, admitido apenas o uso indireto dos seus atributos naturais (art. 2º VI); Uso
sustentável: exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais
renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos,
de forma socialmente justa e economicamente viável. (art. 2º XI); Uso indireto: aquele que não
envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais. (art. 2º IX); Uso direto: aquele
que envolve coleta e uso, comercial ou não, dos recursos naturais (art. 2º X).
Para saber mais sobre RPPNs, sugerimos o texto de Sonia Maria Pereira Wiedmann, Reserva
Particular do Patrimônio Natural – RPPN – na Lei nº 9.985/2000, que instituiu o Sistema nacional
de Unidades de Conservação–SNUC (WIEDMANN, 2001).

16

regras que diferem das outras doze categorias. É uma área protegida
que aparentemente está enquadrada no sentido estrito pois se
enquadra, em certos aspectos, na definição da CDB e no próprio
conceito de UC da Lei do SNUC, mas que na verdade, por
geralmente uma abranger área muito extensa (característica das RBs
no Brasil) não tem como ser manejada como tal, tratando-se de uma
categoria sui generis. As RBs, de fato, não geram os mesmo efeitos
jurídicos das UCs.
A Reserva da Biosfera foi definida pela Lei do SNUC
como:
um modelo, adotado internacionalmente, de gestão
integrada, participativa e sustentável dos recursos
naturais, com os objetivos básicos de preservação da
diversidade biológica, o desenvolvimento de
atividades de pesquisa, o monitoramento ambiental, a
educação ambiental, o desenvolvimento sustentável e
a melhoria da qualidade de vida das populações. (art.
41)

Para se compreender como são constituídas as RBs é
importante ter em mente conceitos estabelecidos pela Lei do Sistema
Nacional de Unidades de Conservação, proteção integral8, manejo9 e
zonas de amortecimento10. A Reserva da Biosfera pode compreender
áreas de domínio público e privado e é constituída por:
I - uma ou várias áreas-núcleo, destinadas à proteção
integral da natureza;
II - uma ou várias zonas de amortecimento, onde só
são admitidas atividades que não resultem em dano
para as áreas-núcleo; e
III - uma ou várias zonas de transição, sem limites
rígidos, onde o processo de ocupação e o manejo dos
recursos naturais são planejados e conduzidos de

8

9

VI - proteção integral: manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência
humana, admitido apenas o uso indireto dos seus atributos naturais
Manejo: todo e qualquer procedimento que vise assegurar a conservação da diversidade biológica e
dos ecossistemas

10

XVIII - zona de amortecimento: o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades
humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos
negativos sobre a unidade;
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modo participativo e em bases sustentáveis (art.41
§1º).

Em geral as zonas núcleo das Reservas da Biosfera são
constituídas por UCs de proteção integral. A Reserva da Biosfera
pode integrar unidades de conservação já criadas pelo Poder
Público, contudo devem ser respeitadas as normas legais que
disciplinam o manejo de cada categoria específica. Nesse sentido o
legislador não impôs a elaboração de planos de manejo como fez
com as categorias de UCs pertencentes aos grupos de proteção
integral e uso sustentável.
Cabe à Reserva da Biosfera a elaboração de um plano de
ação que deve conter prioridades, metodologias, cronogramas,
parcerias e áreas temáticas de atuação, de acordo como os objetivos
básicos inerentes à sua existência como os de preservação da
diversidade biológica, o desenvolvimento de atividades de pesquisa,
o monitoramento ambiental, a educação ambiental, o
desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida das
populações.
Esses planos não interferem no planejamento específico
das Unidades de Conservação. Já o plano de manejo de uma UC é
um
documento técnico mediante o qual, com fundamento
nos objetivos gerais de uma unidade de conservação,
se estabelece o seu zoneamento e as normas que
devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos
naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas
necessárias à gestão da unidade (art. 2ºVII da Lei do
SNUC)

Esse Plano é bastante abrangente, pois além da área da
unidade de conservação, deve estabelecer regras para a sua zona de
amortecimento e os corredores ecológicos. Ao compreenderem
Unidades de Conservação no seu interior e isso é uma regra no
Brasil, é fundamental que os planos de ação das RBs busquem
fomentar a elaboração e a implementação dos planos de manejo das
UC, pois a implementação das unidades de conservação se confunde
com a própria implementação da Reserva da Biosfera.
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2.2 A Governança das Reservas da Biosfera no Brasil
A regulamentação da Lei do SNUC a partir do Decreto
nº 4.340/2000 estabelece (art. 42) que a COBRAMAB é o colegiado
coordenador e responsável pelo gerenciamento das Reservas da
Biosfera e tem a finalidade de planejar, coordenar e supervisionar as
atividades relativas ao Programa. Dessa forma, são adicionadas
competências para a COBRAMAB além do estabelecido no Decreto
de 21 de setembro de 1999 (art. 43), como apoiar a criação e instalar
o sistema de gestão de cada uma das Reservas da Biosfera
reconhecidas no Brasil, além de criar e coordenar a Rede Nacional
de Reservas da Biosfera.
Além da Comissão, estão previstos no Decreto nº 4.340
conselhos deliberativos e comitês regionais, que devem participar do
processo de gestão e implementação das RBs quando abrangerem o
território de um ou mais Estados da Federação. Os conselhos
deliberativos das Reservas da Biosfera têm a seguinte competência:
I - aprovar a estrutura do sistema de gestão de sua
Reserva e coordená-lo;
II - propor à COBRAMAB macro-diretrizes para a
implantação das Reservas da Biosfera;
III - elaborar planos de ação da Reserva da Biosfera,
propondo prioridades, metodologias, cronogramas,
parcerias e áreas temáticas de atuação, de acordo
como os objetivos básicos enumerados no art. 41 da
Lei no 9.985, de 2000;
IV - reforçar a implantação da Reserva da Biosfera
pela proposição de projetos pilotos em pontos
estratégicos de sua área de domínio; e
V - implantar, nas áreas de domínio da Reserva da
Biosfera, os princípios básicos constantes do art. 41
da Lei no 9.985, de 2000.

Devido a grande extensão da RBs no Brasil e por se
tratar de uma Republica Federativa, os comitês regionais e estaduais
da Reserva da Biosfera no caso brasileiro são de suma importância
para a descentralização dos trabalhos de implementação do
Programa no país. Somente a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica
tem comitês em 14 Estados. Os comitês tem a competência de:
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I - apoiar os governos locais no estabelecimento de
políticas públicas relativas às Reservas da Biosfera; e
II - apontar áreas prioritárias e propor estratégias para
a implantação das Reservas da Biosfera, bem como
para a difusão de seus conceitos e funções.

É importante que se compreenda que no contexto do
SNUC são previsto outros colegiados que também promovem a
articulação intersetorial. Esses colegiados atuam tanto em nível
nacional, quanto regional e em nível local. Como veremos a seguir:
a) CONAMA: O Conselho Nacional do Meio Ambiente
é o órgão consultivo e deliberativo do SNUC e tem
atribuições de acompanhar a implementação do
Sistema.
b) Conselho de Mosaico11: Um mosaico é reconhecido
em nível nacional pelo Ministério do Meio Ambiente
e deve possuir um conselho de caráter consultivo
com a função de atuar como instância de gestão
integrada das unidades de conservação que o
compõem. Os conselhos de mosaicos tem a entre
suas competências propor diretrizes e ações para
compatibilizar, integrar e otimizar as atividades
desenvolvidas em cada unidade de conservação em
especial em temas como acesso às unidades,
monitoramento e avaliação de planos de manejo,
pesquisa científica entre outros. O conselho de
mosaico também é competente para manifestar-se
sobre propostas de solução para a sobreposição de
unidades e sobre temas de interesse da gestão do
mosaico.
Ainda há os conselhos estaduais e municipais de meio
ambiente, que também fazem parte do Sistema. Portanto há bastante

11

Conforme dispõe o art. 26 da Lei do SNUC: ―Quando existir um conjunto de unidades de
conservação de categorias diferentes ou não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas
protegidas públicas ou privadas, constituindo um mosaico, a gestão do conjunto deverá ser feita de
forma integrada e participativa, considerando-se os seus distintos objetivos de conservação, de forma
a compatibilizar a presença da biodiversidade, a valorização da sociodiversidade e o desenvolvimento
sustentável no contexto regional‖ (BRASIL, 2000).
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espaço no SNUC para a articulação institucional. Esses colegiados
devem estar interligados e fortalecendo a participação da sociedade
civil nos processos de gestão ambiental no Brasil.
c) Conselhos de UCs: De acordo com a Lei do SNUC
as categorias de unidade de conservação poderão ter
um conselho consultivo ou deliberativo que deve ser
presidido pelo chefe da UC, designado pelo órgão
gestor. Os membros do conselho, que deve ser
composto paritariamente, devem
representar
governos, organizações de pesquisa, ONGs, usuários
de recursos naturais, etc. Os conselheiros terão um
mandato de dois anos que pode ser renovado por
igual período. Entre as competências de um Conselho
de UC estão: acompanhar a elaboração,
implementação e revisão do Plano de Manejo da
unidade de conservação e buscar a integração da
unidade de conservação com as demais unidades e
espaços territoriais especialmente protegidos e com o
seu entorno; e compatibilizar os interesses dos
diversos segmentos sociais relacionados com a
unidade12.
Nem todas as UCs no Brasil têm seus conselhos
instituídos, e muitos já organizados têm dificuldade de se reunir com
a frequência necessária. Deve-se também fomentar a capacitação e o
compartilhamento de informações entre os membros.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora o Brasil tenha assumido compromissos de
estabelecer em seu território Reservas da Biosfera e tenha
efetivamente adotado o modelo internacional em seu ordenamento
jurídico, se percebe que já há no país mecanismos de gestão para
cumprir o papel que se propõem as Reservas da Biosfera. A inclusão
das RBs no Sistema Nacional de Unidades de Conservação,

12

Vide art. 19 do Decreto nº 4.340/2002.
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portanto, é mais uma iniciativa que se bem executada pode fortalecer
o Sistema que ainda tem muitos desafios pela frente e não pode
abdicar de nenhum mecanismo que trabalhe para o cumprimento dos
seus objetivos.
A extensa área da maioria das RBs no Brasil faz com
que se tenha muita dificuldade de se observar resultados práticos do
instituto para a totalidade de sua área. Reservas da Biosfera como a
da Mata Atlântica, por exemplo, contemplam grandes metrópoles
em seu interior, portanto há nesse contexto uma complexidade
enorme para se fazer um manejo efetivo.
A descentralização da gestão por meio dos comitês
estaduais tem dado um bom resultado quando há comprometimento
dos setores envolvidos, há casos concretos e inserção dos comitês
em apoio a processos de criação de UCs e manejo de determinadas
espécies. Porém, há inúmeros fóruns participativos na gestão do
SNUC e se observa que não há continuidade nos colegiados, o que
também acontece com os colegiados referentes às Reservas da
Biosfera.
Entendemos que as RBs no Brasil poderiam ser criadas
nos processos de reconhecimento de mosaicos. Os mosaicos mais
significativos e representativos em termos de ecossistemas poderiam
ser considerados Reservas da Biosfera. Dessa forma se teria uma
sinergia muito maior entre o instituto das RBs e o SNUC
fortalecendo ainda mais o Sistema. Isso poderia ser feito mesmo sem
uma alteração legislativa, o que nesse momento não é recomendado
no Brasil devido a conjuntura política, porém poderia ser uma ação
da COBRAMAB.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ARINAS, R. J. S. El concepto de Reserva de la Biosfera em
Derecho Español. Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, n. 25
mai./ago., p. 25-69, 2013.
BENJAMIN, Antônio Herman. Direito ambiental das áreas
protegidas. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001.
22

BRASIL. Decreto de 21 de setembro de 1999, dispõe sobre a
Comissão Brasileira para o Programa ―O Homem e a Biosfera‖ COBRAMAR, e dá outras providências. Diário Oficial da União Seção 1 - 22/9/1999, p. 6. 1999.
_____. Lei n. 9.985 de 18 de julho de 2000, regulamenta o art. 225,
§ 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá
outras providências. Diário Oficial da União - Seção 1 - 19/7/2000,
página 1, 2000. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9985.htm>. Acesso
em: 1 mar. 2015.
FIGUEIREDO, M. F. A Proteção Constitucional dos Espaços
Protegidos, a Recategorização de Unidades de Conservação da
Natureza e o Projeto de Lei Nº 4.198 de 2012. In: Congresso
Brasileiro de Direito Ambiental (19: 2014: São Paulo, SP) Saúde
ambiental : política nacional de saneamento básico e resíduos
sólidos [recurso eletrônico] / 19. Congresso Brasileiro de Direito
Ambiental, 9. Congresso de Direito Ambiental das Línguas
Portuguesa e Espanhola, 9. Congresso de Estudantes de Direito
Ambiental; org. Antonio Herman Benjamin, José Rubens Morato
Leite. – São Paulo: Instituto O Direito por um Planeta Verde, 2014.
2v.
_____. A Reserva Biológica Marinha do Arvoredo no contexto do
SNUC: análise da efetividade dos mecanismos de participação da
sociedade na gestão e implementação da unidade de conservação.
(Especialização em Meio Ambiente e Legislação Ambiental) –
Universidade para o Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina,
Florianópolis, 2003.
LAUSCHE, B. Guidelines for Protected Areas Legislation. Gland:
IUCN, 2011.
LEUZINGER, Márcia Dieguez. Natureza e cultura: direito ao meio
ambiente equilibrado e direitos culturais diante da criação de
unidades de conservação de proteção integral e domínio público.
2007. 357 f., il. Tese (Doutorado em Desenvolvimento
Sustentável)—Universidade de Brasília, Brasília, 2007.

23

MERCADANTE, Maurício. Uma década de debate e negociação: a
história da elaboração da Lei do SNUC. In: BENJAMIN, A. H. V.
(Org.). Direito Ambiental das áreas protegidas. Rio de Janeiro:
Forense Universitária, 2001.
MMA. Plano de Áreas Protegidas. Disponível em:
<http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/plano-de-areasprotegidas>. Acesso em: 28 abr. 2014.
RBMA. O Programa MaB e as Reservas da Biosfera. Disponível
em: <http://www.rbma.org.br/mab/unesco_01_oprograma.asp>.
Acesso em: 2 out. 2015a.
_____. Rede brasileira de reservas da biosfera. Disponível em:
<http://www.rbma.org.br/mab/unesco_02_rbrb.asp>. Acesso em: 22
maio. 2015b.
RODRIGUES, J. E. R. Reserva da Biosfera. In: BENJAMIN, A. H.
V. (Org.). Direito Ambiental das áreas protegidas. Rio de Janeiro:
Forense Universitária, 2001. p. 455–462.
UNESCO. Representação da UNESCO no Brasil. Reservas da
Biosfera no Brasil. Disponível em:
<http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/natural%20sciences/environ
ment/biodiversity/biodiversity/#c1076315>. Acesso em: 29 set.
2015a.
WIEDMANN, Sonia Maria Pereira. Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN – na Lei nº 9.985/2000, que instituiu o
Sistema nacional de Unidades de Conservação–SNUC. In:
BENJAMIN, A. H. V. (Org.). Direito Ambiental das áreas
protegidas. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001.

24

Honácio Braga de Araújo1
Luiza Landerdahl Christmann2
Resumo: Esse paper examina a gestão das unidades de conservação em correlação
com o tema da informação ambiental e da participação popular das comunidades
locais que nelas residem. Centra-se no questionamento em torno da relevância da
informação ambiental para a participação popular qualificada, consciente e crítica,
nos conselhos gestores das unidades de conservação de uso sustentável. O
presente trabalho orientou-se pelo pensamento sistêmico, buscando uma visão
integrada da questão ambiental no âmbito da gestão participativa das unidades de
conservação. Entende-se a fragmentação como antidemocrática, pois dificulta a
participação em processos de conciliação de conflitos socioambientais. A natureza
funciona de maneira ecossistêmica, portanto, sua proteção necessita ser também
sistêmica.
Palavras-chave: Unidades de conservação; participação popular; informação
ambiental.
Abstract: This paper examines the management of protected areas in correlation
with the theme of environmental information and public participation of local
communities that live in them. It focuses on the matter of the importance of
environmental information for qualified, conscious and critical participation in
management councils of protected areas of sustainable use. This work was guided
by systems thinking, seeking an integrated view of environmental issues in the
context of participatory management of protected areas. Fragmentation is
understood as undemocratic, because it hinders participation in procedures for
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conciliation of socio-environmental conflicts. Nature is ecosystemic, so therefore
its protection must be systemic.
Key-words: Protected areas; public participation; environmental information.

1 INTRODUÇÃO
O presente paper propõe-se a discutir a gestão das
unidades de conservação, em especial aquelas de uso sustentável, em
correlação com o tema da informação ambiental, sob o enfoque da
sua condição de bem comum – o que pressupõe a
imprescindibilidade da participação popular das comunidades locais
que nelas residem. Nesse sentido, tem-se como problema norteador
dessas reflexões o questionamento em torno da relevância da
informação ambiental para uma participação popular qualificada,
consciente e crítica, correlacionando a mesma com a tentativa de
viabilizar a democracia ambiental no âmbito das unidades de
conservação de uso sustentável, com destaque para os seus
conselhos gestores.
Assim, esse trabalho orientou-se pelo pensamento
sistêmico, de modo a buscar uma visão integrada da problemática
ambiental e, em especial, das necessidades no âmbito da gestão
participativa das unidades de conservação de uso sustentável.
Logo, o trabalho estruturou-se em dois momentos.
Primeiramente, mostrou-se necessário, recuperar as bases
epistemológicas sobre as quais a relação ser humano-natureza se
estruturou na modernidade, a qual implicou na realidade de severa
degradação ambiental na atualidade. Logo, a concepção de uma
nova visão dessa relação é pressuposto indispensável para que a
tomada de decisão, a qual exige o acesso à informação ambiental de
qualidade para que a participação popular ocorra com
independência.
Em um segundo momento, o trabalho debruçou-se sobre
a temática da democracia ambiental e de seu indispensável elemento
de concretização: a atuação da população. Por fim, buscou-se
aprofundar as reflexões feitas ao longo do trabalho em sua aplicação
específica no contexto das unidades de conservação de uso
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sustentável, destacando-se a relevância da atuação de comunidades
locais residentes nessas áreas para uma gestão ambiental satisfatória.
A gestão ambiental participativa pode ser uma aliada
para a contextualização do funcionamento do direito, que, como
outras ciências, é uma tentativa de tradução da realidade. Entretanto,
conforme dito, toda tradução é uma traição: a representação
desfigura o concreto quando o leva ao plano abstrato, e caracteres do
traduzido sempre ficam para trás. A disputa entre as teorias é, pois,
pelo posto de melhor tradutora, sendo a ciência desafiada a traduzir
realidades pouco conhecidas. Ela pode fracassar nesse desafio,
diante de casos que vão além da capacidade de pensar moldada pelo
paradigma moderno, nos quais a participação popular pode ajudar,
contribuindo com seus conhecimentos tradicionais e empíricos.
2 A QUEBRA DO PARADIGMA CARTESIANO COMO
PRESSUPOSTO PARA A GESTÃO AMBIENTAL E O PAPEL
DA INFORMAÇÃO AMBIENTAL
Tendo em vista a gravidade do problema ambiental –
observável, por exemplo, diante do desequilíbrio das estações do
ano, do crescimento exacerbado de certas espécies junto à extinção
de outras, da progressiva escassez da água potável –, considerando o
fato de que o meio ambiente é bem comum e declarando a premente
necessidade de se pensar em medidas que busquem solucioná-lo ou,
ao menos, evitar seu avanço, conclui-se pela importância da
participação popular na tomada de decisões acerca desse tema.
No entanto, essa participação deve dar-se com base em
uma nova visão a respeito da relação homem-natureza – diversa
daquela preconizada pelo Racionalismo Moderno, antropocêntrica,
que firma a superioridade humana em detrimento do meio ambiente.
Logo, impõe-se, portanto, a adoção de uma visão que compreenda a
interdependência existente entre esses dois âmbitos da vida, para
que, inspiradas nela, as decisões tomadas – em conjunto com a
população – conduzam a ações em prol da preservação do meio
ambiente.
Nesse contexto, observa-se a importância do exercício
do direito à informação ambiental, firmado por legislação federal,
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como um aspecto que agrega qualidades à participação popular,
visto que a informa a respeito da situação real em que se encontra o
ambiente. Porém, para que a atuação popular nas decisões coletivas
ocorra conscientemente, é necessária a adoção de pressupostos que
possibilitem a construção da consciência crítica, da reflexão a
respeito do pensar e fazer humano, de modo que o homem se
comprometa diante de seus atos, gerando uma postura comprometida
com as questões ambientais.
A concepção da relação homem-natureza vigente
atualmente foi produzida como consequência da negação à visão
metafísica de mundo, que era propugnada pela Igreja Católica3. A
explicação para os fatos dava-se com base em dogmas, naturalmente
incontestáveis, consubstanciados na ―vontade de Deus‖. A fim de
afastar esse período de relativa obscuridade – em que o homem
devia se resignar ao destino escolhido para ele, determinado pela
força divina – René Descartes, em O Discurso do Método (século
XVII), passa a preconizar a construção de um pensamento filosófico
cuja essência foi extraída de um método matemático, o qual já
retratava a busca de explicações empíricas para os fatos. Tal método
previa o desmembrando do objeto de análise em suas partes
fundamentais com o intuito de analisá-las. O resultado dessa
concepção metodológica foi a concepção mecanicista de mundo,
quando este passa a ser observado como um conjunto de matéria que
funciona com base em leis naturais, sendo um dado mensurável e
demonstrável – portanto, cientificamente observável (CAPRA,
2006).
No entanto, havia um elemento que não se adequava a
esta ordem mensurável: o pensamento humano. A fim de responder
tal questão, a teoria cartesiana propõe a existência de duas realidades
distintas: a matéria e o pensamento. Diante dessa lógica dicotômica,
realiza-se a separação entre natureza e homem; aquela composta
somente pela matéria, enquanto este, além da matéria, é composto
também pelo pensamento. Erige-se, desse pensamento, a concepção
dualista de mundo (CAPRA, 2006). Essa construção epistemológica
servirá de base para o desenvolvimento da ciência moderna, já que,

3

Talvez a obra mais significativa que tenha tratado do tema é o famoso artigo de Lynn White (1967),
The Historical Roots of Our Ecologic Crisis.

28

após se declarar o centro do mundo, através do Humanismo, e
possuindo a capacidade de pensar – ―cogito, ergo sum‖ – o homem
firma sua suposta supremacia sobre a natureza (OST, 1995). Capra
(2006, p. 56) corrobora este pensamento quando afirma que ―a
concepção cartesiana do universo como sistema mecânico forneceu
uma sanção ‗cientìfica‘ para a manipulação e a exploração da
natureza que se tornaram tìpicas da cultura ocidental‖.
Assim, o desenvolvimento científico e tecnológico, a
fim de controlar os recursos naturais, operou-se com base nessa
lógica, sem considerar os possìveis resultados negativos: ―mal se
notava ainda um subproduto dessa extraordinária explosão (...): a
poluição e a deterioração ecológica. (...) A ideologia de progresso
dominante tinha como certo que o crescente domínio da natureza
pelo homem era a medida mesma do avanço da humanidade‖
(HOBSBAWN, 1995, p. 257).
Diante disso, com o intuito de alterar essa situação de
exploração da natureza, é necessário reconhecer que o homem
depende da natureza, assim como esta adquire maior importância
diante da existência humana: cada elemento tem a capacidade de
agir sobre o outro, sendo ambos causa e efeito, do que se conclui a
interdependência entre homem e natureza, jamais a supremacia de
um deles (OST, 1995).
Resta claro, portanto, que qualquer modificação de
comportamento dos cidadãos e o aumento do interesse dos mesmos
em participarem junto às discussões que se referem ao tema
ambiental, só é possível diante de uma concepção que não
identifique a natureza como um objeto, mas que visualize a relação
dialética existente entre homem e natureza. Com base nisso, tem-se
um pensamento apto a defender um novo agir humano que visione a
preservação do meio ambiente. Para tal, entretanto, é indispensável
um instrumento que forneça conhecimentos às ações humanas: a
informação ambiental.
2.1 Direito à informação ambiental como qualificador da
participação popular no processo de gestão
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O direito à informação ambiental foi adotado pela
primeira vez, no mundo, pela Declaração do Rio, momento em que
houve um grande debate sobre os objetivos traçados na Conferência
das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo
(1972), os quais em sua maioria não foram cumpridos. Neste
documento, os países adotaram princípios que deverão nortear suas
ações internas e internacionais. Aquele de destaque para o trabalho é
o Princípio do Direito à Informação Ambiental, que afirma:
A melhor maneira de tratar as questões ambientais é
assegurar a participação, no nível apropriado, de todos
os cidadãos interessados. No nível nacional, cada
indivíduo terá acesso adequado às informações
relativas ao meio ambiente de que disponham as
autoridades públicas, inclusive informações acerca de
materiais e atividades perigosas em suas
comunidades, bem como a oportunidade de participar
dos processos decisórios. Os Estados irão facilitar e
estimular a conscientização e a participação popular,
colocando as informações à disposição de todos. Será
proporcionado o acesso efetivo a mecanismos
judiciais e administrativos, inclusive no que se refere
à compensação e reparação de danos (Declaração do
4
Rio, 1992, Princípio nº 10) .

A Constituição Federal de 1988 (CF/88) consagra o
direito à informação em diversos dispositivos, dentre eles o artigo 5º,
XIV e XXXIII. Neste último, está claramente declarado que ―todos
têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão
prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade (...)‖,
afirmando o direito à informação – também ambiental. Nesse caso,
―o interesse coletivo é aquele que, sem ser geral, tem um espectro
maior que o interesse particular, abrangendo um grupo, categoria ou
classe de pessoas. O interesse geral é aquele que abarca um número
de pessoas indefinidas, com variados interesses‖ (MACHADO,
2006, p. 57). Não há dúvida, portanto, que o direito à informação

4

A Declaração do Rio, proferida na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, ocorrida em 1992 no Rio de Janeiro, está disponível em:
<http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf>. Acesso em: 04.07.2015.
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ambiental está amparado constitucionalmente, sendo de acesso a
todos.
Complementando a norma constitucional, a Lei nº
10.650/2003 regulamentou o direito à informação ambiental,
trazendo em seu artigo 2º os temas a serem possivelmente
contemplados pelas informações requeridas:
Os órgãos e entidades da Administração Pública,
direta, indireta e fundacional, integrantes do Sisnama,
ficam obrigados a permitir o acesso público aos
documentos, expedientes e processos administrativos
que tratem de matéria ambiental e a fornecer todas as
informações ambientais que estejam sob sua guarda,
em meio escrito, visual, sonoro ou eletrônico,
especialmente as relativas a:
I - qualidade do meio ambiente;
II - políticas, planos e programas potencialmente
causadores de impacto ambiental;
III - resultados de monitoramento e auditoria nos
sistemas de controle de poluição e de atividades
potencialmente poluidoras, bem como de planos e
ações de recuperação de áreas degradadas;
IV - acidentes, situações de risco ou de emergência
ambientais;
V - emissões de efluentes líquidos e gasosos, e
produção de resíduos sólidos;
VI - substâncias tóxicas e perigosas;
VII - diversidade biológica;
VIII - organismos geneticamente modificados.

Abordando resumidamente a referida lei, destaca-se que
tal acesso às informações deverá ser efetivado independentemente
de interesse específico, que não poderá ser exigido pela autoridade
pública (§ 1º). A prestação da informação deverá ser realizada no
prazo de 30 dias (§5º); será, em casos restritos, assegurado o direito
de sigilo comercial, industrial e financeiro (§2º). Preceitua o art. 3º
que, para que tais direitos sejam efetivados, é facultado às
autoridades públicas que as mesmas exijam a prestação de
informação por parte de empresas privadas.
O art. 4º, por sua vez, afirma que deverão ser
informados, através do Diário Oficial, dados concernentes a pedidos
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de licenciamento ambiental, a pedidos para supressão de vegetação,
penalidades impostas pelos órgãos ambientais, termos de
compromisso de ajustamento de conduta, reincidências em infrações
ambientais, registro de apresentação de estudos de impacto
ambiental e sua aprovação ou rejeição. Assim, de posse dessas
informações, os cidadãos poderão ter ciência das medidas
administrativas realizadas pelo governo que tenham relação com o
meio ambiente e impor um maior controle social sobre a gestão do
mesmo.
Por fim, as informações obtidas pelos cidadãos
propiciarão uma participação mais qualificada dos mesmos em
situações em que são chamados a opinar a respeito de questões que
envolvam a comunidade. Dessa forma, em casos como o previsto na
Resolução 06/1986, do CONAMA – a qual aborda o processo de
elaboração do estudo, do relatório e da avaliação de impacto
ambiental a ser realizada em atividades de grande potencial ofensivo
ao meio ambiente – art. 11, § 2º, que prevê a participação popular,
inclusive através de audiência pública, para avaliação do projeto e
seus impactos ambientais, os cidadãos estarão mais aptos a
avaliarem os resultados do empreendimento.
3 DEMOCRACIA AMBIENTAL NA GESTÃO DE UNIDADES
DE CONSERVAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL: O PAPEL DA
PARTICIPAÇÃO DAS COMUNIDADES
Para que a sociedade possa atingir uma tomada de
consciência ecológica e emitir opiniões sobre esse tema, precisa-se
de uma composição mista de participação pública nas decisões e
acesso às informações necessárias (AYALA, 2002, p. 45). A
possibilidade de participação dos cidadãos nos processos relevantes
para a proteção ambiental surge como consequência do direito de
proteger interesses fundamentais transindividuais e resultado do
reconhecimento de que a preservação do ambiente, considerado em
sua dimensão integrada, deve se articular de modo integrativo e,
portanto, compartilhado (LEITE et al, 2012, p. 22).
O bem ambiental não pode ser considerado como bem
público, mas como bem de interesse público, logo a gestão do
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patrimônio ecológico deve ser compartilhada e solidária com toda a
comunidade, inspirada em um perfil de democracia ambiental
(LEITE apud AYALA, 2002, p. 93). Na democracia ambiental
não apenas os Estados e os representantes do povo
atuariam (democracia formal representativa), mas
também
os
cidadãos,
Organizações
não
governamentais e Organizações Internacionais de
proteção ao meio ambiente. Destaca-se que a
participação como forma de gestão de problemas
ambientais é impossível se dissociada de processos de
conscientização e informação (LEITE et al, 2012, p.
177).

A cidadania ambiental – uma noção de cidadania
centrada na participação ativa do cidadão – não se realiza na
ausência da democracia representativa, porém, as fórmulas
democráticas de representação de interesses revelam-se
insatisfatórios ao se reconhecer uma sociedade com responsabilidade
ambiental; nesse contexto a democracia ―afasta-se do princípio da
soberania popular passiva e de sua essência puramente
representativa para criar espaços públicos de decisão e então
renascer como democracia ambiental‖ (LEITE et al, 2012, p. 140141).
Fundada
no
princípio
da
solidariedade,
a
responsabilidade compartilhada pela proteção ecológica busca
constituir a cidadania ambiental, que para Leite et al (2012, p. 36,
65, 70), vai além da geração presente, devendo ser exercida em
termos planetários – como uma cidadania global intergeracional –,
atravessando fronteiras, tanto pela integralidade do ambiente e de
interesses ligados a ele, quanto pela globalidade dos problemas
ambientais.
Essa questão da cidadania ambiental está ligada às
circunstâncias que movem as pessoas a participar, pois o principal
motivador para a participação cidadã, segundo Loureiro (2003, p.
81), tem sido a ação em movimentos sociais e comunitários
relacionada à construção da cidadania e da melhoria das condições
de vida local dos indivíduos, que, ao participarem de uma ação
transformadora, adquirem poder e se descobrem capazes de se
transformar nessa prática e de dar sentido a suas vidas.
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Diante dos impactos dos avanços econômicos, o
movimento ambientalista visa corrigir a crise ecológica que o
Mercado e o Estado não foram capazes de evitar e solucionar
sozinhos (SARLET; FENSTERSEIFER, 2013, p. 35). É necessário
reconhecer e valorizar a diversidade de conhecimentos e saberes,
rompendo as certezas absolutas e promovendo abertura, com
humildade, para fenômenos que a razão ou os instrumentos
científicos não conseguem explicar completamente (LOUREIRO,
2003, p. 83).
No entanto, o Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio) continua adotando, ainda hoje, uma
postura autoritária, preservacionista e contrária à participação das
populações locais no processo de gestão (VIEIRA; VIVACQUA,
2005, p. 140). Apesar dessa dificuldade, a ordem pública ambiental
traz um sistema integrado que reúne democratização do domínio
ambiental – tratado como bem de uso comum do povo – e
coletivização da representação do ambiente – na ação popular
ambiental e na ação civil pública ambiental (BENJAMIN, 2011, p.
144).
Dessa maneira, a sociedade pode participar dos
processos jurídicos que envolvem a conciliação entre crescimento
econômico e meio ambiente. Para que essa conciliação prospere, no
entanto, é necessário que as entidades governamentais trabalhem de
forma integrada, diante do caráter sistêmico da natureza.
Logo, é preciso evitar medidas que, por desconhecerem
ou desprezarem o caráter sistêmico da natureza, transferiram a
degradação de um meio (como a água) para outro (como o ar ou o
solo). Deve-se aceitar que as fronteiras políticas ou administrativas
não limitam a interdependência ambiental, de modo que a
degradação que afeta a todos pode exigir soluções regionais ou até
globais (BENJAMIN, 2011, p. 131).
A ausência de um direito ambiental integrativo pode
interferir no exercício do dever de proteção ambiental, pois ―a
fragmentação do direito implica uma fragmentação do próprio meio
ambiente, ou seja, perdendo-se a noção de integralidade da norma
ambiental, perde-se automaticamente a noção do meio ambiente
como bem integrado‖ (LEITE et al, 2012, p. 35). A defesa do meio
ambiente, concebido como unitário e indivisível, requer abordagens
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jurídicas multitemáticas, capazes de incorporar sua amplitude, visto
que, segundo Leite et al, a perda de uma noção integrada ―faz com
que o ambiente volte a ser considerado a partir de seus elementos
constitutivos. Dessa forma, esvazia-se a visão sistêmica que origina
um todo considerado maior do que a simples soma de suas partes‖
(2012, p. 35).
Essa unidade ecológica (visão do ambiente como
totalidade) forma, junto com a interdisciplinaridade (visão
alternativa àquela de fragmentação e isolamento do contexto) e a
participação, o tripé da educação ambiental, sendo a participação
entendida como ―igualdade de poder no processo, respeito pelas
experiências acumuladas por cada indivíduo e construção coletiva
em busca da cidadania plena‖ (LOUREIRO, 2003, p. 51). Visto que
a participação, conforme Loureiro, consiste em um processo de
conscientização e compartilhamento de poder e responsabilidades,
visa-se aprimorar os canais de comunicação e acesso à informação, a
fim de garantir aos indivíduos os meios para a capacidade de escolha
consciente (2003, p. 52-53).
Foi buscando viabilizar a tomada de consciência
ecológica que o art. 225, §1º, VI, da CF/88, determinou o dever
estatal de promover a educação ambiental em todos os níveis de
ensino, enquanto que o art. 5º, I e III, da Lei 9.795/1999,
estabeleceu, entre as finalidades da Política Nacional de Educação
Ambiental, ―o desenvolvimento de uma concepção integrada do
meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações e o
fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática
ambiental‖ (LEITE et al, 2012, p. 36).
Uma dimensão da problemática dos conflitos em UCs
diz respeito à necessidade de definição de arranjos institucionais
capazes de garantir uma gestão integrada, participativa e mais
cooperativa dos recursos naturais, reduzindo os impactos negativos
sobre a qualidade de vida das populações locais (VIEIRA;
VIVACQUA, 2005, p. 147). A participação dos cidadãos em ações
voltadas à melhoria das condições de vida locais exige a
transformação do indivíduo, que se descobre potente para agir, e
também do grupo, que se fortalece com os avanços do processo, de
modo que a potencialização individual estimula a troca de saberes, e
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o fortalecimento coletivo favorece os laços de cooperação
(LOUREIRO, 2003, p. 79-80).
Assim, garantir a integridade da biodiversidade, sem
ignorar as necessidades de grupos sociais que fazem uso sustentável
de recursos naturais, é o objetivo das unidades de conservação, em
especial das unidades de conservação de uso sustentável. A atual
política para as UCs reconhece os grupos sociais como parte
integrante da preservação dos recursos naturais, não podendo ser
ignorados ou vistos como inimigos dos territórios protegidos. Ao
contrário, os grupos sociais devem ser incorporados à busca de
alternativas socioeconômicas que possam garantir tanto a
sobrevivência humana quanto a preservação ambiental, em um
processo de envolvimento, parceria e co-responsabilização. Tal tipo
de gestão integrada e democrática pode ocorrer por meio de
conselhos gestores em UCs (LOUREIRO, 2003, p. 112).
Para propiciar a participação, é preciso subsidiar as
discussões no conselho com informações válidas a partir de estudos
técnico-científicos – que devem ser organizadas de modo simples,
para facilitar o acesso e compreensão de setores sociais distantes da
linguagem científica – e também criar mecanismos de comunicação
permanente com as comunidades, divulgando o trabalho feito e
envolvendo-as no processo (LOUREIRO, 2003, p. 116).
Isso é importante porque, para participar e agir, o
indivíduo precisa conhecer a realidade que se deseja transformar. É
preciso provocar nos participantes a vontade de se apropriar de seus
locais de moradia, trabalho e convivência, a fim de facilitar a
proposição e o gerenciamento de ações voltadas à transformação de
suas comunidades. O conhecimento dos problemas que se quer
solucionar fortalece o sujeito, por lhe dar o poder de expressar
opiniões e propor caminhos (LOUREIRO, 2003, p. 80).
A dinâmica do sistema de gestão em UCs exige das
comunidades locais uma participação intensa nas negociações, nas
quais ―a estratégia de conhecimento é pluralista, fortalecendo o
diálogo criativo entre o conhecimento científico e o conhecimento
ecológico tradicional‖ (VIEIRA; VIVACQUA, 2005, p. 159). É por
esse motivo que o funcionamento adequado dos conselhos requer o
―acesso a informações qualificadas e compreensíveis a todos os
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participantes, assegurando as bases do diálogo‖ (LOUREIRO, 2003,
p. 118).
Com a exigência da formação de conselhos em UCs, o
SNUC expressa um avanço na compreensão da gestão ambiental e
territorial como um processo social democrático, visto que os
conselhos são espaços legítimos para identificar problemas,
explicitar conflitos e buscar alternativas que garantam a
sustentabilidade ambiental e social no âmbito da UC (LOUREIRO,
2003, p. 122).
Apesar desse avanço na compreensão, configurado pelo
surgimento de um novo paradigma de conservação dotado de uma
visão sistêmica, continua prevalecendo na prática a hegemonia do
paradigma reducionista. Os trabalhos de consultoria dos biólogos
geralmente subestimam a importância dos saberes tradicionais e,
portanto, da participação autêntica das comunidades locais nos
processos de tomadas de decisão no planejamento, implementação e
monitoramento de UCs (VIEIRA; VIVACQUA, 2005, p. 146).
No novo paradigma – em que a unidade ecológica forma
o tripé da educação ambiental, junto com a interdisciplinaridade e a
participação – a palavra-chave é co-gestão ou co-manejo: uma
parceria entre governo, comunidades locais, ONGs, universidades e
outros atores sociais, compartilhando deveres e poders de tomada de
decisão na gestão integrada dos recursos naturais. Se o objetivo das
UCs é garantir a conservação, sem omitir a preocupação pela
redução das desigualdades sociais, é preciso abrir espaços para um
tipo de participação capaz de permitir o exercício da cidadania plena
(VIEIRA; VIVACQUA, 2005, p. 146).
3.1 O papel das comunidades locais na gestão participativa das
UCs de uso sustentável
A CF/88 estabelece o meio ambiente como bem de uso
comum do povo, complexo e uno, cuja proteção e conservação
cabem tanto ao Estado quanto à coletividade, criando assim o
sistema de responsabilidades compartilhadas (LEITE; AYALA,
2004). Adotando a técnica objetivo-subjetiva de proteção
(BENJAMIN, 2007), a missão constitucional destaca-se pela
37

imposição de deveres fundamentais ecológicos ao Estado e aos
cidadãos (AYALA, 2009), técnica inovadora que estabelece deveres
sem a correspondência necessária de direitos (lógica bilateral
tradicional), o que implica uma transformação paradigmática
relevante no sistema de proteção ambiental brasileiro (AYALA,
2010).
Dentre os vários deveres estabelecidos, ressalta-se a
obrigação imposta ao Poder Público de definir espaços territoriais
especialmente protegidos (art. 225, §1°, III, CF/88). Os espaços
territoriais especialmente protegidos, como gênero, representam um
conjunto de institutos jurídicos que vão ao encontro da obrigação de
proteger a biodiversidade. Nesse sentido, as unidades de
conservação são espécie desse gênero e constituem-se em
ferramenta relevante de planejamento e gestão socioambiental, na
medida em que, mediante a escolha do Poder Público, em conjunto
com a população consultada, mostram-se como áreas cujas
características naturais exigem proteção especial (MACHADO,
2007).
Regulamentadas pela Lei 9985/2000, e seu Decreto
4340/2002, as unidades de conservação, em termos gerais, possuem
o intuito de ―contribuir para a preservação e a restauração da
diversidade de ecossistemas naturais‖ (BRASIL, 2000) e ―promover
o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais‖
(BRASIL, 2000). Destaca-se a importância das unidades de uso
sustentável, visto que possuem como objetivo básico compatibilizar
a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela de seus
recursos por parte da população local (nos termos do artigo 7°, §2°).
É importante destacar que a legislação federal citada
regulamenta o Sistema Nacional de Unidades de Conservação
(SNUC), que possui como diretrizes, dentre outras, a existência de
mecanismos e procedimentos para o envolvimento da sociedade no
estabelecimento e na revisão de tal política nacional e, em especial, a
participação efetiva das populações locais na criação, implantação e
gestão das unidades de conservação (artigo 5°, II e III). Dentre os
instrumentos para efetivar a diretriz de participação, destaca-se o
conselho gestor (artigo 17 e respectivos parágrafos, Decreto
4340/2000), cujo papel, em termos genéricos, consiste em auxiliar
na gestão da UC e fiscalizar as atividades do órgão executor.
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Com base na legislação brevemente relacionada, é
possível apontar os conselhos gestores de UCs como meios de
exercício do dever de proteção e conservação do meio ambiente, nos
termos do previsto pela CF/88. Além disso, propõe-se que o
exercício do seu papel fiscalizatório – que não deve ser entendido
numa perspectiva de antagonismo intrínseco entre coletividade e
Poder Público, mas como elemento essencial à democratização da
gestão ambiental (LEITE; AYALA, 2004) – viabiliza a realização de
controle social pela população, entendido aqui como a atuação
participativa de novos sujeitos coletivos em canais institucionais que
realizem processos decisórios (ASSIS; VILLA, 2003).
É possível vislumbrar nas unidades de conservação de
uso sustentável um mecanismo jurídico-político que tenha potencial
para viabilizar a gestão comunitária participativa, aberta à
emergência de alternativas também embasadas nos saberes e
representações até então rejeitados pelo pensamento moderno
abissal5 (SANTOS, 2009)? Que bases devem direcionar esse
processo? Sem dúvidas, as respostas a essas perguntas não podem
ser plenamente satisfatórias nos limites desse artigo. Portanto, o
objetivo nesse momento é esboçar alguns elementos das respostas
possíveis.
Inicialmente, é relevante ressaltar que o princípio
democrático (CANOTILHO, 1995) foi adotado pelo sistema jurídico
brasileiro de modo que a participação popular é elemento que
constitui muitos dispositivos constitucionais – inspirando o art. 225,
voltado à proteção ambiental. Na medida em que a CF/88 estabelece
o meio ambiente como bem de uso comum do povo, utiliza-se de um
conceito – novo e, por vezes, não plenamente compreendido – que
vai além da dicotomia entre Estado e cidadãos. As unidades de
conservação, na medida em que pressupõem a atuação da
comunidade em sua criação e gestão, constituem-se em uma mescla
de mecanismos, ultrapassando os limites dessa dicotomia.

5

Em poucas palavras, é possível dizer que o pensamento moderno ocidental é um pensamento abissal,
o qual ―consiste num sistema de distinções visìveis e invisìveis, sendo que as invisíveis fundamentam
as visíveis" (SANTOS, 2009, p. 23). É abissal porque sua lógica se estrutura com base em linhas (por
vezes geográficas, sempre metafóricas) que dividem o mundo entre este lado e o outro lado. Este
lado é o ocidental, branco, europeu, moderno, colonizador; o outro lado é o oriental, negro, índio,
primitivo, colonizado.
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Certamente, não se ignoram as dificuldades práticas e
jurídicas desse tratamento constitucional e legal. O Direito Civil,
âmbito dos interesses privados, e o Direito Administrativo, esfera
que retrata os interesses do Estado, ainda apresentam muita
dificuldade em lidar com conceitos e institutos jurídicos que não se
encaixem nos moldes da dicotomia moderna – direito público x
direito privado. Igualmente, as relações de poder, embasadas na
colonialidade do poder e regidas por interesses hegemônicos,
também tendem a se mostrar como opositoras de propostas como
essas. Os limites do paradigma moderno não podem, em nenhum
momento, ser negligenciados; é ―apesar deles‖ que se pretende
trabalhar o tema.
Logo, a própria conceituação das UCs de uso sustentável
propõe-se a contestar o mito moderno da natureza intocada
(DIEGUES, 2001). A previsão legal de existência dessa espécie de
unidade de conservação admite a possibilidade de permanência das
populações em seus lugares de vida. Nesse sentido, as UCs de uso
sustentável possuem o condão de evitar que sociedades não
industriais residentes em áreas naturais protegidas se sintam
usurpadas de seus direitos sagrados à terra, na qual viveram seus
antepassados e a respeito da qual partilham representações
simbólicas (DIEGUES, 2001).
Entretanto, os problemas não ocorrem apenas mediante a
retirada compulsória das populações dos espaços em que obtêm os
meios de subsistência e os meios de produzir os aspectos materiais
das relações sociais. Há também a negligência e/ou indiferença dos
saberes que conformam a maneira de se relacionar com a natureza e
de realizar a reprodução social e simbólica dessas comunidades.
Abordando o tema em questão, ao se referir à relação entre
conservação da natureza, os saberes e o poder, Diegues (2001, p. 42)
afirma:
Configura-se, nesse caso, o confronto de dois saberes:
o tradicional e o científico-moderno. De um lado, está
o saber acumulado das populações tradicionais sobre
os ciclos naturais, a reprodução e migração da fauna,
a influência da lua nas atividades de corte da madeira,
da pesca, sobre os sistemas de manejo dos recursos
naturais, as proibições do exercício de atividades em
certas áreas ou períodos do ano, tendo em vista a
conservação das espécies. De outro lado, está o

40

conhecimento científico, oriundo das ciências exatas
que não apenas desconhece, mas despreza o
conhecimento tradicionalmente acumulado. Em lugar
da etnociência, instala-se o poder da ciência moderna,
com seus modelos ecossistêmicos, com a
administração "moderna" dos recursos naturais, com a
noção de capacidade de suporte baseada em
informações científicas (na maioria das vezes,
insuficientes).

Nota-se, portanto, que o embate de saberes é fator
inquestionável quando se fala em unidades de conservação de uso
sustentável, de modo que sua inocorrência é indício essencialmente
de absoluta falta de poder do conhecimento dito tradicional. Assim,
mesmo no contexto de UCs de uso sustentável, o saber das
comunidades ali residentes é desconsiderado para a criação das
mesmas e/ou de seus planos de manejo (DIEGUES, 2001), sendo
um problema que merece reflexão e medidas práticas de correção.
Logo, pensar a possibilidade das UCs de uso sustentável
constituírem mecanismos de gestão comunitária participativa impõe,
dentre tantos outros elementos, reforçar a importância da troca de
saberes e representações, de modo que as comunidades envolvidas
tenham espaço e voz para suas demandas e a respeito da preservação
da natureza com a qual interagem profundamente. No entendimento
de Ostrom (2002), que se utiliza de um exemplo empírico real, a
gestão comunitária participativa pode se consolidar como um
sistema de autogoverno de bem comum, em que as regras são
definidas e modificadas pelos próprios participantes, que também
fiscalizam e reforçam o cumprimento das mesmas, a partir da
experiência coletiva que possuem em torno do tema.
Considerando o confronto existente entre saber científico
e saber ―tradicional‖, e a hegemonia de poder apresentada pelo
primeiro, é preciso estabelecer bases específicas para a relação de
ambos. Voltando-se aos ensinamentos de Boaventura de Sousa
Santos, defende-se que as bases por meio das quais deve ocorrer a
relação entre o saber científico e o saber tradicional é a ecologia de
saberes, entendida como o reconhecimento do cruzamento de
diferentes tipos de saberes (como ocorre na UCs de uso sustentável),
de distintas origens, autonomamente, os quais são sempre
produzidos contextualmente, na medida em que decorrem das
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práticas sociais (SANTOS, 2008). A ecologia dos saberes, portanto,
vai ao encontro do que é colocado por Diegues (2001) ao afirmar
que os saberes, as representações, os mitos de cada sociedade são
distintos e relacionam-se com a própria forma como cada uma
interage com a natureza.
Adotar uma visão ecológica a respeito dos saberes
implica admitir a incompletude de todos e, portanto, de certa forma,
a interdependência entre eles, visto que nenhuma forma de saber é
capaz de explicar, sozinha, todas as possíveis intervenções no
mundo (SANTOS, 2009). Se todos eles são incompletos, é preciso
adotar um novo critério de escolha, a fim de decidir – considerando
as incertezas do real e do(s) conhecimento(s) – qual deles servirá
para embasar a ação a ser tomada.
Para Boaventura de Sousa Santos, o critério a ser
adotado é a preocupação com as consequências concretas que os
diferentes conhecimentos ocasionam na sociedade e na natureza. A
ecologia dos saberes, nesse sentido, é orientada por uma perspectiva
pragmática, que atenta para as consequências vividas como
experiências de vida. Isso implica que as escolhas concretas a serem
realizadas a fim de determinar alguma intervenção devem ser
pautadas pelo princípio da precaução. Nas palavras de Santos, ―deve
dar-se preferência às formas de conhecimento que garantam a maior
participação dos grupos sociais envolvidos na concepção, na
execução, no controle e na fruição da intervenção‖ (2009, p. 51) –
que, no caso das UCs de uso sustentável, são eminentemente as
populações que ali residem.
Entende-se, portanto, que as UCs de uso sustentável têm
potencial para o desenvolvimento de novos modelos de gestão. A
gestão comunitária participativa, cujos elementos foram
precariamente esboçados aqui, é a própria consequência real,
contextualizada, da tentativa de fazer emergir novos mecanismos de
gestão de bens comuns. Isso pressupõe o confronto entre saber
científico e saber tradicional, o qual deve ser conduzido pela
ecologia de saberes, buscando sua construção prática.
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4 CONCLUSÃO
Assim como a natureza é constituída de partes
interligadas, a sociedade não está dissociada da natureza. Pelo
contrário, constitui uma parte integrante da mesma. Atingindo
prejudicialmente o meio ambiente, a sociedade causa prejuízo a si
mesma. Por isso, é preciso reconsiderar a maneira indiscriminada
pela qual se faz uso dos recursos naturais, podendo o direito, nesse
quadro, funcionar como um caminho para a transição: da exploração
desregrada para o aproveitamento consciente. Visto que o paradigma
sistêmico serve como alternativa ao paradigma cartesiano de
fragmentação disciplinar, conclui-se que é necessário considerar as
contribuições de um diálogo entre informações científicas e
conhecimentos tradicionais para o aprimoramento das medidas de
proteção ambiental e de redução das desigualdades sociais.
Esse paradigma fragmentário separou os saberes em
setores isolados, construindo barreiras que podem dificultar o acesso
dos conhecimentos entre si e o acesso da sociedade às informações.
A fragmentação é antidemocrática, pois dificulta a participação
social nos processos jurídicos de conciliação diante de conflitos
socioambientais. Além disso, gerou uma visão jurídica despreparada
para avaliar questões interdisciplinares no momento de aplicação das
normas, feita sem vínculo ao contexto social e ambiental, logo, com
pouca efetividade.
A integração (tanto entre saberes científicos e
tradicionais, quanto entre políticas e comunidades) não busca
eliminar a especialização (divisão em áreas), mas essa fragmentação
excessiva e descontextualizada que engessa os pensamentos e
atitudes de indivíduos e grupos. Assim, o paradigma sistêmico visa a
uma especialização que seja capaz de se comunicar com o contexto,
onde encontre outras especializações e possa dialogar com elas,
produzindo, desse modo, respostas sistêmicas para questões
sistêmicas.
Soluções elaboradas setor por setor – ou seja, sem
integração – não podem resolver efetivamente os problemas
socioambientais, devendo o direito funcionar de forma integrada,
assim como funcionam os próprios problemas ecológicos. Isso está
relacionado, ainda, à ideia de responsabilidade compartilhada entre o
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poder público e a sociedade na proteção ambiental, pois, uma
proteção fragmentada seria incompleta e, portanto, ineficaz. A
natureza funciona de maneira ecossistêmica, portanto, sua proteção
necessita ser também sistêmica – integrando o âmbito social e o
ambiental –, o que destaca a importância da gestão participativa de
unidades de conservação, fundamentada no diálogo de
conhecimentos.
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Resumo: Em análise aos espaços especialmente protegidos e a importância da
preservação da biodiversidade, com um enfoque aprofundado ao Sistema Nacional
de Unidades de Conservação, o presente artigo busca verificar os principais
aspectos do instituto da compensação ambiental, ponto visto como controvertido
na referida Lei, e enaltecer como este vem sendo tratado nestes quinze anos em
que a legislação está em vigor. O método de abordagem utilizado foi o dedutivo e
o método de procedimento foi o monográfico, com técnica de pesquisa
bibliográfica e documental, nos principais autores acerca do tema, bem como na
legislação pátria e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, representada
pelo Recurso Especial nº 896.863. A conclusão verificada foi a de que o instituto
da compensação ambiental tem natureza jurídica de reparação prévia ou
antecipada dos danos futuros, efetivando o princípio do usuário-pagador e do
poluidor-pagador, sendo essencial quando não há tecnologia disponível para evitar
que certos danos sejam causados. Por isso, difere da indenização, não
caracterizando dupla imputação.
Palavras-chave: espaços territoriais especialmente protegidos; biodiversidade;
sistema nacional de unidades de conservação; compensação ambiental.
Abstract: In analysis of the territorial spaces specially protected and the
importance of preserving biodiversity, with an in-depth approach to the national
system of conservation unities, this article aims to verify the main aspects of the
environmental compensation Institute, point seen as controversial in this Law, and
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praise as this is being addressed in these fifteen years in which the legislation is in
force. The approach method used was the deductive and the procedure method
was the monographic with bibliographical and documentary research as the used
technique, by studying on the main authors of the theme, the national legislation
and on the Jurisprudence of the Superior Court of Justice, represented by the
Special Appeal Nº 896.863. On the conclusion was verified that the institute of
environmental compensation has a legal nature of Legal prior repair for early he
future damages, effecting the principle of user - pays and polluter – pays. It is
essential when there is no available technology to prevent the environmental
damages. For that reason, it differs from the compensation, no featuring double
charging.
Key-words: territorial spaces specially protected; biodiversity; national system of
conservation unities; environmental compensation.

1 INTRODUÇÃO
A criação de espaços territoriais especialmente
protegidos é um imperativo constitucional, que visa proteger o meio
ambiente e os processos ecológicos essenciais à sua qualidade e à
preservação da biodiversidade, no contexto da Constituição Federal
de 1988, que elevou o meio ambiente a direito e dever fundamental.
Para cumprir este dever constitucional foi instituída em
2000 a Lei nº 9.985, que cria o Sistema Nacional das Unidades de
Conservação. Atualmente, após 15 (quinze) anos da promulgação da
Lei, vê-se diversos avanços na proteção desses espaços, mas também
algumas dificuldades de implementação efetiva da proteção.
Um dos aspectos controvertidos da Lei é o instituto da
compensação ambiental, previsto no artigo 36, o qual já foi objeto de
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Tal instituto visa compensar
antecipadamente os danos ambientais identificados no estudo prévio
de impacto ambiental e que não podem ser eliminados, devido à
ausência de tecnologia para tanto, bem como pela localização e
imprescindibilidade da obra ou atividade sujeita ao licenciamento
ambiental.
Em vista da importância do licenciamento ambiental e
da compensação ambiental prevista na Lei nº 9.985/2000, na
restrição das atividades poluentes e na proteção do meio ambiente, o
presente artigo busca verificar quais os principais aspectos da
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compensação e como ela vem sendo tratada nestes quinze anos em
que a Lei está em vigor.
Para tanto, será compreendida inicialmente a relação
existente entre os espaços territoriais especialmente protegidos e o
sistema nacional das unidades de conservação para, posteriormente,
realizar um breve comentário da doutrina sobre o dano ambiental no
Brasil. Por fim, é estudado o instituto da compensação ambiental.
Com vistas a ilustrar tratamento jurisprudencial do tema,
é feita uma análise do Recurso Especial nº 896.863, julgado no
Superior Tribunal de Justiça, que evidencia claramente a diferença
entre a compensação ambiental e a indenização, tema que vem
causando discussão doutrinária e jurisprudencial.
Para atingir tais objetivos, foi utilizado o método
dedutivo, passando-se do estudo dos espaços protegidos e das
unidades de conservação para compreender o instituto da
compensação ambiental e seu tratamento pela jurisprudência.
Pesquisou-se sobre o tema nos principais autores nacionais, bem
como na legislação pátria.
2 ESPAÇOS TERRITORIAIS ESPECIALMENTE
PROTEGIDOS
O meio ambiente possui uma vasta e imensa diversidade,
sendo essa a responsável pelo equilíbrio dos ecossistemas e
altamente necessária para os processos ecológicos essenciais.
Ademais, possui expressivo valor econômico, além de genético,
social, científico, educacional, cultural e recreativo.
Assim, vislumbra-se, facilmente, a dependência do
homem a esses recursos e a necessidade de proteção a essa variação
da vida na Terra.
Segundo a Convenção sobre Diversidade Biológica
(CDB) a biodiversidade compreende a variabilidade de organismos
vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os
ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e
os complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda
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a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas
(BRASIL, 1998).
A partir disso, podemos enaltecer a importância do tema
e a necessidade do homem ante a natureza, sendo que a perda dessa
biodiversidade acarretaria em danos inimagináveis e com
consequências provavelmente irreversíveis.
De acordo com Marcio Luiz Coelho de Freitas (2012,
apud VENÂNCIO, 2014, p. 210):
Esta percepção pluridimensional da biodiversidade
evidencia a dependência humana da natureza. Dessa
maneira, é possível afirmar que a necessidade de
manutenção dos ecossistemas e dos serviços
ecológicos essenciais, bem como a ampla rede de
interações entre os seres vivos mostram claramente
―que a perda da biodiversidade é um problema em si
mesmo, já que todas as possibilidades futuras de bem
estar humano dependem [...] da conservação deste
patrimônio natural.

Assim, diante da constante agressão ao meio ambiente e
o despertar acerca da importância da proteção da biodiversidade
consoante a esses efeitos humanos, os Estados se depararam com a
necessidade de articular mecanismos que propiciassem uma proteção
mais efetiva a diversidade de vida na Terra.
Nesse viés, destaca-se a Conferência das Nações Unidas
para o Meio Ambiente, evento este que ficou conhecido como
Cúpula da Terra, em 1992, e chamou a atenção para a dimensão
global dos perigos que ameaçam a vida no Planeta (CÂMARA DOS
DEPUTADOS, 1995).
Essa conferência resultou na assinatura de alguns
importantes tratados, entre eles, merece destaque, a Convenção
sobre Diversidade Biológica (CDB). O Brasil e mais de 160 países
foram signatários da referida convenção, que entrou em vigor no
âmbito internacional em 1993 e no Brasil em 1994. Internamente,
foi ratificada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto
Legislativo nº 2, de 8 de fevereiro de 1994 e promulgada pelo
Decreto nº 2.519, de 17 de março de 1998.
Segundo a CDB, em seu artigo 2º, área protegida
―significa uma área definida geograficamente que é destinada, ou
50

regulamentada, e administrada para alcançar objetivos específicos de
conservação‖.
Em seu artigo 8º, a CDB estabelece os deveres que
devem ser seguidos pelos contratantes:
Cada Parte Contratante deve, na medida do possível e
conforme o caso:
a) Estabelecer um sistema de áreas protegidas ou
áreas onde medidas especiais precisem ser tomadas
para conservar a diversidade biológica;
b) Desenvolver, se necessário, diretrizes para a
seleção, estabelecimento e administração de áreas
protegidas ou áreas onde medidas especiais precisem
ser tomadas para conservar a diversidade biológica;
c) Regulamentar ou administrar recursos biológicos
importantes para a conservação da diversidade
biológica, dentro ou fora de áreas protegidas, a fim de
assegurar sua conservação e utilização sustentável;
d) Promover a proteção de ecossistemas, hábitats
naturais e manutenção de populações viáveis de
espécies em seu meio natural;
e) Promover o desenvolvimento sustentável e
ambientalmente sadio em áreas adjacentes às áreas
protegidas a fim de reforçar a proteção dessas áreas;
[...] (BRASIL, 1988).

E, ainda, estabeleceu alguns princípios básicos tais como
a consideração do valor intrínseco da biodiversidade e o dever dos
Estados de conservar sua biodiversidade e de utilizar
sustentavelmente seus recursos biológicos (AZEVEDO, 2005 apud
VENÂNCIO, 2014, p. 211).
Tratando da rica biodiversidade no Brasil, as áreas
protegidas são vistas como um importante mecanismo quer seja de
preservação ou de conservação desses espaços. No mesmo viés,
diversos países já adotam um sistema de proteção a áreas naturais
buscando garantir a existência de espécies, ecossistemas, bancos
genéticos ou monumentos naturais de rara beleza (BENJAMIN,
2001, p. 4). No entanto, importante ressaltar, que em busca de uma
maior efetividade de proteção, é importante adequar a área destinada
à modalidade de proteção a qual será submetida, devendo, assim, ser
devidamente analisada as características próprias de cada local.
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Além da CDB (e em muitos casos antes dela), outros
tratados foram assinados visando a proteção da biodiversidade e
engradecendo a importância da criação de áreas protegidas, como a
Convention on Wetlands of International Importance especially as
Waterfowl Habitat (1971); a Convenção para a Proteção do
Patrimônio Mundial, Cultural e Natural (1972); Convenção sobre
Espécies Migratórias da Animais Selvagens (1979); Convenção das
Nações Unidas sobre o Direito do Mar (1982); Convenção-Quadro
das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (1992); e a
Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação (1994)
(LAUSCHE, 2011 apud VENÂNCIO, 2014, p. 213).
Sobre o conceito de espaços territoriais especialmente
protegidos, José Afonso da Silva (2000, p. 212) afirma serem
[...] áreas geográficas públicas ou privadas (porção do
território nacional) dotadas de atributos ambientais
que requeiram sua sujeição, pela lei, a um regime
jurídico de interesse público que implique sua relativa
imodificabilidade e sua utilização sustentada, tendo
em vista a preservação e a proteção da integridade de
amostras de toda a diversidade de ecossistemas, a
proteção ao processo evolutivo das espécies, a
preservação e a proteção dos recursos naturais.

Sobre este conceito, Eládio Lecey (2004, p. 2) afirma
que coincide praticamente com o conceito de unidade de
conservação trazido pelo artigo 2º, inciso I, da Lei nº 9.985/2000 e
que é difícil no âmbito jurídico geral distinguir uma área protegida
de unidade de conservação. Assim, tendo em vista a similaridade
dos conceitos, ocorre uma divergência doutrinária acerca da
definição de espaços protegidos e unidades de conservação.
Acontece que, para alguns autores, os ETEP, em nível federal,
configuram apenas as UCs. Em contrapartida, outra parte da
doutrina afirma que os ETEP representam uma ampla forma de
proteção, estando inseridas, entre eles, as integrantes do rol da Lei
do Sistema Nacional das Unidades de Conservação – SNUC.
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3 O SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO
No Brasil, a consolidação do dever de proteção de
determinados espaços territoriais veio com a Constituição Federal de
1988 - CF/88, em seu artigo 225, inciso III, o qual incumbiu ao
Poder Público o dever de definir, em todas as unidades da
Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem
especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão somente
através de Lei.
Mister se faz mencionar que a adoção do modelo de
áreas protegidas no Brasil, como instrumento de tutela da natureza, é
anterior ao surgimento do Direito Ambiental, como disciplina
orgânica e autônoma, estruturada em torno de características,
objetivos, princípios e instrumentos próprios (BENJAMIN, 2011, p.
4).
Diante disto, colhe-se que a CF/88 reforçou a proteção
aos espaços anteriormente já protegidos, através de regras gerais que
passaram a definir todas as formas de proteção especial dos espaços
naturais, incluindo as que regem as UCs. Assim, atribui-se um papel
fundamental da Constituição de 1988 no desenvolvimento de um
conteúdo inicial para a noção de função ambiental da propriedade
(AYALA; CODONHO; SILVEIRA, 2015, p. 331).
Neste viés, visando a máxima proteção, o texto
constitucional determinou objetivos e funções que deveriam ser
desenvolvidos, primeiro, pelo constituinte, e, posteriormente, pelo
legislador. Com isso, a Constituição exerce, em um primeiro
momento, uma função de controle sobre o uso das áreas protegidas
(definindo especialmente usos proibidos), reservando ao legislador,
o exercício de uma função planejadora sobre os espaços naturais
(AYALA; CODONHO; SILVEIRA, 2015, p. 332).
Com isso a legislação nacional prevê a proteção a
diversos espaços que possuem características relevantes ao meio
ambiente, podendo estes serem encontrados em Área de Preservação
Permanente, Reserva Legal, bem como as Unidades de Conservação
(UC), para citar algumas.
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Os primeiros espaços mencionados eram anteriormente
regulamentados pela Lei nº 4.471 de 1965, o qual assegurava a
proteção do mínimo ecológico existencial. Entretanto, ao decorrer
do tempo, a legislação acabou sendo atingida por diversas alterações
que comprometeram a eficácia da tutela ambiental pretendida. Essas
referidas mudanças acabaram por consolidar-se no conhecido novo
Código Florestal (Lei nº 12.651 de 2012).
Consoante ao Sistema Nacional de Unidades de
Conservação, este foi instituído pela Lei nº 9.985, de 18 de julho de
2000, e foi o primeiro instrumento legal que buscou organizar os
instrumentos brasileiros das UC, estabelecendo, principalmente as
formas de ocupação permissivas nas unidades, como, por exemplo, a
permanência ou não de populações tradicionais residentes na área,
bem como as admissibilidades de uso nos locais, restringindo apenas
a formas indiretas ou compatibilizando o uso sustentável com a vida
humana.
De acordo com a legislação supra, a Unidade de
Conservação consiste em um espaço territorial e seus recursos
ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características
naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com
objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção
(BRASIL, 2000).
Conforme elucida Antônio Herman Benjamin (2001, p.
07):
O que se visa com a instituição de uma Unidade de
Conservação é algo bem mais grandioso e complexo,
pois além de resguardar-se paisagens de notável
beleza cênica, almeja-se manter e restaurar a
biodiversidade, proteger espécies ameaçadas de
extinção, assim como as características relevantes de
natureza geológica, geomorfológica, espeleológica,
arqueológica, paleontológica e cultural e os recursos
hídricos e edáficos.

A Lei do SNUC busca elencar as categorias de UC em
seu artigo 7º, sendo estas dividas em dois grupos: as de proteção
integral e as de uso sustentável. Essa classificação deve-se à
diferença entre conservação e preservação, sendo a primeira
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referente à natureza intocada e a segunda na interação entre ser
humano e natureza.
O primeiro grupo objetiva preservar a natureza,
permitindo apenas o uso indireto de seus recursos, ou seja, aqueles
que não envolvem consumo, coleta, dano ou destruição. Nesta
modalidade, encontram-se cinco espécies: Estação Ecológica,
Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural e Refúgio
da vida Silvestre.
Antônio Herman Benjamin (2001, p. 11) afirma que nem
só de proteção integral deve um sistema moderno de Unidades de
Conservação ser constituído. Categorias mais flexíveis,
principalmente aquelas que beneficiam (e se beneficiam) populações
tradicionais, precisam ser estabelecidas. São as Unidades de
Conservação de Uso Sustentável.
As quais visam a conservação da natureza com o uso
sustentável de parcela dos recursos naturais, permitindo, assim, a
coleta e o uso direto dos recursos, podendo se dar de forma
comercial ou não. Dividem-se em sete modalidades: Área de
Proteção Ambiental (APA), Área de Relevante Interesse Ecológico,
Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva
de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio
Natural.
Oportuno ressaltar que a criação de qualquer uma das
modalidades de UC deve ser precedida de estudos técnicos e de
consulta pública, que permitam identificar a localização, a dimensão
e os limites mais adequados para a unidade. Ressalta-se que essa
orientação também se encontra consolidada no Supremo Tribunal
Federal, conforme consta no julgamento do MS 24665/DF e do MS
24184/DF (AYALA; CODONHO; SILVEIRA, 2015, p. 334).
Ainda, após obedecidos todos esses critérios, é
necessário estabelecer um Plano de Manejo da unidade, no prazo
máximo de 5 (cinco) anos a partir de sua criação, conforme artigo
27, § 3º, que deverá abranger também sua zona de amortecimento e
os corredores ecológicos.
Importante ressaltar a importância da zona de
amortecimento da unidade e dos corredores ecológicos, previstos no
artigo 2º, inciso XVIII e XIX, respectivamente:
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XVIII – o entorno de uma unidade de conservação,
onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e
restrições específicas, com o propósito de minimizar
os impactos negativos sobre a unidade; e
XIX – porções de ecossistemas naturais ou
seminaturais, ligando unidades de conservação, que
possibilitam entre elas o fluxo de genes e o
movimento da biota, facilitando a dispersão de
espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem
como a manutenção de populações que demandam
para sua sobrevivência áreas com extensão maior do
que aquela das unidades individuais.

Ambos são essenciais para a preservação da
biodiversidade das unidades de conservação, mediante o controle e
limitação das atividades de seu entorno e da possibilidade de
dispersão de espécies, mantendo os processos ecológicos.
No que concerne ao regime de apropriação, importante
enaltecer que a norma constitucional restringiu severamente o
regime de acesso a esses espaços e seus recursos naturais (AYALA;
CODONHO; SILVERIA, 2015, p. 332), expressamente proibindo
qualquer espécie de utilização que possa comprometer a integridade
dos atributos que constituíram a razão de sua proteção (BRASIL,
2000).
A regra geral de apropriação consiste no domínio
público, tanto nas unidades de proteção integral quanto nas de uso
sustentável, quais sejam: a Estação Ecológica, a Reserva Biológica,
o Parque Nacional, a Floresta Nacional, a Reserva Extrativista, e a
Reserva de Fauna.
No entanto, em alguns casos é permitido o domínio
privado em decorrência ora da flexibilidade do regime ambiental
implantado, ora do caráter espontâneo de sua criação pelo próprio
proprietário: o Monumento Natural, o Refúgio de Vida Silvestre, a
Área de Proteção Ambiental, a Área de Relevante Interesse
Ecológico, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável, e a Reserva
Particular do Patrimônio Natural (BENJAMIN, 2001, p. 17).
Contudo, é de todo oportuno mencionar que necessário
se faz que os usos sejam compatíveis com essa forma de apropriação
e as atividades tenham como objetivo a sustentabilidade, não
respeitados esses requisitos, as áreas deverão ser desapropriadas para
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que sejam transferidas para o domínio público, conforme previsão
legal (artigos 12, §§ 1º e 2º e 13, §§ 1º e 2º, Lei SNUC).
Assim, a Constituição não propôs a exclusão das áreas
protegidas do poder de apropriação privada. Propôs a exclusão dos
usos predatórios e degradadores sobre todos esses espaços
(AYALA; CODONHO; SILVERIA, 2015, p. 333-334). Desta
forma, excluiu diretamente a atividade humana em algumas
modalidades de UC, porém, ainda assim, permitiu uma forma de
acesso através de visitação para fins educacionais, ou possibilitou a
permanência humana em outros casos, no entanto, limitando suas
atividades e condicionando a conservação do local.
4 DANO AMBIENTAL
Os usos predatórios e degradadores no meio ambiente
geram um desequilíbrio ecológico. Tratando de um espaço territorial
especialmente protegido, tendo em vista a manutenção dos processos
ecológicos essenciais, um dano ambiental toma proporção ainda
mais evidente, podendo acarretar graves prejuízos ecológicos.
Necessário, portanto, fazer-se a conceituação do dano
ambiental, qual seja, conforme Édis Milaré (2007, p. 810): ―[...] a
lesão aos recursos ambientais, com consequente degradação –
alteração adversa ou in pejus – do equilíbrio ecológico e da
qualidade de vida‖.
Somado a isso, José Rubens Morato Leite e Patryck de
Araújo Ayala (2011, p. 93-94) também conceituam dano ambiental
como:
Dano, de acordo com a teoria do interesse, é a lesão
de interesses juridicamente protegidos. Costa precisa
que dano é toda a ofensa a bens ou interesses alheios
protegidos pela ordem jurídica. O interesse, nesta
concepção, representa a posição de uma pessoa, grupo
ou coletividade em relação ao bem suscetível de
satisfazer-lhe uma necessidade. Bem deve ser
entendido, em sentido amplo, como uma meio de
satisfação de uma necessidade. Pelo o que se
depreende desta definição, dano abrange qualquer
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diminuição ou alteração de bem destinado à satisfação
de um interesse.
[...] O dano ambiental, por sua vez, constitui uma
expressão ambivalente, que designa, certas vezes,
alterações nocivas ao meio ambiente e outras, ainda,
os efeitos que tal alteração provoca na saúde das
pessoas em seus interesses. Dano ambiental significa,
em uma primeira acepção, uma alteração indesejável
ao conjunto de elementos chamados meio ambiente,
como, por exemplo, a poluição atmosférica; seria,
assim, a lesão ao direito fundamental que todos tem
de gozar e aproveitar do meio ambiente apropriado.
Contudo, em sua segunda conceituação, dano
ambiental engloba os efeitos que esta modificação
gera na saúde das pessoas e em seus interesses.

Nesse mesmo sentido, a especificidade do dano é tratada
por Michel Prieur (1996 apud LEITE; AYALA, 2011, p. 98):
Os fenômenos que afetam ao meio natural se
caracterizam muito por sua grande complexidade.
Mas é preciso, sobretudo, colocar em relevo os
seguintes elementos que raramente se encontram nos
danos não ecológicos: as consequências danosas de
uma lesão ao meio ambiente são irreversíveis (não se
reconstituiu um biótipo ou uma espécie em via de
extinção), estando vinculadas ao progresso
tecnológico; a poluição tem efeitos cumulativos e
sinérgicos, que fazem com que estas se somem e se
acumulem, entre si; a acumulação de danos ao longo
de uma cadeia alimentar, pode ter consequências
catastróficas (enfermidade de Minamata no Japão); os
efeitos dos danos ecológicos podem manifestar-se
muito além das proximidades vizinhas (efeitos
comprovados pelas contaminações das aguas, chuvas
acidas, devidas ao transporte atmosférico do SO2);
são danos coletivos por suas próprias causas
(pluralidade de autores, desenvolvimento industrial,
concentração urbana) e seus efeitos (custos sociais);
são danos difusos em sua manifestação (ar,
radioatividade, poluição das aguas) e no
estabelecimento do nexo causalidade; tem repercussão
na medida que implicam agressões principalmente a
um elemento natural e, o rebote ou ricochete, aos
elementos individuais.
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O dano ambiental é ambivalente, referindo-se não
somente ao patrimônio ambiental e ecológico (macrobem
ambiental), mas também de forma indireta ou por ricochete, afeta
direitos individuais, como a saúde (microbem ambiental) (LEITE;
AYALA, 2011).
O macrobem e o microbem ambiental evidenciam a
dupla natureza do direito fundamental ao meio ambiente, ou seja,
como direitos subjetivos e ordem objetiva da comunidade, não
devendo esquecer o caráter unitário de toda a coletividade, ou seja, a
titularidade individual deu um direito subjetivo ao ambiente não traz
consigo a subversão do ambiente como bem jurídico coletivo
(LEITE; AYALA, 2011).
Assim, por meio de uma construção doutrinária e
jurisprudencial, aliada à parâmetros legais, é possível chegar a uma
interpretação do conceito de dano ambiental, através de definição
das noções gerais de degradação da qualidade ambiental e poluição,
encontradas no artigo 3º, incisos II e III da Lei da Política Nacional
do Meio Ambiente, Lei nº 6.938/1981.
A Lei supra vincula em seus referidos incisos o conceito
de poluição ao de degradação da qualidade ambiental, ou seja, esta
pode ser evidenciada através da alteração adversa das características
do meio ambiente (BRASIL, 1981). Assim, a poluição é
amplamente conceituada como a degradação da qualidade ambiental
resultante de atividades que, direta ou indiretamente, prejudiquem a
saúde, a segurança e o bem-estar da população; criem condições
adversas às atividades sociais e econômicas; afetem
desfavoravelmente a biota; afetem as condições estéticas ou
sanitárias do meio ambiente; bem como lancem matérias ou energia
em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos (BRASIL,
1981).
Observa-se, assim, que o conceito de poluição abrange
não somente aquelas ações que prejudiquem o meio ambiente
natural e os processos ecológicos essenciais, mas também aquelas
que trazem prejuízo para os seres humanos.
Assim, insta enfatizar que o dano ambiental lesa
diretamente todos os interesses, tanto coletivos, difusos e até mesmo
individuais, quando se trata do meio ambiente.
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A Constituição Federal de 1988 e a Lei da Política
Nacional do Meio Ambiente estabelecem como dever a imposição
ao poluidor e ao degradador da qualidade ambiental a obrigação de
recuperar e/ou indenizar os danos causados. Esta responsabilização é
tríplice, ou seja, nas esferas civil, penal e administrativa, todas
independentes entre si, sendo a primeira e a última de natureza
objetiva, ou seja, não se questiona acerca do elemento subjetivo, mas
apenas quanto à ação, ao dano e ao nexo de causalidade.
O ressarcimento, assim, pode ser feito pela reparação
natural ou específica, buscando sempre o status quo ante, o qual é
impossível, e pela indenização, quando a reparação não é possível
ou ainda ambas em cumulação, tudo pela reparação integral do dano.
Diante dos deveres constitucionais de proteção
ambiental, observa-se que é necessária a restrição da degradação,
por meio de instrumentos que controlem e restrinjam o uso dos
recursos naturais. Atualmente o principal instrumento é o
licenciamento ambiental, o qual está previsto implicitamente na
Constituição Federal de 1988, ao tratar do estudo prévio de impacto
ambiental, no artigo 225, § 1º, inciso IV.
O licenciamento ambiental é necessário para regular a
localização, instalação e operação de atividades potencialmente
poluidoras e degradadoras do meio ambiente. Algumas atividades só
serão licenciadas depois de feito um Estudo de Impacto Ambiental –
EIA, juntamente com seu relatório – RIMA.
O licenciamento tem como algumas de suas funções
controlar atividades potencialmente poluidoras; a precaução e a
prevenção de danos ambientais; instituir mecanismos referentes ao
princípio do poluidor-pagador; impor medidas mitigadoras e
compensatórias para a degradação ambiental a ser autorizada; inserir
determinada atividade num contexto de programação e planificação
do desenvolvimento (nacional, regional ou local), dentre outras.
Está previsto no artigo 9º, inciso IV como instrumento
da Lei Política Nacional do Meio Ambiente, juntamente com a
avaliação de impactos ambientais, no mesmo artigo, inciso III. Já a
Lei Complementar nº 140/2011 conceitua o licenciamento ambiental
no artigo 2º, inciso I, como o ―procedimento administrativo
destinado a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de
recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou
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capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental‖
(BRASIL, 2011).
No curso do licenciamento ambiental, para as atividades
ou obras que causem significativo impacto ambiental, é necessária a
apresentação de estudo prévio e seu respectivo relatório, para
verificar a viabilidade do empreendimento, os danos ambientais e
sua respectiva mitigação e possiblidade de compensação ambiental,
conforme será analisado a seguir.
5 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL NA LEI DO SNUC
A Lei que institui o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação, Lei nº 9.985/2000, que completa quinze anos, é muito
importante para preservação e conservação dos processos ecológicos
e da biodiversidade.
Dentre os aspectos mais controvertidos da Lei, está o
instituto da compensação ambiental, previsto no artigo 36, o qual
afirma que os danos ambientais verificados no estudo prévio de
impacto ambiental, quando necessários e não sendo possível sua
eliminação, devem ser previamente compensados, mediante a
conservação ou implantação de unidade de conservação de proteção
integral, salvo se o empreendimento impactar unidade específica,
caso em que esta deverá ser a beneficiada.
Erika Bechara (2009, p. 136) afirma que o termo
compensação é utilizado em diversas situações no direito ambiental
para designar institutos distintos, embora próximos, tendo em vista
que tem por principal finalidade ―[...] fazer com que uma atividade
degradadora ou poluidora que afete negativamente o equilíbrio
ambiental, por agredir algum de seus elementos corpóreos ou
incorpóreos, ofereça uma contribuição para afetá-lo positivamente,
melhorando a situação de outros elementos corpóreos e incorpóreos
que não os afetados‖.
A compensação ambiental de forma geral ―[...] engloba
todas as medidas de substituição de um bem danificado por outro de
valor equivalente‖, havendo aquela posterior ao dano não evitado,
imposta ao degradador em situações de irreversibilidade da lesão e
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aquelas que ocorrem antes da concretização do dano, tal como o
presente na Lei que institui o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação – SNUC (BECHARA, 2009, p. 137).
A Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, regulamenta o
artigo 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal de
1988 e institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. O
instituto da compensação ambiental foi previsto no artigo 36, abaixo
transcrito:
Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de
empreendimentos de significativo impacto ambiental,
assim considerado pelo órgão ambiental competente,
com fundamento em estudo de impacto ambiental e
respectivo relatório - EIA/RIMA, o empreendedor é
obrigado a apoiar a implantação e manutenção de
unidade de conservação do Grupo de Proteção
Integral, de acordo com o disposto neste artigo e no
regulamento desta Lei.
§ 1º O montante de recursos a ser destinado pelo
empreendedor para esta finalidade não pode ser
inferior a meio por cento dos custos totais previstos
para a implantação do empreendimento, sendo o
percentual fixado pelo órgão ambiental licenciador, de
acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo
empreendimento.
§ 2º Ao órgão ambiental licenciador compete definir
as unidades de conservação a serem beneficiadas,
considerando as propostas apresentadas no
EIA/RIMA e ouvido o empreendedor, podendo
inclusive ser contemplada a criação de novas unidades
de conservação.
§ 3º Quando o empreendimento afetar unidade de
conservação
específica
ou
sua
zona
de
amortecimento, o licenciamento a que se refere
o caput deste artigo só poderá ser concedido mediante
autorização do órgão responsável por sua
administração, e a unidade afetada, mesmo que não
pertencente ao Grupo de Proteção Integral, deverá ser
uma das beneficiárias da compensação definida neste
artigo.

Conforme se observa do artigo, a compensação
ambiental prevista na Lei do SNUC visa compensar aqueles danos
previstos no estudo prévio de impacto ambiental e seu relatório
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durante o procedimento do licenciamento ambiental de atividades
que causem danos ao meio ambiente. Tais atividades, contudo,
diante de sua relevância ou interesse para o país e para a sociedade,
têm sua implantação justificada, mesmo havendo danos.
Por tais motivos, a compensação ambiental visa
contrabalançar os danos significativos e que não podem ser
eliminados mediante o dever do empreendedor em apoio a
implantação e manutenção de unidade de conservação de proteção
integral.
O instituto da compensação ambiental tem natureza
jurídica de reparação prévia ou antecipada de danos futuros, em
decorrência do princípio do poluidor-pagador e tem lugar quando as
medidas preventivas e mitigadoras não puderem ser implementadas,
não constituindo uma dispensa para o empreendedor de tomar todas
as medidas possíveis pela melhor tecnologia disponível para
eliminar os possíveis impactos negativos da obra ou atividade.
(BECHARA, 2009, p. 166/169)
Nas palavras de Erika Bechara (2009, p. 167, grifo no
original):
Daí se concluir que, para se aplicar a compensação
ambiental, é preciso primeiro constatar a
impossibilidade técnica ou social de extirpação dos
possíveis impactos ambientais negativos pois, [sic]
enquanto houver possibilidade de eliminação de tais
impactos, em cumprimento ao princípio das [sic]
prevenção, a eliminação terá que ser promovida.
Aquilo que não puder ser eliminado será compensado
(e, claro, apenas nos casos em que se classifique o
empreendimento como necessário ou indispensável
[sic]. Contrario sensu, empreendimentos não
necessários ou não indispensáveis sequer serão
autorizados, não havendo que se cogitar, para eles, a
compensação ambiental de que ora se fala.

Por não representar um passe livre para poluição ou
degradação ambiental, caso haja impactos ambientais não previstos
no estudo de impacto ambiental e, logo, não compensados
antecipadamente, será o empreendedor responsável pelos danos
causados posteriormente ou não previstos no estudo, o que não
caracteriza bis in idem (BECHARA, 2009, p. 206/209).
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A compensação ambiental prevista no artigo 36 da Lei
do SNUC já foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
3378, no Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Ministro Carlos
Ayres Britto, interposta pela Confederação Nacional da Indústria,
alegando que violaria os princípios da legalidade, da harmonia e
independência dos poderes, da razoabilidade e proporcionalidade e
que geraria um enriquecimento ilícito do Estado pela indenização
não possuir prévia mensuração e comprovação do dano.
O Supremo Tribunal Federal concluiu pela
constitucionalidade do dispositivo contestado, salvo quanto ao seu §
1º, de modo a permitir que o valor da "compensaçãocompartilhamento" seja fixado proporcionalmente ao impacto
ambiental, retirando a limitação mínima de 0,5%.
A Corte Suprema, por maioria, julgou parcialmente
procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da expressão
―não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos
para implantação do empreendimento‖, constante do § 1º do artigo
36 da Lei nº 9.985/2000. Assim, o valor da compensaçãocompartilhamento deve ser fixado proporcionalmente ao impacto
ambiental, sendo fixado percentual sobre os custos do
empreendimento após estudo em que se assegurem o contraditório e
a ampla defesa.
Entendeu o Supremo Tribunal Federal que o
compartilhamento-compensação ambiental não ofende o princípio
da legalidade, pois foi a própria lei que previu o modo de
financiamento dos gastos com as unidades de conservação e que não
viola também o princípio da separação dos Poderes, vez que não se
trata de delegação do Poder Legislativo para o Executivo impor
deveres aos administrados.
Quanto à razoabilidade, entendeu pela inexistência de
desrespeito, pois a compensação ambiental é instrumento adequado
à defesa e preservação do meio ambiente para as presentes e futuras
gerações, não havendo outro meio eficaz para atingir essa finalidade
constitucional. Para o Tribunal Supremo, o artigo 36 da Lei nº
9.985/2000 densifica o princípio do usuário-pagador, que consiste
em um mecanismo de responsabilidade social partilhada pelos
custos ambientais derivados da atividade econômica.
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Sobre os princípios do usuário-pagador e do poluidorpagador, estão dispostos no artigo 4º, inciso VII, da Lei nº
6.938/1981, Lei da Política Nacional do Meio Ambiente – LPNMA,
a qual visa ―à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de
recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da
contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins
econômicos‖.
A diferença entre ambos os princípios não é clara na
doutrina brasileira. Entende-se tanto que o usuário pagador está
contido no poluidor pagador quanto que não se confundem, sendo
que o primeiro referir-se-ia ao pagamento pela utilização de bens ou
recursos ambientais, possibilitando que o Estado cobre por sua
apropriação, como o artigo 5º, inciso IV da Lei nº 9.433/1997, Lei
da Política Nacional de Recursos Hídricos, cujo instrumento para
gestão da água é a cobrança pelo uso dos recursos hídricos.
Já o princípio do poluidor-pagador visa à prevenção e à
reparação dos danos ambientais. Para Cristiane Derani (1997, p.
158/159) o princípio do poluidor pagador possui caráter dúplice:
apresenta um caráter preventivo (Verursacherprinzip) e busca a
internalização dos custos gerados pelo dano ambiental e também a
internalização das externalidades negativas causadas pelos processos
produtivos, visando sua responsabilização em um caráter reparatório
(Verantwortungsprinzip), o que não constitui, contudo, uma licença
para poluir.
Assim, Cristiane Derani (1997, p. 159) afirma que ―com
a aplicação do princípio do poluidor-pagador, procura-se corrigir
este custo adicionado à sociedade, impondo-se sua internalização‖,
sendo que ―o causador da poluição arca com os custos necessários à
diminuição, eliminação ou neutralização deste dano‖.
Alexandra Aragão (2014, p. 208) afirma que a natureza
jurídica do princípio do poluidor-pagador começou como apenas um
princípio econômico, com o objetivo de atingir a máxima eficácia da
internalização dos custos, ascendendo posteriormente a princípio
geral de direito do ambiente e atualmente é um princípio de ordem
pública ecológica. Não corresponde a um fim em si mesmo, mas em
um instrumento para a realização concreta do direito ao meio
ambiente.
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Caracteriza-se por ser um princípio normativo, que se
concretiza por meio de inúmeros subprincípios de conteúdo mais
concreto, como o da precaução (ou potencial poluidor pagador); da
prevenção (ou incitamento); da prevenção dinâmica (ou
atualização); do equilíbrio do orçamento ambiental (ou da
redistribuição, ou da reparação indireta, ou da ―reciclagem dos
fundos‖); do produtor-eliminador (ou correção na fonte dos danos ao
ambiente) (ARAGÃO, 2014, p. 209).
O artigo 36 da Lei nº 9.985/2000 foi regulamentado pelo
Decreto nº 6.848/2009, que alterou e acrescentou dispositivos ao
Decreto nº 4.340/2002, regulamentando a compensação ambiental.
O Decreto prevê a instituição da Câmara de
Compensação Ambiental no âmbito do Ministério do Meio
Ambiente, para estabelecer prioridades e diretrizes para aplicação da
compensação ambiental; avaliar e auditar, periodicamente, a
metodologia e os procedimentos de cálculo da compensação, de
acordo com estudos ambientais realizados e percentuais definidos;
propor as diretrizes necessárias para agilizar a regularização
fundiária das unidades de conservação; e estabelecer diretrizes para
elaboração e implantação dos planos de manejo das unidades de
conservação.
A Câmara Federal de Compensação Ambiental - CFCA
é um órgão colegiado criado por meio da Portaria MMA nº 416, de 3
de novembro de 2010 e possui caráter supervisor e com o objetivo
de orientar o cumprimento da legislação referente à compensação
ambiental. É composta por membros dos setores público e privado,
da academia e da sociedade civil.
A destinação dos recursos é feita pelo Comitê de
Compensação Ambiental Federal – CCAF, órgão colegiado criado
no âmbito do IBAMA, instituído pela Portaria Conjunta nº 225, de
30 de junho de 2011 e presidido pelo IBAMA. Sua principal
atribuição é deliberar sobre a divisão e a finalidade dos recursos
oriundos da compensação ambiental federal para as unidades de
conservação beneficiadas ou a serem criadas.
Estabelece ainda o Decreto nº 6.848/2009 no Anexo a
metodologia de cálculo para o impacto ambiental, o qual será
verificado pelo IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis, a partir do estudo de impacto
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ambiental e seu relatório, considerando apenas os impactos
negativos. O impacto causado será levado em conta apenas uma vez
no cálculo, o qual deverá conter os indicadores do impacto gerado
pelo empreendimento e das características do ambiente a ser
impactado.
Não serão incluídos no cálculo os investimentos
referentes aos planos, projetos e programas exigidos no
licenciamento ambiental para mitigação dos impactos e os encargos
e custos incidentes sobre o financiamento do empreendimento,
inclusive os relativos às garantias e os custos com apólices e prêmios
de seguros pessoais e reais.
Prevê o Decreto ainda que a compensação ambiental
poderá incidir sobre cada trecho, naqueles empreendimentos em que
for emitida a licença de instalação por trecho.
Em relação ao Decreto, o procurador-geral da República
ajuizou Reclamação nº 17.364 no Supremo Tribunal Federal para
impugnar seu artigo 2º, por ofender a decisão do Tribunal no
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3378 acima
comentada.
Como fundamento para a Reclamação, o procuradorgeral afirma que restou impossibilitado à lei fixar valor mínimo da
compensação ambiental por empreendimento de significativo
impacto ambiental, sendo que a União estabeleceu no Decreto uma
fórmula abstrata para o cálculo da compensação ambiental,
prevendo, contudo, percentual máximo de impacto ambiental a ser
considerado, o que violaria o entendimento proferido na ADI.
A decisão da reclamação, relatada pelo Ministro Roberto
Barroso, foi pelo não seguimento. Entendeu a Corte Suprema que o
artigo 31-A do Decreto nº 4.340/2002, acrescido pelo Decreto
nº 6.838/2009, não afronta a autoridade do acórdão proferido na ADI
3.378, estando ausente a estrita pertinência entre o ato reclamado e o
dispositivo da decisão-paradigma, restando inaplicável a teoria da
transcendência dos motivos determinantes. Assim, não existiria
relação de estrita identidade entre o ato impugnado e o parâmetro de
controle.
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6 ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL Nº 896.863 – DF:
COMPENSAÇÃO X INDENIZAÇÃO
Cuida-se de recurso especial em sede de ação civil
pública interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios contra o Distrito Federal, a Companhia Urbanizadora da
Nova Capital do Brasil – NOVACAP e a Quacil - Construções,
Terraplenagem, que buscava a responsabilização por danos ao meio
ambiente causados por obra de pavimentação asfáltica. O Tribunal
de origem julgou procedente a ação em obrigação de fazer e
pagamento de indenização pelos danos ambientais irreversíveis,
atestados por prova técnica.
Entendeu o Tribunal de origem pela condenação em
obrigação de fazer e indenizar ao Distrito Federal e à Companhia
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, tendo em
vista que restou comprovado ter a construção da Via HI-60 e da
ponte sobre o Córrego Cabeça-de-Veado resultado na ocorrência de
danos ao meio ambiente, como a retirada da cobertura vegetal de
preservação permanente; a modificação da Área de Preservação
Permanente; a criação de um anteparo físico à livre circulação de
animais da unidade de conservação; impactos negativos pela
interrupção parcial do corredor ecológico, representado pela
descontinuidade da mata de galeria, gerada pela construção da ponte
e que dificultou o livre fluxo de animais em direção ao Lago
Paranoá; a quebra do tênue equilíbrio ecológico existente no
ecossistema mata ciliar; a restrição parcial à livre circulação de
animais silvestres, em função da via asfaltada (HI-60), que
intensificou o processo de insularização; e aumento da
vulnerabilidade da unidade de conservação nas proximidades da
obra.
Fundamentou o Tribunal a decisão na responsabilidade
objetiva pelos danos ambientais, prevista no artigo 14, parágrafo 1º,
da Lei nº 6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente) e
na inexistência de confusão entre compensação e indenização
ambiental, pois a primeira decorre de autorização administrativa, ou
seja, de atividade lícita, e na responsabilidade objetiva, independente
de ofensa à lei ou qualquer regulamento. Já a indenização decorre de
ato ilícito, o qual restou comprovado no caso em análise.
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Indignados, os réus da ação civil pública interpuseram
recurso especial, sob o fundamento de que fora violado o artigo 36,
caput e parágrafos, da Lei nº 9.985/2000, sob o argumento de que
não cabe indenização por danos ambientais causados pelo mesmo
fato ensejador da compensação ambiental, caracterizando bis in
idem. Argumento a NOVACAP que a indenização pelos danos
irreversíveis seria incompatível com o regulamento do licenciamento
ambiental, pois a compensação consistente em cessão de 440
hectares à unidade de conservação já havia ocorrido. Ademais, aduz
o Distrito Federal violação ao artigo 535, inciso II, do Código de
Processo Civil, por entender haver omissão do Tribunal por não se
referir expressamente ao artigo malferido, embora tenha trazido seu
conteúdo.
Aos recursos especiais, relatados pelo Ministro Castro
Meira, foi negado provimento à unanimidade, entendendo pela
manutenção do acórdão recorrido. Ante os fundamentos trazidos no
voto, o Relator aborda inicialmente o conteúdo do artigo 36 da Lei
nº 9.985/2000, julgado constitucional pelo Supremo Tribunal
Federal, à exceção do § 1º, na ADI 3378, conforme elucidado
anteriormente. Afirma o voto que a Corte Suprema, ao reconhecer a
constitucionalidade do dispositivo, reconheceu claramente a relação
entre a compensação ambiental e o princípio do usuário-pagador,
permitindo que recursos naturais sejam autorizados mediante
autorização do Poder Público competente.
Entendeu ainda o Relator que a compensação ambiental
é prévia, possuindo conteúdo reparatório para que o empreendedor
destine parte de seus esforços para equilibrar o uso dos recursos
naturais previstos no estudo de impacto ambiental com ações de
proteção do meio ambiente. A indenização, ao contrário, trata-se de
atitude posterior à ocorrência do dano, o qual deverá ser reparado ou
indenizado pelo degradador, conforme previsto no artigo 225, § 3º,
da Constituição Federal de 1988. Por tais razões, não se inclui no
âmbito do dano posterior aquele prévio previsto e autorizado pelos
órgãos ambientais no estudo prévio no processo de licenciamento, já
devidamente compensado.
Para o Relator, acertadamente, os institutos da
compensação e da indenização têm natureza distinta, não
configurando, portanto, bis in idem a cobrança de indenização por
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danos posteriores com a compensação feita anteriormente ainda na
fase de implantação do projeto, vinculada ao conteúdo do estudo
prévio de impacto ambiental, constitucionalmente previsto.
Sobre a importância do estudo de impacto ambiental, o
Relator em seu voto afirma que é claramente vinculado à garantia do
direito ao meio ambiente equilibrado e corresponde à melhor
expressão legislativa dos princípios da publicidade e da participação
popular.
Quanto à compensação ambiental prevista na Lei nº
9.985/2000, o Relator afirma que o estudo compreende duas
conclusões necessárias para que haja a compensação: a viabilidade
ambiental do empreendimento e a percepção do potencial impacto a
ser causado pela futura utilização de recursos ambientais para sua
realização. Assim, observa-se que a compensação não seria possível
quando o projeto for inviável ou quando não há a visualização do
dano, devendo o estudo mensurar este dano provável e indispensável
à atividade e também determinar as condicionantes para reduzir
estes impactos ou evitar os danos colaterais.
Para o Relator, portanto, a compensação ambiental
prevista na Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação,
em interpretação conforme à Constituição Federal brasileira, é
restrita aos danos previstos no estudo prévio de impacto ambiental e
seu respectivo relatório, sendo que estes devem ser absolutamente
necessários e inevitáveis para a instalação do empreendimento.
Assim, os danos não contemplados no estudo e também
os evitáveis não estão sujeitos à compensação: os primeiros, caso
ocorram, poderão ensejar dever de reparação ou indenização e os
segundos devem ser evitados à custa do empreendedor, tudo como
medida de limitação da utilização de recursos naturais e do
cumprimento do dever de zelar pelo meio ambiente, bem de uso
comum do povo.
Analisando o caso, o Relator entendeu que o Tribunal a
quo acolheu laudos técnicos que comprovavam serem os danos
causados permanentes e que poderiam tomar maiores proporções se
não houvesse a devida conservação. Afirma que a indenização
fixada em R$ 116.532,00 (cento e dezesseis mil, quinhentos e trinta
e dois reais) estaria justificada pela existência de danos ambientais
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gerados pela obra que não foram contemplados por medidas que os
minorassem ou evitassem.
Portanto, não haveria como fundamentar a compensação
entre o dano fixado na sentença e a cessão de terras para unidade de
conservação tanto pela falta de respaldo no artigo 36 da Lei nº
9.985/2000, quanto pela existência de danos que poderiam ser
evitados ou minorados por medidas não tomadas pelos recorrentes.
Concluiu o Relator afirmando que o simples fato de o
Governo do Distrito Federal gravar determinado espaço como área
de conservação ambiental não lhe permite degradá-lo como queira
como queria.
Da análise dos fundamentos constantes do acórdão ora
em análise e de tudo o que foi exposto, é possível identificar que o
julgamento do presente Recurso Especial contribuiu para elucidar a
discussão acerca do tema da compensação ambiental, inovador e de
grande importância para prevenção de danos ambientais, no sentido
de confirmar a necessidade de que sejam exigidas tanto a
compensação ambiental dos danos previstos no estudo prévio de
impacto ambiental e quanto da indenização pelos danos não
previstos causados e da possibilidade de cumulação entre ambas,
visando a proteção do meio ambiente para as presentes e futuras
gerações.
7 CONCLUSÃO
Após quinze anos da promulgação da Lei que institui o
Sistema Nacional das Unidades de Conservação, verifica-se que
muitos foram os aspectos positivos, como o aumento do número de
espaços protegidos, que protegem importantes áreas e ecossistemas e
que trazem uma limitação à atividade predatória do ser humano
sobre a natureza, para preservação dos processos ecológicos
essenciais e da biodiversidade brasileira, e da conscientização sobre
a importância do meio ambiente, mediante unidades de proteção
integral e também de uso sustentável.
Um dos aspectos mais controvertidos da Lei está
presente no instituto da compensação ambiental, previsto no artigo
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36. O artigo prevê que os danos ambientais verificados no estudo
prévio de impacto ambiental, quando necessários e não sendo
possível sua eliminação, devem ser previamente compensados,
mediante a conservação ou implantação de unidade de conservação
de proteção integral, salvo se o empreendimento impactar unidade
específica, caso em que esta deverá ser a beneficiada.
O instituto busca efetivar o princípio do usuário-pagador
e do poluidor-pagador, sendo sua natureza jurídica a de reparação
prévia ou antecipada dos danos futuros, sendo essencial quando não
há tecnologia disponível para evitar que certos danos sejam causados
em empreendimentos que sejam considerados essenciais.
Sobre a compensação ambiental, foi visto que foi
declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, com
exceção de expressão contida em seu parágrafo 1º. Uma das
principais discussões acerca do instituto era que caracterizaria bis in
idem quanto à futura indenização dos danos causados.
Entretanto, conforme visto pela doutrina especializada e
pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Recurso Especial nº 896.863-DF, a compensação ambiental
prevista na Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação é
restrita aos danos previstos no estudo prévio de impacto ambiental e
seu respectivo relatório, sendo que estes devem ser absolutamente
necessários e inevitáveis para a instalação do empreendimento.
Assim, os danos não contemplados no estudo e também
os evitáveis não estão sujeitos à compensação, mas à indenização
futura. Por tais motivos não caracteriza dupla imputação, sendo
institutos jurídicos diversos e com diferentes finalidades.
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André Olavo Leite1
Resumo: Apesar de seu caráter inovador e de sua particular significância no
contexto brasileiro, o conceito de Áreas de Proteção Ambiental (APA) continua a
ser objeto de grande número de críticas. Este trabalho procura aprofundar o debate
sobre essas áreas, ao identificar se as dificuldades ligadas a esse modelo de área
protegida podem ser reputadas ao próprio modelo jurídico de APA. Com esse
objetivo, em um primeiro momento o trabalho demonstra que o conceito de APA
tem origem no conceito português de Parques Naturais, que por sua vez
corresponde a um transplante do modelo francês de Parcs Naturels Régionaux, e
essa constatação permite questionar se a problemática ligada a esse modelo de
área protegida é inerente ao próprio modelo que foi importado, ou se ela é fruto da
qualidade do seu transplante para o direito brasileiro. Afim de esclarecer essa
questão, são apresentados, analisados e comparados os dois modelos estrangeiros
mencionados e o modelo brasileiro de APA, demonstrando que o transplante desse
conceito para a legislação brasileira apresenta uma série de deficiências,
principalmente porque as preocupações e objetivos que levaram o legislador
estrangeiro a pensa-lo, não foram acolhidos pelo modelo brasileiro. Por fim,
mostra-se que, como os problemas sociais que inspiraram a criação do modelo
estrangeiro frequentemente podem ser observados em diferentes regiões
brasileiras, a deficiência do transplante que deu origem às APA tem levado o
legislador estadual a criar novos tipos de unidades de conservação baseados no
modelo que inspirou a criação das APA.
Palavras-chave: Direito comparado. Direito Ambiental. Áreas Protegidas. Áreas
de Proteção Ambiental.
Abstract: Despite its innovative character and its particular significance in the
Brazilian context, the concept of ―Áreas de Proteção Ambiental‖ (APA) continues
to receive a number of criticisms. This paper aims at identifying if the problems
pointed out on that concept of protected areas are related to its legal
characteristics. In a first moment, we show that the concept of APA is a transplant
of the Portuguese concept of ―Parques Naturais‖, which in its turn is a transplant

1

Membro do laboratório GεF (EGST, Le Mans, França) e da Société Française pour le Droit de
l‘Environnement. Doutorando do Conservatoire National des Arts et Métiers (heSam université), com
tese em cotutela com o Programa de Pós Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa
Catarina (Brasil). Bolsa École Doctorale Abbé Gregoire (França).
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of the French concept of ―Parcs Naturels Régionaux‖. The recognition of the
foreign origins of the concept of APA, allows us to enquire if the problems
identified in the concept of APA are inherent to the concept that was transplanted
to Brazilian law, or if they are the result of its transplant. In order to address that
question, we present, analyse and compare the Portuguese concept of ―Parques
Naturais‖, the French concept of ―Parcs Naturels Régionaux‖ and the Brazilian
concept of APA, demonstrating that their transplant to Brazilian law presents
several problems, specially because the main objectives that led the foreign
legislator to create it, were not transplanted to Brazilian law. As a result, the
features of the Brazilian concept of APA are very different and led to results very
different from those expected, and in the last part of the paper we show that,
because Brazil‘s national legislation lacks a concept of protected areas similar to
those of ―Parques Naturais‖ and ―Parcs Naturels Régionaux‖, some Brazilian
federated States have in recent years enacted their own concepts of protected areas
similar to them.
Key-words: Comparative Law.
Environmental Protection Areas.

Environmental

Law.

Protected

Areas.

1 INTRODUÇÃO
A categoria das Áreas de Proteção Ambiental (APA)
surgiu no ordenamento jurídico brasileiro no começo da década de
1980, inovando por ser a primeira categoria de área protegida2 do
direito nacional a permitir a afetação de terras privadas - e a
consequente permanência de populações residentes, e a buscar a
conciliação das atividades e interesses econômicos dessas
populações com a conservação dos elementos naturais. Embora não
se trate do primeiro modelo brasileiro de área protegida a buscar
integrar conservação e exploração controlada dos recursos naturais 3,
trata-se sem dúvida de uma categoria inovadora, pois introduziu no
ordenamento nacional os primeiros traços de uma tendência que
atualmente se encontra presente em boa parte dos direitos dos

2

3

Neste trabalho empregamos o conceito de área protegida mais amplamente aceito pelas comunidades
científica e politica, que é aquele elaborado e mantido pela União Internacional para Conservação da
Natureza. Como tivemos ocasião de mostrar em outros trabalhos, trata-se do conceito de área
protegida que serviu como base para o conceito de área protegida da Convenção sobre diversidade
biológica (cujo anteprojeto foi elaborado pela UICN), que por sua vez serviu de inspiração para o
conceito de unidade de conservação da Lei no 9.985 de 18 de julho de 2000.
Esse mérito pertence à categoria das Florestas Nacionais (FLONA), criada em 1934.
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países: áreas protegidas habitadas e com uma clara preocupação com
o desenvolvimento econômico local.
Apesar de seu caráter inovador e de sua particular
significância, por ter surgido em um contexto de grandes críticas aos
reassentamentos de populações tradicionais para a criação de áreas
protegidas (e em um país que ganhava destaque na mídia
internacional por esse tipo de prática4), o conceito de APA continua
a ser objeto de críticas, que embora estejam longe de serem
unânimes5, partem do próprio seio do movimento conservacionista
brasileiro. Embora algumas dessas críticas também sejam feitas
especificamente ao uso que as autoridades públicas fazem desse
instrumento, em geral elas se referem ao próprio modelo jurídico
presente na legislação, afirmando que a criação desses espaços não
garante uma proteção eficaz dos recursos naturais neles contidos, e
que trata-se de um mero instrumento de zoneamento.
Este trabalho procura aprofundar esse debate, ao
identificar os motivos que levaram à sua criação, qual o interesse em
sua inclusão no direito brasileiro e se as críticas que essas áreas
protegidas vêm recebendo efetivamente devem ser imputadas ao seu
modelo jurídico.
Para responder a essas questões, em um primeiro
momento o trabalho analisa as origens do instrumento jurídico das
APA, demonstrando que se trata de um conceito do direito
estrangeiro que foi recepcionado pelo ordenamento brasileiro. Essa
constatação permite questionar se a problemática ligada a ele se
encontra no próprio modelo de área protegida que foi importado (ou
seja, se o problema seria inerente ao modelo estrangeiro), ou se o
problema está ligado ao seu transplante para o direito.

4

5

Um exemplo mais recente pode ser visto na matéria ―Conservation and the rights of tribal people
must go hand in hand‖ publicada no jornal britânico The Guardian (WOODMAN, 2015).
Um exemplo particularmente interessante de visões contraditórias sobre esse instrumento pode ser
visto em publicações respectivamente de Maria Tereza Jorge Pádua e Paulo Nogueira Neto, duas
importantes figuras do movimento conservacionista brasileiro. Enquanto a primeira afirma que essas
áreas protegidas ―não passam de um ordenamento territorial‖ e que elas ―confundem a opinião
pública pois, na maioria dos casos [...], não diferem das áreas vizinhas a elas‖ (PÁDUA, 2001, p.
427, 430), o segundo afirma que trata-se de um tipo de área protegida que ―alcançou grande sucesso
desde o seu inìcio‖ (NOGUEIRA-NETO, 2001, p. 364).
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Na sequência, portanto, o conceito jurídico de Parcs
Naturels Régionaux (PNR), no qual as APA brasileiras foram
inspiradas, é apresentado em linhas gerais, buscando identificar o
contexto social em que ele foi criado e a quais preocupações
específicas o legislador francês buscava responder com a criação
desse modelo de área protegida. Mostra-se que, em seu país de
origem, o conceito de PNR conheceu grande sucesso e permitiu
tratar de forma sistêmica uma série de necessidades sociais,
constituindo um verdadeiro instrumento de desenvolvimento
econômico calcado na proteção do patrimônio cultural e natural.
Não por acaso, ele foi transplantado para diversos outros sistemas
jurídicos nas décadas seguintes, com maior ou menor sucesso.
Depois, é analisado o modelo português de Parques
Naturais, por sua vez oriundo do conceito francês de PNR,
mostrando que o transplante desse conceito teve como objetivo
combater os mesmos problemas que haviam levado à criação do
conceito de PNR na França alguns anos antes. Por esse motivo, ele
preservou a maior parte das características que diferenciam o
modelo de PNR dos mais de quarenta instrumentos jurídicos de
proteção dos espaços naturais com que conta o direito francês.
Continuando, o trabalho analisa o modelo brasileiro de
APA à luz dos conceitos de PNR e de Parques Naturais,
demonstrando que o transplante desse conceito para a legislação
brasileira apresenta uma série de deficiências, principalmente porque
as preocupações iniciais que estavam presentes e levaram o
legislador estrangeiro a pensa-lo, não foram acolhidas pelo modelo
brasileiro. Mostra-se que essa simplificação do conceito preservou
tão somente seu caráter de instrumento de zoneamento, perdendo-se
as principais características que o definem no direito estrangeiro.
Por fim, mostra-se que, como os problemas que
inspiraram a criação do modelo estrangeiro frequentemente podem
ser encontrados em algumas regiões brasileiras, e como esses
problemas não foram contemplados de maneira satisfatória pelos
instrumentos existentes no ordenamento brasileiro, em pelo menos
dois casos a deficiência do transplante que deu origem às APA levou
o legislador estadual a criar novos tipos de unidades de conservação
que possuem ligação próxima com o modelo francês de Parcs
Naturels Régionaux.
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2 AS ORIGENS DO MODELO DE ÁREA DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL
O comparatista escocês Alan Watson (WATSON, 1996,
p. 335) certa vez afirmou que ―na maior parte dos lugares e na maior
parte das vezes, empréstimos6 são a mais frutífera forma de evolução
do direito‖. Segundo esse autor, ―empréstimos‖ (uma metáfora para
o conceito de transplantes legais, cunhado por ele no início dos anos
1970) têm por objeto ―regras de direito [...] – instituições, conceitos
legais e estruturas que são emprestadas, e não o espírito do
ordenamento jurìdico‖ e podem ser definidos como ―a migração de
uma regra ou de um sistema de leis, de um país para outro, de um
povo para outro‖ (WATSON, 1993, p. 21). Além disso, segundo ele,
esses transplantes legais podem ocorrer ―em todos os tamanhos e
formas: do empréstimo de uma única regra até (teoricamente) quase
um ordenamento inteiro‖ (WATSON, 1996, p. 335). Apesar de
algumas críticas que a teoria dos transplantes legais continua a
receber, ela permanece particularmente influente na ciência do
direito comparado, constituindo uma tradição de pesquisa
particularmente prolífica e que vem buscando compreender melhor
as condições e implicações da circulação de conceitos legais entre
países doadores e receptores, por assim dizer.
Embora esse fato não tenha chamado muita atenção da
doutrina nacional, o direito brasileiro que trata da proteção dos
espaços naturais é um campo particularmente fértil para esse tipo de
análises, pois, a julgar pelo que se observa nesse nicho específico do
direito, é possível que Watson esteja realmente certo: diversos dos
seus conceitos e modelos têm origem em ordenamentos jurídicos
estrangeiros, e foram transplantados para o direito brasileiro com
6

O termo original é ―borrowings‖. Tradicionalmente o termo empregado pela doutrina comparatista,
especialmente até meados do século XX, é recepção do direito (ver, por exemplo, Imre Zajtay
(1957)). A partir da segunda metade do século XX, com a própria evolução da disciplina do direito
comparado, outras variações desse conceito foram sendo elaboradas, buscando explicar em maior
detalhe o processo de importação e exportação de conceitos jurídicos entre diferentes ordenamentos e
no seio de um mesmo ordenamento. Por exemplo, o jurista italiano Rodolfo Sacco prefere o conceito
de formantes legais, ao passo que o jurista e sociólogo alemão Gunther Teubner utiliza o conceito de
irritantes legais, termos esses que possuem implicações ligeiramente diferentes. Um terceiro caso,
particularmente influente, é o do conceito de transplantes legais, formulado por Watson como parte
de sua teoria de que o principal meio de evolução dos direitos dos paìses é o ―transplante‖ de partes
(maiores ou menores) da legislação de outros países.
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objetivos e características jurídicas mais ou menos diferentes
daquelas de seus ordenamentos originários.
Um desses casos concerne especificamente as Áreas de
Proteção Ambiental brasileiras, que surgiram no ordenamento
jurídico brasileiro no início da década de 1980, inovando por serem
as primeiras áreas protegidas brasileiras a permitir a afetação de
terras privadas e a permanência de populações residentes. Desde
muito a doutrina brasileira vem reconhecendo as origens
estrangeiras desse conceito, e frequentemente nota-se que ele possui
caracterìsticas semelhantes às dos ―Parques Naturais europeus‖
(MEDEIROS, 2006, p. 54), ou até mesmo das Reservas do
Programa Man and Biosphere da UNESCO (PÁDUA, 2001, p. 425).
Essas, aliás, mais tarde deram origem a um instrumento jurídico
específico no direito brasileiro (Reservas da Biosfera, contemplado
na Lei no 9.985/2000 mas hors Sistema Nacional de Unidades de
Conservação), e nesse caso essas duas categorias corresponderiam a
mais uma redundância, dentre as diversas que frequentemente são
apontadas na Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação
da Natureza (SNUC).
Esse não é o caso7, pois segundo o próprio proponente
do modelo brasileiro de APA, o ambientalista brasileiro Paulo
Nogueira Neto (à época Secretário Especial do Meio Ambiente,
cargo equivalente ao do atual Ministro do Meio Ambiente), de fato a
inspiração para ―trazer‖ esse modelo para o Brasil foram os Parques
Naturais portugueses, que ele havia visitado alguns anos antes
(NOGUEIRA-NETO, 2001, p. 364).
Segundo esse autor, em Portugal ele teve contato com a
equipe governamental responsável por assuntos ambientais, com
quem visitou o Parque Natural da Arrábida, situado no distrito de
Setúbal. Inspirado nesse exemplo, ele teve a ideia de ―fazer algo
semelhante neste lado do Atlântico‖, e juntamente com o senador
Aloísio Chaves, discutiram, adaptaram à realidade brasileira e
encaminharam ao Executivo o projeto que se tornou a Lei no 6.902

7

Trata-se, portanto, de um modelo de área protegida distinto das Reservas da Biosfera, que, como dito,
no Brasil correspondem a um instrumento específico do direito interno, diferentemente de outros
países que preferiram proteger os espaços naturais correspondentes por meio de instrumentos
jurídicos que já existiam em seus ordenamentos.
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de 27 de abril de 1981, que ―dispõe sobre a criação de Estações
Ecológicas, Áreas de Proteção Ambiental e dá outras providências‖.
Ainda de acordo com ele, a possibilidade de estabelecimento de
limitações de uso aos proprietários das terras afetadas foi uma
questão central em suas discussões com o senador Chaves, e embora
a primeira proposta apresentada a ele contivesse ―restrições que
foram consideradas excessivas‖, sua segunda proposta foi aceita de
pleno.
De fato a questão da possibilidade de estabelecimento de
limitações de uso aos proprietários das terras afetadas constitui um
elemento central não apenas do modelo português de Parques
Naturais, mas também do modelo francês de Parcs Naturels
Régionaux (PNR), que é a verdadeira origem desse conceito de área
protegida. Mas, como se verá a seguir, em seu contexto de origem
esse modelo possui outras características fundamentais que o
distinguem das mais de quarenta categorias de áreas protegidas
existentes no ordenamento francês. Mais que isso, o zoneamento não
constitui um fim em si próprio e é elemento meramente instrumental
nesse modelo de área protegida, cujas demais características lhe
permitem responder a uma série de problemáticas interdependentes,
através da busca por um novo modelo de desenvolvimento
socioeconômico calcado na defesa do patrimônio natural e do
patrimônio cultural associado.
3 DOS PARCS NATURELS RÉGIONAUX FRANCESES AOS
PARQUES NATURAIS PORTUGUESES
O modelo de Parques Naturais surgiu na legislação
portuguesa por meio do Decreto-Lei no 613 de 27 de julho de 1976,
que em seu preâmbulo informa tratar-se de um desdobramento (a) da
lei de 9 de 19 de junho de 1970, que havia inovado no ordenamento
do paìs ao permitir o estabelecimento de ―reservas com diferentes
objectivos específicos que ficavam sujeitas ao regime florestal
obrigatório8‖; e (b) da criação da Secretaria de Estado do Ambiente
8

O decreto-lei de 1976 substituiu integralmente a lei de 1970, que havia, dentre outras coisas,
recepcionado o modelo de Parques Nacionais. Até 2015, apenas um parque desse tipo foi criado no
pais.
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alguns anos antes, que permitiu ao país adotar uma perspectiva de
―acção integrada de todos os aspectos que influenciam o ambiente 9‖
(PORTUGAL, 1976a).
Segundo esse documento, a introdução no direito
português da ―concepção europeia de parque natural‖ iria ao
encontro das ―realidades geográficas e demográficas do Paìs, cujas
paisagens humanizadas resultam de uma intervenção por vezes
milenária e praticamente estendida a todo o espaço físico do
território‖ (PORTUGAL, 1976a). De fato, seguindo o exemplo
notório do modelo americano de National Parks - que desde um
século antes vinha sendo incorporado às mais diferentes legislações
pelo mundo, inclusive a Brasileira e a Portuguesa - trata-se também
de um transplante legal, mas dessa vez tendo como base o modelo
francês de Parcs Naturels Régionaux (FRADE, 1999, p. 80).
3.1 Parques naturais à la française
As origens desse modelo na realidade podem ser
traçadas até 1964, quando o ministério da agricultura francês
confiou à recém-criada Délégation interministérielle à
l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale (DATAR) a
missão de planejar um modelo de parques menos rígido que aquele
de parques nacionais, reservados essencialmente a áreas desabitadas
ou esparsamente habitadas10. A DATAR, literalmente ―Delegação
interministerial para o ordenamento do território e a atratividade

9

O que o legislador português quer dizer, nesse caso, é que a Secretaria de Estado do Ambiente tinha
objetivos mais amplos do que a conservação do aspecto natural do ambiente, isso é, que sua missão
era proteger o ambiente em sentido mais amplo, incluindo seus aspectos artificiais e culturais. Daí a
necessidade de criar ou importar outros modelos de áreas protegidas.

10

Para que o modelo americano de parques nacionais pudesse ser recepcionado pelo direito francês,
algumas adaptações foram feitas de forma a conciliar esse modelo com as características
demográficas, culturais e geográficas do país. Assim, desde seu transplante para o direito francês em
1960, o modelo de Parcs Nationaux conta com um sistema de zoneamento com o objetivo de
permitir a permanência de populações locais, notadamente nas tradicionais paisagens de montanha do
paìs. Para mais informações, ver nosso artigo ―Desenvolvimento sustentável no paradigma francês de
parques nacionais‖ (OLAVO LEITE, 2013); o artigo ―Parcs nationaux : fin ou renouveau d'un
modèle juridique ?‖ de Raphaël Romy (2007); e principalmente o capìtulo ―L‘émergence de l‘idée de
parc national en France : de la protection des paysages à l‘expérimentation coloniale‖ de Adel Selmi
(2009).
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regional‖, tem como objetivo preparar as orientações e pôr em
práticas as políticas públicas em matéria de ordenamento e de
desenvolvimento do território, ―fazendo com que as diferentes
instituições públicas ajustem suas ações respectivas [...] e façam
convergir os meios de que elas dispõem, rumo aos objetivos que
globalmente ultrapassam a responsabilidade e a ação de cada uma
delas‖. Por contar com uma missão evidentemente multidisciplinar e
multi-institucional, ―que requer constantemente a possibilidade de
recorrer à mediação e à [uma] autoridade [superior]‖ (FRANCE,
2015), institucionalmente ela se encontra sob a autoridade direta do
Primeiro Ministro do pais.
A atribuição a ela da tarefa de criar um novo modelo de
área protegida está ligada ao reconhecimento, pelo governo francês
de então, não apenas de que essa comissão conta com a necessária
amplitude temática e de objetivos, mas principalmente de que a
estratégia tradicional das áreas protegidas poderia ser adaptada para
responder simultaneamente a uma série de desafios que vinham se
apresentando e que tinham como elemento de ligação a questão do
ordenamento do território, tema que, como se verá adiante, vinha
sendo formulado na França desde a década de 1940 e havia ganho
especial interesse durante as chamadas ―Trente Glorieuses‖, o
período que se seguiu à Segunda Guerra Mundial.
Trata-se de uma época lembrada principalmente pela
intensa modernização tecnológica e pelas profundas transformações
nas estruturas sociais do país. Apesar dos grandes avanços
econômicos e tecnológicos que propiciou, e em grande medida por
causa deles, esse período também se caracterizou pelo (a)
empobrecimento das velhas regiões rurais do país, (b) por
acentuadas taxas de êxodo das populações rurais, (c) pelo inchaço
das grandes cidades, (d) pela multiplicação de centros urbanos
carentes de espaços verdes e de descanso; e, evidentemente, (e) pela
crescente degradação dos espaços naturais e seminaturais franceses
que historicamente vinham sendo ocupados e explorados por meio
de técnicas tradicionais, e que têm nessas atividades e nessas
populações elementos importantes da identidade cultural regional e
nacional (BARON-YELLÈS, 2005).
São essas transformações, em particular, que levam as
autoridades públicas francesas a reconhecerem que (a) o caractere
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específico das paisagens regionais francesas poderia ser um
elemento importante na reconversão de suas velhas regiões
industriais e rurais, atraindo potenciais investidores e fixando as
populações locais em suas próprias regiões de origem, que (b) seria
possível associar outras estratégias a esse desenvolvimento regional,
para limitar a consumação dos espaços verdes peri-urbanos e
garantir a manutenção de espaços de lazer ao ar livre próximos das
cidades e que (c) para dar conta da crescente necessidade de
proteção da diversidade biológica e de aumento das superfícies
afetadas, seria necessário desenvolver instrumentos jurídicos
capazes de conciliar a conservação do patrimônio natural com a
presença humana, evitando os altos custos de desapropriação
impostos pelos parques nacionais (BARON-YELLÈS, 2005). Em
suma, à época se identificou que seria possível desenvolver um
instrumento capaz mobilizar as populações das regiões em torno de
um projeto de desenvolvimento comum, baseado na valorização das
suas riquezas naturais e culturais.
É nesse contexto que entre 25 e 30 de setembro de 1966 a
DATAR organiza em Lursen Provence as Journées Nationales
d’É tudes sur Les Parcs Naturels Régionaux, que reúnem uma centena
de personalidades de diferentes setores da sociedade (sociólogos,
arquitetos, dirigentes de associações de proteção da natureza e de
turismo, artistas, técnicos, políticos, agricultores, madeireiros, dentre
outros) para debater e dar forma ao conceito de Parcs Naturels
Régionaux (CHIVA, 2008, p. 19).
O decreto de criação (Décret n°67-158) dos PNR,
assinado por Charles de Gaulle em 1 março de 1967, conferiu ao
modelo de PNR as seguintes características11:
a) São compostos pela totalidade ou parte do território
de uma ou diversas communes (art. 1);
b) Afetam territórios que apresentam um ―interesse
particular‖ e que merecem ser protegidos e
organizados em função da qualidade de seu
11

A análise que se segue se ateve ao regime jurídico dos PNR tal qual estabelecido inicialmente.
Posteriormente diversas dessas características foram modificadas, mas essas modificações não são
pertinentes no contexto deste trabalho, pois o objetivo aqui é comparar o modelo de PNR que serviu
de base para o conceito de Parques Naturais em Portugal, e depois de APA no Brasil.
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patrimônio natural e cultural, do turismo e do bemestar e do repouso humano (art. 1). Note-se que a
abordagem escolhida pelo autor do decreto é tratar os
bens naturais e culturais associados como elementos
igualmente importantes do patrimônio nacional, que
devem estar simultaneamente presentes na área a ser
afetada.
c) A iniciativa do pedido de criação da área protegida
pertence unicamente às próprias communes que
poderão ter seus territórios totalmente ou
parcialmente afetados (art. 4). Além de dar maior
autonomia aos poderes públicos locais, em um país
historicamente centralizador, como consequência
frequentemente os prefeitos realizam audiências
públicas e sufrágios locais, buscando informar,
convencer e consultar a população local do interesse
em afetar uma parte ou a totalidade de seu território.
d) Após submetido o pedido de criação pelas communes
interessadas, ele é analisado por uma comissão
dirigida pelo Primeiro Ministro e coordenada pela
DATAR, e que é composta por representantes dos
ministérios encarregados da cultura, do interior, da
economia, da infraestrutura, da agricultura, da
juventude, dos esportes e do turismo (art. 2).
e) A criação do parque é subordinada à elaboração de
uma Carta constitutiva que deve comportar uma
série de documentos e definições: determinação do
organismo público ou privado responsável por sua
gestão e pela animação12 da área; participação de
representantes dos habitantes e proprietários locais na
gestão do parque; zoneamento; plano de realização
da infraestrutura necessária e seus respectivos modos
de financiamento (art. 5). A elaboração dessa Carta
segue um rito específico, que conta com enquetes

12

O termo original empregado pelo Presidente francês é animer, que pode significar, dentre outras
coisas, ―dar vida ou aparência de vida‖; ―dar movimento‖; ―inspirar alguém ou impulsionar a agir‖ e
―tornar algo mais vivo, mais vìvido‖ (LAROUSSE, 2015).
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públicas e a manifestação de uma série de entidades
setoriais.
Posteriormente outros elementos seriam acrescentados
ao regime jurídico desses espaços, como forma de reforçar seu
caractere de valorização dos bens patrimoniais naturais e culturais
locais, e de integração das populações locais nos objetivos de
proteção desse patrimônio. No entanto, já em sua origem esse
modelo contava com características que lhe dão feições únicas
(GUIGNIER; PRIEUR, 2012, p. 53) em comparação com outros
modelos de áreas protegidas cuja efetividade se baseia unicamente
no poder de polícia, e que nesse sentido se caracterizam por aquilo
que os juristas e cientistas políticos anglófonos chamam command
and control. Como se verá à seguir, boa parte dessas características
foram posteriormente transplantadas para o direito português.
Quase cinquenta anos depois, a França conta com 49
desses parques em sua área metropolitana13, que cobrem cerca de 8,5
milhões de hectares ou 15% do território francês, e que afetam a
totalidade ou uma parte do território de 4.315 communes14, nas quais
vivem mais de 4 milhões de pessoas (FÉDÉRATION DES PARCS
NATURELS RÉGIONAUX DE FRANCE, 2015). Embora os
resultados de cada parque nem sempre estejam à altura das
expectativas dos envolvidos, diversos estudos mostram que a
qualidade ambiental (área total coberta por vegetação florestal,
arbustífera ou herbácea; número e quantidade de espaços urbanos
verdes; redução no uso agrotóxicos; preservação de habitats e de
espécies frágeis; diversificação e redução do impacto ambiental das
atividades agropastoris; dentre outras) e socioeconômica
(valorização econômica dos bens e serviços produzidos na área do
parque; manutenção da população rural em suas atividades
tradicionais; menores taxas de desemprego; emprego e renda

13

Em territórios ultramarinos existem outros dois, um na Guiana e outra na Martinica, que cobrem
cerca de 7% do território combinado de ambos (INPN, 2015).

14

Na hierarquia francesa das administrações territoriais, as communes correspondem
aproximadamente aos municípios brasileiros. Em ordem de grandeza, elas são seguidas pelos
départements, pelas régions e finalmente pelo governo nacional.
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baseados no turismo15) das áreas do parque são significativamente
superiores à média do restante do território francês (MEDDE, 2014).
3.2 O transplante do conceito de PNR para o ordenamento
português
Como visto, o Decreto-Lei no 613/76 de 27 de Julho, que
acrescentou ao rol das áreas protegidas portuguesas o conceito de
Parques Naturais, estabelece que ―a introdução […] da concepção
europeia de parque natural vem de encontro [sic] às realidades
geográficas e demográficas do País, cujas paisagens humanizadas
resultam de uma intervenção por vezes milenária e praticamente
estendida a todo o espaço fìsico do território‖.
Na sequência, ele estabelece inequivocamente uma
relação entre preservação dos valores culturais, paisagísticos e
naturais, que são de fato as preocupações que sustentam a introdução
desse e de outros modelos de áreas protegidas no ordenamento do
pais:
A definição de objectos, sítios, conjuntos e lugares
classificados vêm preencher uma lacuna, quer não só
da Lei 9/70, como também da restante legislação de
protecção cultural. De facto, apenas a classificação e o
restauro de monumentos não é suficiente para garantir
a permanência dos valores culturais da paisagem
portuguesa.
Estes valores, marcos indispensáveis da cultura e
educação de um povo, tais como a árvore centenária,
a azenha e o povoado rural, o recorte da paisagem
marcado pelas penedias ou pela obra do homem, são
também, por outro lado, motivos indispensáveis de
agrado e caracterização própria sem os quais não há
turismo (PORTUGAL, 1976a, nosso destaque).

15

Em comparação com o restante do território francês, as communes afetadas em PNR dispõem de um
número menor de leitos (entendidos como o potencial de acomodação em hotéis, campings, chalés e
hospedagens) em relação à sua área (leitos/km2), mas uma taxa duas vezes maior de leitos em relação
à sua própria população (leitos/habitante) e uma economia turística que gera duas vezes mais
empregos (MEDDE, 2014, p. 54).
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E por fim ele deixa claro o papel meramente
instrumental do zoneamento no quadro mais amplo de ordenamento
do território:
Por outro lado, há que completar a intervenção no
ordenamento biofísico do território com a introdução
de conceitos e de critérios de salvaguarda, e racional
gestão de recursos naturais, alargando as intenções da
conservação da natureza e da protecção das paisagens
ao planeamento básico. Estes aspectos são
fundamentais para uma política de desenvolvimento
económico com base nas potencialidades do território
e na sua população (PORTUGAL, 1976a, nosso
destaque).

Segundo a doutrina especializada, também o conceito de
ordenamento territorial é de certa forma uma criação francesa
(aménagement du territoire), pois se embora determinados
elementos de planejamento urbano e regional podem ser
identificados em diversos exemplos históricos, foram os franceses, a
partir dos anos 1940 e mais notadamente durante o período da
reconstrução que se seguiu à Segunda Guerra Mundial, que
desenvolveram o modelo de planificação que contemporaneamente
serve de base para o direito e as políticas públicas de diversos países,
inclusive as portuguesas (FRADE, 1999).
Segundo o jurista espanhol Martín Bassols Coma (1981,
p. 46–48), cujo país também adotou o modelo francês de
ordenamento do território, o modelo francês de aménagement du
territoire distingue-se principalmente por (a) uma forte ligação com
os objetivos progressivamente definidos pela planificação
econômica nacional; (b) um enfoque centralista que não obstante
permite o desenvolvimento de planejamentos de cunho regional e
descentralizados; e (c) pela sua flexibilidade metodológica, que
permite integrar múltiplos enfoques (geográficos, econômicos,
físicos) e incorporar todo tipo de novas tendências que vão sendo
identificadas (qualidade de vida, proteção da natureza e do meio
ambiente, dentre outras). Nesse sentido, o ―modelo francês‖
corresponde a um projeto de ―valorização do espaço e do território, a
partir de uma perspectiva da político-econômica e em função [...] da
busca por uma adequada localização das atividades econômicas e
dos assentamentos humanos‖ (BASSOLS COMA, 1981, p. 46–48).
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Assim como ocorre com os PNR na França
(GUIGNIER; PRIEUR, 2012, p. 53–58), o decreto-lei português de
1976 inclui o instrumento dos Parques Naturais no quadro mais
amplo do ordenamento do território (entendido de forma mais
complexa e multifacetada do que o simples zoneamento), com o
objetivo que esse tipo de área protegida sirva como mecanismo
planificador para um projeto específico de desenvolvimento regional
calcado na proteção do meio ambiente. É com base nesse objetivo,
portanto, que ele estabelece as demais características do instrumento
dos Parques Naturais, a saber (PORTUGAL, 1976a, art. 2, inciso 6):
a) São áreas de território ―devidamente ordenadas‖;
b) Seus objetivos são ―o recreio, a conservação da
Natureza, a protecção da paisagem e a promoção das
populações rurais‖;
c) Podem incidir ―sobre propriedade pública ou
privada‖; e
d) Nas quais ―o zonamento estabelece as aptidões e usos
das diferentes parcelas de terreno‖; e
e) Podem se sobrepor a outras áreas protegidas, ―que se
articulam
numa
estrutura
funcional,
com
regulamentos específicos integrados no regulamento
geral‖.
Evidentemente a preocupação regional não se fez tão
presente no modelo português, talvez em função da extensão do
país, e isso é notado tanto na ausência de preocupações maiores com
o caráter regional dos elementos patrimoniais que devem ser
protegidos, quanto na ausência de preocupações com a participação
da população local nas instâncias de decisão que vão desde a criação
do parque até a sua administração. Apesar dessas questões, que em
parte foram corrigidas dois anos mais tarde pelo Decreto no 4/78, de
11 de janeiro, em geral os mesmos princípios e preocupações que
orientaram a criação do modelo de PNR uma década antes se
encontram presentes no decreto-lei português de 1976.
Atualmente existem 13 Parques Naturais em Portugal
(INCF, 2015), e os decretos-lei criando cada um deles são evidência
dos princípios que orientam o uso da ferramenta. O Decreto-Lei nº
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355/79, de 30 de agosto, por exemplo, que cria o Parque Natural de
Montesinho, informa que:
A riqueza natural e paisagística do maciço
montanhoso Montezinho-Coroa e os valiosos
elementos culturais das comunidades humanas que ali
se estabeleceram justificam que urgentemente se
iniciem acções com vista à salvaguarda do património
e à animação sócio-cultural das populações.
A instituição de um parque natural capaz de mobilizar
as populações, levando-as a participar na procura de
soluções, na pesquisa de formas de relançamento das
suas economias tradicionais e da dignificação da sua
cultura, apresenta-se como o processo mais
aconselhado (PORTUGAL, 1979).

O Decreto-Lei 237/83, de 8 de Junho, cria o Parque
Natural do Alvão afirma que ―o sítio conhecido pelo nome de Fisgas
de Ermelo, situado na Serra do Alvão, concelho de Mondim de
Basto, é sobejamente conhecido na região pelos seus valores
naturais únicos ou raros‖, citando entre outras coisas, que ―em toda
esta região a avifauna é abundante e diversificada, incluindo,
nomeadamente, a águia real‖, que ―entre os mamìferos estão
presentes, entre outros, o javali, o corço, o texugo, a lebre e o
coelho‖ e ―entre os répteis poderá encontrar-se a cobra de focinho
alto, o sardão ou lagarto de água e a vìbora‖. Além disso, segundo
ele, outro motivo importante para a criação do parque é que ―não
menos notável é a arquitectura tradicional de alguns dos seus
povoados, sobretudo em Ermelo e Lamas de Olo [...], sem esquecer
Fervença‖, que contam respectivamente com uma ―arquitectura
serrana própria e aspectos sociológicos, artesanais e paisagísticos de
grande interesse‖ e com uma ―zona agrária verdejante e formosa,
disposta numa sucessão de socalcos‖ (PORTUGAL, 1983).
Um outro exemplo é do Parque Natural da Arrábida,
criado pelo Decreto-Lei 622/76, de 28 de Julho, que inspirou o
transplante do modelo para a legislação brasileira. O decreto diz o
seguinte:
A serra da Arrábida constitui uma área verde da
região metropolitana Lisboa-Setúbal onde cada vez se
acentua com maior intensidade a pressão demográfica
e as consequências do crescimento urbano e
industrial, transformando-se por isso numa zona
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privilegiada da rede de recreio e cultura a ter em
conta no ordenamento físico desta região do nosso
país.
Porém, outros motivos, e não menos importantes, de
ordem científica, cultural, histórica, paisagística,
fazem da serra da Arrábida uma zona a proteger da
degradação a que tem estado submetida, com vista ao
aproveitamento integral de todos os seus recursos e
potencialidades.
[...] Constitui ainda a serra da Arrábida um
extraordinário componente natural de grande valor
paisagístico, encenando panorâmicas de grande
beleza natural e de secular humanização. Nela se
detiveram ao longo de séculos poetas e pensadores
contemplativos, estudiosos e eremitas, e não é por
acaso que ali se ergue o Convento da Arrábida, com
uma importante biblioteca franciscana.
Considerando as razões expostas, que conferem à
serra da Arrábida um alto valor nacional que urge
preservar;
Considerando a alta sensibilidade da área e a sua
fraca capacidade de acolhimento, que exigem
medidas eficazes de protecção sem impedir a sua
utilização para recreio formativo [...] (PORTUGAL,
1976b, nosso destaque)

Como veremos à seguir, a maior parte dessas
preocupações não foram levadas em consideração na construção do
modelo brasileiro de APA, que se limitou ao elemento instrumental
do conceito, o zoneamento, e ao estabelecimento de um número de
reservas estritas em seu interior com o objetivo de preservar a
diversidade biológica.
4 AS APA E OS SEUS PROBLEMAS
Como mencionado no princípio deste trabalho, o modelo
brasileiro das APA foi transplantado para o direito brasileiro por
iniciativa do ambientalista e ecólogo Paulo Nogueira Neto, e
posteriormente do professor e senador Aloísio Chaves, que foram os
principais mentores do Projeto de Lei no 2139/1979 (efetivamente
apresentado pelo Executivo), que mais tarde deu origem à Lei no
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6.902 de 27 de abril de 1981. Também como visto, ele é objeto de
fortes críticas de parte do movimento conservacionista brasileiro,
que vê nesse instrumento meramente um recurso para o
―ordenamento territorial‖, nesse caso entendido principalmente
como sinônimo de zoneamento.
Tendo em vista o que foi mostrado, a questão que se
impõe é se o transplante desse instrumento para o direito brasileiro
não seria a causa de pelo menos parte das críticas que ele recebe.
Isso é, se o transplante que se fez desse instrumento efetivamente
contemplou e teve como objetivo reproduzir no Brasil os efeitos
para o qual ele foi originalmente criado na França e posteriormente
transplantado para o direito português.
Ora, a Lei no 6.902 de 27 de abril de 1981 originalmente
definia o seguinte com relação às APA:
Art. 8º - O Poder Executivo, quando houver relevante
interesse público, poderá declarar determinadas áreas
do Território Nacional como de interesse para a
proteção ambiental, a fim de assegurar o bem-estar
das populações humanas e conservar ou melhorar as
condições ecológicas locais.
Art. 9º - Em cada Área de Proteção Ambiental […] o
Poder Executivo estabelecerá normas, limitando ou
proibindo:
a) a implantação e o funcionamento de indústrias
potencialmente poluidoras, capazes de afetar
mananciais de água;
b) a realização de obras de terraplenagem e a abertura
de canais, quando essas iniciativas importarem em
sensível alteração das condições ecológicas locais;
c) o exercício de atividades capazes de provocar uma
acelerada erosão das terras e/ou um acentuado
assoreamento das coleções hídricas;
d) o exercício de atividades que ameacem extinguir na
área protegida as espécies raras da biota regional‖.
[…] § 2º - Nas Áreas de Proteção Ambiental, o não
cumprimento das normas disciplinadoras previstas
neste artigo sujeitará os infratores ao embargo das
iniciativas irregulares, à medida cautelar de apreensão
do material e das máquinas usadas nessas atividades,
à obrigação de reposição e reconstituição, tanto
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quanto possível, da situação anterior e a imposição de
multas graduadas [...] (BRASIL, 1981).

Por essas características, nota-se facilmente que aquilo
que tornava os PNR e os Parques Naturais áreas protegidas de
caráter efetivamente inovador, se perdeu no transplante do modelo.
Embora nessa época o Brasil também enfrentasse diversos dos
problemas que haviam inspirado os governos francês e português a
elaborarem e importarem seus respectivos modelos de Parques
Naturais, como altas taxas de êxodo rural, grandes cidades cada vez
mais abarrotadas, uma forte consumação dos espaços verdes nas
cidades e o empobrecimento de algumas regiões rurais,
aparentemente poucas dentre elas foram efetivamente integradas ao
modelo das APA.
Talvez o exemplo mais evidente disso seja que o
interesse em proteger um determinado espaço para ―[resguardar] a
qualidade do seu patrimônio natural e cultural, para o bem-estar, o
repouso dos homens e o turismo‖, no caso dos PNR, e para ―o
recreio, a conservação da Natureza, a protecção da paisagem e a
promoção das populações rurais‖, no caso dos Parques Naturais, no
direito brasileiro transformou-se em ―a fim de assegurar o bem-estar
das populações humanas e conservar ou melhorar as condições
ecológicas locais‖. Não há qualquer menção à proteção do
patrimônio cultural e paisagístico, à busca por um novo modelo de
desenvolvimento, à valorização das populações rurais, à promoção
do turismo, enfim, em termos de objetivos eles nada se diferenciam
de toda e qualquer área natural protegida, que são criadas para, de
uma maneira ou de outra, proteger as ―condições ecológicas locais‖
e contribuir para o ―o bem-estar das populações humanas‖. Essa
neutralidade do instrumento, cabe lembrar, parece em sintonia com
o nome com que ele foi batizado, que nada diz a respeito dos seus
propósitos ou dos seus métodos operacionais, a não ser que ele
cumpre o objetivo básico de toda área protegida, que é proteger de
alguma maneira o ambiente.
Mas além disso insiste-se em um modelo que de diversas
formas vinha e vem mostrando seus limites, que é a estratégia
―command and control‖. Os modelos que deram origem às APA
refletem o entendimento de que para que se possa promover com
sucesso a proteção da natureza, é justo e necessário que se busque
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informar, convencer e envolver a população local para que ela
contribua para esse objetivo, inclusive beneficiando-a
economicamente por isso. Mais que isso, eles buscam mostrar à
população local que a natureza que elas protegem é a mesma que
garante seu sustento, através do turismo e das atividades econômicas
que dela dependem.
O que se observa no modelo brasileiro é que não apenas
não havia qualquer preocupação com a participação da sociedade
(algo que chegaria ao direito brasileiro, com restrições, muitos anos
depois), como havia crença de sobra na efetividade da repressão e do
poder de polícia. Não que essas medidas não tenham seu valor, mas
como elas dependem de fontes generosas e contínuas de recursos,
pessoal e logística, das quais não beneficiam a grande maioria das
unidades de conservação brasileiras, não surpreendem a pouca
efetividade do instrumento e as críticas a ele.
Posteriormente, a Lei do SNUC reformulou o conceito
de APA e o incluiu no grupo das Unidades de Uso Sustentável (art.
14, inciso I), cujo ―objetivo básico‖ é ―compatibilizar a conservação
da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos
naturais‖ (art. 7, § 2). Nessa ocasião, ela dotou-o das seguintes
características específicas (art. 15):
a) Geralmente afeta uma área em ―extensa‖, que conta
―com um certo grau de ocupação humana‖ e com
―atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais
especialmente importantes para a qualidade de vida e
o bem-estar das populações humanas‖;
b) Seus objetivos básicos são ―proteger a diversidade
biológica, disciplinar o processo de ocupação e
assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos
naturais‖;
c) Pode afetar terras públicas ou privadas e estabelecer
―normas e restrições‖ para a utilização das
propriedades privadas localizadas na área afetada;
d) As condições para a realização de pesquisa científica
e visitação pública são definidas pelo órgão gestor da
unidade ou pelo proprietário da área, nos casos
95

respectivos das áreas sob domínio publico e sob
domínio privado;
e) Deve contar com um Conselho, presidido pelo órgão
responsável por sua administração e constituído por
representantes dos órgãos públicos, de organizações
da sociedade civil e da população residente.
Além disso, em função da Resolução do Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) de nº 10 de 14 de
dezembro de 1988 (BRASIL; CONAMA, 1988), as APA também:
f) Contam ―sempre‖ com um Zoneamento Ecológico Econômico, cujo objetivo é atender aos seus
objetivos (art. 2);
g) Contam necessariamente com ao menos uma Zona de
Vida Silvestre (ZVS) em seu interior, na qual é
―proibido ou regulado‖ o uso dos sistemas naturais
(art. 4);
h) Podem contar com ―Zona de Uso Agro
-Pecuário
[sic]‖, na qual são ―proibidos ou regulados‖ os usos
ou praticas capazes de causar sensível degradação do
meio ambiente, como o sobrepastoreio e o uso de
determinados agrotóxicos (art. 5);
i) Não permitem as atividades de terraplanagem,
mineração, dragagem e escavação ―que venham a
causar danos ou degradação do meio ambiente e/ou
perigo para pessoas ou para a biota‖ (art. 6);
j) Impõem às atividades industriais possivelmente
poluidoras e aos projetos de urbanismo a necessidade
de uma licença ambiental emitida pela entidade
gestora da unidade (arts. 7-8);
Embora a Lei do SNUC e a referida Resolução do
CONAMA tenham definido mais claramente os contornos jurídicos
do instrumento jurídico das APA, esses contornos pouco coisa têm
em comum com o modelo dos Parques Naturais portugueses ou dos
PNR franceses. O que se lê é que as APA são áreas protegidas
flexíveis, nas quais algumas atividades muito poluidoras ou
impactantes são restringidas, e nas quais existe um zoneamento
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―ecológico-econômico‖ que nada tem a ver com a noção de
ordenamento do território que inspirou os conceitos europeus de
Parques Naturais.
A inclusão dos ―atributos culturais‖ dentre aqueles que
podem ser considerados ―especialmente importantes para a
qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas‖, sem
dúvida representa um ganho e vai ao encontro das origens do
instrumento. Mas trata-se de um ganho isolado e que não permite
operacionalizar um projeto de desenvolvimento sustentável, tal qual
suas contrapartes portuguesa e francesa.
5 A AUSÊNCIA DE UM MODELO EQUIVALENTE AOS PNR
NO DIREITO BRASILEIRO
Dadas as limitações do modelo de APA, em um contexto
de diversos desafios sociais semelhantes àqueles identificados na
origem do modelo de PNR na França (e que não são exclusivos
desses dois países, daí o transplante do modelo de PNR para o
direito de diversos outros países, inclusive Portugal), é natural que
surjam no Brasil iniciativas como a do chamado Parque Natural
Regional do Pantanal, criado pelo Estado de Mato Grosso do Sul, e
das novas categorias de áreas protegidas criadas na legislação do
Estado de São Paulo em 2014.
A história do primeiro caso remonta à década de 1980,
quando um grupo de proprietários de terra e gado sugeriu o modelo
francês de PNR a representantes do governo, como forma de (a)
diversificar suas atividades, que se concentravam na pecuária e
vinham enfrentando dificuldades em função de quedas no preço, de
(b) combater o desemprego no campo, evitando a emigração em
massa para as cidades, e de (c) reduzir a destruição do patrimônio
natural local, através da criação de alternativas de renda à população
rural empobrecida, que frequentemente complementavam sua renda
com a venda de peles de jacaré e outros animais abatidos
ilegalmente. Ao conhecerem o modelo de PNR e reconhecerem
localmente parte das problemáticas que ele visa combater, esse
grupo de proprietários o elegeu como proposta, ―para evitar risco‖ e
97

por ser ―um caminho já trilhado, [...] menos suscetìvel ao fracasso‖
(GONZALEZ, 2006, p. 75).
Segundo os envolvidos nesse projeto, tratava-se do
primeiro parque semelhante aos PNR franceses no Brasil e fora da
França, o que mostra que de fato poucos são capazes de reconhecer
nas APA a herança desse modelo. Além disso, provavelmente essa
afirmação tem como premissa que os diversos casos de recepção do
modelo de PNR em outros países não tenham contado com a
assessoria e o envolvimento direto da instituição francesa Parcs
Naturels Régionaux de France (o organismo nacional que federa os
diversos PNR e é responsável por coordenar suas ações e
desenvolver estratégias de interesse comum), diferentemente do
Parque Natural Regional do Pantanal, que contou com muitos
aportes dessa instituição, inclusive financeiros16.
O Decreto Estadual n° 10.906 de 29 de agosto de 2002,
que efetivamente cria o chamado Parque Natural Regional do
Pantanal, deu ao modelo pantaneiro algumas características
fundamentais do modelo francês de PNR e resgata justamente seu
papel de agente de impulsão do desenvolvimento sustentável local 17
(ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, 2002):
a) É criado ―por livre iniciativa de proprietários rurais,
compreendendo exclusivamente terras privadas, não
necessariamente contíguas, dotadas de atributos
bióticos, estéticos e culturais, cuja proteção é de
relevante interesse ambiental‖ (art. 2);
b) Sua criação é fundada em um ―projeto de
desenvolvimento territorial capaz de compatibilizar a
utilização econômica da área com a conservação e
melhoria da qualidade ambiental e equilíbrio
ecológico‖ (art. 3);

16

O projeto de criação do PNRP foi orçado em 1,02 milhão de Euros. Destes, 80% viriam da
Comunidade Europeia, 10% do governo de Mato Grosso do Sul e 10% da instituição Parcs Naturels
Régionaux de France e do Ministério de Assuntos Estratégicos desse país (GONZALEZ, 2006, p.
128)s.

17

Evidentemente, por se tratar de uma iniciativa mais recente, o transplante para o ordenamento sulmato-grossense incorporou as modificações que o regime jurídico dos PNR havia conhecido até
então.
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c) Inclui entre seus objetivos ―contribuir para a
preservação dos ambientes notáveis e conservação
dos atributos culturais‖ e ―contribuir para o
desenvolvimento
econômico-social
e
a
sustentabilidade ambiental da área‖ (art. 4); e
d) A proposta de sua criação só pode ser submetida
após a assinatura da Carta constitutiva (art. 5), que é
fruto de um acordo entre os atores envolvidos e
detalha as restrições ao uso das propriedades, as
ações que serão executadas e demais informações
pertinentes.
Embora seja um projeto que aparentemente enfrentou
problemas em sua implementação, um estudo publicado em 2006
afirma seu sucesso ao menos parcial (tanto que seu exemplo inspirou
dois novos projetos do mesmo tipo, os Parque do Nabileque e do
Caracol) e que ele ―incorpora uma experiência inovadora‖ por ter
sido criado ―como uma proposta de desenvolvimento local [que]
busca fomentar atividades econômicas distintas da pecuária préexistente, mas que lhe sejam complementares‖. Essas atividades
―estão ligadas ao turismo e são compatìveis com a permanência do
homem no lugar, mantendo seus costumes e sua cultura em um
ambiente único‖ e incluem ―as pousadas pantaneiras, as escolas do
Parque, o vitelo pantaneiro e a biodiversidade com a onça-pintada e
com a onça-parda‖ (GONZALEZ, 2006).
Os problemas ligados à sua implementação, ao que
parece, não estão ligados à sua estratégia em si, ao fato de que são
áreas privadas ou à baixa participação social, mas principalmente à
impossibilidade de enquadramento desse novo modelo no SNUC, de
definir claramente o papel do Estado em sua gestão, e à estratégia
mais simples mas mais problemática de angariar individualmente a
adesão dos proprietários dos imóveis, e não coletivamente, por
intermédio do Município. Além disso, um outro motivo citado
chama a atenção: o baixo apoio que essa iniciativa pôde angariar
junto a parte dos ambientalistas. O estudo que avaliou essa
experiência alguns anos mais tarde informa que o Estado mudou
profundamente sua postura em relação ao parque ―a partir do
momento em que alguns técnicos da Secretaria Estadual de Meio
Ambiente e grupos ambientalistas se manifestaram contra o modelo
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do parque‖. A rejeição por parte desse grupo foi tamanha, que foi
lançada uma ―moção de repúdio‖ ao parque (GONZALEZ, 2006).
Tratam-se de posicionamentos que remetem a outros
episódios da história do direito dos áreas protegidas brasileiro, como
a grande oposição às Reservas Extrativistas, que apesar de
problemas em sua gestão (que devem ser corrigidos e dar origem a
mudanças que aperfeiçoem o instrumento), provavelmente é o
modelo de área protegido mais tipicamente nacional, pois emergiu
do contexto social específico dos seringueiros e por iniciativa da
própria população que queria ver afetada a área onde habitam.
Depois, eles também lembram a longa e difícil tramitação legislativa
do projeto que mais tarde deu origem à Lei do SNUC, que expôs as
divergências entre as diferentes correntes do ambientalismo
brasileiro (MERCADANTE, 2001). Essa última, embora tenha
aumentado a diversidade de categorias de áreas protegidas com que
conta o direito brasileiro e tenha promovido grandes avanços em
alguns aspectos, em outros deixou muito a desejar, incluindo a
manutenção de categorias redundantes ou muito semelhantes umas
às outras, ao passo que outros modelos de áreas protegidas que
poderiam responder às necessidades brasileiras, foram deixados de
fora.
Essa limitação fica patente, novamente, à luz da
publicação do Decreto Estadual no 60.302, de 27 de março de 2014
(ESTADO DE SÃO PAULO, 2014) que cria na legislação paulista
outros conceitos de áreas protegidas, alguns deles comuns em outros
países (art. 5, inciso III): (a) Estradas-Parque, (b) Área sob Atenção
Especial do Estado em Estudo para Expansão da Conservação da
Biodiversidade (ASPE), (c) Paisagem Cultural e (d) Eco-Museu.
Três dos quatro novos conceitos criados tratam da proteção conjunta
de elementos patrimoniais naturais e culturais, e têm evidente caráter
de promoção do turismo sustentável e da valorização econômica dos
recursos e regiões protegidos.
Um aspecto interessante desse decreto, no contexto deste
trabalho, é que ele também, ao menos parcialmente, se aproxima do
conceito francês de PNR, por meio da categoria dos Eco-Museus (e
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um pouco menos por meio das Paisagens Culturais18). Definidos
como ―área de valor simbólico, constituída por patrimônio material e
seu contexto natural [...], reconhecida e gerida por segmentos
autônomos da sociedade, com ou sem parceria do Poder Público‖,
eles são inspirados evidentemente no conceito de ecomuseu, termo
cunhado na França em 1971 por Hugues de Varine-Bohan, à época
diretor do International Council of Museums (ICOM). No entanto,
suas origens podem ser traçadas à mesma conferência organizada
pela DATAR em Lurs-en-Provence em 1966, e que havia reunido
uma série de personalidades de diferentes setores sociais para dar
forma ao conceito de Parcs Naturels Régionaux. Durante essa
conferência, o museólogo Georges-Henri Rivière propôs que o novo
modelo de parque deveria incluir ―recintos explorados
museograficamente‖, que incluiriam ―construções deslocadas dos
seus ambientes originais, segundo o modelo do museu de plein air
escandinavo‖, e essa contribuição está na origem das Maison du
Parc, que são simultaneamente sedes dos PNR, museus e vitrines da
diversidade cultural e natural regional. Nesse sentido, os PNR
forneceram ao conceito de ecomuseu ―uma oportunidade decisiva de
desenvolvimento na medida em que no seu seio é facilitada a ligação
entre o desenvolvimento sustentado, a animação sociocultural e as
referencias identitárias‖ (DUARTE, 2013, p. 103), e incorporaram
em larga medida sua estratégia.
Não se sabe ainda quais serão as implicações da criação
desses novos modelos de áreas protegidas nas legislações estaduais,
18

Além disso, o conceito de Paisagens Culturais, definidas como ―porção peculiar do território
paulista, representativa do processo de interação do homem com o meio natural, à qual a vida e a
ciência humana imprimiram marcas ou atribuìram valores que justifiquem sua preservação‖,
apresenta alguma semelhança com o conceito de PNR, principalmente pela inclusão do termo
―paulista‖ em seu definição. Esse termo sugere um aspecto regional na caracterização do espaço à
proteger, de forma semelhante aos PNR, que têm como substrato um território marcado pela coesão
cultural e natural. Apesar dessa semelhança, tudo leva a crer que nesse caso o decreto paulista tem
como base o conceito de cultural landscape, cujas origens remontam ao trabalho do geógrafo alemão
Friedrich Ratzel (1844-1904), mas que ganhou fôlego e adquiriu uso político principalmente a partir
dos anos 1990. A definição tradicional, elaborada pelo geógrafo americano Carl Sauer (1899-1975)
diz que a paisagem cultural ―é criada a partir de uma paisagem natural, pela ação de um grupo
social‖, de forma que ―a cultura é o agente, a área natural é o meio, e a paisagem cultural é o
resultado‖ (TISHLER, 1979, p. 9). Em 1992 a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial,
Cultural e Natural, também conhecida como Recomendação de Paris e Convenção do Patrimônio
Mundial da UNESCO, tornou-se o primeiro documento de direito internacional a reconhecer e
proteger paisagens culturais, com base no entendimento de que esse conceito se enquadra em seu §3
do art. 1, que permite a proteção de sìtios que são resultado do ―trabalho combinado do homem e da
natureza‖.
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mas o fato deles serem criados mostra que o transplante do modelo
de APA perdeu uma boa chance de dotar o ordenamento brasileiro
com um instrumento que, em outras condições, poderia responder a
uma série desafios que continuam a se apresentar.
6 CONCLUSÃO
Este artigo analisou a história do conceito jurídico de
Área de Proteção Ambiental, buscando aprofundar as discussões
sobre os motivos que levam esse modelo a ser objeto de profundas
críticas. Como mostrado, trata-se de uma categoria de unidade de
conservação criada em 1981 e posteriormente reformulada pela Lei
do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, mas
cuja inclusão ao direito brasileiro se deu por meio de um transplante
legal do conceito português de Parques Naturais, por sua vez
transplantado do conceito francês de Parcs Naturels Régionaux, essa
sim a verdadeira origem desse instrumento, que, à imagem do Brasil
e de Portugal, vem conhecendo recepção no direito de diversos
outros países.
Na sequência foram analisados os modelos francês e
português de Parques Naturais, demonstrando-se o contexto em que
eles foram criados e as preocupações que inspiraram o governo
francês a cria-lo e o governo português a importa-lo. Mostra-se que
trata-se de um modelo ligado ao ordenamento do território,
entendido em um sentido que ultrapassa o simples zoneamento,
incluindo uma série de preocupações sociais, culturais e econômicas,
e que busca servir como motor para a busca de novas formas de
desenvolvimento econômico e social, baseadas na proteção do
patrimônio natural e cultural.
Embora o transplante do modelo francês de PNR para o
direito português tenha mantido o instrumento com suas principais
características, o mesmo não ocorreu com o transplante desse
modelo para o direito brasileiro. A simplificação desse modelo levou
à manutenção apenas de seu aspecto de zoneamento (dito
―ambiental-econômico), e à perda de sua capacidade de concretizar
um projeto de desenvolvimento sustentável regional. Evidentemente
o modelo de APA é flexível e a priori nada impede que seu plano de
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manejo busque reproduzir alguns aspecto dos conceitos estrangeiros
que não foram contemplados na legislação. Embora devam gozar de
certa flexibilidade para que possam ser melhor adaptados a cada
caso, os instrumentos jurídicos de áreas protegidas não devem
constituir cheques em branco que permitam sua utilização para as
mais variadas finalidades, e se os meios possam ser passíveis de
serem adaptados, os objetivos gerais do instrumento devem ser
rígidos, e daí a necessidade de diferentes categorias de áreas
protegidas para diferentes finalidades. A conclusão lógica é que o
modelo jurídico deveria estabelecer clara e precisamente o que o
distingue dentre as diversas outras categorias de área protegida, e os
princípios e preocupações que devem guiar o uso da ferramenta.
Por fim mostra-se que a criação das APA perdeu uma
importante oportunidade de trazer para o direito brasileiro um
instrumento desenhado para responder aos mesmos problemas
sociais que inspiraram a criação dos PNR. Dois exemplos são dados
que corroboram a necessidade de um instrumento desse tipo no
ordenamento brasileiro: um decreto estadual do Mato Grosso do Sul,
que criou o chamado ―Parque Natural Regional do Pantanal‖, e um
decreto estadual de São Paulo que criou quatro novas categorias de
unidades de conservação na legislação estadual, sendo que pelo
menos uma dela guarda uma importante relação com o conceito de
PNR.
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Resumo: Como forma de proteger um dos últimos remanescentes de Mata
Atlântica no norte da Ilha de Santa Catarina e resguardar as áreas de recarga do
Aquífero Ingleses, a comunidade local da Praia do Santinho em parceria com a
Fundação de Meio Ambiente de Florianópolis (FLORAM), a Aprender Entidade
Ecológica e o Grupo de Gestão Costeira Integrada da Universidade Federal de
Santa Catarina, vem participando do processo no âmbito da criação de uma
Unidade de Conservação na localidade, reforçando a legislação existente e
enfatizando a implementação de uma estrutura adequada de gerenciamento da
área. A área situa-se no setor nordeste da Ilha de Santa Catarina e faz parte do
distrito de Ingleses do Rio Vermelho. Os limites propostos para a criação da UC
somam aproximadamente 200 (duzentos) hectares. Esta estrutura representará a
longo prazo o desenvolvimento de pesquisa científica e programas de educação
ambiental, além do incentivo ao resgate da cultura tradicional e a preservação dos
ecossistemas. A metodologia utilizada está baseada no Roteiro para Criação de
Unidades de Conservação Municipais e contou com técnicas de geoprocessamento
para o desenho dos seus limites. Como resultados identificou-se que a área abriga
um patrimônio ecológico, paisagístico e cultural de grande relevância para o
município de Florianópolis. Mantém importantes e sensíveis áreas de recarga do
Aquífero Ingleses, responsável por abastecer com água potável uma população de
110.000 (cento e dez mil) habitantes. Foi identificado também que a categoria
mais adequada para a Unidade de Conservação é o Parque Municipal.
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Palavras-chave: Comunidade local, unidade de conservação, desenvolvimento
econômico, preservação ambiental
Abstract: Looking at protecting one of the last areas of Atlantic Forest on the
north of Santa Catarina Island and to maintain stretches of natural recharge for the
Ingleses Aquifer, the local community of Santinho Beach, partnering with
Aprender Ecological Entity and the Federal University‘s Integrated Coastal
Management Group, has being actively participating on the process to create a
protected area. The main goal is to reinforces the existing legislation and to
highlight the need to implement suitable structures to maintain and to preserve the
area, which is located on Ingleses do Rio Vermelho district, city of Florianopolis.
The proposed limits of the protected area amount to 200 hectares. Ultimately, the
creation of the protected area will encourage the development of programs for
scientific research, environmental education, biodiversity conservation and local
culture preservation. The methodology for this work was based on the Roadmap
for the Creation of Municipal Conservation Units coupled with geoprocessing
techniques. The results shows that the area is a rich ecological and cultural
heritage of the city of Florianopolis. It maintains important and sensitive areas for
the recharge of the Ingleses Aquifer, which supplies water for over 110.000
people. Considering the whole landscape, it was decided that the most suitable
type of protected area is a Natural Park.
Key-words: local community,
environmental conservation.
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1 INTRODUÇÃO
O modelo econômico/cultural implantado a partir da
modernidade, com seus pressupostos e métodos, foi se evidenciando
profundamente inadequado, em escala local e global, ao ambiente
natural. É neste contexto que começa a história do
conservacionismo, cujo objetivo é a proteção de espaços com
significativa importância paisagística, ecológica e ao bem-estar da
sociedade. No Brasil, este objetivo é buscado através da criação de
‗Unidades de Conservação‘ (UCs).
Ao contrário do que muitos pensam, as unidades de
conservação não são espaços intocáveis e se mostram
comprovadamente vantajosas para os municípios, tendo em vista o
fomento ao ecoturismo e a oferta de serviços ecossistêmicos. Esses
espaços aparecem como bons exemplos na compatibilização entre o
desenvolvimento econômico e a preservação ambiental.
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No estudo de caso aqui apresentado esse paradoxo é
especialmente latente, já que o setor imobiliário se encontra em
expansão e, consequentemente, as áreas naturais remanescentes são
submetidas a uma pressão crescente. Atualmente, existem 15 UCs
em Florianópolis, Santa Catarina (SC): oito municipais, duas
estaduais e cinco federais, sendo duas delas particulares.
Para o cumprimento da legislação federal (Lei 9985/00)
o município criou uma comissão com técnicos para realizar os
procedimentos de reavaliação e recategorização das UCs municipais
(BRASIL, 2000).
No entanto, constatou-se que na região do norte da Ilha,
a mais alterada pelo processo de urbanização, existem cinco UCs,
sendo somente uma de criação e gestão municipal. Um cenário
preocupante, pois a região é formada por ecossistemas sensíveis às
alterações humanas, com paisagens de raríssima beleza,
proporcionando abrigo para uma grande diversidade biológica e a
existência de uma cultura tradicional açoriana.
Nos últimos anos, vários atores sociais (comunidade
local, academia, órgãos ambientais federais e municipais,
organizações não governamentais, ambientalistas, entre outros),
preocupados com a conservação destas áreas, se uniram no esforço
para proteger e gerir de forma integrada estas áreas. Assim, surgiram
propostas de criação de novas UCs para o norte da Ilha, entre elas a
de proteção integral das dunas, localizadas entre as praias do
Santinho e Ingleses.
Esta proposta resultou na criação de um grupo de
trabalho que desenvolveu os estudos que culminaram nos Projetos
de Lei nº 12.342/07 (Cria o Parque Natural Municipal das Dunas de
Ingleses e Santinho) e Lei n° 12.343/07 (Cria o Parque Natural
Municipal de Ingleses e Cachoeira). Entretanto, após tramitar na
Câmara de Vereadores de Florianópolis estes projetos foram
arquivados em 2011, sob a alegação de que o legislativo municipal
estaria criando despesas ao poder executivo no ato de criação de
Unidades de Conservação.
Como a demanda social se manteve, em junho de 2014,
por iniciativa da Câmara Municipal de Florianópolis, através de sua
Comissão de Meio Ambiente, e com grande incentivo da
comunidade, foi realizada uma audiência pública na Praia do
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Santinho, para tratar da criação desta UC. Como encaminhamento,
foi formada uma comissão com representantes de instituições
públicas, academia, ONGs, proprietários de terras e da comunidade
para formatação de uma proposta a ser encaminhada ao executivo
municipal.
Esta comissão se reuniu em julho de 2014, alavancando
a criação de uma subcomissão para elaboração de um relatório
técnico, no qual membros do Grupo de Pesquisa de Gestão Costeira
Integrada da Universidade Federal de Santa Catarina, da
APRENDER Entidade Ecológica, da FLORAM e do ICMBIO
participaram de sua elaboração.
Os objetivos principais da comissão foram pontuados no
sentido de desenvolver estudos técnicos para elaboração da proposta
de criação da UC nas dunas do Santinho – Parque Natural Municipal
Lagoa do Jacaré e Dunas do Santinho (Parque do Santinho).
2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
A área proposta para o Parque do Santinho se caracteriza
por abrigar um patrimônio ecológico, paisagístico e cultural de
grande relevância para o município de Florianópolis. Além disso, a
região mantém importantes e sensíveis áreas de recarga do Aquífero
Ingleses, responsável por abastecer com água potável uma
população de aproximadamente 110.000 (cento e dez mil)
habitantes. A região possui grande potencial para um manejo
voltado à preservação, à educação ambiental, ao turismo ecológico,
à contemplação da paisagem, ao lazer e às atividades tradicionais.
Quanto à situação atual da área, o campo de dunas, o
ecossistema de restinga e o sistema lagunar adjacente estão sob
intensa ameaça por usos humanos mal planejados, podendo acarretar
diversas consequências em um futuro próximo, como falta de água,
perda de biodiversidade e perda de serviços ecossistêmicos
essenciais.
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2.1 Localização
O futuro Parque do Santinho está situado no setor
nordeste da Ilha de Santa Catarina, e compreende os paralelos 27°
26‘ e 27° 29‘S, e os meridianos 48° 24‘ e 48° 22‘ O, fazendo parte
do distrito de Ingleses do Rio Vermelho, Florianópolis, Santa
Catarina. A UC contará com uma área de aproximadamente
duzentos hectares.
A área proposta para o Parque do Santinho apresenta-se
predominantemente sob a forma de planície costeira e limita-se ao
norte com o Oceano Atlântico, através da praia dos Ingleses com
extensão de 5,2 km, a leste com a praia do Santinho, com extensão
de 2,0 km e um costão rochoso com um grande acervo arqueológico,
chamado Morro dos Ingleses. Este encontra-se voltado para direção
Nordeste. Ao Sul e a oeste, o Parque do Santinho faz divisa com o
bairro de mesmo nome (Figura 1).
Figura 1. Localização da área do futuro Parque Natural Municipal Lagoa do
Jacaré e Dunas do Santinho, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil.

Fonte: ALMEIDA et al. (2014)
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2.2 Meio Físico
De acordo com a classificação de Strahler, o clima de
Florianópolis é subtropical úmido, equivalente ao Cfa de Koppen.
Este clima é condicionado pelo domínio da Massa Tropical Atlântica
(MTA), de ar quente e úmido, e a Massa Polar Atlântica (MPA),
fria, que dão o caráter mesotérmico à região (AYOADE, 2002).
As duas principais unidades geomorfológicas da área do
futuro Parque do Santinho são os maciços cristalinos - representada
pelo Granito Ilha e por Migmatitos, ambos cortados por diabásio em
forma de diques - e as planícies costeiras - constituídas de depósitos
holocênicos praial, eólico e flúvio lagunar-lacustre, segundo
Tomazzoli & Pellerin (2014).
Estas unidades geomorfológicas permitem a formação de
pequenos córregos nas encostas com declividades mais acentuadas
do Morro dos Ingleses e na área de dunas, migrando para o sul.
Salienta-se a existência da Lagoa do Jacaré e uma série
de pequenas áreas alagadiças, que compõe o ambiente tipicamente
de Restinga, de grande importância na regulação hídrica da região,
além de sua importância para a biodiversidade local.
Nas duas unidades geológicas citadas anteriormente,
embasamento cristalino e depósitos sedimentares, há formações
aquíferas, respectivamente, os aquíferos fissurais e os aquíferos
freáticos ou livres, de acordo com Westarb (2004, p. 28).
Toda a extensão do distrito de Ingleses do Rio
Vermelho, cerca de 20 km2, serve como área de recarga para o
Aquífero Ingleses. Esta importante fonte de água potável é
explorada através de poços subterrâneos pela concessionária de água
e esgoto de Santa Catarina (CASAN) para o abastecimento de
grande parte do norte da Ilha, constituindo o Sistema de
Abastecimento de Água da Costa Norte da Ilha de Santa Catarina
(SCN).
Esse aquífero abastece uma população residente de
aproximadamente 110.000 habitantes, além da população flutuante
que visita as praias da região na estação de verão
(FLORIANÓPOLIS, 2010).
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2.3 Meio Biótico
2.3.1 Flora
A classificação fito fisionômica de Klein (1969)
enquadra a vegetação da Ilha de Santa Catarina em duas regiões
botânicas: vegetação litorânea e floresta pluvial da encosta atlântica
(ou Floresta Ombrófila Densa) ambas representadas na área do
Parque do Santinho.
De acordo com Almeida (2007), na área do Morro dos
Ingleses, a Floresta Ombrófila Densa é a cobertura florestal existente
nas áreas mais íngremes e nas partes das planícies quaternárias,
principalmente na sua vertente oeste. Na vertente leste, a vegetação
é composta por espécies adaptadas ao ambiente hostil de spray
marinho.
O ecossistema é caracterizado pela elevada densidade e
heterogeneidade de árvores, altas, médias e arbustos, como canelapreta (Ocotea catharinenses), a laranjeira-do-mato (Sionea
guianensis), o pau óleo (Copaifera trapezifolia), a peroba-vermelha
(Aspidosperma olivaceum), com maior dominância para a canelapreta, de acordo com Reitz (1961). Segundo Almeida (2007),
também estão presentes microfanerófitas, nanofanerófitas, lianas e
epífitas (grande abundância de bromeliáceas), além de predominar
vegetação lenhosa com folhas largas persistentes, isso devido ao
micro-clima que a floresta proporciona em seu interior.
Segundo Rego Neto (1997), na vegetação de
Restinga, onde as dunas são mais estáveis devido a presença de
vegetação fixadora, destacam-se tanto as plantas herbáceas, como a
erva-de-santa-maria (Chenopodium retusum), corda-de-viola (Smilax
campestris) e orquidea-da-praia (Epidendrum fulgens), as arbustivas,
como a aroeira-mansa (Lithraea brasiliensis), quaresmeira
(Tibouchina urvilleana), vassoura-vermelha (Dodonaea viscosa) e
camarà (Lantana camara). As arvoretas também ocorrem e seus
principais representantes são: a aroeira-vermelha (Schinus
terebinthifolius), cocão (Erythroxylum argentinum) e pitangueira
(Eugenia uniflora).
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As formações associadas a depressões são
encontradas nas proximidades da lagoa do Jacaré e
nos baixios situados entre os cordões arenosos de
dunas fixas e semi-fixas e em locais onde se formam
brejos temporários, determinados pelo índice de
pluviosidade. Ocorrem as seguintes espécies,
Blechnum
serrulatum
(samambaia-da-praia),
Eleocharis capillacea (capim- cabelo-de-porco),
Ischaemum minus (capim-vermelho), Ludwigia sp.
(cruz-de-malta) e Rapanea parvifolia (capororoca-domangue) (REGO NETO, 1997 apud PEIXOTO, 2005,
p.21).

De acordo com Peixoto (2005), ainda podem ser
encontradas as seguintes espécies na Praia do Santinho: Hydrocotyle
bonariensis, Ipomoea imperati, Panicum racemosum, Senecio
crassiflorus, Asclepias mellodora, Gamochaeta americana,
Androtrichum trigynum, Andropogon arenarius, Oenothera
mollissima, Plantago sp, Petunia littoralis e Baccharis radicans.
2.3.2 Fauna
As interações entre os variados ecossistemas presentes
na área promovem a existência de inúmeros processos ecológicos
vitais, tanto para a comunidade local, quanto para a fauna,
proporcionando abrigo, alimentação e reprodução para muitas
espécies.
Segundo Almeida (2007), dentre a gama de indivíduos
registrados, podemos destacar as seguintes espécies: graxaim (Cerdo
cyonthous), o gambá (Didelphis sp.), cuíca (Lutreolina sp.), o
morcego (Sturnira sp), a cobra-coral (Micrurus corallinus), jararaca
(Bothrops jararaca), cobra-d‘água (Chironius sp.), lagarto-teiú
(Tupinambis teguixim).
Com relação à avifauna são apresentados os registros
mais importantes de aves das Restingas, praias e Morros da Ilha de
Santa Catarina, sendo que a região pode ser considerada como um
Santuário Ecológico, devido à alta diversidade de espécies
existentes.
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Almeida (2013) constatou que o total de aves registrado
soma mais de 150 espécies, entre elas residentes e algumas
migratórias provenientes tanto do hemisfério sul, quanto do
hemisfério norte. Isto comprova a importância da área para a
manutenção da biodiversidade da costa atlântica, no âmbito
municipal, estadual, nacional e até mesmo internacional
Entre as espécies observadas nos limites que abrangerão
o Parque do Santinho estão: a aracuã (Ortalis squamata), sabiá poca
(Turdus amaurochalinus), gralha-azul (Cyanocorax caeruleus), saí
azul (Dacnis cayana), bem-te-vi (Pitangus sulphuratus), tico-tico
(Zonotrichia capensis), pica-pau-joão-velho (Celeus flavescens),
gavião chimango (Milvago chimango), gavião carrapateiro (Milvago
chimachima), carcará (Caracara plancus), coruja-buraqueira
(Athene cunicularia), beija-flor-de-fronte-violeta (Thalurania
glaucopis), sanhaçu (Tangara sayaca), rolinha-roxa (columbina
talpacoti.), joão-de-barro (Furnarius rufus), cambacica (Coereba
flaveola), gaturamo-verdadeiro (Euphonia violácea), saracura-trêspotes (Aramides cajaneus.), urubu-da-cabeça-vermelha (Cathartes
aura) urubu-da-cabeça-preta (Coragyps atratus), quero-quero
(Vanellus chilensis), alma-de-gato (Piaya cayana), anú-preto
(Crotophaga ani), anú-branco (Guira guira), pica-pau- do-campo
(Colaptes campestris), siriri (Tyrannus melancholicus), entre
dezenas de outras espécies (ALMEIDA, 2013).
Na área pretendida para o Parque do Santinho ocorre
uma espécie ameaçada de extinção chamada de curriqueiro (Geositta
cunicularia), que constrói seu ninho em buracos feitos no solo
dunar. A espécie sofre de grande ameaça, pois depende do ambiente
de dunas para sua manutenção, o qual vem sendo descaracterizado
devido ao trafego intenso de veículos.
2.4 Meio Antrópico
No local existem sítios arqueológicos do tipo sambaquis,
oficinas líticas, inscrições rupestres, abrigos sob-rocha e
monumentos rochosos. Aguiar (1997) classifica o sítio arqueológico
da Praia do Santinho como o terceiro em número de inscrições
rupestres na Ilha de Santa Catarina, com 110 destas. Porém, algumas
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partes, como a localizada no canto norte da Praia do Santinho, estão
bastante deterioradas devido ao fácil acesso de pessoas.
De acordo com Zefferino (2008), mais recentemente, até
as primeiras décadas do século XX, a região era isolada do restante
da ilha e a população vivia principalmente da pesca e da exploração
dos morros em busca de lenha e para a agricultura. Existem relatos
de muita caça na época ―Qualquer coisa que se mexesse na
vegetação eles caçavam, causando um significativo estrago à fauna‖
(ZEFFERINO, 2008).
As transformações sócio-espaciais mais consistentes
ocorreram a partir de meados da década de 1980, após investimentos
estatais na implantação de infraestruturas como a pavimentação da
SC- 401 para o norte da Ilha de Santa Catarina.
Atualmente, a colônia remanescente de pescadores da
Praia dos Ingleses e do Santinho tem usado o setor norte do futuro
Parque do Santinho para construir ranchos de pesca, que
possibilitam guardar embarcações e servir de moradia provisória.
Furh (2009, p. 75) constatou que o turismo foi o grande
modificador da Praia do Santinho, trazendo mudanças relativas à
ocupação do solo, além de mudanças sociais e ambientais.
Analisando séries temporais de imagens de satélite e
realizando visitas a campo, é possível conferir este grande impacto
do turismo, e também do crescimento desenfreado, na Praia do
Santinho.
As dunas vêm sofrendo com a ocupação desordenada,
loteamentos irregulares e regulares, uso de veículos automotores,
abertura de caminhos, acúmulo de lixo e criação de bovinos.
Na área ainda não ocupada por empreendimentos
imobiliários, o setor norte do que será o parque, o uso de veículos
automotores é a atividade que causa maior impacto sobre o
ecossistema de restinga, abrindo muitos acessos com
estacionamentos sobre a vegetação. O resultado é um ecossistema de
dunas e restingas completamente retalhado pelas ‗estradas‘.
O uso de veículos como quadriciclos, bugies, 4X4 e
motos também degrada a vegetação, desloca a fauna e contribui
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efetivamente para a abertura de novos caminhos sobre o
ecossistema.
No setor sul do Parque a maior ameaça são os
loteamentos sobre áreas de restinga e empreendimentos imobiliários,
que devastam a vegetação acuando a fauna para os últimos refúgios
no interior das dunas.
A pastagem de bovinos também é um problema
elementar sobre a restinga. Cordazzo, Paiva e Seelinger (2006),
alertam:
Atualmente, a pastagem extensiva pelo gado sobre
essa vegetação é comum e pode reduzir a acumulação
de areia nas dunas frontais em até 70 cm por ano.
Assim, as dunas frontais ficam mais suscetíveis à
erosão pelos ventos provenientes do mar, formando-se
depressões que permitem a transgressão de uma grade
quantidade de areia sobre os terrenos mais interiores.

Outro dano causado pela ação humana é o acúmulo de
resíduos sólidos. Duas são as causas principais: o transporte marinho
pelas correntes na área da praia e o descarte de resíduos pela própria
população. É comum encontrar na restinga, garrafas, plásticos,
embalagens de preservativo e até mesmo móveis obsoletos, como
colchões e sofás. Constantemente a população flagra cidadãos
descartando resíduos da construção civil na área.
3 HISTÓRICO LEGISLATIVO
O processo de criação do Parque do Santinho tem
seguido todos os ritos ditados pela Lei nº 9.985/2000, que criou o
Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). O SNUC é
constituído pelo conjunto das unidades de conservação federais,
estaduais e municipais. É esta norma que deve conduzir o trabalho
de criação e gestão de UCs nos municípios.
Dois pontos muito importantes devem ser destacados ao
se tratar da criação de UCs. O primeiro deles é que devem ser
criadas por ato do Poder Público e o segundo é a necessidade de
estudos técnicos e de consulta pública durante o processo de criação.
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Inicialmente, o Projeto de Lei nº 12.342/07 foi proposto
pelo Vereador Deglaber Goulart visando a criação do ―Parque
Natural Municipal das Dunas de Ingleses e Santinho‖.
Um longo processo de trabalhos foi conduzido na
comunidade, juntamente com órgãos públicos, empresários,
entidades da sociedade civil, que identificaram que área é de
extrema importância para a conservação, porém o PL de criação foi
arquivado em abril de 2011, na Câmara de Vereadores de
Florianópolis. A justificativa apresentada para este arquivamento é
que não seria competência da Câmara de Vereadores a criação de
UCs em áreas de dunas.
Um parecer emitido em março de 2011 pelo Procurador
da Câmara, Dr. Antônio Chraim, apontou vício de iniciativa do PL,
alegando que um dos seus itens trata de desocupação de área pública
e privada, com indenização, o que competiria somente ao Poder
Executivo.
Desde então, a população do entorno da área vem
acompanhando a degradação contínua dos ecossistemas e dos seus
recursos naturais. No final de 2013, um grupo de moradores
preocupados com os fatos se reuniu decidindo juntar esforços para a
retomada do processo de criação da UC.
Em fevereiro de 2014 foi criada uma petição online no
Avaaz intitulada ‗Prefeito e vereadores de Florianópolis- SC:
Criação de um Parque das Dunas Ingleses e Santinho‘. Em julho de
2015, tal iniciativa contava com o apoio de mais de duas mil
assinaturas.
Em maio de 2014 a Universidade Federal de Santa
Catarina, através do Grupo de Gestão Costeira Integrada, vinculado
ao Programa de Pós-Graduação em Geografia, em parceria com a
Aprender Entidade Ecológica, se comprometeu em apoiar a
elaboração dos estudos técnicos no âmbito do processo de criação do
Parque do Santinho.
Em junho de 2014, a Câmara Municipal de Vereadores
(CMV) realizou uma Audiência Pública na Escola Maria Tomázia
para apresentação da proposta contida na petição online à população
local. Mais de uma centena de pessoas compareceram à audiência,
demonstrando o interesse da população na criação do parque.
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Alguns detalhes dos limites do parque foram levantados
durante a audiência e decidiu-se pela discussão da questão em um
grupo de trabalho envolvendo moradores, técnicos, empreendedores,
Fundação de Meio Ambiente de Florianópolis (FLORAM), ICMBio,
UFSC, entidades ambientalistas e CMV.
Em dezembro de 2014 foi apresentado no grupo de
trabalho o relatório sobre a situação da área, embasando o processo
de criação da UC. Após o lançamento do relatório, um grupo de
moradores do entorno do parque entregou cópia oficialmente ao
Prefeito, que se comprometeu com a criação da UC, solicitando à
FLORAM a elaboração do Projeto de Lei para a criação do Parque
do Santinho.
Uma nova audiência pública foi realizada no bairro em
maio de 2015 e, após algumas correções, a FLORAM encaminhou
uma nova proposta de Projeto de Lei diretamente ao Prefeito. Este,
por sua vez, deu seguimento à tramitação da matéria para a CMV.
Assim, partindo da iniciativa do Poder Executivo, o novo projeto
visa evitar o erro incorrido na tentativa anterior de criação do Parque
do Santinho.
4 RESULTADO
Como resultado deste processo chegou-se a indicação de
que a categoria mais adequada para a Unidade de Conservação a ser
criada é o ‗Parque Municipal‘, uma Unidade de Proteção Integral,
que permite apenas o uso indireto dos seus atributos naturais,
conforme o Artigo 2º, VI, do SNUC. Esta é a categoria do SNUC,
entre as de proteção integral, mais flexível quanto aos usos da área e
onde o acesso ao público é normatizado, porém permitido.
De acordo com o disposto no Art. 11° do SNUC
(BRASIL, 2000), a categoria Parque tem como objetivo básico a
preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica
e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e
o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação
ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo
ecológico.
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Os pareceres técnicos da Gerência de Unidades de
Conservação da Fundação de Meio Ambiente de Florianópolis –
GERUC – FLORAM, justificam o seguinte com relação à área
pretendida para ser criado o Parque do Santinho:
―As dunas, lagoas, áreas inundáveis e nascentes são
consideradas como sendo Áreas de Preservação Permanente por
legislação federal, estadual e municipal, não sendo admitido
qualquer tipo de uso urbano nestes ambientes, e suas características
levam a indicar uma das categorias inseridas dentro do grupo de
proteção integral previstas na Lei do Sistema Nacional de Unidades
de Conservação‖.
A posse e o domínio das áreas dentro de um parque são
públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites
serão desapropriadas. Ressalta-se que conforme disposto no PL
12.342/07, foram desconsideradas as áreas onde há ocupações
urbanas consolidadas ou onde se desenvolvem atividades
tradicionais, deixando-as fora dos limites da futura UC (Figura 2).
As áreas que abrigam atividades tradicionais (ligadas à pesca)
estarão fora dos limites, mas serão compatibilizadas com os
objetivos propostos na gestão da UC.
4.1 Conflitos de interesses (Área entre lagoas)
Este item refere-se à área de aproximadamente 10
hectares existente entre o Sistema Lagunar da Lagoa do Jacaré e o
ecossistema de duna e restinga (Figura 2). A área encontra-se
classificada como residencial exclusiva (ARE), de acordo com a Lei
482/14, que institui o novo Plano Diretor de Florianópolis. Uma
perícia judicial demandada pelo Ministério Público Federal está
sendo executada na área para definição do zoneamento, incluindo ou
não como Área de Preservação Permanente (APP). Dependendo da
conclusão da perícia no local, caso a área seja classificada como de
APP, esta poderá ser adicionada aos limites do parque.
Em termos de paisagem, os fluxos gênicos do complexo
da Lagoa do Jacaré e dos ecossistemas adjacentes poderão sofrer
impactos irreversíveis caso haja interrupção através da construção de
edifícios, residências e demais formas de urbanização.
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Assim, há necessidade que estudos técnicos mais
aprofundados sobre o complexo lagunar sejam elaborados. Com os
dados preliminares disponíveis na literatura e observação de campo,
identifica-se que a área é de grande importância na manutenção da
diversidade genética de espécies que estão presentes no local,
mesmo estando sob forte pressão antrópica.
Figura 2. Localização da área do futuro Parque Natural Municipal Lagoa do
Jacaré e Dunas do Santinho e áreas de conflito.

Fonte: ALMEIDA et al. (2014)
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5 CONCLUSÃO
O extremo nordeste da Ilha de Santa Catarina abriga
representativas amostras do Bioma Mata Atlântica, sendo que
diversas estão sob proteção governamental. No entanto, muitas delas
não estão sendo efetivas para a sua conservação e monitoramento
em longo prazo. Estes ecossistemas estão passando por um processo
muito acelerado e preocupante de degradação.
A introdução de espécies exóticas, extração vegetal
desenfreada, poluição de origem doméstica, turismo e urbanização
desordenados, são as principais atividades conflitantes na área.
Desta forma, dado o estado crítico em que se encontra a
área de dunas de Ingleses e Santinho, colocando em risco a sua
biodiversidade e importantes serviços ambientais, como a recarga do
aquífero Ingleses, faz-se essencial a sua proteção através da criação
do Parque do Natural Municipal Lagoa do Jacaré e Dunas do
Santinho.
Identificou-se que é necessário um maior detalhamento
de alguns tópicos:
a) Levantamento aprofundado da vegetação de restinga
e floresta ombrófila;
b) Identificação dos serviços ambientais proporcionados
pelos ecossistemas existentes nos limites da unidade;
c) Elaboração de estudos hidrológicos no sistema Lagoa
do Jacaré, análise da paisagem em curto, médio e
longo prazo e uma cartografia participativa e social
das atividades tradicionais que ocorrem no entorno
do que será o Parque do Santinho. Estes estudos
servirão de embasamento na elaboração de um plano
de manejo para a unidade, após sua criação.
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Resumo: O principal objetivo desse trabalho é compreender, a partir do estudo da
regulamentação dada ao art. 225, §1º, incisos I, II, III e VII da Constituição
Federal pela lei 9.985 de 2000, quais os reflexos desta no âmbito estadual do
Estado de Santa Catarina. O método de abordagem utilizado foi o indutivo, através
do qual, após analisar os princípios e categorias adotados na lei nº 9.985 de 2000,
foi possível apontar semelhanças e distinções entre esta e sua regulamentação no
âmbito estadual (representada pela lei nº 14.675/2009 e suas posteriores
alterações). Esse método também permitiu um questionamento sobre a efetividade
do princípio integrador, a partir do recorte teórico eleito. Tendo em vista que o
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza é constituído pelo
conjunto das unidades de conservação federais, estaduais e municipais, torna-se
imprescindível o diálogo e a complementação entre estas três esferas. Desta
forma, o presente trabalho busca compreender como o processo de
regulamentação das Unidades de Conservação vem sendo tratado no Estado de
Santa Catarina.
Palavras-chave: Proteção Ambiental 1. Unidades de Conservação 2. SNUC 3.
Santa Catarina 4.
Abstract: The main objective of this work is to understand, from the study of
regulation given to the article 225, paragraph 1, items I, II, III and VII of the
Federal Constitution by the law 9.985 of 2000, the effects of those at the state
level of the state of Santa Catarina. The approach method used was the inductive,
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through which, after analyzing the principles and categories adopted in the law
9.985 of 2000 it was possible to identify similarities and differences between this
and its regulation at the state level (represented by law 14.675 of 2009). This
method also allowed an inquiry into the effectiveness of integrating principle in
the factual level, from the elected theoretical cut. Considering that the National
System of Nature Conservation Units is made up of all federal conservation units,
state and local, it is essential dialogue and complimentarily between these three
spheres. Thus, this study seeks to understand how the process of regulation of
protected areas is being addressed in the state of Santa Catarina.
Key-words: Environmental Protection 1. Protected Areas 2. SNUC 3. Santa
Catarina 4.

1 INTRODUÇÃO
Em um país considerado megadiverso como o Brasil, as
políticas de manutenção da diversidade biológica e dos recursos
genéticos tornam-se ainda mais relevantes, e diante da extensão de
nosso território, essas políticas só apresentam efetividade a partir de
uma compreensão holística, que acompanhe o movimento sistêmico
dos fenômenos naturais.
E é neste sentido que a lei nº 9.985 de 2000 caminha, ao
instituir o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza, que prevê a criação e gestão das Unidades de Conservação
nas três esferas de governo (federal, estadual e municipal), prezando
por uma visão de conjunto das áreas naturais a serem preservadas. A
lei federal tem como objetivo regulamentar o art. 225, §1º, incisos I,
II, III e VII da Constituição Federal, ou seja, instituir mecanismos
que permitam a fruição do direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, não só para a geração presente, mas também para as
futuras gerações.
A Carta Magna brasileira discorre que esse direito só
será efetivo a partir de uma preservação e restauração de processos
ecológicos essenciais, e de um manejo ecológico das espécies e
ecossistemas, a fim de preservar a diversidade e integridade do
patrimônio genético do país. Para tanto, determina a necessidade de
definir espaços territoriais e componentes a serem especialmente
protegidos, evitando riscos ao cumprimento da função ecológica da
fauna e flora locais.
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Em cumprimento aos mandatos da Constituição Federal,
a lei nº 9.985 categoriza parte dos espaços territoriais a serem
especialmente protegidos, chamados de unidades de conservação,
dando a cada um deles características próprias, relacionadas com a
função que cada um assumirá. Além disso, define os procedimentos
para criação, implantação e gestão das unidades de conservação.
Esses procedimentos, diante do objetivo de planejamento e
administração integrada, adotado pelo Sistema Nacional de
Unidades de Conservação da Natureza, necessitam de uma
regulamentação nas três esferas, que permita o planejamento
regional/supra municipal e local.
O recorte adotado neste ensaio busca essa
regulamentação nas leis estaduais do Estado de Santa Catarina. Essa
busca tem o fim de questionar se a legislação existente no Estado
tem acompanhado aquela ditada em âmbito federal, no sentido de
verdadeiramente integrar um Sistema de Unidades de Conservação,
baseado em objetivos, diretrizes e estruturas comuns e interligadas.
Desta forma, a pesquisa divide-se em três momentos.
Primeiramente, procura-se compreender como o Sistema Nacional
de Unidades de Conservação da Natureza é organizado, no âmbito
federal, e que princípios ele adota como definidores de sua política.
Em um segundo momento, o ensaio busca a legislação estadual
(Estado de Santa Catarina) sobre o tema, a fim de compará-la com a
base estrutural já estabelecida. Por fim, destaca-se a consonância
entre as duas legislações, ressaltando a importância dessa
harmonização para que a especial proteção determinada pela
Constituição Federal seja efetivamente aplicada.
2 DESENVOLVIMENTO
Como já destacado, este trabalho tem como foco
compreender como o Sistema Nacional de Unidades de Conservação
da Natureza é organizado no âmbito federal para que, a partir dele,
possa-se adentrar nas demais esferas e estudar o caso de Santa
Catarina. Nesse sentido, inicia-se com uma análise do texto
constitucional, a fim de compreender qual a abrangência do termo
―espaços territoriais especialmente protegidos‖.
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A Carta Magna, em seu art. 225, §1º, inciso III,
estabelece a incumbência do Poder Público em ―definir, em todas as
unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a
serem especialmente protegidos‖. A lei 9.985 de 2000, ao definir-se,
em sua ementa, como a regulamentação do inciso supra citado,
acaba por cometer um equívoco, pois, se assim fosse, seus artigos
deveriam englobar todos os Espaços Territoriais Especialmente
Protegidos dispersos no ordenamento jurídico, o que não acontece.
As unidades de conservação definidas pela lei de 2000
formam um sistema incompleto quando se analisa o gênero trazido
pela Constituição Federal. Desta forma, antes de analisar a lei em si,
importante frisar que aqueles espaços definidos por ela não são os
únicos protegidos no sistema de proteção nacional, evitando assim
equívocos e imprecisões conceituais quando da aplicação de cada
instituto no mundo dos fatos (ZANCHET, 2015, p 27).
Além das unidades de conservação definidas pela lei
9.985, conhecida como lei SNUC, e daquelas adotadas no seu
sistema a título de exceção (as unidades de conservação estaduais ou
municipais atípicas), existem pelo menos mais 14 espaços territoriais
a serem especialmente protegidos, quais sejam: as Áreas de
Preservação Permanente (APP), as Reservas Legais (RL), as
Servidões Ambientais (AS), as Reservas da Biosfera (RB), as Terras
Indígenas (TI), as Áreas Verdes (AV), os Jardins Botânicos, os
Hortos Florestais, os Jardim Zoológicos (esses três últimos foram
criados através da Resolução CONAMA nº 11/1987, devendo sofrer
reclassificação e adaptação para integrarem o SNUC), a Floresta
Amazônica, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal e Zona Costeira
(essas cinco últimas definidas pela Constituição Federal em seu art.
225, §4º). Feita essa ressalta (ZANCHET, 2015, p. 28-31), o
presente trabalho fará uma breve introdução ao tema, seguida por
uma análise da lei SNUC e de cada uma das categorias de áreas
previstas por ela. Por fim, será feita uma análise da lei nº
14.675/2009 do Estado de Santa Catarina, destacando os pontos
inovadores desta em comparação com a legislação federal.
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2.1 Breve histórico
O desenvolvimento torna-se um processo contraditório
ao priorizar apenas o crescimento econômico sem considerar as
questões sociais e ambientais. Tem-se como resultando a destruição
da natureza, comprometendo a harmonia do meio ambiente,
alterando os processos ecológicos essenciais e reduzindo
significativamente a diversidade biológica. Partindo-se do
pressuposto de que os recursos ambientais, a exemplo da própria
diversidade de genes, espécies e ecossistemas, são extremamente
relevantes para o desenvolvimento, torna-se imprescindível a
definição de estratégias capazes de mantê-los e preservá-los para as
presentes e futuras gerações (MILANO, 2001).
Antes da metade do século XX, apreciava-se a natureza
pelo que ela era: a expressão de seus componentes bióticos e
abióticos. Apenas se admirava aspectos simples, a beleza das flores
e a magnitude das montanhas. Entretanto, a partir da metade do
século XX, o homem passou a vê-la fragmentada, somente como um
sistema. Os seres vivos passaram a ser chamados de biodiversidade
do planeta, união entre ecossistemas, espécies e genes (BENJAMIN,
2001).
Tem-se que o marco inicial de proteção das áreas
naturais é a criação do Yellowstone National Park, em 1872, nos
Estados Unidos. Portanto, percebe-se que já transcorreram mais de
140 anos de preservação desses espaços territoriais. Para Milano
(2001), com abundância em diversidade biológica, os países da
América Latina e especialmente o Brasil, apresentam realidades
próprias que envolvem as áreas de proteção de recursos naturais.
Atualmente, os espaços protegidos compõem 15.4% do território
mundial em terra e 8.4% em áreas marinhas sob o regime
jurisdicional de algum país (JUFFE-BIGNOLI, 2014, p. 8).
Ao elaborar o ―Primeiro Relatório Nacional para a
Conservação da Diversidade Biológica‖, o Ministério do Meio
Ambiente (MMA, 1988) constatou que o sistema brasileiro de
unidades de conservação na esfera federal cobria 4,59% do território
nacional. De acordo com o MMA (2015), existem hoje 143 (cento e
quarenta e três) unidades de conservação de proteção integral na
esfera federal, 329 (trezentos de vinte e nove) estaduais e 144 (cento
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e quarenta e quatro) municipais, de forma que no total atinge-se o
montante de 586 (quinhentas e oitenta e seis) unidades de
conservação de proteção integral. As unidades de uso sustentável,
por sua vez, ultrapassam esse número, totalizando 1.354 (hum mil
trezentas e cinquenta e quatro), sendo 811 (oitocentas e onze) no
âmbito federal, 452 (quatrocentas e cinquenta e duas) estaduais e 91
(noventa e uma) municipais.
Assim, resta evidente a expressividade do sistema de
unidades de conservação no Brasil, especialmente no que tange a
esfera estadual. Nesse momento cumpre explicar que, conforme o
disposto no art. 2º, incisos IX e X, da Lei nº 9.985, de 18 de julho de
2000, o uso indireto ocorre quando não há consumo, coleta, dano ou
destruição dos recursos naturais, enquanto o uso direito é
caracterizado com coleta e uso, comercial ou não, dos recursos
naturais.
Cabe aduzir que o grande avanço atingido com a criação
de Yellowstone foi a concepção de preservá-lo contra interferências
negativas ou exploração de recursos como madeira e depósitos
minerais, assegurando sua conservação natural em perpetuidade.
Outros países seguiram os Estados Unidos da América e também
instituíram Parques e outras áreas protegidas. Como exemplo, citase, o Canadá, em 1885, a Nova Zelândia, em 1894, a Austrália, o
México e a África do Sul, em 1898, a Argentina, em 1903, o Chile,
em 1926 o Equador, em 1934 e ainda o Brasil e a Venezuela, em
1937 (MILANO, 2001).
Bensusan (2001) afirma que os ecossistemas são muito
complexos, levantando os seguintes questionamentos: 1) o que se
objetiva conservar com uma unidade de conservação?; e, 2) tendo
em vista o seu escopo, qual é a forma mais eficaz de conservar uma
unidade de conservação?
Como resposta, coloca-se que a Lei nº 9.985, de 18 de
julho de 2000, estabeleceu o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação – SNUC, e responde a primeira indagação com a
conservação e uso sustentável da biodiversidade. A segunda
indagação é respondida com a conservação que alguns instrumentos
são de extrema relevância para a manutenção da biodiversidade,
coloca-se como exemplos corredores ecológicos; bordas, fronteiras e
zonas de amortecimento. Destarte, as unidades de conservação são
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protegidas de forma mais eficaz quando se protege também esses
instrumentos.
Os benefícios da biodiversidade que é abrigada nas
unidades de conservação são múltiplos, essenciais e por vezes
imperceptíveis. Sob a ótica socioeconômica, a natureza é formada
por quatro valores principais, quais sejam: valor de uso econômico
direto, valor de uso indireto, valor de opção e valor existencial. Os
três primeiros são instrumentais, assim, a natureza é resguardada por
interessar aos seres humanos. Em contrapartida, o valor existencial
prioriza seu caráter intrínseco (BENJAMIN, 2001).
Os seres humanos dependem da natureza, mesmo
desconsiderando qualquer caráter ecocêntrico e analisando sob o
viés do mercado, pois a natureza provê os recursos naturais
essenciais para a produção capitalista. Ainda, sem natureza não
existe vida humana, por isso é necessário preservá-la (DERANI,
2008). Por esse motivo, é verdadeiramente relevante, até mesmo
para o Direito, o reconhecimento por cientistas, políticos, religiosos,
ambientalistas e empresários de que a diversidade biológica está em
risco, conforme ensina Benjamin (2001).
No que importa à construção legislativa de proteção das
unidades de conservação no Brasil, após inúmeras reuniões e
debates ocorridos em 1989, a Fundação Pró-Natureza (Funatura)
elaborou um anteprojeto de lei para o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. O
documento dividia as unidades de conservação em três grandes
grupos: o de Proteção Integral, integrado pelo Parque Nacional,
Reserva Ecológica (união da Reserva Biológica com a Estação
Ecológica), Monumento Natural e Refúgio da Vida Silvestre (antiga
Área de Relevante Interesse Ecológico); o de Manejo Provisório,
categoria formada pela unidade de Reserva dos Recursos Naturais;
e, ainda, o de Manejo Sustentável, composta por Reserva da Fauna
(extinguindo, assim, o Parque de Caça), Área de Proteção Ambiental
e Reserva Extrativista (MERCADANTE, 2001).
O anteprojeto conceituava cada classe, trazendo
explicações, objetivos e os critérios para criação e gestão das
unidades de conservação. Então este anteprojeto foi encaminhado ao
Congresso Nacional e em seguida foram acrescentadas novas
categorias de unidades de conservação, sendo: Reserva Produtora de
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Água, visando proteger as fontes de água potável; Reserva
Ecológico-cultural, objetivando a proteção dos recursos naturais
essenciais para exploração racional pelas populações tradicionais;
Reserva Ecológica Integrada, com fulcro de promover a gestão
integrada das unidades de conservação; e a Reserva Indígena de
Recursos Naturais, com o intuito de harmonizar a sobreposição ente
unidade de conservação e terras indígenas (MERCADANTE, 2001).
A Reserva Produtora de Água, a Reserva Ecológica
Integrada e a Reserva Indígena de Recursos Naturais foram
excluídas da redação final aprovada pela Câmara dos Deputados,
sendo a Reserva Ecológico-cultural ganhou novo nome, passando a
ser Reserva de Desenvolvimento Sustentável (MERCADANTE,
2001).
Mercadante (2001) afirma que o texto final aprovado
permaneceu muito similar ao originalmente proposto pela Funatura,
assim, a visão preservacionista prevaleceu. O Projeto de Lei que
visava instituir do Sistema Nacional de Unidades de Conservação foi
aprovado no Congresso Nacional em 21 de junho de 2000, com
quatro emendas de redação. No dia 19 de julho foi sancionado pelo
Presidente da República e, no mesmo dia, publicado no Diário
Oficial. Por fim, a Lei nº 9.985/2000 definiu a criação de 12
categorias de unidades de conservação, separadas em dois grupos:
unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável.
Para a criação de uma unidade de conservação, seguindo
o que manda o SNUC, é necessário haver, antes da efetiva criação, a
elaboração de estudos técnicos e consulta pública, com exceção da
Estação Biológica e da Reserva Biológica (BRASIL, 2000). Além da
relevância natural, que já foi abordada, outros critérios são
importantes, quais sejam: alta diversidade de espécies e habitats;
elevado endemismo; alta sensibilidade à pressão humana; e elevado
nível de stress (BENJAMIN, 2001).
2.2 A lei nº 9.985/2000 e as categorias de Unidades de
Conservação
O inciso I, do artigo 2º, da Lei nº 9.985/2000 traz o
conceito de unidade de conservação como um espaço territorial
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instituído pelo Poder Público em razão de suas características
naturais relevantes, com objetivos de conservação e limites
definidos, ao qual se adotam garantias adequadas de proteção
(BRASIL, 2000).
A criação de uma unidade de conservação requer a
realização de consulta pública e a preparação de estudos técnicos,
isso para se atingir uma melhor adequação da localização, dimensão
e limites da área. Outro ponto relevante é a observância dos
princípios do interesse público, da motivação e da publicidade.
As unidades de conservação são criadas pelo Poder
Público, conforme dispõe o art. 22 da Lei nº 9.985/2000, mas o ato
criador não é necessariamente uma lei. Uma unidade de
conservação, portanto, pode ser criada mediante lei ou outro ato do
Poder Público, sendo que por ato do Poder Público Benjamin (2001)
entende decreto ou resolução do CONAMA.
A Lei prevê objetivos gerais e específicos, igualmente
importantes, posto que constituem nortes para a aplicação da
Constituição da República Federativa do Brasil, que veda qualquer
utilização que afete a integridade dos atributos dos espaços
territoriais especialmente protegidos, conforme o art. 225, §1º, inc.
III. Assim, é possível perceber o elo jurídico entre a CRFB de 1988
e a Lei nº 9.985/2000.
A respeito do plano de manejo, nesse momento é
necessário colocar que a Lei nº 9.985/2000 o entende como um
documento técnico que estabelece suas regras internas. De forma
que, para a elaboração de um plano de manejo, determina-se a
observância do art. 4º e incisos da Lei sob comento, ou seja, das
diretrizes do SNUC.
Segundo Machado (2001) existem assuntos que
precisam estar previstos nos planos de manejo de determinadas
unidades de conservação, como por exemplo: a visitação pública
deve ser abordada no plano de manejo da Estação Ecológica (art. 9º,
§2º), do Parque Nacional (art. 11, § 2º), do Refúgio Silvestre (art. 1,
§3º), da Reserva Extrativista (art. 18, §3º), e no plano de manejo da
Reserva de Desenvolvimento Sustentável devem ser analisadas as
zonas de proteção integral, de uso sustentável e de amortecimento e
corredores ecológicos, com base no art. 20, §6º.
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A Lei do SNUC dispõe que zonas de amortecimento são
os arredores de uma unidade de conservação, locais no quais as
atividades humanas devem seguir normas específicas, para se
minimizar os impactos negativos na unidade conforme o art. 2º, inc.
XVIII, da Lei nº 9.985, de 2000. A referida Lei versa ainda sobre os
corredores ecológicos, conceituando-os como partes de ecossistemas
naturais ou seminaturais, atrelando unidades de conservação,
possibilitando entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, de
forma que promova a disseminação de espécies e a recolonização de
áreas degradadas, assim como a conservação de populações que
precisam para sua sobrevivência de áreas com extensão superior do
que aquela das unidades individuais, conforme o art. 2º, inc. XVIII.
O §1º do art. 27 da Lei nº 9.985/2000 afirma que o plano de manejo
necessariamente deve tratar da área da unidade de conservação, sua
zona de amortecimento, bem como dos corredores ecológicos.
Após ler o art. 27, § 2º, da Lei nº 9.985/2000, percebe-se
que a participação pública não é determinante para a realização de
todos os planos de manejo, apenas para os planos das Reservas
Extrativistas, das Reservas de Desenvolvimento Sustentável e das
Áreas de Proteção Integral. Machado (2001) assevera que o interesse
da elaboração escorreita do plano de manejo vai além dos limites das
unidades de conservação, de maneira que não apenas a comunidade
residente tem interesse, colocando ainda que a participação pública
traz transparência para a gestão das unidades.
Cumpre colocar que Benjamin (2001, p. 289) ensina que
todas as unidades de conservação são configuradas como áreas
especialmente protegidas, entretanto, a recíproca não é verdadeira.
Isso porque a Constituição Federal elenca exemplos de biomas que
recebem tutela especial, como o Pantanal e a Mata Atlântica, mas
que não constituem unidades de conservação da natureza.
No que importa os objetivos principais desses espaços
protegidos, eles são quatro: conservação da natureza,
aproveitamento (gozo) público, pesquisa científica e uso econômico
sustentável de seus componentes (BENJAMIN, 2001). As unidades
de conservação visam primordialmente proteger a natureza e
conservar suas características naturais, vez que nenhum ser vivo ou
organismo é capaz de sobreviver se o território que habita foi
completamente degradado.
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Com efeito, conservar, em sentido amplo, significa
sustentar in situ populações viáveis das espécies nativas. Assim,
objetiva-se representar todos os tipos de ecossistemas e manter os
processos evolucionários e ecológicos, como os distúrbios naturais,
o ciclo hidrológico e de nutrientes (BENJAMIN, 2001, P. 298)
O gozo público diz respeito à visitação e realização de
atividades de lazer. A pesquisa científica, por sua vez, é realizada
em várias categorias de unidades de conservação, como na Estação
Ecológica e Reserva da Fauna. Por fim, os usos econômicos
sustentáveis, ocorrem em determinadas unidades, como Floresta
Nacional, Reserva Extrativista, Área de Proteção Ambiental e
Reserva de Desenvolvimento Sustentável (BENJAMIN, 2001).
As unidades de conservação são divididas em dois
grandes grupos: proteção integral, que visa preservar a natureza
admitindo apenas o uso indireto de seus recursos naturais; e uso
sustentável, que permite a exploração do meio ambiente, desde que
mantendo a biodiversidade e seus recursos renováveis, conforme
dispõem os incs. VI e XI, do art. 2º, da Lei nº 9.985/2000, de acordo
com a diferenciação previamente estudada.
Benjamin (2001) coloca que os dois grupos abarcam as
chamadas unidades de conservação típicas, vez que estão previstas
na Lei do SNUC. O autor afirma que existem unidades de
conservação atípicas, previstas em legislação esparsa, citando as
Áreas de Preservação Permanente, a Reserva Legal, a Reserva da
Biosfera, as Áreas de Servidão Florestal, a Reserva Ecológica, os
Monumentos Naturais Tombados e as Reservas Indígenas. O autor
afirma que a existência de outras unidades de conservação não
previstas pela Lei nº 9.985/2000 são extra-sistema, não anti-sistema.
Lembra-se que o art. 225 da CRFB, no § 1º, incs. I e III,
incumbe ao Poder Público ―preservar e restaurar os processos
ecológicos essenciais‖, bem como ―definir, em todas as unidades da
Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem
especialmente protegidos‖. A atribuição foi imposta ao Poder
Público, de forma que são igualmente responsáveis o administrador,
que elabora decretos e resoluções, o juiz que profere sentenças e o
legislador ordinário, em razão da criação de leis (BENJAMIN,
2001).
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2.2.1 A lei nº 14.675/2009 do Estado de Santa Catarina
A lei nº 14.675 de 2009, do Estado de Santa Catarina
(SANTA CATARINA, 2009), institui o Código Estadual do Meio
Ambiente, e estabelece, em seu art. 7º, inciso IV, a criação de
espaços territoriais especialmente protegidos pelo poder público
estadual e municipal como instrumento da Política Estadual do Meio
Ambiente.
Uma das diretrizes dessa Política Estadual, que sem
dúvidas influencia na aplicação do instrumento supracitado, é a
cooperação administrativa entre os órgãos integrantes do Sistema
Estadual de Meio Ambiente, o Poder Judiciário e os órgãos
auxiliares da Justiça. Além desta, a lei frisa a importância dos laços
entre Estado e Municípios na busca de soluções consorciadas ou
compartilhadas, que devem contar com a participação do setor
produtivo e da sociedade civil.
A partir desse ponto, muito importante ler a lei 14.675
de 2009 em conjunto com as alterações que ela sofreu por parte das
leis nº 16.342/14, 15.133/10 e 16.283/13, que revogaram
parcialmente alguns de seus dispositivos. O art. 10 da lei, que se
manteve incólume, trata do Sistema Estadual do Meio Ambiente
(SEMA), explicando que este é constituído por um órgão consultivo
e deliberativo (o Conselho Estadual do Meio Ambiente –
CONSEMA), um órgão central (a Secretaria de Estado responsável
pelo meio ambiente), órgãos executores (a Fundação do Meio
Ambiente – FATMA e a Polícia Militar Ambiental – PMA), um
órgão julgador intermediário (as Juntas Administrativas Regionais
de Infrações Ambientais) e órgãos locais (os órgãos ou entidades
municipais responsáveis pela execução de programas, projetos e
pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a
degradação ambiental).
O Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA,
enquanto instância superior do Sistema Estadual do Meio Ambiente,
possui uma competência extensa, listada no art. 12 da lei. A
principal delas, dentro do recorte adotado neste ensaio, é aquela
prevista no inciso XV do artigo, qual seja, a competência do
CONSEMA em avaliar o ingresso de unidades de conservação
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estaduais e municipais não contempladas no Sistema Estadual de
Unidades de Conservação.
Já a Secretaria de Estado, órgão central do Sistema
Estadual do Meio Ambiente (SEMA), tem competência para
coordenar, de forma articulada com os demais órgãos envolvidos na
atividade de fiscalização ambiental, o uso econômico-sustentável
das áreas de preservação permanente. Além disso, a Secretaria deve
coordenar a criação e regularização das unidades de conservação
estaduais.
A Fundação do Meio Ambiente (FATMA), um dos
órgãos executores do Sistema, tem como competência a implantação
do Sistema Estadual de Unidades de Conservação da Natureza
(SEUC). Da mesma maneira que o Ibama, enquanto órgão executor
nacional (art. 53, lei 9.985/2000), a FATMA deve divulgar, segundo
o art. 7º, §4º da lei 11.986/2001, uma relação revista e atualizada das
espécies da flora e da fauna ameaçadas de extinção no território
estadual.
A Polícia Militar Ambiental (PMA) tem, enquanto órgão
executor, atribuição de estabelecer ações de policiamento ambiental
nas unidades de conservação estaduais, de guarda de florestas e
outros ecossistemas. Essas ações de fiscalização e o atendimento de
denúncias devem ser realizadas em cooperação com a FATMA.
Em relação à competência de cada um desses órgãos
dentro do Sistema Estadual de Unidade de Conservação da
Natureza, o art. 131-C da lei 14.675 segue a lógica organizacional
do SEMA, identificando o CONSEMA como órgão consultivo e
deliberativo (com a atribuição de acompanhar a implementação do
Sistema), a Secretaria de Estado responsável pelo meio ambiente
como órgão central (com a atribuição de coordenar o Sistema e
propor a criação e regulamentação das unidades de conservação
estaduais), e a FATMA e os órgãos ambientais municipais como
órgãos executores (com a atribuição de implantar o SEUC, subsidiar
as propostas de criação e administrar as unidades de conservação
estaduais e municipais nas respectivas esferas de atuação).
Essa estrutura organizacional segue o modelo federal,
inclusive no parágrafo único do art. 131- C, que muito se assemelha
ao art. 6º da lei 9.985, que admite a criação de novas categorias de
unidades de conservação.
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Voltando ao Sistema Estadual do Meio Ambiente, a lei
afirma que o mesmo conta com dois fundos: o Fundo Especial de
Proteção ao Meio Ambiente (FEPEMA) e o Fundo de Compensação
Ambiental e Desenvolvimento (FCAD).
Em relação às áreas protegidas, o FEPEMA tem como
dever apoiar estudos técnicos e científicos que visem conhecer os
aspectos técnicos dessas áreas, com o objetivo de adequar a
legislação ambiental à realidade social, econômica e fundiária do
Estado. Já o FCAD deve investir no Sistema Estadual de Unidades
de Conservação da Natureza (SEUC), especialmente na
regularização fundiária destas unidades.
Os conceitos trazidos originalmente pela lei nº 14.675
em seu art. 28 são alterados pela lei 16.342/14 em seus incisos V,
VI, VII, VIII, IX e do inciso XV ao LVIII. Outra importante
alteração encontra-se no art. 36, que trata das modalidades de
licenciamento ambiental, alterado pela lei 16.283/13, que adiciona às
modalidades de licenciamento a Licença Ambiental por
Compromisso.
O Capítulo V do Título IV da lei estadual nº 14.675, que
trata sobre os espaços protegidos, foi revogado desde seu art. 114 ao
168 pela lei 16.342/14. Esta adicionou três capítulos ao referido
Título: o capítulo IV-A (que trata a respeito do Programa de
Regularização Ambiental), o IV-B (que trata do Cadastro Ambiental
Rural) e o V-A (que trata dos Espaços Protegidos). Para os fins deste
trabalho, será analisado apenas o capítulo que trata dos espaços
protegidos.
Diferentemente da redação antiga, que iniciava seu
capítulo dos Espaços Protegidos conceituando e explicando as Áreas
de Preservação Permanente, a lei 16.342 de 2014 começa seu art.
118-A por uma delimitação do que seriam as Áreas de Uso Restrito,
não incluídas na legislação de 2009. Em seguida, as Áreas de
Preservação Permanente são definidas de forma muito mais
completa e específica do que anteriormente, destacando-se o art.
119-A em seu §2º que determina a natureza real da necessidade de
recompor a vegetação suprimida de APP, coadunando com o
entendimento da doutrina de que os danos ambientais teriam uma
natureza diferenciada.
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Posteriormente são incluídas na categoria de espaços
protegidos as Reservas Legais, Servidões Ambientais e, por fim,
aquelas que compõem o Sistema Estadual de Conservação da
Natureza (SEUC).
Esse Sistema Estadual deve ser criado e mantido pelo
Poder Público, sendo composto pelas unidades de conservação
estaduais e municipais já existentes e a serem criadas, de forma a
integrar estas ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza (SNUC).
Para tanto, as unidades de conservação devem ser
incluídas no Cadastro Estadual de Unidades de Conservação, sob
responsabilidade da FATMA, que segue o modelo do Cadastro
Nacional de Unidades de Conservação (art. 50 da lei 9.985/2000). O
controle da situação das unidades de conservação estaduais teria um
reforço através da submissão, a cada dois anos, de relatório de
avaliação global das unidades à Assembléia Legislativa,
determinação que reflete aquela listada no art. 51 da lei 9.985, de
nível nacional.
A criação das unidades de conservação deve ser feita por
intermédio de lei, sendo que sua efetiva implantação somente
ocorrerá se estiverem previamente inseridos no orçamento do Estado
recursos especificamente destinados às desapropriações e
indenizações decorrentes de sua implementação. A lei prevê também
requisitos que devem constar na lei que cria unidades de
conservação para que esta tenha eficácia (art.131-E da lei 16.342/14
que modificou a redação da lei 14.675).
Existe previsão para a criação, por meio de verbas da
compensação ambiental estadual, de unidades de conservação de
proteção integral municipal, cujo repasse dos recursos ao Município
ocorre mediante convênio.
O art. 131-F da Lei 16.342/14 determina as áreas
prioritárias para fins de criação de unidades de conservação,
corroborando com as diretrizes adotadas no art. 5º, incisos I e XIII e
com o objetivo adotado no art. 4º, II da lei federal 9.985/2000: áreas
que apresentem ecossistemas ainda não satisfatoriamente
representados no Sistema Estadual de Unidades de Conservação da
Natureza, áreas que contenham espécies ameaçadas de extinção
140

regional ou global e áreas que sejam necessárias à formação de
corredores ecológicos.
Importante ressaltar que, em consonância com o espírito
de cooperação que rege tanto o sistema nacional quanto o estadual, o
art. 131-G da lei 14.675 determina que o órgão executor poderá
buscar parcerias para a implantação e gestão das unidades de
conservação com a União, Estados e Municípios, por meio de
convênio, ou com organização da sociedade civil de interesse
público, com objetivos afins, nos termos da legislação federal.
O art. 131-K determina que será instituído, por decreto
do Chefe do Poder Executivo, o Conselho Deliberativo para a Área
de Proteção Ambiental (APA), a Área de Relevante Interesse
Ecológico (ARIE) e a Reserva de Fauna.
O art. 132-A trata a respeito da Reserva Particular do
Patrimônio Natural Estadual (RPPNE), determinando que qualquer
proprietário de imóvel, rural ou urbano, pode pleitear,
voluntariamente, a constituição de sua área, total ou parcialmente,
nesta modalidade. Para tanto, deve protocolizar requerimento na
Fundação do Meio Ambiente (FATMA), instruído com a
documentação definida em regulamentação do órgão ambiental
executor. O processo de criação de RPPNE deve ser incentivado
tanto positivamente (através de créditos e isenção de tributos) quanto
negativamente (através da isenção das taxas e custos das atividades
específicas da FATMA no processo de criação de RPPNE no âmbito
estadual).
Nesse ponto, interessante recordar a redação de
legislação estadual anterior à lei 14.675/2009, qual seja, a lei nº
11.986, de 12 de novembro de 2001 (SANTA CATARINA, 2001),
que instituía o Sistema Estadual de Unidades de Conservação da
Natureza no Estado de Santa Catarina. Essa lei foi revogada pela lei
14.675/2009, e listava, em seu art. 9º, inciso VI, dentre as categorias
de unidade de conservação de proteção integral, a Reserva Particular
do Patrimônio Natural, prevista na lei federal como categoria de
unidade de conservação de uso sustentável (art. 14, inciso VII, lei
9.985). Logo, é possível identificar um retrocesso na proteção desses
espaços, ainda que esse retrocesso encontre guarita na legislação
federal.
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A subseção III da lei estadual nº 14.675 modificada pela
lei 16.342/14, que trata sobre recursos financeiros, determina a
necessidade da Lei de Diretrizes Orçamentárias conter previsão do
orçamento para as unidades de conservação sob administração do
órgão gestor estadual e para o Programa Estadual de Pagamento por
Serviços Ambientais (PEPSA).
Os recursos específicos destinados ao SEUC e ao
PEPSA deverão ser utilizados para prover financeiramente o
planejamento, implementação, manutenção, e administração de
Unidades de Conservação pertencentes ao SEUC, definidas através
do Plano do Sistema Estadual de Unidades de Conservação. Esses
recursos também devem ser utilizados para aquisição de áreas para
implantação de unidades de conservação de proteção integral
pertencentes ao SEUC e para incentivar atividades econômicas
ambientalmente sustentáveis nas Áreas de Proteção Ambiental e nas
zonas de amortecimento de Unidades de Conservação de proteção
integral. Por último, e esse inciso é uma inovação trazida em 2014,
os recursos deverão prover financeiramente o planejamento,
implementação, manutenção e administração do PEPSA.
O Sistema Estadual de Unidades de Conservação da
Natureza e o PEPSA receberão recursos de transferências do
Tesouro do Estado, das doações e transferências da União e seus
órgãos, de taxas referentes a ingressos, pedágios e serviços públicos
prestados em unidades de conservação, de doações de quaisquer
espécies efetuadas por pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou
estrangeiras, de medidas compensatórias por danos irreversíveis ao
meio ambiente, da compensação ambiental pela instalação de
atividades de significativo impacto ambiental, de taxas decorrentes
do licenciamento feito pelo órgão gestor das atividades
potencialmente causadoras de degradação ambiental, de multas
decorrentes de infração ambiental, da exploração de imagens,
produtos, subprodutos e serviços e de outras fontes a partir de
mecanismos de cogestão, ou de acordo com as leis vigentes.
A lei nº 14.675 trata ainda do levantamento estadual das
terras devolutas, com o objetivo de definir áreas destinadas à
conservação da natureza, podendo, para esta finalidade, ser
utilizados recursos da compensação ambiental. Em seguida, a
subseção V da lei estadual 14.675 trata detalhes sobre a
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compensação ambiental, prevista no art. 36 da Lei federal nº 9.985
de 2000, e uma seção sobre o regime de proteção das áreas verdes
urbanas.
Por fim, a lei estadual nº 14.675 traz alguns dispositivos
importantes nas disposições finais e transitórias: o art. 276 trata
sobre os imóveis que não tiveram ainda efetiva regularização
fundiária e que integrem unidade de conservação integral, dizendo
que os proprietários e legítimos possuidores têm o direito de
permanecer usando o imóvel, desde que não ampliem a utilização
dos recursos ambientais, a partir da criação da unidade de
conservação. O art. 277 trata sobre as áreas de propriedades privadas
no interior de unidades de conservação de proteção integral que,
ainda que estejam sem uso e não indenizadas, não podem ser
consideradas como improdutivas. Por último, o art. 278 determina
situações em que populações tradicionais podem utilizar-se de
recursos ambientais existentes no interior de unidades de
conservação.
3 CONCLUSÃO
É importante lembrar que a Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, com o intuito de oferecer mais
efetividade e proteção ao direito fundamental a um meio ambiente
ecologicamente equilibrado, atribuiu como dever do Poder Público
definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais a
serem especialmente protegidos, sendo vedada qualquer utilização
que comprometa a integridade dos atributos ecológicos que
justificam sua proteção.
O grande foco das unidades de conservação é auxiliar na
preservação e restauração da diversidade de ecossistemas naturais e
colaborar para a sobrevivência da biodiversidade e manutenção dos
recursos genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais.
Ao longo de seu texto, a Lei do SNUC ressalta a
importância dos espaços territoriais especialmente protegidos,
lembrando que o legislador ordinário optou por chamar de unidades
de conservação, mas o elo entre a legislação infraconstitucional e a
própria Constituição Federal é evidente. Destaca-se a necessidade de
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preservar o meio ambiente e manter os recursos genéticos do Brasil,
ressalvando que atividades humanas poderão ser desempenhadas
nesses locais seguindo restrições que impõe.
Apesar da incoerência inicialmente apontada dentro da
lei 9.985 de 2000, no sentido de que ela formaria um sistema
incompleto de proteção aos Espaços Territoriais Especialmente
Protegidos (por não englobar todas as categorias existentes), é
necessário valorizar sua importância enquanto guia para a
preservação dos espaços que ela delimita como essenciais.
A lei SNUC e sua apresentação enquanto mecanismo de
diálogo entre as três esferas de poder (federal, estadual e municipal),
o setor produtivo e principalmente a sociedade civil, aceita a
complexidade da matéria com a qual lida, propondo instrumentos
valiosos para a concretização dos objetivos que adota,
correlacionados com o papel para ela definido na Constituição
Federal.
No âmbito da legislação estadual, foi possível concluir
que esta tem acompanhado aquela ditada em âmbito federal, no
sentido de verdadeiramente integrar um Sistema de Unidades de
Conservação baseado em objetivos, diretrizes e estruturas comuns e
interligadas. Isso fica evidente a partir da análise da estrutura
organizacional que rege o Sistema Estadual de Unidade de
Conservação da Natureza, e das atribuições dadas a cada órgão. Essa
conclusão, entretanto, é muito restrita a uma análise da legislação,
não penetrando no funcionamento do Sistema Estadual no plano
fático, o que nos remete à necessidade de uma análise mais
aprofundada do tema, ainda a ser realizada.
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Resumo: A atribuição de maior celeridade processual no âmbito do Poder
Judiciário é constantemente demandada em discussões doutrinárias e sociais. Sob
esse aspecto, o Termo de Ajustamento de Conduta, como título executivo
extrajudicial, tem mostrado grande eficácia na resolução de lides ambientais,
tornando possível, graças à celeridade de atuação que confere, a compensação in
natura do dano ambiental sofrido. No caso a ser estudado, os danos ambientais
causados à Unidade de Conservação Mata de Santa Genebra por uma empresa de
seu entorno, em virtude de ampliação em sua sede sem licenciamento ambiental,
foi resolvida por meio de um Termo de Ajustamento de Conduta que produziu
efetiva reparação ambiental. O Termo de Ajustamento de Conduta, portanto,
emerge como ferramenta apta a mitigar, com a urgência necessária, o processo de
degradação dos ecossistemas encontrados na Mata de Santa Genebra e em seu
entorno.
Palavras-chave: Termo de Ajustamento de Conduta. Celeridade. Reparação.
Dano ambiental.
Abstract: The assignment of faster trial under the Judiciary is a constant demand
among doctrinal and social discussions. In this regard, the Conduct Adjustment
Agreement as an extrajudicial enforcement title has shown great effectiveness on
solving environmental disputes, making it possible, due to its celerity, the
compensation in natura of the environmental damage that was caused. In the
following case, the environmental damage done to the surroundings of Mata de
Santa Genebra due to the expansion without environmental license conducted by
a company on its headquarters, was settled by a Conduct Adjustment Agreement
that produced effective environmental remediation. The Conduct Adjustment
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Estagiária na Fundação José Pedro de Oliveira e graduanda em Direito no Centro Universitário
Adventista de São Paulo.
Procuradora da Fundação José Pedro de Oliveira (orientadora).
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Agreement, therefore, emerges as a tool to mitigate, with the necessary urgency,
the process of degradation of ecosystems in Mata de Santa Genebra and its
surroundings.
Keywords: Conduct Adjustment Agreement; celerity; environmental damage.

1 INTRODUÇÃO

Desde os primórdios, a sociedade, buscando a evolução,
buscou meios de garantir sua supremacia sobre seu habitat. Foi
assim com a descoberta do fogo pelo homem primitivo e com a
Revolução Industrial, há apenas dois séculos. Essa busca muitas
vezes desenfreada pelo desenvolvimento, pela evolução e pelo bemestar social teve como um de seus efeitos colaterais a negligência
com a proteção do meio ambiente e de seus recursos, pois ainda não
estava em pauta, àquela altura, a esgotabilidade desses recursos.
Somente na segunda metade do século XX, a agressão
aos ecossistemas naturais passou a despertar maior preocupação,
atraindo à ordem do dia o estabelecimento de medidas mais incisivas
à proteção de tão importante mecanismo para sobrevivência humana.
Ao mesmo tempo, surgia a noção de que certos direitos,
como aqueles relacionados à preservação dos recursos naturais, não
poderiam ser conferidos unicamente a um titular, pois sua
manutenção é de interesse da coletividade presente e futura. Surgia,
assim, a tutela dos direitos coletivos, como forma de assegurar os
direitos inerentes a todos os seres, cuja efetivação, no Brasil, foi
inaugurada com a promulgação da Lei de Ação Popular (Lei nº
4717/1965), e posteriormente aprofundada com a criação da
Secretaria do Meio Ambiente (SEMA)3 em 1973. Nesse contexto é
que se inseriu o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado, que só
passou a ser apreciado e constitucionalizado pelo texto normativo de
muitos países a partir dos anos 1980 (MACHADO, 2006, p. 79-80).
Em matéria ambiental, tais direitos foram inicialmente
referenciados com a instituição da Política Nacional do Meio
3

A SEMA, em dezembro de 1975, adotou o sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras. A
partir de então, o Estado poderia solicitar a entrega de Relatórios de Impacto Ambiental (RIMA),
quando julgasse necessário, para a instalação e operação de atividades potencialmente poluidoras.
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Ambiente em 1981 e adquiriram notoriedade com a Constituição de
1988, que passou a expressar no texto da Carta Magna a
preocupação com o meio ambiente e seus recursos naturais.
Em seguida, completaram o arcabouço normativo a Lei
nº 7.345/1995, a Lei de Ação Civil Pública e o Código de Defesa do
Consumidor, que trouxe uma definição normativa dos direitos
coletivos4. Pode-se afirmar, nesse sentido, que são interesses de um
determinado grupo, com relação jurídica entre os titulares ou a parte
contrária, em relação ao qual há indivisibilidade do bem jurídico
tutelado.
A Lei do SNUC surge, em 2000, para conceituar as
Unidades de Conservação da Natureza e regular as diferentes
categorias, classificadas em Unidades de Proteção Integral ou de
Uso Sustentável criadas nas esferas federais, estaduais e municipais.
Entretanto, a Lei do SNUC deixou de definir os espaços territoriais
especialmente protegidos. (GANEM. R.S. et al,2006, p. 68).
Nesse contexto, com o estabelecimento de tal arcabouço
jurídico, e visando assegurar a preservação do meio ambiente frente
ao crescimento econômico e industrial, o licenciamento ambiental se
tornou um importante instrumento de verificação e controle dos
empreendimentos que ofereçam potencial risco ao meio ambiente.
Ainda assim, entretanto, o meio ambiente acaba sendo
alvo de constantes agressões. Por se tratar de ecossistemas
dinâmicos, que estão em permanente adaptação, em diversas
ocasiões, quando ocorre o dano ambiental, a reparação tem de ser
feita de forma rápida e eficaz para que tenha a capacidade de anular
os efeitos maléficos do impacto causado. Essa celeridade, contudo,
no mais das vezes não é alcançada dentro dos ritos processuais
tradicionais.
Nessa perspectiva, o Termo de Ajustamento de Conduta
(TAC) assume maior importância como título extrajudicial, pois
abre a possibilidade de intermediar a lide ambiental de maneira mais

4

Art. 81, inciso II do Código de Defesa do Consumidor: ―interesses ou direitos coletivos, assim
entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular
grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação
jurídica base‖.
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célere e, com isso, aproximar, em termos temporais, a causa e a
consequência jurídica do ato.
O caso que embasa esse trabalho serve a ilustrar a
efetiva função do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) envolve
a Unidade de Conservação Mata de Santa Genebra e a empresa
ARNEG do Brasil Ltda., localizada em sua Zona de Amortecimento.
É para esse caso e seus desdobramentos que nos voltamos no tópico
a seguir.
2 DESENVOLVIMENTO
A empresa em questão possuía licença de operação
relacionada a uma área construída de 8752,05 m². Todavia,
empreendeu ampliação em sua área construída, sem licenciamento
ambiental, em 19.546,28 m². Essa ampliação supera o máximo
estipulado pela Portaria Conjunta nº 01/20125, que define as normas
de ocupação da Zona de Amortecimento da Unidade de Conservação
(ZAUC) ARIE Mata de Santa Genebra.
Em decorrência das ampliações empreendidas, por
ocasião da renovação e regularização das licenças ambientais do
estabelecimento, os técnicos da Fundação José Pedro de Oliveira
(FJPO), gestora da Unidade, e do Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (ICMBio) constataram, em visitas in
loco, que a construção pode ter contribuído para alterações na
dinâmica hídrica da área brejosa existente nos fundos da
propriedade, evidenciando o dano ambiental empreendido na
ampliação.
Segundo relatado na Nota Técnica nº 19/2014, fornecida
pela gestora da unidade, os impactos relevantes compreendem a
modificação do regime de escoamento nos corpos d‘água, aumento
do escoamento superficial, diminuição da infiltração, redução no
número de espécies, redução e fragmentação de habitat, redução de

5

A Portaria Conjunta nº 01/2012 foi assinada pelo Município de Campinas, Município de Paulínia e
Fundação José Pedro de Oliveira e dispõe sobre as diretrizes e normas de uso e ocupação da Zona de
Amortecimento da ARIE Mata de Santa Genebra.
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área com vegetação paludosa, redução da produtividade primaria do
ecossistema aquático e diminuição de área vegetada.
Sem as devidas licenças para empreender a ampliação e
com a comprovação das alterações sofridas pela biota e pelo
ecossistema como um todo, evidenciou-se a necessidade de
compensar os impactos causados pela empresa.
Entretanto, o tradicional procedimento necessário à
responsabilização pelo dano no âmbito do Poder Judiciário, com
todas as suas etapas e prazos, certamente distanciaria temporalmente
o dano e sua compensação de tal forma que, quando esta adviesse,
certamente o quadro do ecossistema já se teria alterado
substancialmente, podendo, assim, impedir ou prejudicar seu
cumprimento no futuro.
Em busca de uma solução mais consentânea com a
finalidade de recomposição do ecossistema ao status quo ante,
acrescida de obrigações de caráter punitivo e educativo, a
compensação foi então intermediada por meio de um Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado entre a empresa
causadora de dano ambiental e o Ministério Público Federal, com a
interveniência da Fundação José Pedro de Oliveira (FJPO) e do
Instituto Chico Mendes da Biodiversidade (ICMBio) e anuência da
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB –
unidade de Paulínia, que resultou nas obrigações mais adiante
especificadas neste trabalho.
2.1 MATERIAIS E MÉTODOS
O presente trabalho buscou coletar informações junto à
instituição gestora da Mata de Santa Genebra, a Fundação José
Pedro de Oliveira, bem como, para levantamento de todas as
informações constante neste trabalho, analisou o pedido de
licenciamento da ARNEG do Brasil Ltda., o parecer expedido pela
Coordenadoria Jurídica da FJPO à Comissão de Licenciamento
Ambiental, a Nota Técnica nº 19/2014 emitida pela Comissão de
Licenciamento Ambiental da FJPO, Relatórios Fotográfico das
ampliações feitas na empresa ARNEG, Proposta de Compensação
Ambiental emitido pelos técnicos da FJPO (biólogos e engenheiro
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ambiental) e analista ambiental do ICMBio inscritos nos protocolos
nº 14/190/237 e 14/190/236, análise in loco pelos técnicos da FJPO e
o Termo de Ajustamento de Conduta assinado pelos respectivos
compromissários.
A Portaria Conjunta nº 01/2012, assinada pelos
Municípios de Campinas e Paulínia e pela FJPO, que dispõe sobre as
diretrizes e norma para o uso e ocupação da Zona de Amortecimento
da ARIE, também embasou as análises conduzidas neste trabalho.
Completada, com isso, a investigação dos elementos do
caso concreto, considerando o cunho dogmático-hermenêutico a que
esse trabalho se propõe, foram realizadas pesquisas doutrinárias e
epistemológicas sobre o tema e sobre os novos debates inseridos em
livros, artigos, periódicos, jurisprudências e internet, utilizando
principalmente as lições asseveradas por Geisa de Assis Rodrigues,
em sua obra ―Ação Civil Pública e Termo de Ajustamento de
Conduta: Teoria e Prática‖ e Paulo Affonso Leme Machado, na obra
―Direito Ambiental Brasileiro‖, que trazem elementos acerca da
formação dos TACs.
Para situar o surgimento dos direitos coletivos no
ordenamento jurídico, lançamos mão dos métodos histórico e
indutivo, partindo, assim, da problemática apresentada no caso
concreto e da solução experimentada na busca da efetiva reparação
ambiental.
2.2 BREVE HISTÓRICO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO
MATA DE SANTA GENEBRA
A Mata de Santa Genebra foi doada em 14 de julho de
1981 à Municipalidade de Campinas com intuito de ser preservada e
destinada para o uso estritamente científico e cultural. Na mesma
data, foi criada a Fundação José Pedro de Oliveira, com o intuito de
administrar a área que então se tornara reserva florestal.
Em 1985, a Mata de Santa Genebra foi declarada Área
de Relevante Interesse Ecológico, por meio do Decreto Federal nº
91.885 de 05 de novembro de 1985. O Decreto determinou que a
gestão da Unidade seria articulada nos âmbitos municipal (Prefeitura
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Municipal de Campinas e FJPO) e federal (atualmente, o ICMBio),
de modo que a UC é gerida majoritariamente pela FJPO, com a
participação do ICMBio nos atos de natureza indelegável, como as
manifestações nos licenciamentos ambientais.
A UC é o maior fragmento florestal da Região
Metropolitana de Campinas, remanescendo como o segundo maior
fragmento florestal com bioma da Mata Atlântica situada em área
urbana do país. Corresponde, atualmente, a cerca de um quinto da
área florestada do Município de Campinas.
Está situada na Macrozona 3 – Área de Urbanização
Controlada (AUC), que compreende o Distrito de Barão Geraldo, a
Região dos Amarais e o Eixo Dom Pedro I, entre a Centrais de
Abastecimento de Campinas S.A. (CEASA) e o Bairro Santa
Cândida, localidade que apresenta dinâmica de acelerada
urbanização. Pertence à categoria de Área de Relevante Interesse
Ecológico (ARIE), possui área equivalente a 251,77 hectares e
abriga aproximadamente 660 espécimes.
A vegetação encontrada no entorno da ARIE Mata de
Santa Genebra diz respeito a vários fragmentos florestais que
pertencem a três tipos de formações vegetais, são elas: a Floresta
Estacional Semidecidual, a floresta Paludosa e o Cerrado.
A fauna é bem abundante e diversificada, podendo ser
encontrados grandes carnívoros, como a Puma concolor (onçaparda) e do Chrysocyon brachyurus (lobo-guará), os quais
encontram-se na lista de espécimes ameaçadas de extinção.
A ARIE localiza-se em uma região de constante
crescimento urbano: o distrito de Barão Geraldo, o qual, por abrigar
a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), atraiu maior
adensamento urbano à região, que também possui elevada ocupação
industrial.
Essa pressão urbana e industrial exercida no entorno da
Mata de Santa Genebra, alimentada, por vezes, pela especulação
imobiliária, é refreada no âmbito dos licenciamentos ambientais,
oportunidade na qual os órgãos gestores da Mata – a Fundação José
Pedro de Oliveira (FJPO) e o Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (ICMBio) – avaliam, em cada caso
concreto, os impactos decorrentes da atividade empreendedora,
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podendo autorizar, condicionar ou
prosseguimento desses licenciamentos.

negar

autorização

ao

Para facilitar o entendimento, é possível observar o
adensamento urbano no entorno da Unidade através da imagem
abaixo, circundada por sua Zona de Amortecimento, destacada em
vermelho.
Figura 1 – Mata de Santa Genebra

.

Fonte: Google Earth (2015).

2.3 OS IMPACTOS GERADOS
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

E

A PROPOSTA DE

A análise do caso concreto tomou em consideração que a
empresa, situada na Zona de Amortecimento da ARIE Mata de Santa
Genebra, com distância de aproximadamente 400 metros da UC,
iniciou suas atividades em 1970 e atua na montagem de balcões
refrigerados e unidades frigoríficas.
Segundo os documentos avaliados, ao entrar em
operação, sua área era de aproximadamente 2.500 m². Em 2005,
houve uma primeira ampliação, atingindo área de 8.752,05 m², e, em
meados de 2006, houve segunda ampliação, sem observação de
procedimento de licenciamento ambiental e com supressão de 1,75
hectares de fragmento vegetal. Entre 2006 e 2009 ocorreu a terceira
ampliação, outra vez sem licenciamento.
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Após as primeiras ampliações a área construída da
empresa correspondia a uma área de 28.298,33 m², no entanto
8.752,05 m² operavam com licença vencida e 19.546,28 m² sem
licença ambiental.
Os documentos técnicos informam que a área em
questão se localiza na porção norte da Zona de Amortecimento da
ARIE Mata de Santa Genebra, que integra a sub-bacia do Ribeirão
do Quilombo, situada no Município de Paulínia. Nessa região a
ocupação do solo é diversificada, estando nela inseridos importantes
fragmentos de vegetação paludosa. Conforme consta no Processo
14/190/237, a Floresta Paludosa tem como principais características
solos hidromórficos, com afloramento do lençol freático, grande
número de nascentes e são raras no município de Campinas e
Paulínia. Na região, o único local onde esta formação é protegida é
na área do entorno da Unidade de Conservação (UC)6.
Também é possível apontar, com base nos
levantamentos realizados, os impactos inerentes aos aterramentos
realizados para as ampliações, bem como a supressão de vegetação
para implementação dos galpões.
Conforme histórico dos documentos, por estar operando
de forma irregular, em 2014 a empresa entrou com pedido de
autorização para Renovação de Licença de Operação e licença
Previa/Instalação. Contudo, em face das ampliações operadas à
revelia da licença ambiental e por se tratar de ampliação superior ao
estipulado na Portaria Conjunta nº 01/20127, a Comissão de
Licenciamento da FJPO/ICMBio, à época, indeferiu o pedido da
referida empresa.
Percebendo, porém, que a situação, tal como posta,
ensejaria a permanência da degradação ambiental enquanto não
resolvida, e que essa degradação corria risco de se agravar de tal
modo a, possivelmente, comprometer a capacidade de resiliência
daquele ecossistema, o Ministério Público Federal foi acionado para

6

7

Conforme Aspectos Técnicos emitidos pelos técnicos da Fundação José Pedro de Oliveira, na
Proposta de Compensação Ambiental, Processo 14/190/237. p.14.
Art. 3º, § 2º da Portaria Conjunta nº 01/2012: ―As atividades industriais permitidas são as não
incomodas de pequeno porte, com área construída que não ultrapasse 3.000,00 m²‖.
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intermediar o ajuste de um acordo entre a Fundação gestora da UC e
a empresa infratora.
Após diversas tratativas, chegou-se a três pontos em
comum, que constituíram o conteúdo do Termo de Ajustamento de
Conduta que analisamos neste trabalho.
O Termo de Ajustamento de Conduta obrigou a empresa
às seguintes condutas:
a) Restauração de área equivalente ao dobro8 das
ampliações (39.092,56m²) em APP situada na porção
norte da Zona de Amortecimento, pois a porção norte
possui vegetação marginal dos cursos d‘água,
degradada e descontínua. A recuperação das APPs
situadas na mata ciliar contígua ao córrego Água da
Mata é fundamental para protegê-lo e torná-lo um elo
ecológico aos demais fragmentos do entorno, de
modo a incentivar o enriquecimento dessas áreas e
permitir que se conectem fisicamente à UC;
b) Custeio de projeto de passagem de fauna na porção
norte da ZAUC, destinado a prevenir e minimizar a
ocorrência de acidentes com os animais que
constantemente se deslocam até a UC em busca de
água. Sua interseção se dará entre o córrego Água da
Mata e as ruas José Sedano e José Bonome;
c) Custeio de projeto de monitoramento por câmeras na
ZA da ARIE Mata de Santa Genebra, composto por
4(quatro) torres com câmeras de longo alcance (2
km) com infravermelho. O valor estipulado é de até
R$ 500.000,00.
2.4 IMPORTÂNCIA DAS OBRIGAÇÕES ACORDADAS NO
TAC: RESULTADOS E DISCUSSÕES

8

Art. 93 do Decreto Federal nº 6.514/2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao
meio ambiente: ―As infrações(...) quando forem cometidas ou afetarem unidade de conservação ou
sua zona de amortecimento terão os valores de suas respectivas multas aplicadas em dobro(...)‖
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O TAC assinado pela ARNEG do Brasil Ltda., tendo o
Ministério Público Federal como compromitente e a FJPO e o
ICMBio como intervenientes, foi assinado em 15 de dezembro de
2014, acordando a compromissária em cumprir as medidas
estipuladas na proposta de compensação ambiental aludidas neste
trabalho, sob pena de multa pelo não cumprimento das obrigações
acordadas no respectivo documento e revogação das licenças
ambientais deferidas. Com isso, a empresa obteve a concessão
condicional de seu licenciamento ambiental, cuja validade é
vinculada à execução do TAC.
Atualmente, o TAC se encontra em fase de execução, a
qual é monitorada, em todas as suas etapas, pela FJPO, em parceria
com o ICMBio.
Para os entes públicos envolvidos, a reparação imediata,
visando sanear as agressões empreendidas sem inviabilizar, com
isso, a atividade econômica empresarial – o que poderia ocasionar
grave dano social, considerando o número de funcionários
empregado pela empresa – e subsidiar a reparação de danos futuros,
serve melhor a socorrer os ecossistemas sob sua responsabilidade e
permite sua ação imediata, o que certamente não ocorreria em uma
eventual judicialização do caso, considerando-se as peculiaridades e
os numerosos aspectos técnicos geralmente envolvidos nas questões
ambientais, que tornam os processos judiciais relativos ao meio
ambiente ainda mais lentos do que a média dos demais processos, já
conhecidos pela sua tramitação morosa.
Um dos fatores que parece contribuir para a morosidade
no processo judiciário de natureza ambiental é justamente o fato de
tais processos demandam uma instrução probatória composta de
densos relatórios técnicos, vistorias, depoimentos, investigações e
vários atos processuais que se prolongam no tempo, mas são, em
geral, necessários para a resolução da lide, sem que se descuide,
ainda, dos momentos de contraditório e a ampla defesa à parte ré.
Como é de conhecimento geral, a dificuldade de rápida
resolução das lides acaba por alimentar a sensação de descrédito do
Judiciário perante a sociedade, que vislumbra em tal demora, muitas
vezes, o risco concreto de perecimento de seu direito.
Sob esse aspecto, a Ministra do STF Carmem Lucia
Antunes afirma que ―a morosidade do judiciário tem frustrado
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direitos, desacreditado o Poder público, especialmente o Poder
Judiciário, e afrontado os indivìduos‖ (Rocha, 1993).
Na tutela dos direitos inerentes ao meio ambiente, essa
demora para reparar e compensar o dano ambiental muitas vezes
pode distanciar a resolução do dano de tal modo que represente,
efetivamente, um perecimento de direito, pois a dinâmica dos
ecossistemas desequilibrados não espera os resultados judiciais para
externalizar seus efeitos, que podem ser irreparáveis ou tão mais
agravados que sua restauração traria um ônus ao réu excessivamente
maior do que aquele inicialmente estimado no início da demanda.
Em casos tais, o Termo de Ajustamento de Conduta
desponta como uma eficaz ferramenta voltada à salvaguarda dos
direitos inerentes ao meio ambiente, trazendo celeridade e
efetividade à resolução do mérito.
O Termo de Ajustamento de Conduta surgiu no cenário
jurídico brasileiro com o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas
foi com o Código de Defesa do Consumidor que sua utilização se
tornou abrangente para quaisquer interesses difusos, coletivos e
individuais homogêneos, prevendo inclusive multa para o seu
descumprimento, de modo a se tornar uma poderosa ferramenta para
a proteção dos direitos metaindividuais.
O TAC, conforme MAZZILLI (2006, p. 93) define,
―constitui um ato administrativo, negocial de direito público, que
contém uma declaração de vontade do órgão público que o toma
coincidente com o da pessoa, que ajusta a conduta da mesma as
exigências legais‖.
Segundo explica MACHADO (1999, p. 125), o TAC
ambiental é precedido pela conciliação que abre caminho para a
instituição do mesmo. A esse respeito, o autor afirma que ―a
conciliação dos interessados é valiosa como fase procedimental
tanto para licenciar uma atividade como para puni-la‖.
O Ajustamento de conduta viabilizará a condução de
recursos para a melhor gestão da UC, de forma que, com a
implantação dos recursos acordados serão promovidos o
monitoramento mais amplo da ARIE, proporcionando reflexos em
todas as atividades desenvolvidas pela unidade.
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Para DRUMMOND (2011. p. 342), o crescimento dos
tipos e dos números de UCs e das áreas por elas protegidas e
afetadas traz consigo uma série de novas dificuldades. A
complexidade do sistema cresce exponencialmente com a expansão
dos números e categorias de UCs e da extensão dos espaços a serem
geridos. Isso demanda mais recursos para manter e capacitar
profissionais,
alcançar
regularização
fundiária,
construir
infraestrutura, adquirir equipamentos, fiscalizar, estimular a pesquisa
cientifica, promover a visitação e a educação ambiental e alcançar o
apoio de setores mais amplos da sociedade a criação e ao
funcionamento das UCs.
Nessa perspectiva, o TAC pode ser uma importante
ferramenta para superar tais dificuldades, pois obriga o poluidor a
atuar em defesa da implementação da UC e do atendimento às
necessidades geradas com sua instituição, a fim de que se alcance a
efetiva proteção à Unidade.
3 CONCLUSÃO
A celebração de Termos de Ajustamento de Conduta
ainda encontra resistência em alguns setores, mas sua utilização tem
sido cada vez mais difundida e incentivada não só pelo parquet, mas
também pelos demais entes públicos legitimados a tanto, evitando
maior demora na satisfação dos designíos intentados por ambas as
partes.
Como título executivo extrajudicial, o TAC evita a
deflagração de ações de conhecimento que demandam instrução
probatória com numerosos elementos e divergências técnicas, em
relação às quais os magistrados muitas vezes não dispõem – e nem
seria de esperar que dispusessem – de conhecimento específico que
os permita uma rápida cognição exauriente.
Sob esse aspecto, o ajustamento de conduta simplifica e
afunila as etapas percorridas nas ações judiciais, viabilizando a
mediação e a resolução da lide com a finalidade de atender o direito
dos litigantes, sem, contudo, deixar de promover, no caso em
questão, a salvaguarda e a reparação do bem jurídico tutelado.
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A demora, muitas vezes, também é punição. Nas
questões ambientais, contudo, não é ao réu que essa demora
efetivamente pune: é ao equilíbrio ambiental e ao coletivo
destinatário do direito de tê-lo saudável e preservado.
Sob a ótica dos direitos coletivos sobressai o senso de
justiça inerente à guarda de um direito indisponível cujos titulares
são as gerações atual e futuras. Para a primeira, contudo, não é
exagero afirmar que um longo lapso temporal até a reparação do
dano tornaria efetivamente destinatárias da tutela legal apenas,
quando muito, as gerações futuras, deixando de proteger a geração
atual.
Com a execução do TAC em curso em tempo atual, a
coletividade atual poderá acompanhar, fiscalizar e experimentar os
efeitos da reparação do prejuízo ambiental, permitindo-se, às
gerações vindouras, quiçá, sequer ter tido de sentir os dissabores do
dano, fato este que se enfrentado em um eventual processo judicial,
poderia a priori estatizar ante ao processo de conhecimento.
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Resumo: A fiscalização ambiental do município de Resende, no sul do Estado do
Rio de Janeiro, em seu dever de agir nos Espaços Territoriais Especialmente
Protegidos, em destaque nas Unidades de Conservação sobrepostas e em suas
Zonas de Amortecimento, tem se deparado com limitações no poder de polícia.
Nessas áreas de proteção, onde a polícia administrativa municipal possui
competência para atuar, verifica-se um conflito aparente e por vezes eminente em
relação às ações dos demais Órgãos de outros Entes federativos. O município é
dotado de diversos ETEPs, com presença de Unidades de Conservação geridas por
órgãos das três esferas de poder (federal, estadual e municipal), além das
particulares (RPPNs). Essas UCs encontram-se parcial ou totalmente sobrepostas,
existindo uma imprecisão na definição da área da zona de amortecimento das
mesmas. Denotam a restrição para as ações fiscalizatórias em cenários
recentemente criados e ainda sob iminentes mudanças, que exigem
aperfeiçoamento contínuo. Objetiva o artigo analisar sob os aspectos legais as
situações ocorridas no território de Resende, com enfoque às limitações territoriais
definidas pelos Órgãos Gestores e não gestores das UCs, o que dificulta ou até
mesmo impede uma eficaz proteção dos espaços protegidos. Na tentativa de
resolver a problemática da fiscalização nas áreas sobrepostas, a AMAR promoveu
um workshop que resultou em ações conjuntas que subsidiarão a construção de um
termo de referência para a intervenção dos diferentes órgãos na área. Esse termo
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aperfeiçoará as ações do poder de polícia, favorecendo a consolidação da defesa
dessas áreas.
Palavras-chave: áreas protegidas, poder de polícia, restrição, sobreposição,
legalidade.
Abstract: Environmental police of the municipality of Resende, in southern Rio
de Janeiro, in its duty to act in Specially Protected Territorial Areas (ETEPs),
especially in Conservation Units and their Buffer Zones, has been facing
restrictions on its competences. In some of the protected areas where the
municipal administrative police has the authority to act, there is an apparent and
sometimes imminent conflict of competence with other bodies and governmental
agencies. The municipality is endowed with many ETEPs managed by bodies of
the three Brazilian administrative divisions (federal, state and municipal), besides
landowners (private reserves). Those conservations units are partly or completely
superimposed by other protected areas, and there is an inaccuracy in the definition
of the area of their buffer zone. This paper analyses factual and legal situations
occurred in Resende, highlighting the spatial limitations of the competencies of
protected areas managing bodies and other public agencies. In an attempt to solve
the problems of surveillance in overlapping areas, the AMAR held a workshop
that resulted in joint actions that will subsidize the construction of a benchmark
for the involvement of different institutions in the area. This term is going to
enhance the actions of rule of law in those areas, favoring the protection of its
natural heritage.
Key words: protected areas, police power, restriction, overlay, legality.

1 INTRODUÇÃO
Diploma legal primeiro desta República e premissa
principal do Ordenamento normativo brasileiro, a Constituição de
1988 deve ser entendida como produto legislativo máximo, ao passo
que traz o alicerce primaz para as questões como os direitos,
garantias e deveres dos cidadãos, conforme entendimento de Moraes
(2006, p. 2); inclusive assegurando esses direitos e deveres
ambientais a todos, descrito por Mazzilli (2014, p. 167).
Nesse viés, o Codex maior assinala um capítulo
específico, além de outros artigos que reforçam as obrigações da
sociedade e do Estado brasileiro com o meio ambiente como ressalta
Antunes (2013, p. 66).
Por conseguinte, como ressalta Silva (2014, p. 272), o
direito de propriedade não pode mais ser visto de forma isolada,
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individual, devendo ser garantida a sua função social tal qual
expressa nos incisos XXII e XXIII da Constituição republicana, o
que por conseguinte o relativiza.
Nessa esteira, insta aclarar a Política Nacional do Meio
Ambiente, por intermédio da lei nº. 6.938/1981 (BRASIL, 2015),
que define parâmetros espaciais e territoriais, em instrumentos
gerais, no que concerne às competências e atribuições de entes
federativos, atrelados ao SISNAMA (Sistema Nacional do Meio
Ambiente).
Por esse vértice, em sede direta ao artigo 225 da CF,
Sirvinskas (2015, p. 159) afirma ser o Princípio do Meio Ambiente
ecologicamente equilibrado um dever de todos, brasileiros e
estrangeiros residentes no país. Remonta assim ao dever de proteção
e defesa do ambiente pelo Poder Público e pela Coletividade, para as
presentes e futuras gerações.
Contextualizado ao tema do artigo, a ampla discussão
doutrinária e jurisprudencial existente em torno do conceito de
Espaços Territoriais Especialmente Protegidos, previstos pela
Constituição em seu artigo 225, parágrafo primeiro, inciso terceiro,
que assim dispõe:
(…) incumbe ao Poder Público definir em todas as
unidades de Federação, espaços territoriais e seus
componentes a serem especialmente protegidos, sendo
a alteração e supressão permitidas somente através de
lei, vedada qualquer utilização que comprometa a
integridade dos atributos que justifiquem sua
proteção.

A
regulamentação
desses
espaços
territoriais
especialmente protegidos (ETEPs), em face dos incisos primeiro a
terceiro e sétimo do artigo 225 da Carta Política, veio na forma da
lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC)
(BRASIL, 2000), que como mostra Machado (2015, p. 981), traz
ainda a definição de Unidades de Conservação:
São espaços territoriais e seus recursos ambientais,
incluindo as águas jurisdicionais, com características
naturais relevantes, legalmente instituídos pelo Poder
Público, com objetivos de conservação e limites
definidos, sob regime especial de administração, aos
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quais se aplicam as garantias adequadas de proteção
(art. 2°, I, da Lei 9.985/2000).

Ressalta ainda esse autor que, segundo exposto no artigo
22 do SNUC, não há empecilho para a criação de Unidades de
Conservação por meio de Lei, pois versa o dispositivo, que é por ato
do Poder Público. Nesse entendimento, as Unidades de Conservação
e os Espaços Territoriais Especialmente Protegidos são objetos a
serem criados ou alterados por lei, por ato do poder executivo
(MACHADO, 2005, p. 135; 2001, p. 136 apud GANEM; ARAÚJO,
2006, p. 10) ou eventualmente até mesmo por decisão do judiciário.
O SNUC divide as UCs em dois grupos distintos:
Proteção Integral e Uso Sustentável. Nas Unidades de Conservação
de proteção integral (uso Indireto) a exploração ou o aproveitamento
dos recursos naturais estão totalmente restringidos, admitindo-se
apenas o aproveitamento indireto de seus benefícios. Seu objetivo
maior é a preservação da biodiversidade e a interferência antrópica
deve ser a menor possível. O manejo deve limitar-se ao mínimo
necessário para as finalidades próprias a cada uma das unidades,
dentro de sua própria categoria. Compõem o grupo das Unidades de
Proteção Integral as seguintes categorias: (I) Estação Ecológica; (II)
Reserva Biológica; (III) Parque Nacional; (IV) Monumento Natural;
(V) Refúgio da Vida Silvestre.
Capez (2015, p. 128) ressalta que em função dos artigos
7° ao 13, essas Unidades possuem como objetivo primaz a
preservação da natureza, sendo permitido apenas o uso indireto
(aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos
recursos naturais), com exceção dos casos previstos na Lei nº.
9.985/2000 (BRASIL, 2000).
As identificadas como Unidades de Conservação de Uso
Sustentável (Uso direto) são aquelas nas quais a exploração e o
aproveitamento econômico direto são permitidos desde que feitos de
forma planejada e regulamentada. A alteração dos ecossistemas por
ação antrópica deve limitar-se a um nível compatível com a
sobrevivência permanente de comunidades vegetais e animais. O
Artigo 14 da Lei do SNUC define que:
Constituem o grupo das Unidades de Uso Sustentável
as seguintes categorias de unidades de conservação:
(I) Área de Proteção Ambiental; (II) Área de
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Relevante Interesse Ecológico; (III) Floresta
Nacional; (IV) Reserva Extrativista; (V) Reserva de
Fauna; (VI) Reserva de Desenvolvimento Sustentável;
(VII) Reserva Particular do Patrimônio Natural.

O SNUC prevê que quase todas as UCs possuam áreas
denominadas ―Zonas de Amortecimento‖ (ZAs), exceto a Área de
Proteção Ambiental (APA) e a Reserva Particular do Patrimônio
Natural (RPPN). As ZAs correspondem ao entorno de uma UC onde
as atividades estão sujeitas a normas e restrições especificas com o
objetivo de minimizar os efeitos negativos sobre a área. Essas Zonas
de Amortecimento deverão ser consideradas como áreas de especial
proteção, posto que possuem contornos de ordem técnica e legal,
definidos por intermédio dos respectivos planos de manejo (artigo
2°, XVII da lei do SNUC), que alteram significativamente o espectro
de ações do Poder Público.
A explanar, a manifestação de Antunes (2013, p. 961),
que explicita as peculiaridades acerca das Zonas de Amortecimento
das Unidades de Conservação: ―As normas jurìdicas que disciplinam
a matéria são extremamente frágeis, confusas, e, portanto, capazes
de gerar grave insegurança jurìdica, inclusive na esfera penal‖.
Ademais, Antunes (2013, p. 963) ao citar o artigo 25, §
2° da lei do SNUC, narra o momento das definições das ZAs, que
poderia ser no instante da criação da respectiva UC, ou
posteriormente. Assinala ainda o autor, que sua inexistência traz
problemas maiores nos arredores da Unidade do que propriamente
em seu interior.
Destarte, pode-se concluir que as UCs e as ZAs, são
áreas
especialmente
protegidas,
podendo
ser
criadas
simultaneamente, no ato legal primeiro, ou por atos distintos. Em
ambos os casos, verifica-se a importância do Plano de Manejo para
que se obtenha a finalidade de promover a integração econômica e
social das comunidades vizinhas às UCs (MACHADO, 2015, p.
993) (art. 27, § 1° da lei n. 9.985/2000).
Em diretrizes gerais, a fiscalização ambiental municipal,
capitulada pelo artigo 23, III, IV e VII e parágrafo único, este
regulamentado pela lei complementar n. 140/2011 (BRASIL, 2015),
busca atuar em concorrência material com os demais Órgãos
ambientais.
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Ocorre que esses espaços vêm sofrendo alterações
contínuas, seja por meio de normas recém-criadas ou por criar, seja
por alteração antrópica, muitas vezes não permitidas pelo Poder
Público, o que gera de imediato a atuação do poder de polícia.
O presente artigo tem por finalidade demonstrar as
restrições do poder de polícia administrativa ambiental de um
município do sul do estado do Rio de Janeiro. Esse município
oferece um cenário particularmente interessante para essa discussão
discussão, em razão das diversas Unidades de Conservação
existentes em seu território, das normatizações incipientes dessas
Unidades, de suas realidades repletas de peculiaridades, e,
principalmente, em função da frequente sobreposição de áreas
protegidas que ali se verifica.
2 METODOLOGIA
A metodologia adotada para a elaboração do trabalho foi
composta de revisão bibliográfica, e estudo de caso sobre a ação do
Órgão ambiental em áreas com sobreposição de Unidades de
Conservação (UCs) inseridas no município de Resende (RJ).
Foram analisados documentos fornecidos pelos órgãos
envolvidos (Agencia do Meio Ambiente do Município de Resende AMAR, Instituto Chico Mendes da Biodiversidade – ICMBio,
Instituto Estadual do Ambiente – INEA, entre outros), relatos orais
dos representantes de cada um deles, documentos do Ministério
Público Federal e Estadual, além de observação direta em
ocorrências locais.
As informações obtidas foram compiladas e analisadas a
fim de demonstrar as restrições do poder de polícia ambiental
existentes nas áreas protegidas sobrepostas e zonas de
amortecimento (ZA).
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2.1 A contextualização do território de Resende
O município de Resende possui uma localização
privilegiada, com relevo típico de vale em uma longa planície as
margens do Rio Paraíba do Sul que corta toda a sua extensão
(NIMA/PUC, 2010).
De acordo com o IBGE, possui uma população absoluta
de 119.769 habitantes distribuídos em 1.094, 356 km² de área.
Limita-se ao norte com o município de Itatiaia e o estado de Minas
Gerais, a leste com os municípios de Quatis, Porto Real e Barra
Mansa; ao sul e a oeste, com municípios do estado de São Paulo
(Figura 1).
Figura 1 – Localização geográfica do município de Resende, RJ

Fonte: IBGE (2015).

Dados da Prefeitura Municipal de Resende (RESENDE,
2015) indicam que o município oferece aos mais variados segmentos
econômicos e aos investidores uma infra-estrutura de porte
equivalente ao dos principais municípios do Estado e do país, como:
telecomunicações (DDD, DDI, fibra ótica e satélite), serviços
(abundância de água, energia elétrica e gás natural), logística e
transporte. Seja por terra ou ar, há uma facilidade de acesso ao
município.
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Com um amplo parque industrial em franco
desenvolvimento, cuja área total é de 23 milhões de metros
quadrados, Resende abriga importantes unidades fabris,
responsáveis pela geração de milhares de empregos, com destaque
para os setores metal-mecânico e químico-farmacêutico.
2.2 As Unidades de Conservação de Proteção Integral em
Resende
Observam-se algumas Unidades de Conservação no
território municipal, geridas pelas esferas Municipal, Estadual e
Federal, e ainda, algumas Reservas Particulares do Patrimônio
Natural – RPPNs, uma vez que, o Decreto Estadual Nº 40.909 de 17
de agosto de 2007 instituiu a RPPN como unidade de conservação
da natureza de proteção integral no território do Estado do Rio de
Janeiro (ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2007).
2.2.1 Parque Nacional do Itatiaia (PNI/Parna Itatiaia)
O Parque Nacional do Itatiaia (PNI/ PARNA Itatiaia)
tem grande relevância por ser o primeiro parque criado no Brasil,
através do Decreto Federal nº 1.713, de 14 de junho de 1937
(BRASIL, 1937), com área de 12.000 hectares, pelo então presidente
Getúlio Vargas.
Situado na Serra da Mantiqueira, o PNI abrange os
municípios de Itatiaia e Resende no Estado do Rio de Janeiro e
Bocaina de Minas e Itamonte no Estado de Minas Gerais, onde
ficam aproximadamente 60% de seu território (ICMBio, 2015).
Aximoff e Ribeiro (2012) esclarecem que, com a execução do seu
plano de manejo em 1982, sua área foi ampliada para o tamanho
atual de 28.155 hectares, garantindo assim, a proteção de numerosas
nascentes, presentes no alto da montanha.
Divide-se em algumas áreas com ambientes distintos:
Sede do Parque (Parte baixa), Planalto (Parte alta) e Visconde de
Mauá. Na região do Planalto do Itatiaia, também conhecida como
Parte Alta, encontram-se os campos de altitude e os vales suspensos
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onde nascem vários rios. A parte baixa caracteriza-se principalmente
por sua vegetação exuberante e generosos cursos d'água, com
diversas áreas apropriadas para banho. Tem fácil acesso a partir da
Rodovia Presidente Dutra e recebe o maior fluxo de turistas do
Parque, concentrando a maior parte da estrutura de visitação, com
destaque para o Centro de Visitantes, revitalizado para os 70 anos do
parque (ICMBio, 2015).
Teixeira e Linsker (2007) apontam o Pico das Agulhas
Negras como o maior maciço de rocha do Planalto do Itatiaia, com
2.791,6 metros de altitude. Considerado o ponto culminante do
estado do Rio de Janeiro e ainda o sexto do Brasil.
Diante de cada especialista, Itatiaia abre um veio
inexaurível. Aos ornitólogos, oferece 366 espécies de pássaros. Aos
guias de alpinismo, 160 vias de escalada em rocha dura, áspera e
cheia de arestas. Os rios e córregos que descem do planalto
espumando nas pedras arredondadas formam tantas cachoeiras que
muitas nem sequer tem nome e talvez haja as que nunca foram vistas
(CORRÊA, 2003).
O PNI sofre, nos dias atuais, impacto constante de
incêndios, que continuam reduzindo cada vez mais a sua flora e
fauna. Os riscos de ocorrência de fogo em áreas do Parque
normalmente se verificam no período seco, de julho a setembro,
decorrentes de prática de queimadas pelos vizinhos. Dentro do
Parque observam-se também problemas com a extração de palmito;
caça e pesca e acampamentos clandestinos; dentre outros.
A unidade está sob gestão do Instituto Chico Mendes da
Biodiversidade – ICMBio. A administração por macro-processos é
apoiada por um conselho consultivo atuante. O Governo tem
destinado recursos, investindo no processo de regularização
fundiária do Parque Nacional do Itatiaia. A medida transfere para o
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio) a titularidade de terras do parque.
Recentemente teve seu plano de manejo revisto com
recursos de compensação ambiental aprovados pela Câmara de
Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro e executados
via Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio). Apesar do
documento técnico estar concluído, sua zona de amortecimento
ainda não foi regulamentada em norma equivalente.
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2.2.2 Parque Estadual da Pedra Selada (PEPS)
O Parque Estadual da Pedra Selada (PEPS) foi criado
pelo Decreto n°43.640 de 15 de junho de 2012 (ESTADO DO RIO
DE JANEIRO, 2012), com área total aproximada de 8.036
hectares, em parte dos municípios de Resende e Itatiaia.
Primeira e ainda única Unidade de Conservação de
proteção integral estadual presente na Serra da Mantiqueira, forma
importante corredor ecológico com o Parque Nacional do Itatiaia e
com outras UCs públicas e privadas próximas, protegendo as
nascentes de rios contribuintes de algumas das principais bacias
hidrográficas da Região Sudeste – Paraná e Paraíba do Sul –,
contribuindo para a preservação das cadeias de montanha em que
está situado o extraordinário monumento geológico representado
pelo grupo de picos que compõem a Pedra Selada (INEA, 2015).
De acordo com o instrumento de criação (Decreto
n°43.640/2012), tem o objetivo de preservar as populações de
animais e plantas nativas e oferecer refúgio para espécies
migratórias, raras, vulneráveis, endêmicas e ameaçadas de extinção
da fauna e flora nativas como a floresta atlântica, os remanescentes
de bosques de araucária e os campos de altitude.
Ainda de acordo com o INEA (2015), além de
proporcionar oportunidades de visitação dentro de seus limites,
recreação, interpretação, educação e pesquisa científica, o parque
cumpre seu papel de estímulo ao desenvolvimento do turismo em
bases sustentáveis, contribui para o desenvolvimento regional,
abrindo oportunidades para pequenos e médios empreendimentos,
gerando empregos e renda na atividade turística nas zonas rurais
fluminenses.
Apesar de ter sido criada recentemente, a unidade conta
com uma infra-estrutura bastante consolidada, incluindo uma sede
própria, viaturas, equipe operacional composta por gestor, pessoal de
apoio e guarda-parques. A gestão é apoiada por um conselho
consultivo instituído em 2015.
Atualmente a unidade encontra-se em processo de
elaboração de plano de manejo, entretanto a zona de amortecimento
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é provisória, sendo estabelecida por Resolução nº 62/2012 (INEA,
2015). Ainda não foi realizada a regularização fundiária.
2.2.3 Parque Natural Municipal da Cachoeira da Fumaça e
Jacuba (ParFumaça)
Inicialmente a unidade foi criada por um Decreto
Municipal nº 197/1988 (RESENDE, 1988) denominada como
Parque Municipal da Cachoeira da Fumaça – Jacuba com uma área
em 363 hectares.
Mais tarde, em 1990, através do artigo 172, a Lei
Orgânica Municipal cria dois parques denominados Parque
Municipal da Cachoeira da Fumaça e o Parque da Serrinha:
Ficam criados o Parque Municipal da Cachoeira da
Fumaça e o Parque da Serrinha que terão seus limites
e possibilidades de aproveitamento definidos em lei,
considerando-se os seguintes princípios: I preservação e proteção do ecossistema; II - proteção
ao processo evolutivo das espécies; III - preservação e
proteção dos recursos naturais.

Localizado a 32 km do centro urbano de Resende,
caracteriza-se por grandes extensões de matas preservadas, além de
nascentes e riachos, e pela cachoeira (queda do rio Preto) que dá
nome ao local, com corredeira de 200 metros. Seus atributos físicos,
bióticos e paisagísticos de excepcional beleza e valor ecológico,
justificaram a criação do parque. O rio Preto é o limite físico com o
estado de Minas Gerais. Como a unidade foi criada anteriormente ao
SNUC, observa-se que a categoria escolhida e até mesmo o fato de a
unidade ser ―municipal‖ materializam certa discrepância, uma vez
que a área é protegida (proteção integral) por lei apenas no lado
fluminense. A área mineira, fronteiriça à unidade corresponde
apenas à parcela da Área de Proteção Ambiental da Serra da
Mantiqueira (uso sustentável).
Vale ressaltar que a motivação para a criação da unidade
surgiu mediante a possibilidade de construção de uma pequena
central hidrelétrica na área da cachoeira, ameaçando dessa forma seu
principal atrativo ecoturístico.
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Para reforçar a proteção da área, em 1999, o Decreto
Municipal nº 043 (RESENDE,1999) tombou a Cachoeira da
Fumaça, como patrimônio natural do município. Após esse ato,
nenhuma outra medida para implementação do parque foi tomada,
até que, o município começou a receber repasses do ICMS Verde ou
Ecológico pela Lei Estadual Nº 5100/2007 (ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, 2007). Com isso, foi preciso adequar a unidade ao
SNUC, através de instrumentos legais Decreto nº 3177 de 30 de abril
de 2009 (RESENDE, 2009) e Lei nº 2812 de 22 de fevereiro de 2011
(RESENDE, 2011), que renomearam o parque como ―Parque
Natural Municipal da Cachoeira da Fumaça e Jacuba – ParFumaça‖,
ajustado às normas do SNUC, a fim de garantir o repasse dos
recursos referentes à UC.
Através desses instrumentos, foram redefinidos novos
prazos para a instituição de conselho consultivo e também plano de
manejo, portanto sua zona de amortecimento segue a Resolução
CONAMA nº 428/2010 (BRASIL, 2015).
A UC está sob gestão da Agência do Meio Ambiente do
Município de Resende (AMAR), com sede e foro na Cidade de
Resende e jurisdição sobre todo o território do Município, no Estado
do Rio de Janeiro, constituindo-se na entidade ambiental municipal
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA,
nos termos da Lei nº 6.938, de 31/08/1981 (BRASIL, 1981), que
dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, regulamentada
pelo Decreto nº 99.274, de 06/06/1990 (BRASIL, 2015).
A AMAR, órgão ambiental local criado pela Lei
Municipal N.º 2.524/05 (RESENDE, 2005) e alterada pela Lei
Municipal n° 2.539 de dezembro do mesmo ano (CÂMARA
MUNICIPAL DE RESENDE, 2005).
No final de 2014 foi realizado o georreferenciamento do
polígono da unidade, que subsidiará a retomada do processo de
implementação.

174

2.2.4 Parque Natural Municipal do Rio Pombo (ParPombo)
O ParPombo, inicialmente criado como Parque
Municipal da Serrinha do Alambari constitui uma área de cerca de
6,70 hectares inserida na Área de Proteção Ambiental da Serrinha do
Alambari. Instituído, em 1990 através do artigo 172 da Lei Orgânica
Municipal (RESENDE, 1990) com o objetivo de preservar os
remanescentes florestais originais. Assim como se deu com o
ParFumaça, a unidade permaneceu sem nenhuma medida de
implementação até o advento do ICMS Ecológico. A partir de então,
foi adequado ao SNUC através dos instrumentos (Decreto nº
3178/2009 e Lei nº 2723/2009) (RESENDE, 2009 a e b) que
também o renomeou, doravante denominado ―Parque Natural
Municipal do Rio Pombo‖ (ParPombo).
A área também foi georreferenciada ao final de 2014
para retomada do processo de implementação. Com a demarcação,
descobriu-se que há uma sobreposição do ParPombo com o PEPS.
Atualmente aguardam-se os estudos conclusivos para elaboração do
plano de manejo do PEPS a fim de uma solução para a questão.
Portanto, há um indicativo do ParPombo ser anexado ao território do
parque estadual ou a unidade estadual, ou esta, excluir áreas
sobrepostas do seu polígono. Enquanto essa questão não se define, a
área continua sob gestão da AMAR.
2.2.5 Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN)
inseridas no território municipal
As Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN)
foram homologadas pelo INEA a partir de 2009, totalizando
atualmente cinco reservas com portarias de reconhecimento
definitivas expedidas. São elas: localizadas na Serrinha do Alambari:
RPPN Santo Antônio (Portaria INEA/RJ/PRES N.º 80 de 01 de
dezembro de 2009) (INEA, 2009), RPPN Reserva Agulhas Negras
(Portaria INEA/RJ/PRES N. º 167 de 17 de setembro de 2010)
(INEA, 2010), RPPN Dois Peões (Portaria INEA/RJ/PRES nº 345
de 28 de maio de 2012) (INEA, 2012 a) e RPPN Chalé Club
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Alambary (Portaria INEA/RJ/PRES nº 356 de 19 de julho de 2012)
(INEA, 2012 b).
Também foi homologada a RPPN Jardim de Mukunda
(Portaria INEA/RJ/PRES nº 227 de 11 de maio de 2011) (INEA,
2011), localizada na região da Bagagem. De todas as unidades,
apenas a RPPN Santo Antônio possui plano de manejo instituído.
2.3 As Unidades de Conservação de Uso Sustentável em Resende
O município conta com Unidades de Conservação de uso
sustentável, administradas por diferentes autarquias (federal e
municipal), como a Área de Proteção Ambiental da Serra da
Mantiqueira (APASM) (BRASIL, 1985), Área de Proteção da
Serrinha do Alambari (APASA) (RESENDE, 1991) e Área de
Proteção
Ambiental
de
Engenheiro
Passos
(APAEP)
(RESENDE,1997).
As áreas são alvo de projetos de educação ambiental,
controle do ecoturismo, monitoramento e fiscalização ambiental.
2.3.1 Área de Proteção Ambiental da Serra da Mantiqueira
(APASM)
De acordo com o seu órgão gestor - ICMBio, a Área de
Proteção Ambiental da Serra da Mantiqueira (APASM) abrange uma
extensa área (cerca de 421.804 hectares) situada nos municípios de
Aiuruoca, Alagoa, Baependi, Bocaiana de Minas, Delfim Moreira,
Itanhandu, ltamonte, Liberdade, Marmelópolis, Passa Quatro, Passa
Vinte, Piranguçu, Pouso Alto, Santa Rita do Jacutinga, Virgínia e
Wenceslau Brás, no Estado de Minas Gerais; Campos do Jordão,
Cruzeiro, Lavrinha, Pindamonhangaba, Piquete, Santo Antonio do
Pinhal e Queluz, no Estado de São Paulo e Resende e Itatiaia no
Estado do Rio de Janeiro.
A APASM foi criada pelo Decreto Federal nº 91.304, de
03 de junho de 1985 (BRASIL, 1985), especificamente como forma
de garantir a conservação do conjunto paisagístico e da cultura
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regional, proteger e preservar parte de uma das maiores cadeias
montanhosas do sudeste brasileiro; a flora endêmica; os
remanescentes dos bosques de araucárias; a continuidade da
cobertura vegetal do espigão central e das manchas de vegetação
primitiva e a vida selvagem, principalmente as espécies ameaçadas
de extinção.
O Perímetro Resende da APA da Mantiqueira situa-se
nas áreas da Pedra Selada (Vargem Grande), Fumaça, Serrinha do
Alambari, Engenheiro Passos e região de Mauá, localizada na
microbacia hidrográfica do alto Rio Preto.
A unidade encontra-se em processo de elaboração do seu
plano de manejo, tendo concluído as etapas de levantamento de
dados físicos e socioeconômicos. Possui conselho consultivo. Sua
maior dificuldade consiste em ordenar as atividades em seu
território, uma vez que conta com efetivo reduzido.
2.3.2 Área de Proteção Ambiental da Serrinha do Alambari
(APASA)
A Área de Proteção Ambiental da Serrinha do Alambari
– APASA, criada Lei Municipal Nº 1.726/91 (RESENDE, 1991),
situa-se na encosta leste do Parque Nacional do Itatiaia, a oeste da
estrada para Visconde de Mauá (RJ-163).
Abrange as comunidades da Serrinha e da Capelinha.
Com o espaço territorial entre as cotas de 700 e 2.300m e área total
de 4.500 hectares (após o georreferenciamento realizado em 2014
foi delimitado 5.198,6873 hectares).
Conta com um Plano Diretor (Lei Nº 1.845/1994)
(RESENDE, 1994), como principal ferramenta para o seu
desenvolvimento equilibrado e de proteção da parte alta das
microbacias dos rios Alambari e Pirapitinga. Criada com o objetivo
de ordenar e compatibilizar a ocupação local, iniciada na década de
70, com sua com forte vocação para atividades turísticas, por suas
características propícias ao turismo ecológico e ao lazer
contemplativo.
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Possui conselho consultivo bem ativo, com reuniões
regulares. Também possui a AMAR como entidade gestora.
2.3.3 Área de Proteção Ambiental de Engenheiro Passos
(APAEP)
A Área de Proteção de Engenheiro Passos (APAEP) foi
criada pela Lei Nº 2063/1997 (RESENDE, 1997), com o objetivo de
proteger os ecossistemas locais e preservar o potencial hídrico do
Rio Água Branca. Em 2011, a APAEP também contou com um novo
instrumento legal (Lei Municipal nº 2860/2011) (RESENDE, 2011)
que adicionou o tamanho estimado de sua área a fim de garantir o
repasse do ICMS verde e prorrogou os prazos de implantação
conforme o SNUC.
Após a conclusão dos serviços de georreferenciamento,
com a demarcação dos polígonos e elaboração dos referidos
memoriais descritivos, a unidade carece que o processo de
implementação seja acelerado.
Não dispõe de sede e nem conselho gestor em
funcionamento, sendo a AMAR também o órgão responsável por
sua gestão.
2.4 Mosaico de Unidades de Conservação da Serra da
Mantiqueira
Além da presença das UCs citadas, o município integra a
parcela fluminense do Mosaico Mantiqueira, criado pelo Ministério
do Meio Ambiente por meio da Portaria 351 de 11 de dezembro de
2006 (PINHEIRO, 2010).
O Mosaico Mantiqueira tem o objetivo de integrar e
ampliar as várias ações já existentes para a conservação do
patrimônio natural e cultural da região e é composto originalmente
por 17 Unidades de Conservação (UC) públicas localizadas na
região, além de diversas Reservas Particulares do Patrimônio
Natural (RPPN). A área do Mosaico Mantiqueira abrange cerca de
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729.138 hectares, sendo que 434.108 hectares correspondem à Área
de Proteção Ambiental (APA) da Serra da Mantiqueira.
Dados disponibilizados pelo Mosaico Mantiqueira
demonstram que sua área abrange parte do território de 38
municípios, sendo 24 municípios em Minas Gerais, 2 municípios no
Rio de Janeiro (Resende e Itatiaia) e 13 municípios de São Paulo
(MOSAICO MANTIQUEIRA, 2015).
As UCs do Mosaico Mantiqueira estão em diferentes
níveis de implementação. A maioria já conta com conselhos
consultivos, mas apenas uma pequena parte possui plano de manejo
elaborado e implementado.
Santos et al (2009) ressalta que essas áreas no
município, possuem diversas ameaças como atividade agropecuária
extensiva com uso de fogo, poluição de rios, a atividade industrial,
ocupação irregular, expansão da malha viária, transporte de produtos
perigosos e turismo predatório.
O Conselho Consultivo do Mosaico Mantiqueira –
CCMM possui cadeiras, ocupadas pelos gestores de todas as UC que
o compõe e por representantes da sociedade civil, preferencialmente
indicados pelo conselho consultivo de cada UC. Alguns gestores
representam mais de uma UC.
2.5 O Poder de Polícia Municipal: aspectos legais e fáticos
O Poder de Polícia é conceituado no artigo 78 do Código
Tributário Nacional e assim dispõe:
Considera-se poder de polícia atividade da
administração pública que, limitando ou disciplinando
direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato
ou abstenção de fato, em razão de interesse público
concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos
costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao
exercício de atividades econômicas dependentes de
concessão ou autorização do Poder Público, à
tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e
aos direitos individuais ou coletivos.
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A fiscalização municipal, em preponderância aos
interesses dispostos nas leis e normas constantes do Ordenamento,
atua em repressão imediata quando se tem notícias tipificadas na lei
nº. 9.605/1998 (BRASIL, 2015), regulamentada pelo Decreto n°.
6.514/2008 (BRASIL, 2015).
Como consequência, o setor de fiscalização desempenha
suas funções constitucionais sem deixar de obedecer aos parâmetros
territoriais e legais definidos para as Unidades de Conservação do
Estado e da União na área de Resende, em face da prerrogativa de
competência comum prevista na Constituição no artigo 23, III, VI e
VII e parágrafo único, cujos preceitos foram regulamentados por
intermédio da lei complementar n. 140/2011 (ANTUNES, 2013,
p.176).
Não obstante ao que dispõe o diploma regulamentador
acerca do binômio licenciamento-fiscalização, há limitações quanto
ao ato de poder de polícia nas áreas de Plano de Manejo, e
consequentemente, suas Zonas de Amortecimento.
Essas se caracterizam por via de Planos de Manejo, que
por sua vez são definidas na Lei do SNUC como documento técnico
mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma
unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas
que devem presidir o uso e o manejo dos recursos naturais, inclusive
a implantação das estruturas físicas e necessárias à gestão da
Unidade (MACHADO, 2015, p. 991).
Tal fato se dá, por aplicação do Princípio da Precaução e
dos estudos que determinariam tecnicamente quais as atividades e as
distâncias que estariam passíveis de apreciação pelo Órgão gestor da
Unidade de Conservação (MACHADO, 2015, p. 994).
Por esse entendimento, as chamadas Zonas de
Amortecimento, definidas na lei, limitam as atividades humanas no
entorno das Unidades de Conservação, excepcionadas as RPPNs e as
APAs.
Ora, em decorrência dessas diretrizes técnicas a serem
expostas no documento técnico (como no Plano de Manejo), em
atenção ao disposto na lei Complementar citada, não haveria a
plenitude em ação fiscalizatória, uma vez que a competência fica
atrelada ao órgão gestor.
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Como exemplo no território resendense, diante das
diversas Ucs encontradas, onde a fiscalização realizava seu ofício de
forma plena, começam a surgir empecilhos ou mesmo imbróglios
nessas áreas limítrofes.
No caso duas situações correntes: uma relativa às
intervenções em áreas limítrofes ao Parque Estadual da Pedra
Selada, situado nos limites da APA Mantiqueira, objeto de autuação
pela fiscalização municipal, posteriormente mitigada pela Gestão
Estadual. Outra é concernente ao Parque Nacional do Itatiaia, que
dispõe de Plano de Manejo, porém, sem uma definição real até a
presente data. Ressalta que as áreas apresentam sobreposições de
Unidades Federais, Estaduais e Municipais, especialmente nas ZAs,
que muitas vezes são áreas mistas (Figura 2).
Figura 2 – Unidades de Conservação localizadas no município de Resende,
RJ.

Fonte: Baldini, K. B. L. (2015).

Nesse caso, com a sobreposição dessas áreas, instala-se
uma insegurança jurídica na atuação do órgão municipal nas ações
de fiscalização ambiental. Isso se reflete nas demandas de instalação
de empreendimentos, eventos esportivos (como corridas de aventura
e rallies), supressão de vegetação, entre outros, podendo ainda
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ocasionar conflitos entre os órgãos gestores. Em casos de denúncia,
a fiscalização municipal atua preventivamente e coercitivamente, de
modo a evitar dano ambiental maior à unidade afetada direta ou
indiretamente. Posteriormente os demais órgãos gestores limítrofes
são consultados acerca da intervenção, a fim de sanar a questão de
forma compartilhada. Porém, por desconhecimento da exatidão das
zonas de amortecimento não se pode afirmar que esse dano será
totalmente evitado.
O poder de policia em matéria ambiental no
município de Resende é exercido efetivamente por oito fiscais
ambientais (de carreira) e treze guardas civis que compõem o
Grupamento Ambiental.
3 O MINISTÉRIO PÚBLICO
A atual Constituição brasileira define o Ministério
Público como instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica,
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, na forma do artigo 127 (SILVA, 2014, p. 605).
Relevante também sob os aspectos envoltos em Meio
Ambiente, ora como parte em demandas Judiciais, ora como fiscal
da lei, o Parquet, como é notoriamente conhecido o Ministério
Público, tem desempenhado função relevante.
Com base nessas funções institucionais, por via de
consequência, possuidor da capacidade de atuar na proteção do Meio
Ambiente, podendo inclusive firmar Termo de Ajustamento de
Conduta (SIRVINSKAS, 2015, p. 733).
O Ministério Público possui no rol de suas funções
institucionais o dever de ―Promover o inquérito civil e a ação civil
publica, para proteção do patrimônio público social, no meio
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos‖ (BRASIL, 2015,
p.46-47).
No Município de Resende, onde há o Núcleo de Tutela
Coletiva pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, há
atuação plena da Instituição. O mesmo dá em relação ao Ministério
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Público Federal, por intermédio de dois Procuradores da República,
que atuam em razão do bem tutelado (meio ambiente).
Observa-se que o gestor anterior do PARNA Itatiaia (a
autarquia federal IBAMA) oficiava o Ministério Público Federal
acerca das autuações realizadas em seu entorno, que anteriormente
cobria um raio de 10 Km em torno da UC federal. Ocorre que com a
mudança da legislação, em 2010, o raio das ZA foi reduzido para 3
km até que o Plano de Manejo seja finalizado e defina seus limites.
Em função disso, houve o declínio de uma série de competências e
procedimentos do gestor do Parque estadual, que por conseguinte
transferiu ao Município o dever de avaliar os impactos ambientais
do dano causado e sua devida recomposição. Logicamente, a
fiscalização ambiental ao se deparar com a situação atual, por
desconhecer a matéria em status quo ante, quando da assunção do
passivo, recai em um cenário de insegurança em sua atuação.
Para dirimir as discrepâncias decorrentes dessas questões
que envolvem a fiscalização ambiental pelo Município de Resende,
a autarquia municipal promoveu um Workshop com a equipe e
convidados em maio de 2015. O tema principal foi ―A
contextualização da fiscalização ambiental sob os aspectos
preventivos e repressivos: competências e atribuições‖ e foram
discutidas, com a participação dos órgãos gestores e dos Ministérios
Público Federal e Estadual, a Restrição de Uso e Ocupação do Solo
(restrições/competência) e as Zonas de Amortecimento das
diferentes UCs que estão dentro do território do município. Os
participantes puderam trocar experiências entre si e discutir temas
como o núcleo de tutela coletiva nas questões ambientais, a
competência do MPF nos crimes e infrações ambientais, a
responsabilização das pessoas físicas e jurídicas em face da lei nº
9.605/1998 e o poder de policia.
O workshop favoreceu a interlocução entre os diversos
órgãos, e contribui para um trabalho mais efetivo de cada uma das
instituições envolvidas em prol do meio ambiente no município.
Na ocasião, foi proposta pelos gestores presentes a
elaboração de um termo de referência, a fim de aperfeiçoar as ações
dos órgãos ambientais nas áreas conflitantes (Unidades sobrepostas,
Unidades justapostas, zonas de amortecimento) no território do
município e ratificado pelo Ministério Público Federal. A partir do
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workshop, os diferentes órgãos têm buscado trabalhar em ações de
fiscalização conjuntas a fim de subsidiar a elaboração do termo de
referência sugerido no evento.
4 CONCLUSÃO
Observa-se que o município de Resende é dotado de
diversos espaços territoriais especialmente protegidos, com presença
de Unidades de Conservação geridas por órgãos das três esferas de
poder (federal, estadual e municipal), além das particulares
(RPPNs). Essas UCs encontram-se parcial ou totalmente
sobrepostas, existindo uma imprecisão na definição da área da zona
de amortecimento das mesmas, provocando dessa forma dúvidas nas
ações fiscalizatórias do município.
Na tentativa de sanar a dificuldade de atuação nessas
áreas sobrepostas, a AMAR promoveu um workshop sobre
fiscalização que resultou em ações conjuntas que subsidiarão a
construção de um termo de referência para a intervenção dos
diferentes órgãos na área.
Esse termo aperfeiçoará as ações de fiscalização, com o
poder-dever de polícia, favorecendo a consolidação da defesa das
ETEPs. No entanto, considera-se fundamental que o município
também prossiga na implementação das UCs com a elaboração dos
planos de manejos e planos diretores, a fim de esclarecer melhor os
limites das zonas de amortecimento, que como mostrado aqui são
áreas conflituosas do ponto de vista fiscalizatório.
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Giully de Oliveira1
Resumo: O seguinte trabalho aborda a recategorização da Ilha Morro do Amaral,
localizada no município de Joinville no estado de Santa Catarina. Inicialmente a
Ilha do Morro do Amaral era um Parque Municipal, ou seja, Unidade de Proteção
Integral e a partir de 2012 passou por alteração de categoria, sendo agora Reserva
de Desenvolvimento Sustentável. O objetivo do texto é abordar as questões que
levaram à recategorização da Unidade e seus possíveis problemas.
Palavras-chave: Unidade de Conservação. Reserva de Desenvolvimento
Sustentável. Ilha Morro do Amaral.
Abstract: The following work draws on the re-categorization of the Morro of
Amaral Island, in the municipality of Joinville in the state of Santa Catarina.
Initially the island was classified as a municipal park, that is, as an Integral
Protection Unit, and in 2012 it underwent a change that classified it as a
Sustainable Development Reserve, another type of proteded área regime. The
purpose of this paper is to address the issues that led the re-categorization of Unity
and its possible problems.
Key-words: Conservation Unit, Sustainable Development Reserve, Morro of
Amaral Island.

1 INTRODUÇÃO
A proposta do presente trabalho é levantar a
problemática sobre a recategorização da Ilha Morro do Amaral,
localizada no município de Joinville no estado de Santa Catarina, no
âmbito de uma pesquisa em fase de desenvolvimento. A unidade de
conservação Ilha Morro do Amaral inicialmente era classificada de
acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação SNUC como Parque Municipal, sendo assim uma Unidade de
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Proteção Integral. Atualmente é uma Reserva de Desenvolvimento
Sustentável, ou seja, uma Unidade de Uso Sustentável, e a discussão
aqui proposta procura levantar hipóteses e questionamentos acerca
dos benefícios e malefícios dessa mudança de categoria. Vale
salientar que a pesquisa em que se insere este paper encontra-se em
processo de construção, e nesse sentido levará mais a dúvidas do que
a respostas. A pesquisa foi realizada através de dados secundários,
consultas a materiais já produzidos sobre o tema nas diferentes
formas de mídia e documentos. Nos próximos tópicos será feita uma
abordagem conceitual sobre unidades de conservação, apresentação
do universo de pesquisa, o processo de recategorização da unidade,
uma reflexão sobre a questão recategorização e por fim algumas
considerações finais.
2 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
Para o Sistema Nacional de Unidades de Conservação –
SNUC, Unidades de Conservação são:
[...] espaços territoriais, incluindo seus recursos
ambientais, com características naturais relevantes,
que têm a função de assegurar a representatividade de
amostras significativas e ecologicamente viáveis das
diferentes populações, habitats e ecossistemas do
território nacional e das águas jurisdicionais,
preservando o patrimônio biológico existente (MMA,
2000).

O conceito contemporâneo de Unidades de Conservação
surge em 1870, nos Estados Unidos, com a criação do Parque
Nacional Yellowstone, localizado em territórios dos estados de
Montana, Idaho e Wyoming, ainda que como expressa Brito (2000)
a definição do conceito moderno de parque já havia sido esboçada
no ano de 1830 por George Catlin e que tenham existido outros tipos
de área protegidas definidas anteriormente à criação do Yellow
Stone.
Segundo Farias (1997) as unidades de conservação
podem ser consideradas como componentes essenciais para a
conservação da biodiversidade, desde que a gestão seja
comprometida com os objetivos previstos pelo SNUC.
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Internacionalmente, o termo Áreas Protegidas é
comumente empregado para definir estes espaços, principalmente
pela influência e forte atuação da União Internacional para a
Conservação da Natureza - IUCN, uma das mais importantes
organizações internacionais dedicadas à conservação dos recursos
naturais. No Brasil, de uma forma geral esses espaços receberam o
nome de Unidades de Conservação e podem ser divididos em duas
categorias: Unidade de Proteção Integral e Unidade de Uso
Sustentável.
O Ministério do Meio Ambiente - MMA compreende
como Unidade de Proteção Integral:
Proteção da natureza é o principal objetivo dessas
unidades, por isso as regras e normas são mais
restritivas. Nesse grupo é permitido apenas o uso
indireto dos recursos naturais; ou seja, aquele que não
envolve consumo, coleta ou dano aos recursos
naturais. Exemplos de atividades de uso indireto dos
recursos naturais são: recreação em contato com a
natureza, turismo ecológico,
pesquisa
científica,
educação e interpretação ambiental, entre outras
(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2000).

Ainda de acordo com o MMA Unidade de Uso
Sustentável são:
Áreas que visam conciliar a conservação da
natureza com o uso sustentável dos recursos naturais.
Nesse grupo, atividades que envolvem coleta e uso
dos recursos naturais são permitidas, mas desde que
praticadas de uma forma que a perenidade dos
recursos ambientais renováveis e dos processos
ecológicos esteja assegurada (idem).

Na classificação de Unidade de Proteção Integral estão
as seguintes categorias: estação ecológica, reserva biológica, parque,
monumento natural e refúgio de vida silvestre. E em Unidade de
Uso Sustentável estão: área de relevante interesse ecológico (ARIE),
floresta nacional (FLONA), reserva de fauna, reserva de
desenvolvimento sustentável (RDS), reserva extrativista (RESEX),
área de proteção ambiental (APA) e reserva particular do patrimônio
natural (RPPN).
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As unidades de conservação no Brasil têm aumentado
em número e extensão nas últimas décadas, chegando a pouco mais
de 20% de nosso território (ICMBIO, 2014). Dentro deste número,
entretanto, conforme esclarece Pádua (2002, p. 430), estão incluídas,
por exemplo, as áreas de preservação ambiental (APA) que segundo
ela ―não garantem a preservação da biodiversidade que encerram‖,
não diferindo muito das áreas que as circundam.
No caso da Ilha Morro do Amaral, inicialmente tratavase de um Parque Municipal, ou seja, de uma ―unidade de proteção
integral‖. Após reuniões e articulações estabelecidas entre poder
público e a comunidade, a unidade de conservação passou por um
processo de recategorização, atualmente sendo uma unidade de uso
sustentável. De forma a apresentar melhor o contexto onde esta
inserida a unidade de conservação ―Ilha Morro do Amaral‖, o
próximo tópico abordará o universo de pesquisa, com suas principais
características.
2.1 Ilha Morro do Amaral
A Ilha do Morro do Amaral pertence ao Bairro
Paranaguamirim e está integrada ao estuário da Baía da Babitonga.
O Parque está inserido na ilha e possui uma área de 3.357.775,00 m²,
apresentando basicamente três tipos de ecossistemas: manguezal,
Floresta Ombrófila Densa e a Lagoa Saguaçu.
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Figura 2 - Localização e delimitação da Ilha do Morro do Amaral

Fonte: SimGeo

A Ilha do Morro do Amaral possui privilegiada situação
geográfica, apresentando grande potencial ambiental e turístico.
Além disso, abriga sítios arqueológicos (sambaquis), bem como,
uma comunidade de pescadores artesanais que desenvolve suas
atividades com estreita relação com a conservação dos recursos
naturais e manutenção de sua cultura.
Figuras 2 e 3 – Ilha Morro do Amaral vista para Lagoa do Saguaçu

Fontes: PMJ (2004) e Vinicius Bonelli (2008).

Em relação aos ecossistemas presentes, destaca-se o
manguezal, distribuído na borda de toda a ilha, e o ecossistema
lagunar da Lagoa do Saguaçu. Tratam-se, portanto, de unidades ricas
194

em biodiversidade e ao mesmo tempo frágeis. Ambos os
ecossistemas são importantes para o equilíbrio ambiental da região
da Baía da Babitonga. São importantes também para uma parcela da
comunidade, a qual se utiliza dos diversos recursos naturais (pesca,
caça de caranguejo, coleta de crustáceos, e assim por diante) para
sua sobrevivência.
Figura 04 – Igreja tombada como patrimônio histórico

Foto: Arquivo PMJ.

Marques (2003), a partir de um diagnóstico
socioeconômico, cultural e ambiental realizado na área, pôde
identificar a incidência de comunidades tradicionais, descendentes
de portugueses, açorianos, africanos e indígenas. Essa comunidade
cultivou manifestações culturais características de populações
litorâneas até a década de 70, quando a construção da ponte sobre o
Rio Riacho ligou a ilha ao continente e possibilitou aos moradores,
que viviam de uma economia de subsistência pautada na atividade
pesqueira, passaram a manter vínculos empregatícios com a área
urbana, provocando mudanças no modo de ser e viver da
comunidade. Além disso, a atual falta de autonomia da comunidade
se deve, em grande parte, ao assistencialismo do qual é alvo tanto
pelo poder público, quanto pelo privado.
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Parte da população local não tem conhecimento de que a
ilha é um Parque Municipal, tampouco das implicações que isso
acarreta em seu cotidiano. Conforme levantamento da Companhia
Águas de Joinville, a população da ilha é composta de 960
habitantes. Segundo dados socioeconômicos, levantados em junho
de 2009 pela FUNDEMA e pela Companhia Águas de Joinville, a
grande maioria desconhecia que residia em área de proteção
ambiental, dizendo desconhecer as delimitações da Reserva. Os
moradores não sabem ao certo o que deve ser preservado, alegando
simplesmente que as matas locais devem ser protegidas, ignorando,
no entanto, a tipologia florestal predominante no local, bem como as
leis de proteção que incidem sobre a região.
A questão fundiária, juntamente com a problemática
envolvendo a Unidade de Conservação, é uma vertente legal de
exclusão dos moradores de suas terras. No Morro do Amaral, o
universo de terras legalizadas é muito pequeno frente ao número
expressivo de famílias moradoras no local, as quais, a situação
econômica precária, não dispõe de meios para aquisição das terras
onde residem. A grande maioria possui contrato de compra e venda,
poucos possuem escritura pública das terras, e outros pagam taxa
anual de ocupação à Secretaria do Patrimônio da União - SPU.
A ilha sofreu diversos processos de degradação, tanto no
que se refere ao meio ambiente natural quanto à cultura da
comunidade, devido, em grande parte, à poluição da Baía da
Babitonga que está fortemente associada à industrialização da cidade
e ao consequente inchaço urbano. A poluição da Baía compromete a
qualidade e a quantidade de pescado da região e, conseqüentemente,
a manutenção do trabalho do pescador artesanal.
2.2 A recategorização da Ilha Morro do Amaral
Os parques foram as primeiras unidades de conservação
criadas pelo Direito Brasileiro em âmbito federal. Oriundos do
antigo Código Florestal de 1934, foram sendo aprimorados na
prática administrativa e muitas unidades criadas, que já vinham
funcionando, serviram de base e fundamento para a elaboração da
legislação posterior.
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Os parques nacionais existem na legislação de
praticamente todos os países, e têm a finalidade de preservar o
ambiente contra os efeitos da degradação e eliminar a possibilidade
de intervenção artificial que importe em lhe alterar esse aspecto.
O Código Florestal de 1965 determina em seu artigo 5º a
criação de parques nacionais, estaduais ou municipais se criados
pela União, Estados ou Municípios respectivamente. Diz o Código
que a criação deve ter a finalidade de resguardar atributos
excepcionais da natureza, conciliando a proteção integral da flora, da
fauna, e das belezas naturais com a utilização para objetivos
educacionais, recreativos e científicos.
Segundo a legislação recente, tanto federal quanto
estadual (Lei nº 9.985/00 e Lei nº 11.986/01, respectivamente) essa
categoria corresponde a unidades de proteção integral, cujas terras
devem ser de posse e domínio público, além de inalienáveis e
indisponíveis. Além disso, a lei determina que os parques são bens
destinados ao uso comum do povo e devem ser criados por ato
administrativo motivado. Se a área que o Poder Público elege para
criar um parque é pública, o decreto de criação configura a
destinação do bem público, tornando-o indisponível. Se a área se
encontra sob domínio privado, o Poder Público deve promover a sua
desapropriação.
Atualmente a Ilha Morro do Amaral, localizada no
município de Joinville no estado de Santa Catarina, atualmente é
afetada como Reserva Desenvolvimento Sustentável está. No
entanto, antes de ser recategorizada como RDS, seu regime jurídico
era de Parque Municipal, criado pelo decreto municipal no 6.182 de
1989, tendo como amparo legal os incisos XIX e XL do art. 5º Lei
Complementar Estadual no 5 de 1975, que dispõe sobre a
organização municipal, e os incisos III, e VII do at. 23 da
Constituição Federal de 1988, que dispõem sobre a competência
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios.
Quando criada a Unidade de Conservação, na época
Parque, a principal preocupação era a necessidade de se preservar a
biodiversidade local e sua notável beleza cênica, sendo considerado
um patrimônio natural pelo Poder Público, com manifestações
favoráveis das autoridades federais vinculadas ao serviço do
Patrimônio da União. A criação do Parque Municipal em uma área
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anteriormente habitada, como é o caso da Ilha do Morro do Amaral,
apresentou sérios problemas para a comunidade que nela vivia, pois
inviabiliza a sua permanência no local e seu desenvolvimento
socioeconômico.
Tendo em vista os impasses que a comunidade
enfrentava no ano de 2012, após várias reuniões e trabalhos
desenvolvidos pela Fundação de Meio Ambiente de Joinville –
FUNDEMA, a Ilha Morro do Amaral passou por recategorização,
alterando assim a categoria do Parque Municipal da Ilha do Morro
do Amaral, Unidade de Proteção Integral, criado pelo Decreto
Municipal nº 6.182, de 11 de agosto de 1989, para Reserva de
Desenvolvimento Sustentável da Ilha do Morro do Amaral (lei nº
7208 de abril de 2012), Unidade de Uso Sustentável, conforme a Lei
Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000.
Figura 05 – Reunião de debate do projeto de Lei em 2011

Foto: Arquivo FUNDEMA (2011).

O processo de recategorização foi trabalhado junto à
comunidade nos últimos anos a cobrança por parte da população
com relação à mudança de categoria a fim regularizar a situação dos
moradores foi incessante, é o que relata os relatórios da Fundação do
Meio Ambiente de Joinville - FUNDEMA atualmente incorporada a
Secretaria de Meio Ambienta de Joinville - SEMA. A FUNDEMA
na época, prezou por um processo participativo de tomada de
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decisões, principalmente, quando se tratava de ações e atividades
que pretendem modificar e impactar diretamente a realidade e a
qualidade de vida das comunidades tradicionais do município. Sendo
assim, foram realizadas algumas reuniões na Ilha do Morro do
Amaral, com as lideranças e moradores locais, com o objetivo de
discutir e apresentar a proposta de recategorização e, principalmente,
definir em conjunto qual a categoria da UC mais apropriada para a
realidade da população. Dessa forma, a escolha da categoria Reserva
de Desenvolvimento Sustentável da Ilha do Morro do Amaral foi
decidido e aprovado com e pela comunidade em reunião específica,
portanto com a ciência e o aval dos moradores do Parque.
Diante da alteração de categoria, foram modificadas as
liberdades e restrições aplicáveis à Ilha do Morro do Amaral, pois
deixa de ser uma Unidade de Proteção Integral e passa a ser uma
Unidade de Uso Sustentável, onde algumas práticas são permitidas e
outras limitadas. A nova categoria facilita o acesso da comunidade
em serviços de utilidade pública e o desenvolvimento
socioeconômico do território.
3 REFLENTINDO SOBRE A RECATEGORIZAÇÃO
Com as mudanças contextuais importantes sofridas pelas
áreas protegidas desde os anos 1980, um dos papéis fundamentais
desses espaços é proteger o modo de vida e a cultura das populações
locais da especulação imobiliária, e garantir que essas populações
tenham maior controle sobre o seu processo de integração ao modo
de vida moderno, sem que eventualmente essas comunidades percam
seus hábitos culturais.
A Ilha Morro do Amaral possui a comunidade de
pescadores mais antiga da região, cujas origens remontam a período
anterior à fundação de Joinville, no ano de 1851. A pesca é uma das
principais atividades dessa comunidade, servindo como fonte de
renda e alimento para as famílias. Como mostra Diegues (2002),
embora o ser humano seja parte integrante do meio ambiente e fruto
dele, normalmente os estudos direcionados às áreas ambientais
indicam uma dicotomia entre o homem e seu meio. No entanto, o
desequilíbrio ambiental é fruto do consumo predatório dos recursos
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naturais investidos no desenvolvimento tecnológico (DIEGUES,
2002).
O processo de recategorização da ilha vem ao encontro
da preservação de suas características culturais e ambientais,
constituindo uma forma de incentivo para comunidade permanecer
no local. A criação do Parque fez com que os moradores fossem
postos em situação de ilegalidade, e muitos alguns abandonaram a
região em função disso ou ainda por problemas fundiários, pela
ausência de serviços públicos, ou ainda por não conseguirem
preservar sua identidade.
A relação afetiva com o lugar e a cultura de uma
comunidade enfatiza a importância da preservação identitária. Sem
minimizar a importância da proteção ambiental, segundo Diegues
(2004), o valor humano e sociocultural deve conciliar a integração
homem/meio ambiente no processo de desenvolvimento.
[...] a permanência das populações tradicionais em
áreas naturais protegidas não se justifica somente pela
proteção e pelo reconhecimento da grande bagagem
de etnoconhecimento transmitido de geração em
geração a respeito das condições naturais, pela
necessidade de garantir seus direitos históricos a seu
território, mas também como exemplos a serem
considerados pela civilização urbano-industrial na
redefinição necessária de suas relações atuais com a
natureza (DIEGUES, 2004, p. 74).

A recategorização da Ilha Morro do Amaral foi um
projeto de lei pensado e sonhado pela comunidade, e na época a
FUNDEMA procurou apresentar todas as possibilidades de
recategorização, orientando e explicando as atribuições de cada
categoria, o que seria permitido e não, e deixando a comunidade
livre para escolha. Sempre foi salientada a questão da relação com
meio, mostrando a importância e influência que a natureza tem no
dia a dia da comunidade, considerando que uma das atividades que
caracteriza a comunidade local é a pesca, onde existe contato direto
com o complexo lagunar da Lagoa do Saguaçu.
De fato com a recategorização procura-se buscar uma
opção que possibilite a vivencia harmônica entre homem e natureza,
acredita-se que com essa nova categoria a comunidade poderá
preservar seu patrimônio cultural e que de forma ―indireta‖ sua
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relação com o meio possibilitará a proteção do patrimônio natural e
histórico.
Mais ainda do que criadas, as unidades de conservação
devem ser efetivamente implantadas e manejadas (MILANO, 2001),
pois de outro modo se tornam vulneráveis e não conseguem cumprir
os objetivos a que se propõem (PÁDUA, 2002).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Previamente é possível considerar que a recategorização
da Ilha Morro do Amaral se concretizou para suprir uma necessidade
da comunidade, pois a mudança de categoria de Parque para
Reserva, ou seja, de unidade de proteção integral para unidade de
uso sustentável, possibilitou aos moradores acesso a serviços
públicos e desenvolvimento socioeconômico.
Porém mesmo com a mudança de categoria, a Ilha
Morro do Amaral continua sendo uma unidade de conservação, com
um plano de manejo a ser construído. O conselho deliberativo já
formado, envolvendo órgãos públicos, privados e a comunidade, e
deverá mostrar para a comunidade que a alteração de categoria não
quer dizer que Ilha Morro do Amaral deve ser menos preservada ou
que as limitações ficaram menores. Pelo contrário, ela continua a
possuir uma diversidade biológica importante e um patrimônio
histórico e cultural que merecem ser preservados.
Ao longo do desenvolvimento do plano de manejo e das
reuniões do conselho deliberativo, cabe questionar se a
recategorização aumentou ou diminuiu as fragilidades ambientais da
Unidade, se a comunidade de fato teve seus anseios sanados e se o
patrimônio cultural está sendo melhor preservado.
Certamente, a mudança de categoria foi um projeto
pensado para o melhor. Cabe agora acompanhar as mudanças que
acarretam a nova categoria, sendo responsabilidade dos órgãos
envolvidos e conselho deliberativo orientar o uso dos espaços da
reserva, verificando se o patrimônio histórico e natural não vem
passando por situações de vulnerabilidade. Considerando que o
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turismo é um dos atrativos da reserva, a abertura ao público deverá
ser dimensionada, preservando a cultura e a natureza local.
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Resumo: O Governo do Estado do Espírito Santo, ciente do papel e das funções
das Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN para a conservação da
Mata Atlântica vem concentrando esforços com vistas a facilitar e estimular a
criação dessas unidades de conservação. Como passo inicial, destaca-se a
instituição do Decreto Estadual nº 1.633-R, de 10 de fevereiro de 2006, que atribui
ao Estado a competência para o reconhecimento de RPPN. Em 2010, as RPPN
reconhecidas pelo Governo Estadual representavam aproximadamente 83% dos
3.942,68 hectares protegidos por esta categoria de unidade de conservação. Com o
objetivo de aprimorar esse decreto foi desenvolvida metodologia participativa para
o processo de revisão, o que resultou na publicação do Decreto Estadual nº 3.384R, de 20 de setembro de 2013. Atualmente o ES possui 45 RPPN, sendo 35
reconhecidas pelo Governo Estadual.
Palavras-chave: Revisão de decreto. Participação. RPPN. Mata Atlântica.
Espírito Santo.
Abstract: The Government of the State of Espírito Santo, aware of the role and
functions of the Natural Heritage of Private Reserves – RPPN (initials in
Portuguese) for the conservation of the Atlantic Forest, has made efforts to
facilitate and encourage the creation of these protected areas. As an initial
measure, the State Decree No. 1633-R was created on 10 February 2006 in order
to empower the state to recognize the RPPN. In 2010, the RPPN recognized by the
State Government represented approximately 83% of 3942.68 hectares protected
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by this category of protected area. As to improve such decree, a participatory
methodology was developed to review the process, which resulted in the
publication of the State Decree No. 3384-R of 20 September 2013. Currently, the
ES has 45 RPPN, 35 recognized by the State Government.
Key-words: Decree review. Participation. RPPN. Atlantic Forest. Espírito Santo.

1 INTRODUÇÃO
O ordenamento jurídico brasileiro desde 1934 já previa a
contribuição dos particulares na conservação das florestas, por meio
do Decreto nº 23.793/1934 (BRASIL, 1934) que instituiu o primeiro
Código Florestal. O artigo 3º desse Código classificava também as
florestas como protetoras e o artigo 4º apresentava as finalidades das
mesmas, como sendo, entre outras, proteger sítios por cuja beleza
mereçam ser conservados e asilar espécimes raros de fauna indígena,
ou seja, fauna nativa. Nesse instrumento foram estabelecidos a
perpetuidade das florestas protetoras, a voluntariedade do ato de
solicitar essa classificação e a competência do Governo para fazer
essa declaração.
O Código Florestal de 1965, instituído pela Lei nº 4.771
(BRASIL, 1965), mantém a possibilidade das florestas em
propriedades particulares serem protegidas. Em seu artigo 6º
permanece a previsão de perpetuidade do gravame da floresta não
preservada, pelo restante do corpo do citado código, por iniciativa
do proprietário, mediante verificação do interesse público pela
autoridade florestal, à margem da inscrição no Registro Público.
Mediante a publicação do Decreto nº 98.914/1990, o
artigo 6º do Código Florestal de 1965 foi devidamente
regulamentado,
estabelecendo-se
procedimentos
para
a
institucionalização das Reservas Particulares do Patrimônio Natural
- RPPN em território nacional. De forma complementar, com a
publicação do Decreto nº 1.922/1996 (BRASIL, 1996) os objetivos
de criação de uma RPPN e as atividades permitidas em seu interior
se tornaram mais explícitos conforme artigos 2º e 3º,
respectivamente. Além disso, no artigo 5º dava a possibilidade dos
Estados também reconhecerem RPPN, mediante supervisão do
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renováveis – IBAMA.
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Em 2000, com o advento do Sistema Nacional de
Unidades de Conservação - SNUC, Lei nº 9.985/2000 (BRASIL,
2000), as RPPN se tornam Unidades de Conservação, classificadas
como de Uso Sustentável, inciso VII do artigo 14. Entretanto, em
virtude do veto do inciso III do artigo 21, as RPPN mantêm seu
caráter de proteção integral da biodiversidade.
No Espírito Santo a primeira RPPN foi reconhecida em
1998 pelo IBAMA, denominada RPPN Cafundó com 517 hectares e
localizada no sul do Estado, em Cachoeiro de Itapemirim. Até 2004
existiam apenas quatro RPPN reconhecidas no Espírito Santo todas
pelo Governo Federal. Ciente da importância dessa categoria como
estratégia de conservação da Mata Atlântica e da necessidade de
oferecer maior celeridade ao processo de reconhecimento, o
Governo do Estado passou a concentrar esforços com o objetivo de
compartilhar com a União a competência de reconhecer as Reservas
Particulares do Patrimônio Natural.
Neste sentido, em 13 de fevereiro de 2006, foi publicado
o Decreto Estadual nº 1.633-R (ESPÍRITO SANTO, 2006), que
atribuiu a dois entes estaduais a responsabilidade pelo
reconhecimento de RPPN: ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos - IEMA e ao Instituto de Defesa Agropecuária e
Florestal - IDAF. Esse decreto também definiu critérios e
procedimentos para a criação dessas reservas e instituiu o Programa
Estadual de Apoio às Reservas Particulares do Patrimônio Natural.
Como marco inicial desse processo a RPPN Oiutrem,
localizada no município de Alfredo Chaves, teve sua área
reconhecida em novembro de 2006 pelo IEMA. Em 2010, o
território do Espírito Santo contava com 26 RPPN e 3.942,68
hectares protegidos. Desse total, 83% haviam sido reconhecidos pelo
Governo Estadual (16 RPPN protegendo 3.296,50 hectares).
Paralelamente ao trabalho desenvolvido com as Reservas
Particulares, o Governo do Estado publicou a Lei 9.462 (ESPIRITO
SANTO, 2010), em 14 de junho de 2010, que instituiu o Sistema
Estadual de Unidades de Conservação organizando suas unidades de
conservação e classificando as RPPN como uma categoria do grupo
de proteção integral.
Apesar dos resultados na criação de reservas
particulares, foi verificada a necessidade de aprimorar os
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procedimentos de reconhecimento e o Programa de Apoio às RPPN
estabelecidos pelo Decreto Estadual nº 1.633-R/2006 (ESPÍRITO
SANTO, 2006). Essa verificação foi proporcionada pela troca de
experiência com demais entes da Federação que também
compartilham essa responsabilidade, pela análise crítica dos trâmites
de reconhecimento estabelecidos e pelo contato com os proprietários
em virtude do apoio à gestão de suas RPPN. Assim, foi desenvolvida
metodologia técnica-participativa para subsidiar a construção da
minuta, o que resultou na publicação do Decreto Estadual nº 3.384R, em 23 de setembro de 2013 (ESPÍRITO SANTO, 2013).
Este artigo tem como objetivo apresentar a metodologia
participativa de revisão do Decreto Estadual nº 1.633-R de 2006
(ESPÍRITO SANTO, 2006), bem como os resultados alcançados na
conservação de remanescentes do bioma Mata Atlântica em
propriedades privadas pelo Governo Estadual.
2 METODOLOGIA DE REVISÃO DO DECRETO
ESTADUAL Nº 1633-R/2006
Diante da experiência adquirida ao longo de quatro anos
de trabalho da Comissão Técnica para Reconhecimento de Reservas
Particulares do Patrimônio Natural (CTRPPN) do IEMA e visando
aprimorar os procedimentos para reconhecimento de RPPN,
verificou-se a necessidade de alteração do Decreto Estadual nº
1.633-R, de 10 de fevereiro de 2006 (ESPÍRITO SANTO, 2006).
Para tanto foram estabelecidas seis etapas para revisão
do Decreto, com enfoque participativo, promovendo o diálogo entre
as partes interessadas (GEILFUS, 2002):
a) Reuniões da equipe técnica da CTRPPN para
discussão sobre as alterações no Decreto;
b) Contratação de consultoria especializada no tema, a
Dra. Sônia Wiedmann, pelo Projeto Corredores
Ecológicos;
c) Coleta de contribuições dos proprietários de Reservas
Particulares do Patrimônio Natural por meio de
metodologia participativa utilizada nos debates que
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ocorreram no I Encontro dos Proprietários de RPPN
do Espírito Santo;
d) Consulta pública no sítio eletrônico do IEMA;
e) Compilação das contribuições dos proprietários de
RPPN, da equipe da CTRPPN e dos participantes da
consulta pública pela Dra. Sônia Wiedmann para
elaboração da minuta do novo Decreto de RPPN;
f) Encaminhamento para análise e providências quanto
à publicação.
O I Encontro dos Proprietários de RPPN do Espírito
Santo ocorreu nos dias 25 e 26 de junho de 2010, em Afonso
Cláudio, ES, e contou com o apoio do Projeto Corredores
Ecológicos e com a presença da Dra. Sônia Wiedmann. Esse
encontro teve como um dos seus objetivos buscar subsídios para a
alteração do Decreto Estadual nº 1.633-R/2006 (ESPÍRITO SANTO,
2006), através da participação dos proprietários de RPPN.
No dia 25, foi desenvolvida atividade participativa em
que os proprietários de RPPN foram divididos em grupos (figura 1)
e orientados a formular até 5 perguntas que posteriormente foram
feitas à Dra Sônia Wiedmann e/ou à Dulcileia Fernandes –
representante da CTRPPN. No processo de formulação das
perguntas, cada grupo recebeu uma cópia do Decreto de RPPN do
ES e uma cópia do Decreto de RPPN de outro estado brasileiro.
Cada grupo escolheu um repórter que teve como função
levar essas perguntas para a realização do debate (figura 2). Assim,
foi possível compreender as dúvidas dos proprietários, equacioná-las
e coletar sugestões para o novo decreto principalmente quanto aos
procedimentos adotados para o reconhecimento de novas RPPN e ao
compartilhamento da gestão.
Figura 1: Grupo de trabalho formado por proprietários de RPPN.
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Fonte: D. C. Fernandes (2010).
Figura 2: Debate sobre a categoria RPPN e procedimentos para seu
reconhecimento.

Fonte: S. A. C. Sardenberg (2010).

No segundo dia, os participantes voltaram aos grupos de
trabalho (figura 3) com o objetivo de discutir o Programa Estadual
de Incentivos às RPPN do Espírito Santo frente aos programas de
incentivos presentes nos decretos dos demais estados. Os grupos
foram orientados a preencher tarjetas verdes com os pontos positivos
do Decreto nº 1.633-R/2006 (ESPÍRITO SANTO, 2006), tarjetas
amarelas com os pontos a melhorar e tarjetas brancas com sugestões
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para o novo decreto (figura 4). Após o tempo de discussão, os
grupos apresentaram suas tarjetas para a plenária. Todas essas
tarjetas foram tabuladas e levadas em consideração na elaboração do
novo Decreto.
Figura 3: Grupo de trabalho formado por proprietários de RPPN

Fonte: D. C. Fernandes (2010).
Figura 4: Sugestões apresentadas pelos participantes para compor o novo
decreto

Fonte: S. A. C. Sardenberg (2010).
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Durante todo o encontro foram promovidas, além das
atividades técnicas relatadas anteriormente, algumas vivências para
a integração do grupo visando auxiliar os trabalhos, bem como
fomentar e fortalecer a rede de proprietários de RPPN localizadas no
ES (figuras 5 e 6).
Figura 5: Foto oficial do Encontro com todos os participantes

Fonte: D. C. Fernandes (2010).
Figura 6: Vivência para a integração do grupo

Fonte: : S. A. C. Sardenberg (2010).

Cabe destacar que, seguindo a metodologia prevista, a
minuta do Decreto ficou durante 15 dias em consulta pública no sítio
eletrônico do IEMA e as contribuições recebidas foram analisadas e
incorporadas à proposta final. Em novembro de 2010 a minuta do
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novo Decreto de RPPN foi encaminhada oficialmente para análise e
providências quanto à publicação.
3 RESULTADOS
As principais alterações do Decreto Estadual nº 1.633-R,
de 10/02/2006 (ESPIRITO SANTO, 2006), visando o
aprimoramento dos procedimentos para o reconhecimento de RPPN
e do Programa Estadual de Apoio às RPPN estão apresentadas na
tabela comparativa entre Decreto Estadual nº 1.633-R/2006
(ESPIRITO SANTO, 2006) e o Decreto Estadual nº 3.384- R/2013
(ESPIRITO SANTO, 2013) (Tabela 1).
Ressalta-se a importância da centralização da
competência para reconhecimento de RPPN que ocorreu com a
publicação do Decreto Estadual nº 3.384-R/2013 (ESPIRITO
SANTO, 2013) para maior facilidade de padronização de ações e de
representatividade do ES nos fóruns nacionais sobre o tema.
Quanto aos procedimentos de reconhecimento destacamse: a alteração na cadeia dominial cinquentenária para trintenária, o
que facilitou a preparação dos documentos pelos proprietários; a
diversificação de locais para a entrega de documentos,
proporcionando maior facilidade para os proprietários do interior do
ES que poderão escolher onde entregar seus documentos devido à
capilaridade do IDAF e do Instituto Capixaba de Pesquisa,
Assistência Técnica e Extensão Rural - INCAPER; e ampliação para
120 dias para averbação da RPPN junto à matrícula do imóvel pelos
proprietários anteriormente à publicação do ato normativo do poder
público.
Além disso, o novo decreto possibilitou a criação de
RPPN em zonas urbanas como uma resposta à crescente expansão
urbana dos municípios do ES facultando aos proprietários que têm
relevantes fragmentos de Mata Atlântica em suas propriedades esse
reconhecimento. Anteriormente o reconhecimento estava limitado às
zonas rurais.
Tabela 1. Comparativo entre o Decreto Estadual nº 1.633-R/2006 e o Decreto
Estadual nº 3.384-R/2013.
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Decreto Estadual
nº 1.633-R,
10/02/2006

Decreto Estadual nº
3.384-R, 20/09/2013

1. Competência para
reconhecimento

IEMA e IDAF

IEMA

2. Zonas para criação

Somente zona rural

Zona rural e urbana

3. Cadeia dominial

Cinquentenária

Trintenária

4. Entrega de
documentos

IEMA ou IDAF

IEMA, IDAF ou
INCAPER

5. Prazo para
reconhecimento

120 dias

180 dias

6. Tempo para
averbação

60 dias a partir da
publicação da
portaria

120 dias a partir do
recebimento do Termo
de Compromisso

Anexo ao Decreto

Estabelecido por meio
de Instrução Normativa
nº 04/2014

7. Modelos de
requerimento e termo
de compromisso

8. Programa
Estadual de Apoio às
RPPN





CNUC3
Divulgação
Ecoturismo





Todas as anteriores
e:
Servidão florestal
Compensação
Ambiental
Pagamento por
Serviço Ambiental

Fonte: as autoras.

Atualmente, julho de 2015, o Estado do Espírito Santo
conta com 45 Reservas Particulares que protegem 4.371,98ha.
Dessas, 10 RPPN foram reconhecidas pelo Governo Federal, com
área igual a 646,18ha, e 35 pelo Governo Estadual, com área igual a
3.725,80ha, conforme pode ser observado no gráfico 1 e na tabela 2.
3

CNUC – Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, gerenciado pelo Ministério do Meio
Ambiente.
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Pelo exposto observa-se que o percentual de área protegida por essa
categoria reconhecida pelo Governo do Estado vem crescendo
chegando hoje a 85%, enquanto a última RPPN reconhecida pelo
Governo Federal nesse território data de 2010.
Gráfico 1. Evolução da área protegida por RPPN no território capixaba.

Fonte: as autoras.
Tabela 2. Reservas Particulares do Patrimônio Natural reconhecidas no
Espírito Santo.
Tamanho Reconhecida
Proprietário
(ha)
por
Pessoa
RPPN Cafundó
517,00
IBAMA
Física
RPPN
Santa
Pessoa
29,22
IBAMA
Cristina
Física
RPPN Fazenda
Pessoa
28,00
IBAMA
Sayonara
Física
RPPN
Três
Pessoa
12,00
IBAMA
Pontões
Física
Pessoa
RPPN Oiutrem
58,10
IEMA
Física
RPPN Mutum
Pessoa
378,73
IDAF
Preto
Jurídica
RPPN Recando
Pessoa
2201,60
IDAF
das Antas
Jurídica
RPPN Restinga
Pessoa
295,64
IDAF
de Aracruz
Jurídica
RPPN
Pessoa
10,55
ICMBio
Cachoeira Alta
Física
Reserva

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Ano de
criação
1998
1998
2001
2004
2006
2007
2007
2007
2008

10
11
12
13
14
15

RPPN Córrego
da Floresta
RPPN Águas do
Caparaó
RPPN Florindo
Vidas
RPPN A. G. de
Carvalho
RPPN Mata da
Serra
RPPN
Linda
Laís

23,86

ICMBio

0,85

IEMA

1,08

IEMA

6,01

ICMBio

14,54

ICMBio

3,48

IEMA

16

RPPN Lemke

2,00

ICMBio

17

RPPN Prati

3,00

ICMBio

70,06

IEMA

19,09

IEMA

75,18

IEMA

2,23

IEMA

6,52

IEMA

14,55

IEMA

18
19
20
21
22
23

RPPN Vale do
Sol
RPPN
Olho
D'Água
RPPN Mata do
Macuco
RPPN
Yara
Brunini
RPPN Bugio e
Cia
RPPN
Vovó
Dindinha

24

RPPN Débora

120,18

IEMA

25

RPPN Simone

20,61

IEMA

28,60

IEMA

45,42

IEMA

30,50

IEMA

204,38

IEMA

10,20

IEMA

4,10

IEMA

2,93

IEMA

6,68

IEMA

26
27
28
29
30
31
32
33

RPPN Rancho
Chapadão
RPPN
Cachoeira
Fumaça
RPPN
Pau-aPique
RPPN Toca da
Onça
RPPN Alto da
Serra
RPPN
Bei
Cantoni
RPPN Macaco
Barbado
RPPN Córrego
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Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Jurídica
Pessoa
Jurídica
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa

2008
2008
2008
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Cascata
RPPN
Freisleben
RPPN Passos
RPPN
Remy
Luiz Alves
RPPN Rancho
Chapadão II
RPPN
Rio
Fundo
RPPN
Meu
Cantinho
RPPN Palmares
RPPN
BeijaFlor
RPPN
Dom
Pedro
RPPN
Linda
Sofia
RPPN
Olívio
Daleprani
RPPN Koehler

Área total protegida
por RPPN no ES
(ha):

8,34

IEMA

8,16

IEMA

3,41

IEMA

21,53

IEMA

15,92

IEMA

2,72

IEMA

17,00

IEMA

33,34

IEMA

3,31

IEMA

3,76

IEMA

3,86

IEMA

3,74

IEMA

Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física

2011
2011
2011
2011
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2015

4371,98
Fonte: as autoras

4 CONCLUSÃO
A importância da elaboração e publicação deste segundo
decreto se evidencia pela adequação do mesmo à realidade do
Espírito Santo, quando contempla as necessidades dos proprietários,
e pelo aprimoramento dos trâmites de criação e apoio à gestão
dessas unidades, quando abarca a experiência dos servidores que
trabalham com o tema.
Além disso, o fato da construção do novo decreto ter
sido participativa auxilia, ainda hoje, o entendimento do texto pelos
diversos atores envolvidos e a gestão compartilhada das
responsabilidades previstas no mesmo.
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Com a publicação do novo decreto os proprietários
passam a receber orientações e apoio quanto à gestão do Instituto
Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA.
A centralização do apoio aos proprietários no Instituto
Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA vem
criando uma referência para o tema no estado, padronizando
procedimento, o quê consequentemente agiliza os processos, e
solucionando dúvidas de forma mais rápida.
O encontro realizado em 2010, além de subsidiar a
elaboração do novo decreto, fortaleceu a proposta de gestão do
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA
frente a todas as RPPN localizadas em território capixaba, que é a de
igualdade de tratamento, respeitando as legislações vigentes. Essa é
uma estratégia também para fortalecer o movimento RPPNinsta no
Estado, tendo em vista a grande responsabilidade dos proprietários
de RPPN estabelecida na legislação.
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Resumo: A necessidade de preservar o meio ambiente e atender ao ditame
constitucional pelo direito de todos ao mesmo ecologicamente equilibrado é tarefa
desafiadora em um país com mega diversidade e conflitos sociais. O poder público
iniciou a criação de áreas protegidas de diferentes tipos. O texto faz uma análise
do processo de criação e implementação de Unidades de Conservação em um
município da região do sul do estado do Rio de Janeiro. Foi realizado um estudo
de caso, com análise de documentos oficiais, participação em reuniões e conversas
com os atores sociais envolvidos no processo. Observa-se que as UCs municipais
foram criadas nas décadas de 1980 e 1990, anteriores ao SNUC. Existe fragilidade
em como essas áreas foram instituídas, à margem do SNUC. Os repasses do ICMS
Ecológico representaram um estimulo à implementação das UCs e criação de
RPPNs no município. O processo tem avançado e se destaca, quando comparado
aos municípios vizinhos. Atualmente, o fator limitante é a escassez de recursos,
entretanto, vive um momento inédito no que se refere à adoção de procedimentos
que visam à consolidação o e aumento da presença institucional nessas áreas.
Palavras-chave: áreas protegidas, uso sustentável, proteção integral, poder
municipal, mosaico.
Abstract: The need to preserve the environment and accord the constitutional
dictate the right of everyone to the same ecologically balanced is a challenging
task in a country of mega diversity and social conflicts. The government initiated
the establishment of protected areas of different types. The text analyzes the

1

²

Licenciada em Estudos Sociais/Geografia. Tecnóloga em Gestão Ambiental. Especialista em
Geopolítica e Meio Ambiente. Analista Ambiental da AMAR (Agencia do Meio Ambiente do
município de Resende). Email: <adrianacrear@hotmail.com>.
Bióloga, Mestre em Ciência Ambiental, Doutoranda em Ciências Ambientais e Florestais (UFRRJ)
Email: <beatriz.karla@gmail.com>.

220

process of creation and implementation of protected areas in a municipality in the
southern state of Rio de Janeiro. A case study was performed with analysis of
official documents, participation in meetings and conversations with the actors
involved in the process. It is observed that the municipal protected areas were
created in the 1980s and 1990s, prior to the SNUC. There is fragility in how these
areas were imposed outside the SNUC. The Ecological ICMS transfers
represented a stimulus implementation of PAs and creating private reserves in the
county. The process has advanced and stands out when compared to neighboring
municipalities. Currently, the limiting factor is the lack of resources, however, is
experiencing a unique moment with regard to the adoption of procedures that aim
to consolidate it and increased institutional presence in these areas.
Key words: protected areas, sustainable use, integral protection, municipal power,
mosaic

1 INTRODUÇÃO
A necessidade de preservar o meio ambiente natural e,
assim, atender ao ditame constitucional pelo direito de todos ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado (Constituição Federal 1988 no
artigo 225, caput) (BRASIL, 1988) é tarefa extremamente
desafiadora em um país com mega diversidade e conflitos sociais
como o Brasil. Na tentativa de proteger espaços, o poder público em
suas diferentes esferas iniciou a criação de áreas protegidas de
diferentes tipos e funções.
Corrobora Diegues (2001) que a criação de parques e
reservas tem sido um dos principais elementos de estratégia para a
conservação da natureza, em particular nos países do terceiro
mundo.
Por um longo período1, até a criação do Sistema
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) através da Lei nº
9.985/2000 (BRASIL, 2000), essas áreas eram criadas por motivos

1

O primeiro Parque Nacional do Brasil, o Itatiaia, foi criado em 1937 no governo
de Getulio Vargas. O objetivo era proteger uma região situada estrategicamente
entre três dos mais importantes estados da União (Rio de Janeiro, São Paulo e
Minas Gerais) (TEIXEIRA; LISNKER, 2007).
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diversos pela falta de uma legislação especifica que regulamentasse
a ação.
Diegues (2001) cita que a concepção de áreas
protegidas vem do século passado, tendo sido criadas primeiramente
nos Estados Unidos, a fim de proteger a vida selvagem, ameaçada
pela civilização urbano-industrial.
A partir do fim da segunda metade do século XIX, a
criação de Unidades de Conservação (UCs) foi consolidada no
mundo e no Brasil, como a principal e amplamente disseminada
estratégia de proteção da natureza.
Drummond et al (2011) descreve que o termo Unidade
de Conservação é restrito ao Brasil, e refere-se a determinados tipos
específicos de áreas protegidas a título ambiental, que hoje estão
previstos pela Lei do Snuc. De uma maneira geral, o termo usado
internacionalmente é o mais geral: áreas protegidas.
O SNUC tem como objetivo geral a proteção dos
espaços naturais, e as UCs foram divididas em dois grupos: Proteção
Integral e Desenvolvimento Sustentável, que correspondem
respectivamente à preservação e à conservação (BRASIL, 2000).
O intervalo de tempo entre o inicio da criação de UCs
no Brasil e o marco regulatório (SNUC) resultou na criação de
diversas áreas protegidas com categorias que não estavam em acordo
com as necessidades de proteção.
Paduá (2011) cita que antes da publicação do SNUC,
ficava evidente que o país precisava urgentemente de uma lei para
amparar o sistema, criar novas categorias, estabelecer os objetivos
gerais de conservação da natureza, bem como os de cada categoria
de manejo e principalmente estabelecer outras UCs.
Consequentemente, fatores como este dificultaram a real
implementação das UCs instituídas principalmente pelo poder
municipal, que apresenta menor oferta de recursos disponíveis para
aplicação nas mesmas. Sem contar que muitos municípios
demoraram para criar seus órgãos executores de políticas
ambientais, tais como diretorias, coordenadorias, secretarias e
agências de meio ambiente.
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Medeiros e Araujo (2011) consideram o SNUC como
uma conquista da legislação ambiental brasileira, pois contribui para
os avanços na política de expansão e gestão da área protegida por
UCs nas três esferas de governo (federal, estadual e municipal). Por
também oferecer uma visão integrada do conjunto de UCs no
território brasileiro. A relação entre o Estado, os cidadãos e o meio
ambiente ganhou força com a criação de mecanismos que ampliam a
participação da sociedade na gestão do sistema.
De acordo com Pinheiro (2010), um ponto que deve ser
considerado é a diferença do arcabouço institucional e da articulação
política na esfera dos municípios quando comparado aos estados e
União. Historicamente, o papel da conservação ambiental no país foi
atribuição aos três poderes: União, Estados e Municípios. Com a lei
do SNUC procurou-se unificar as categorias de áreas protegidas,
dando à União, aos Estados e aos Municípios, mais autonomia para a
criação e gestão dessas áreas. No entanto, ainda observa-se uma
diferença significativa na estrutura de gestão e na organização de
áreas protegidas pela União e pelos Estados em comparação àquelas
geridas pelos municípios. Os setores de meio ambiente municipais,
em geral, são menos estruturados e com menos recursos, o que gera
sistemas de gestão ambiental frágeis e precários.
O SNUC, regulamentado em 2002 com o Decreto
Federal nº 4340/02, estabeleceu alguns instrumentos para
fortalecimento da gestão e ordenamento territorial que tem por fim a
conservação da biodiversidade, entre eles os Mosaicos. Esse modelo
de gestão possui foco na gestão do território.
Ainda segundo Pinheiro et al (2010), a adesão de áreas
protegidas municipais aos mosaicos pode ser um incentivo relevante
para o fortalecimento destas.
Loureiro et al (2014) afirma que os mosaicos são
complementares aos corredores ecológicos, uma vez que se
constituem em instância política-administrativa articuladora da
gestão das UCs e áreas protegidas, e em instância promotora de
ações que resultem em políticas publicas favoráveis a conservação.
Analisando a temática das áreas protegidas e seus
desafios de implementação e gestão, o presente texto faz uma análise
do processo de criação e implementação de Unidades de
223

Conservação em um município da região do sul do estado do Rio de
Janeiro.
2 METODOLOGIA
A metodologia usada para a coleta de dados foi
descritiva, com um estudo de caso sobre as Unidades de
Conservação (UCs) inseridas no município de Resende (RJ) criadas
e geridas pelo poder municipal.
Os dados foram coletados através de revisão
bibliográfica, pesquisa em documentos fornecidos pelo órgão
municipal envolvido (Agência do Meio Ambiente do Município de
Resende – AMAR), participação nas reuniões dos conselhos
consultivos das UCs, relatos orais de ambientalistas e técnicos da
área, releases publicados pelo governo municipal na mídia local e
observação direta ―in loco‖.
A partir do material coletado, analisou-se como ocorreu
o processo de criação e implementação de Unidades de Conservação
no município.
2.1 Área de estudo – Resende/RJ
Resende é um município brasileiro localizado no sul do
estado do estado do Rio de Janeiro com 1.094,356 km² de área,
correspondente a 17,7% da área da Região do Médio Paraíba, na
divisa com os Estados de São Paulo e Minas Gerais. A região
também abrange os municípios de Barra do Piraí, Barra Mansa,
Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Rio Claro, Rio das
Flores, Valença e Volta Redonda, em estratégica posição geográfica
entre o Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, o município de
Resende está no coração do principal eixo macro-econômico do
país.
O município possui uma localização privilegiada, com
relevo típico de vale em uma longa planície às margens do Rio
Paraíba do Sul que corta toda a sua extensão. Afastado da região de
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planície, encontra-se um planalto, com leves colinas achatadas. E,
mais longe o maciço do Itatiaia, que compreende uma escarpa da
Serra da Mantiqueira, com o Pico da Agulhas Negras (ponto mais
alto do estado do Rio de Janeiro) ao fundo (NIMA/PUC, 2010).
As altitudes variam desde 394,6 metros (Centro Urbano)
a 2.791,6 metros (Itatiaiaçu no Pico das Agulhas Negras, localizado
no Maciço do Itatiaia – Parque Nacional do Itatiaia), limita-se a
norte com o município de Itatiaia e o estado de Minas Gerais
(Itamonte e Bocaina de Minas); a leste com os municípios de Quatis,
Porto Real e Barra Mansa; a sul com o estado de São Paulo (São
José do Barreiro, Formoso, Arapeí e Bananal) e a oeste, também,
com o estado de São Paulo (Queluz e Areias).
Dados do NIMA/PUC (2010) apontam que Resende tem
34% do território de área florestada, no entanto grande parte é de
fragmentos sendo que 80% desses fragmentos são de tamanho
reduzido (menos que 10 hectares) com alto grau de risco de
extinção.
Santos et al (2009) ressalta que essas áreas no
município, possuem diversas ameaças como atividade agropecuária
extensiva com uso de fogo, poluição de rios, a atividade industrial,
ocupação irregular, expansão da malha viária, transporte de produtos
perigosos e turismo predatório.
2.2 Unidades de Conservação do município
O município possui uma série de áreas protegidas,
administradas por diferentes autarquias (federal, estadual, municipal
e privada), como o Parque Nacional do Itatiaia (PNI/Parna Itatiaia),
Área de Proteção Ambiental da Mantiqueira (APA da Mantiqueira),
Parque Estadual da Pedra Selada (PEPS), Área de Proteção da
Serrinha do Alambari (APASA), Parque Natural Municipal do Rio
Pombo (PARPOMBO), Parque Natural Municipal da Cachoeira da
Fumaça-Jacuba, Área de Proteção Ambiental de Engenheiro Passos
(APAEP) e muitas Reservas Particulares do Patrimônio Natural
(RPPN).
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Duas UCs Federais possuem parte de seu território no
município: Parque Nacional do Itatiaia (PNI/PARNA Itatiaia) tem
grande relevância por ser o primeiro parque criado no Brasil, através
do Decreto Federal nº 1.713, de 14 de junho de 1937 e a Área de
Proteção da Serra da Mantiqueira (APA Mantiqueira) criada pelo
Decreto Federal nº 91.304, de 03 de junho de 1985. Uma UC
estadual tem terras dentro do município, Parque Estadual da Pedra
Selada (PEPS), criado pelo Decreto Estadual nº 43.640 (ESTADO
DO RIO DE JANEIRO, 2012) (Figura 1).
Figura 1 – Unidades de Conservação Federais e Estaduais do município de
Resende, RJ. Fonte:

Baldini (2014)

O município ainda possui quatro unidades de
conservação sob sua gestão: Área de Proteção da Serrinha do
Alambari (APASA) criada pela Lei Municipal Nº 1.726/91, Parque
Natural Municipal do Rio Pombo (PARPOMBO) renomeado pelo
Decreto Municipal nº 3178/2008 (antes Parque Municipal da
Serrinha, Lei Orgânica do município de 1990), Parque Natural
Municipal da Cachoeira da Fumaça-Jacuba criado pelo Decreto
Municipal nº 197/1988, Área de Proteção Ambiental de Engenheiro
Passos (APA de Engenheiro Passos) criada pela Lei Municipal nº
2063/1997.
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As Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN)
foram homologadas pelo INEA a partir de 2009 (INEA/RJ/PRES,
2009, 2010, 2011, 2012 a e 2012 b) totalizando atualmente cinco
reservas com portarias de reconhecimento definitivas expedidas
(Figura 2).
Figura 2 – Unidades de Conservação Municipais e Particulares do município
de Resende, RJ.

Fonte: Baldini (2014)

Esse conjunto de Unidades de Conservação Federais,
Estaduais, Municipais e Particulares englobam o Mosaico de
Unidades de Conservação da Região da Serra da Mantiqueira,
―Mosaico Mantiqueira‖, que abrange uma área com cerca de
445.615 hectares, 39 municípios e inúmeras Unidades de
Conservação e suas zonas de amortecimento, nos Estados de MG,
SP e RJ criado pelo Ministério do Meio Ambiente por meio da
Portaria 351 de 11 de dezembro de 2006 (Pinheiro, 2010).
2.3 Breve Histórico da criação das Unidades de Conservação
municipais
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Inicialmente em dezembro de 1988, um decreto
municipal cria o Parque Municipal da Cachoeira da Fumaça –
Jacuba (RESENDE, 1988). Definindo sua área, estabelecendo sua
administração pelo departamento de meio ambiente municipal, fixou
ainda o prazo de um ano para elaboração do plano de manejo da
unidade.
Em 1990, através do artigo 172 da Lei Orgânica
Municipal foram criados dois parques denominados Parque
Municipal da Cachoeira da Fumaça e o Parque Municipal da
Serrinha:
Ficam criados o Parque Municipal da Cachoeira da
Fumaça e o Parque da Serrinha que terão seus limites
e possibilidades de aproveitamento definidos em lei,
considerando-se os seguintes princípios: I preservação e proteção do ecossistema; II - proteção
ao processo evolutivo das espécies; III - preservação e
proteção dos recursos naturais.

O mesmo instrumento enfatiza em seu artigo 176 que
serão protegidos ainda em caráter especial a Cachoeira da Fumaça e
o Parque Municipal da Serrinha.
Serão protegidos em caráter especial:
I - o rio Paraíba;
II - o rio Preto;
III - o rio Pirapitinga;
IV - a serra da Mantiqueira;
V - a cachoeira da Fumaça;
VI - Parque Municipal da Serrinha.

Dessa forma, observa-se uma especial
direcionada às duas unidades recém criadas na época.

atenção

A criação da UC levou em consideração a importância
dos seus atributos físicos, bióticos e paisagísticos de excepcional
beleza e valor ecológico. A Cachoeira da Fumaça foi tombada em
1999 como Patrimônio Natural por meio do decreto municipal nº
043, que a declarou como parte integrante do Patrimônio Histórico e
Paisagístico do município de Resende, RJ (NIMA/PUC, 2010).
Essa preocupação excessiva com a área do Parque
Municipal da Cachoeira da Fumaça – Jacuba deve-se à especulação
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sobre o potencial de aproveitamento energético da cachoeira, através
da construção de uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH) que
colocaria em risco seus serviços ambientais e beleza cênica. Esses
dois decretos municipais foram conquistas do movimento
ambientalista de apoio à manutenção da Cachoeira, que repudiou a
proposta do aproveitamento econômico do local.
Em relação ao Parque Municipal da Serrinha, não houve
definição como determinava o artigo de 1990 (Lei Orgânica do
município). Porém, um outro grupo de ambientalistas e moradores
da Serrinha do Alambari iniciou um movimento de proteção das
bacias hidrográficas do Rio Alambari e Pirapitinga. Representantes
do movimento de criação da UC, integraram um grupo de trabalho
da Serrinha (GTS) criado pelo prefeito de Resende, que promoveu
reuniões e seminários integrando órgãos governamentais e interesses
da comunidade. Resultando em 1991, com a criação da Área de
Proteção Ambiental da Serrinha da Alambari (APASA) pela Lei
Municipal nº 1726 de 16 de agosto de 1991 (RESENDE,1991),
composta de terras públicas e privadas inseridas nas localidades de
Serrinha do Alambari e Capelinha do Pirapitinga, entre as bacias
hidrográficas dos Rios Santo Antônio, Pirapitinga e Alambari. Já em
1994, através da Lei Municipal nº 1845/1994 o Plano Diretor para o
Ecodesenvolvimento da Área de Proteção Ambiental da Serrinha do
Alambari é instituído (RESENDE,1994), graças aos trabalhos
desenvolvidos pelo GTS.
A lei de criação determinou ainda que a responsabilidade
de administração da APASA caberia a um conselho composto pelo
administrador regional da localidade, um representante do
Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura e um da Associação
de Moradores.
Em 1997, a Área de Proteção Ambiental de Engenheiro
Passos (APAEP) instituída pela Lei nº 2063 (RESENDE,1997).
Criada pelo mesmo grupo político que iniciou todo o processo de
criação de Unidades de Conservação do município. Estabeleceu que
a APAEP tivesse um grupo de trabalho criado através de decreto
municipal para elaboração do plano diretor com o prazo máximo de
180 dias e institui um Conselho Consultivo para a unidade.
Ressaltando que caberia ao administrador da APAEP devidamente
assessorado pelo conselho consultivo a gestão da área. Apesar do
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instrumento legal de criação citar que a unidade foi criada com o
objetivo de proteger os ecossistemas locais e preservar o potencial
hídrico do Rio Água Branca. Pouco se sabe do processo que
culminou com sua criação, desconhecendo-se profundamente suas
motivações.
O mesmo Decreto Municipal nº 043/1999
(RESENDE,1999) que tombou a Cachoeira da Fumaça, também
decretou o tombamento da Pedra Selada e Pedra Sonora. Esta última
localizada na APA da Serrinha do Alambari demonstra o interesse
na preservação do sitio natural pressionado pela especulação
imobiliária na APASA.
Até 1996, o município contou com a existência de um
departamento e posteriormente, em 1997, com uma Secretaria
Municipal de Meio Ambiente que definia e executava as políticas
públicas relacionadas ao tema, integrada ao Sistema Nacional do
Meio Ambiente – SISNAMA.
A partir de 2005, foi criado pela Lei Municipal N.º
2.524/05 e alterada pela Lei Municipal n° 2.539 de dezembro do
mesmo ano (RESENDE, 2005), a Agência do Meio Ambiente do
Município de Resende (AMAR). Constituindo-se na entidade
ambiental municipal integrante do SISNAMA, nos termos da Lei nº
6.938, de 31/08/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente, regulamentada pelo Decreto nº 99.274, de 06/06/1990,
uma de suas competências é a gestão das Unidades de Conservação
do município.
Em 2006, através do Decreto nº 632 (RESENDE, 2006)
foi nomeada a comissão de Colaboradores do Conselho de
Administração da APASA incluindo outras instituições atuantes na
unidade.
O município de Resende é contemplado com os recursos
do ICMS Verde ou Ecológico pela Lei Estadual Nº 5100/2007
(ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2007), devido ao seu Sistema
Municipal do Meio Ambiente, estruturado por: Conselho Municipal
do Meio Ambiente; Fundo Municipal do Meio Ambiente; Guarda
Municipal Ambiental e Agência do Meio Ambiente de Resende
(AMAR), entidade autárquica executora da política ambiental
municipal. Convém ressaltar que quanto mais os municípios
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investirem na preservação ambiental, maior será o repasse desse
imposto anualmente.
Com o advento do ICMS Verde no Estado do Rio de
Janeiro, as unidades foram adequadas ao SNUC, através de
instrumentos legais (leis e decretos), que definiram melhor os
parques, como ―Parques Naturais Municipais‖, a fim de garantir os
repasses referentes a cada um deles. Nota-se que de certa forma, ao
menos legalmente, as áreas em questão foram enquadradas nas
categorias apropriadas, bem como, foram redefinidos novos prazos
para a instituição de conselhos consultivos e ainda planos de manejo.
O antigo Parque Municipal da Cachoeira da Fumaça
(criado em 1988) foi recategorizado em 2009 pelo Decreto nº 3177
(RESENDE, 2009 a), doravante denominado Parque Natural
Municipal da Cachoeira da Fumaça - Jacuba. Mais tarde em 2011,
através da Lei nº 2812 (RESENDE, 2011 a).
Esses instrumentos legais de adequação (Decreto nº
3178/2009 e Lei nº 2723/2009) também renomearam um dos
parques, doravante denominado ―Parque Natural Municipal do Rio
Pombo‖ (PARPombo), outrora reconhecido como Parque Municipal
da Serrinha (RESENDE, 2009 b e c). Nesse mesmo período, a
APAEP também contou com um novo instrumento legal (Lei
Municipal nº 2860/2011) que adicionou o tamanho estimado de sua
área a fim de garantir o repasse do ICMS verde e prorrogou os
prazos de implantação da unidade (RESENDE, 2011 b).
Vale ressaltar que as RPPNs homologadas pelo INEA,
tiveram seu reconhecimento definitivo após a criação do ICMS
Ecológico ou Verde, sendo este um incentivo para a criação desde
tipo de UC, uma vez que os proprietários ou ―RPPanistas‖
vislumbraram as possibilidades futuras de beneficiarem suas áreas
com os repasses do imposto. Considera-se que o momento foi
atrativo para a instituição dessas UCs em todo o estado do Rio de
Janeiro, inclusive no município de Resende. Apesar do número
expressivo de RPPNs isso não representou um aumento no
percentual real de área protegida, uma vez que quatro dessas áreas
estão inseridas na mesma APA municipal. Sendo assim, a
sobreposição não contribui diretamente para a conservação da
natureza local.
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Porém, ao mesmo tempo em que as unidades instituídas
no município conquistam os repasses dos recursos do ICMS Verde
de acordo com o Decreto Estadual n°41.844 (ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, 2009), eles não retornam diretamente em melhorias para
as mesmas. Infelizmente não existe obrigatoriedade na utilização
desses recursos na área ambiental. Esses podem ser utilizados de
acordo com as demandas do executivo, não sendo repassados
diretamente ao órgão ambiental.
A legislação estadual não obriga o uso desses recursos
na área ambiental, porém, atualmente os municípios buscam criar
mecanismos que permitem alocar a totalidade ou parte desse repasse
em projetos de melhoria da qualidade ambiental, uma vez que,
quanto maior for o Índice Final de Conservação Ambiental (IFCA),
maior será o repasse municipal. Para incentivar esta dinâmica, este
―cìrculo virtuoso‖ que é o ICMS Verde, a Secretaria de Estado do
Ambiente (SEA) pretende refinar seus indicadores em parceria com
a sociedade civil organizada e os municípios ao longo do tempo de
forma que os critérios fiquem cada vez mais rigorosos. Exigindo
dessa forma, não apenas a criação de novas UCs, como também a
implementação das existentes, com o estabelecimento de estrutura
física, criação de conselhos, demarcação de limites, entre outras
ações.
Atualmente não há uma lei municipal em Resende, que
garanta o repasse parcial ou integral desses recursos oriundos do
ICMS Verde ao Fundo Municipal de Conservação Ambiental
(FUMCAM).
No ano de 2012 foi sancionada uma Lei Municipal nº
2910 (RESENDE, 2012) que garantia esse repasse integral (100%)
dos recursos. Porém, a redação da mesma foi contestada, e dessa
forma em 2013 o marco legal foi revogado pela Câmara Municipal.
Com isso, consideram-se escassos os recursos disponibilizados para
a implementação das UCs, bem como para a criação de novas
unidades.
Ainda são disponibilizados recursos através da Câmara
de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro (CCA –
RJ), contudo, as unidades estudadas não estavam devidamente
registradas no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação
(CNUC), fato que as tornavam inaptas para acessar esses recursos.
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No fim de 2014, houve a contratação dos serviços de
georreferenciamento com a demarcação dos polígonos e elaboração
dos referidos memoriais descritivos das quatro unidades municipais.
Podendo finalmente estas serem habilitadas junto ao CNUC nos
primeiros meses de 2015.
Esses memoriais descritivos estão em fase de publicação
que inclusive terão que corrigir as áreas reais de cada Unidade de
Conservação, que agora se encontram georreferenciadas. Através
desse trabalho, descobriu-se que dois terços do PARPombo
encontram-se em território do PEPS, unidade que está em
elaboração do plano de manejo. Portanto, há um indicativo que este
seja anexado ao território do PEPS em virtude da sobreposição. Vale
ressaltar que essas UCs também estão sobrepostas às APAs da
Serrinha do Alambari e da Serra da Mantiqueira.
Em relação à regularização fundiária das UCs
municipais, o ParPombo possui em sua totalidade suas terras de
posse e domínio público. Diferentemente, do PARFumaça - Jacuba
que, apesar do decreto de criação citar a aquisição das terras em
hasta pública, a documentação comprobatória da mesma nunca foi
localizada. Com isso, ao longo das décadas, foram concedidas títulos
de posses na localidade, comprometendo dessa forma a titularidade
das terras. Soma-se a esse fato a dificuldade do direcionamento de
recursos para a regularização. Com isso, discute-se a possibilidade
de recategorização da unidade para Monumento Natural.
Enquanto os dados são validados pelo Ministério do
Meio Ambiente (MMA), encontram-se em elaboração projetos de
implementação, elaboração de diagnósticos socioeconômicos e
ambientais e planos de manejo para serem submetidos à CCA – RJ e
aos procedimentos administrativos do poder público.
Inclusive os últimos instrumentos legais de adequação
das UCs definiram que a AMAR poderia estabelecer termos de
cooperação, convênios e contratos com entidades públicas e privadas
a fim de proporcionar a adequada gestão das áreas.
Das quatro unidades, apenas a APASA possui
conselho consultivo com reuniões regulares. Os outros conselhos
estão em processo de formação, já que o poder estadual tem
estimulado a criação dos mesmos para que as UCs passem a obter
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uma melhor pontuação de acordo com os critérios do ICMS
Ecológico ou Verde.
Segundo Palmieri e Veríssimo (2009) um dos
motivos para a dificuldade na criação dos conselhos consultivos é a
escassez de recursos financeiros e de pessoal técnico. Aponta-se esse
fato como um dos motivos que podem explicar a dificuldade do
município de Resende na criação dos conselhos das demais UCs.
Observa-se que a instituição do ICMS tenta instituir um
―circulo virtuoso‖, uma vez que os recursos ao serem aplicados
diretamente na implementação das unidades de conservação,
contribuem para a elevação do Índice Final de Conservação
Ambiental (IFCA) do município e dessa forma aumentam também o
montante de recursos repassados nos anos subsequentes.
Apesar de responsável pelas unidades municipais, a
AMAR não conta com um departamento específico para gestão
delas. Em seu organograma, observam-se duas diretorias:
administrativa/financeira e técnica/gestão ambiental. Nesse
entendimento, a diretoria técnica trabalha com programas. As ações
de criação, gestão e implementação de UCs estão inseridas nesses
programas. Todos eles são mantidos pelos recursos oriundos do
Fundo Municipal de Conservação Ambiental (FUMCAM).
É notável que, se os recursos do ICMS Ecológico fossem
repassados parcial ou integralmente ao fundo, acelerariam
consideravelmente também a implementação das unidades. Porém,
apesar das limitações impostas pela ausência de uma diretoria
específica e equipe nomeada para tal, a AMAR, através do seu corpo
técnico, desenvolve ações no tocante ao monitoramento, controle do
ecoturismo, fiscalização e educação ambiental, contemplando dessa
forma, as unidades de conservação instituídas pelo município e
ainda as parcelas que compõem as UCs das demais esferas (estadual
e federal), através das parcerias.
A gestão participativa das UCs também pode ser
observada através da participação da AMAR e dos demais órgãos
gestores (como, INEA e ICMBio) nos conselhos consultivos das
unidades localizadas no município e também no Mosaico
Mantiqueira. Esses conselhos com suas câmaras técnicas e grupos de
trabalho, representam um rico espaço para discussões, troca de
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experiências bem sucedidas, estabelecimento de diretrizes e
resoluções para a boa gestão dessas áreas protegidas.
Dessa forma, somam-se esforços de cada esfera
governamental para compensar as dificuldades encontradas no
manejo das unidades, favorecendo a discussão sobre as
competências de cada uma delas, em áreas onde a sobreposição das
UCs muitas vezes coloca em cheque a atuação do ente (AMAR,
INEA, ICMBio) nas ações tanto fiscalizatórias, quanto
licenciadoras.
Sendo assim, prevalece na maioria das vezes a
cooperação entre ambos, através de ações com a AMAR,
envolvendo vistorias conjuntas e ou diligências com a participação
do ICMBio (Parna Itatiaia e APASM), INEA/RJ (PEPS), além de
Ministério Público Federal (MPF) e Ministério Público Estadual
(MPE).
Nos últimos dois anos, concursos públicos realizados
para a AMAR e Guarda Civil Municipal, aumentaram o efetivo de
guardas ambientais (Grupamento Ambiental da Guarda Civil) e de
fiscais ambientais, assegurando dessa forma, maior proteção das
Unidades de Conservação locais.
Observa-se ainda que o Município de Resende, com sua
vocação industrial, foi eleita como uma das melhores cidades do
mundo e única da América Latina, para receber investimentos
industriais nos próximos anos. Esse cenário, visto por muitos como
―dúbio‖, representa um fator de preocupação para os processos de
licenciamento ambiental, uma vez que sem a instituição dos planos
de manejo e a definição da zona de amortecimento, a avaliação dos
impactos reais às UCs estaria comprometida. Mas também
representa uma possibilidade de melhorias e avanços no processo de
implementação das áreas, uma vez que recursos poderão ser
disponibilizados através de mecanismos de compensação ambiental
dos empreendimentos.
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3 CONCLUSÃO
Analisando a ordem cronológica, as UCs municipais
foram criadas ao longo das décadas de 1980 e 1990, dessa forma,
anteriores ao SNUC. Nota-se que nas últimas décadas, houve certa
alternância entre dois grupos políticos no governo municipal, e dessa
forma, observa-se que a descontinuidade das políticas públicas
municipais de meio ambiente voltadas para a conservação tem
representado um grande entrave à implementação das Unidades de
Conservação criadas ao longo das décadas. Atualmente, o poder
público municipal conta com representantes da corrente política que
iniciou o processo de criação nas décadas passadas.
Nota-se que a criação dessas áreas protegidas deu-se de
forma descontínua e desconexa, e ainda por motivações
diferenciadas. Ora, motivada por grupos ambientalistas preocupados
com a conservação dos recursos hídricos locais, ora pela
preocupação em assegurar/garantir a beleza cênica de certos
atrativos.
Outro entrave que dificulta a implementação dessas
áreas, é a ausência do Sistema Municipal de Unidades de
Conservação (SMUC) adotado por alguns municípios brasileiros,
materializado através de uma diretoria de áreas protegidas ou
gerência de unidades de conservação. Isso se reflete na ausência de
uma equipe nomeada para a gestão das UCs municipais, cabendo ao
presidente da AMAR, acumular o cargo de gestor de todas elas.
Como ressaltam Dourojeanni e Pádua (2007) um dos mais sérios
problemas para o manejo das UCs é a falta de pessoal,
principalmente qualificado para a atividade.
Os repasses do ICMS Ecológico ou Verde representaram
um estimulo a implementação das UCs e criação de RPPNs no
município, porém, não solucionaram de imediato, as questões
relacionadas à falta de recursos para aplicação nas mesmas. Já que
não necessariamente são repassados ao Fundo de Meio Ambiente.
Seria interessante retomar a criação de um mecanismo legal de
repasse parcial ou total desse recurso oriundo do ICMS Verde ao
FUMCAM, e dessa forma aumentar a receita do mesmo. Algumas
ações, como o georeferenciamento das UCs (motivado pelo órgão
estadual) foram realizados com recursos municipais ligados ao
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FUMCAM, tendo em vista que cada vez mais os critérios para
obtenção dos índices tendem a ficar mais rigorosos. Nesse caminho,
a gestão atual prossegue com a implementação das UCs através de
projetos como: a elaboração de diagnósticos ambientais, planos de
manejo, criação de novos conselhos consultivos e construção de
estrutura física. Esses projetos estão em fase de captação de
recursos, uma vez que com o georeferenciamento as UCs, estas
puderam ser cadastradas no CNUC, dessa forma tornaram-se
habilitadas a pleitear recursos da CCA/RJ.
Sendo assim, o processo de implementação das UCs
municipais avança e ainda se destaca no cenário regional, quando
comparado aos municípios vizinhos. O fator limitante na atualidade
ainda é a escassez de recursos.
Por mais que exista o compromisso da atual gestão o
incentivo do ICMS verde para a implementação das áreas, a
possibilidade de obter recursos na CCA/RJ, editais públicos e
privados ou até mesmo aumento da receita municipal, ainda assim
considera-se fundamental uma reforma administrativa que
possibilite a criação do SMUC para garantir efetivamente recursos
humanos e físicos para as UCs.
Vale ressaltar que a presença do Mosaico Mantiqueira
favorece uma gestão mais integrada, representando um espaço de
discussão, fortalecimento das parcerias entre os órgãos gestores das
UCs na região da Serra da Mantiqueira.
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Resumo: O presente trabalho tem como tema central o estudo e análise da
efetividade das disposições legais do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação. Para tal estudo, utilizou-se como metodologia a pesquisa
bibliográfica, em especial acerca dos requisitos legais para a criação e delimitação
de uma Unidade de Conservação. Na sequencia, visando o campo prático do
trabalho estudado, realizou-se um estudo de caso no Parque Estadual de Itapeva,
localizado no município de Torres/RS, partindo de uma caracterização e
localização da unidade de conservação e, posteriormente, debater a efetividade dos
documentos legais de criação e os impactos sofridos pela unidade de conservação.
O trabalho se utiliza de pesquisa qualitativa, exploratória, partindo do método
dedutivo. Trata-se de uma pesquisa com resultados parciais, devido a própria
situação jurídica do Parque Estadual de Itapeva/RS, conforme é apontado ao longo
do trabalho. Os resultados até então encontrados demonstraram parcial desrespeito
à legislação vigente, ao próprio Sistema Nacional de Unidades de Conservação e a
ausência de institucionalização da Unidade de Conservação no Plano Diretor do
município.
Palavras-chave: Unidade de Conservação. Unidades de Uso Sustentável. Parque
Estadual de Itapeva.
Abstract: This paper is focused on the study and analysis of the effectiveness of
the legal provisions of the National Protected Areas System. For this study, it was
used as methodology the bibliographical research, especially about the legal
requirements for the creation and definition of a protected area. In sequence,
aimed at practical field of study work, there was a case study in Itapeva State
Park, located in the municipality of Torres / RS, based on a description and
location of the protected area and later discuss the effectiveness of legal document
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creation and impacts suffered by the protected area. The work uses qualitative,
exploratory research, based on the deductive method. It is a survey of partial
results due to its own legal situation of Itapeva State Park / RS, as is pointed out
throughout the work. The results so far obtained showed partial non-compliance
with current legislation, to own National System of Protected Areas and the lack
of institutionalization of the Conservation Unit in the Master Plan of the
municipality.
Keywords: Conservation Unit. Sustainable Use Units. Itapeva State Park.

1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho apresenta um estudo de caso acerca
do Parque Estadual de Itapeva, uma Unidade de Conservação
situada no município de Torres/RS. Para abordar o tema, optou-se
pela pesquisa qualitativa, exploratória, método dedutivo e
procedimentos técnicos que envolveram pesquisas bibliográficas,
documental, jurisprudencial e estudo de caso. A íntegra da pesquisa
realizada contou com uma revisão bibliográfica rigorosa da doutrina
construída sobre Unidades de Conservação, sobre o Instituto da
responsabilidade civil ambiental, sobre o Risco como fator da
responsabilização e sobre os dispositivos constitucionais e
infraconstitucionais, bem como uma análise da jurisprudência, com
o objetivo de compreender as informações de uma forma mais
global e inter-relacionada com o problema da pesquisa,
privilegiando Unidades de Conservação, responsabilidade civil
ambiental, Meio Ambiente, Princípio da Precaução e Princípio da
Prevenção.
Como principal fonte, analisou-se a documentação legal
relativa à criação da unidade de conservação (Decreto de Criação da
unidade de conservação Parque Itapeva), Plano de Manejo da
unidade de conservação, Plano Diretor do Município de Torres/RS,
documentos fornecidos pela Prefeitura Municipal de Torres, mapas,
imagens da unidade de conservação e do Município de Torres, bem
como fotos registradas na pesquisa de campo. Como se verá na
discussão dos resultados do estudo de caso, a análise dessas fontes
serviu para auxiliar e respaldar a interpretação dos dados coletados.
A escolha pelo ―estudo de caso‖ está embasada no dizer
de Yin (2005, p. 32) que sugere este método quando o objetivo da
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pesquisa é ―lidar com condições contextuais – acreditando que elas
poderiam ser altamente pertinentes ao seu fenômeno de estudo‖.
Assim, foi utilizado o ―estudo de caso único‖ justificado pela
escolha de um caso ―tìpico‖ partindo-se da premissa desenvolvida
por Yin (2005, p. 63): ―parte-se do princípio de que as lições que se
aprendem desse caso fornecem muitas informações sobre as
experiências da pessoa ou instituição usual‖.
Logo, o estudo de caso sobre o Parque Estadual de
Itapeva – Torres/RS, exigiu contato direto e prolongado do
pesquisador com a situação selecionada e possibilitou transitar entre
observação e análise com a utilização de diferentes técnicas de
coleta e de fontes de dados. Entre elas, cita-se: a apreciação do plano
de manejo, pesquisa das decisões judiciais que envolvam o parque,
além de comparar a previsão legal com a realidade encontrada no
local e, principalmente, visitas ao local para documentação
fotográfica, observações e comparações, entrevistas não estruturadas
com responsáveis pelo Parque, representantes da comunidade,
representantes da Prefeitura Municipal, lindeiros e turistas como
fontes primárias para o conhecimento do local. Portanto, na pesquisa
de campo foram realizadas coletas de evidências, análise de
evidências e interpretação das alternativas, exame da complexidade
do Decreto de Criação da unidade de conservação, Plano de Manejo,
protocolos envolvidos, legislação, princípios e jurisprudência. De
posse de todo o material coletado, buscou-se contextualizar os
interesses em questão.
Visando o efeito prático do presente trabalho buscou-se
avaliar, in loco, as reais condições da Unidade de Conservação em
questão. Para isto, se iniciou um trabalho avaliando na prática como
é realizada a delimitação da Unidade de Conservação. Esta avaliação
ocorreu através de visitas ao local, uma vez que o Parque Estadual
de Itapeva é aberto a visitação ao público durante o ano. Salienta-se
que durante os dois anos de pesquisa foram realizadas várias visitas.
Destaca-se que nos meses de verão foram realizadas visitas e
viagens ao local, com mais frequência, o que possibilitou um melhor
aprofundamento do Estudo de Caso. Esta escolha se deve ao fato de
que no inverno constata-se outra realidade, ou seja, como não é
época de veraneio, não há na região a presença de turistas ou
campistas, possibilitando outras abordagens em relação a
responsabilidade civil ambiental de lindeiros. Realizadas tais
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ponderações, passa-se de imediato ao desenvolvimento do presente
paper.
2 A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ESTUDADA E SUAS
RELAÇÕES JURÍDICAS E SOCIAIS
O desenvolvimento do presente trabalho pretende avaliar
quatro pontos chaves para a compreensão do estudo de caso. O
primeiro ponto será uma breve conceituação, a partir dos aspectos
normativos, acerca da Unidade de Conservação e sua classificações.
O segundo ponto será a caracterização do Parque Estadual de
Itapeva, partindo dos pressupostos e classificações legais. O terceiro
ponto abordará uma análise qualitativa acerca da ocupação da
unidade de conservação sob três prismas: as propriedades privadas
envolvidas, o camping instalado no local e a relação com os
lindeiros. O quarto e último ponto visa avaliar a efetividade dos
documentos legais que envolvem a unidade de conservação. Dessa
forma, passa-se a caracterização da unidade de conservação.
2.1 CONCEITUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS UNIDADES
DE CONSERVAÇÃO:
Para o presente trabalho, conceitualmente se faz
necessária a compreensão bem descrita por Leuzinger de que os
espaços territoriais especialmente protegidos se configuram como
espaços ambientais, áreas públicas ou privadas com um regime
jurídico específico destinado à proteção dos recursos naturais ali
existentes, incidindo limitações de uso de forma parcial ou total
(LEUZINGER, 2002, p. 93). Tem-se, ainda, como bem assinalam
Polyana Faria Pereira e Fernando Paiva Scardua que o intérprete da
norma constitucional que instituiu os espaços territoriais
especialmente protegidos ganhou ampla liberdade na sua aplicação.
Assim, foram definidos requisitos para considerar um espaço como
especialmente protegido. Pelas regras da hermenêutica, dentre as
interpretações possíveis deve ser adotada aquela que atribua à norma
constitucional o sentido que lhe conceda maior utilidade,
aplicabilidade e permanência. Tendo sido os espaços territoriais
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especialmente protegidos previstos no inovador capítulo da
Constituição referente ao meio ambiente, a interpretação que se deve
dar à norma é a daquela que melhor defenda o direito fundamental
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (PEREIRA;
SCARDUA, 2008, p. 95).
De referir, que a Constituição dirigente e
compromissária oferece normas diretivas fundamentais, que dirige
aos poderes públicos e condiciona os particulares para assegurar os
valores constitucionais ambientais. Tem-se presente que não é
possível ao legislador constituinte regular todas as matérias no
próprio texto constitucional, o que inclusive não seria saudável ao
ordenamento jurídico. Pela complexidade das demandas ambientais
da sociedade pós-industrial é irreal pensar na ideia de um
normativismo constitucional fechado. Por outro lado é inegável que
a Constituição Federal de 1988 ao trazer os Espaços Territoriais
Especialmente Protegidos sem conceituação própria de forma clara e
objetiva deixou uma lacuna que vem sendo sanada com as
legislações esparsas.
Assim, no ano de 2000 foi instituído o Sistema Nacional
das Unidades de Conservação através da Lei 9.985 que define no
artigo 2º as Unidades de Conservação com conceito semelhante ao
utilizado para Espaços Territoriais Especialmente Protegidos. In
verbis:
Art. 2o - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se
por:
I - unidade de conservação: espaço territorial e seus
recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais,
com características naturais relevantes, legalmente
instituído pelo Poder Público, com objetivos de
conservação e limites definidos, sob regime especial
de administração, ao qual se aplicam garantias
adequadas de proteção.

Retomando as linhas de José Afonso da Silva (2003, p.
212), é possível concluir que toda Unidade de conservação é um
espaço territorial especialmente protegido, mas a máxima não é
recíproca, mas é certo na análise da legislação e doutrina que as
Unidades de Conservação configuram espaços territoriais
especialmente protegidos. Tal entendimento é da mesma forma
confirmado nas linhas de Paulo de Bessa Antunes, que define as
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Unidades de Conservação como sendo denominações técnicas das
áreas protegidas e de parte dos espaços territoriais especialmente
protegidos, mas não significa que todos os espaços territoriais
especialmente protegidos se configurem Unidades de Conservação
(ANTUNES, 1996, p. 216).
Considerando o acima exposto, registra-se que em 2000
a Lei número 9.985 instituiu o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação3, trouxe claramente o conceito de Unidade de
conservação como sendo o espaço territorial e seus recursos
ambientais, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos
de conservação e possuindo um regime jurídico de administração,
aplicando-se garantias adequadas de proteção. Com efeito, o texto
legal conceitua as Unidades de Conservação como espaços
territoriais especialmente protegidos, corroborando com aquilo que
já vinha sendo demonstrado pela doutrina.
Para registro, é importante ressaltar que há uma
discussão acerca da configuração das Unidades de Conservação
como sinônimo de Espaços Territoriais Especialmente Protegidos,
mas, que não será objeto do presente estudo. O importante, é ter
presente que o ordenamento jurídico que instituiu as Unidades de
Conservação configurou o instituto da forma conceitual como os
ETEPs são conhecidos.
Para os objetivos do presente trabalho, importa registrar
que o estudo acompanha a linha doutrinária que entende que as
Unidades de Conservação não se configuram como os únicos
Espaços Territoriais Especialmente Protegidos, mas apenas uma
forma deles. Linha essa acompanhada por doutrinadores como José
Afonso da Silva (acima citado), Juliana Santilli (2005, p. 103) e
Walter Rocha de Serqueira (2008, p. 91-95). Em sentido contrário é
possível citar Maurício Mercadante (2000, p. 563), Vladimir Passos
de Freitas (2000, p. 138) e Paulo de Bessa Antunes (1996, p. 388),
sendo que os dois últimos ao reescreverem suas obras acrescentaram
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as APPs como sendo, também, Espaços Territoriais Especialmente
Protegidos (FREITAS, 2002, p. 138; ANTUNES, 1996, p. 592).
Retomando a análise do Sistema Nacional de Unidades
de Conservação, o texto legal trouxe dois grandes grupos de
unidades de Conservação, ou seja duas categorias. A primeira,
designada Unidade de Proteção Integral é composta por: Estação
Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural
e Refúgio de Vida Silvestre4. Já a segunda, classificada como
Unidades de Uso Sustentável, compõem-se de: Área de Proteção
ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta
Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de
Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio
Natural5.
A conceituação, portanto, de Unidades de Conservação é
muito vasta e ampla, embora se trate da mesma definição trazida
pela Convenção da Biodiversidade Biológica. Faz-se mister ressaltar
que o conceito não abarca apenas a noção da diversidade de
espécies, mas ampara também a diversidade genética e ecológica.
A lógica que orienta a presente pesquisa é pelo conceito
de Unidade de conservação como sendo uma modalidade de Espaço
Territorial Especialmente Protegido, possuidor de recursos naturais
que tenham características relevantes. É possível ponderar, ainda,
que se as características desses recursos naturais não forem
relevantes, o espaço não deve ser considerado uma Unidade de
conservação. Por fim, esse espaço deve ser criado por lei e ter uma
forma de administração e organização próprias, adequadas à sua
proteção.
2.2 DA CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE
CONSERVAÇÃO

4
5

Assim definidas pelo artigo 7º, parágrafo primeiro, combinado com o artigo 8º da Lei 9.985/00.
Assim definidas pelo artigo 7º, I, parágrafo 2º, combinado com o artigo 14 da Lei 9.985/00.
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Neste item se objetiva analisar a unidade de conservação
Parque Estadual de Itapeva, sua localização, sua caracterização
como unidade de conservação, seus atos constitutivos e seu plano de
manejo. Tal compreensão conduz ao entendimento da
interdisciplinaridade do Direito Ambiental possibilitando a
realização de uma análise iconográfica a partir de fotos tiradas da
unidade de conservação e do Município de Torres/RS ao longo de
diversos anos. Os objetivos aqui foram trazer ao texto as
observações das visitas periódicas realizadas, de trinta em trinta dias,
à localidade e verificar se as informações contidas no plano de
manejo conferem com a realidade ali encontrada.
O Parque Estadual de Itapeva foi criado pelo Decreto
número 42.009 de 12 de dezembro de 2002, estabelecendo ao
Parque uma área superficial aproximada de 1.000 (Hum mil)
hectares6. Conforme o item 3.2 do Plano de Manejo do Parque
Estadual de Itapeva a referida unidade de conservação é
caracterizada como uma unidade de conservação de Proteção
Integral, ou seja, tem como principal objetivo a proteção dos
ecossistemas ali localizados.
O decreto de criação do parque estabelece no artigo 3º
suas divisas e demarcações7, estando inserido no seguinte contexto8:

6
7

A área superficial do parque é constante no artigo 1º de seu decreto de criação.
O Parque Estadual, ora criado, fica compreendido dentro da poligonal fechada com a seguinte
descrição em coordenadas UTM: inicia no ponto 1, de coordenadas 620.688 E e 6.754.421 N, junto a
continuação da Travessa do Faxinal; segue na direção geral sudeste confrontando com a referida
estrada municipal até o ponto 2, de coordenadas 621.277 E e 6.753.861 N; segue por linha seca e reta
na direção geral sul até o ponto 3, de coordenadas 621.245 E e 6.753.732 N; segue por linha seca e
reta na direção geral sudeste até o ponto 4, de coordenadas 622.039 E e 6.753.058 N; segue por linha
seca e reta na direção geral sudoeste até o ponto 5, de coordenadas 621.978 E e 6.752.993 N; segue
por linha seca e reta na direção geral sudeste até o ponto 6, de coordenadas 622.105 E e 6.752.886 N;
segue por linha seca e reta na direção geral sudeste até o ponto 7, de coordenadas 622.140 E e
6.752.701 N, confrontando com a Rua José Inácio; segue confrontando com a referida rua até o ponto
8, de coordenadas 621.957 E e 6.752.482 N; segue por linha seca e reta na direção geral noroeste até
o ponto 9, de coordenadas 621.927 E e 6.752.506 N; segue por linha seca e reta na direção geral
sudoeste confrontando com o fundo dos lotes residenciais da Rua José Inácio até o ponto 10, de
coordenadas 621.790 E e 6.752.331 N; segue por linha seca e reta na direção geral sudeste,
confrontando com o fundo dos lotes residenciais do Bairro Riacho Doce, junto ao campo de dunas até
o ponto 11, de coordenadas 622.244 E e 6.751.970 N; segue por linha seca e reta na direção geral
sudoeste confrontando com a Rua São Pedro até o ponto 12, de coordenadas 622.063 E e 6.751.725
N; segue, por linha seca e reta, na direção geral leste até o ponto 13, de coordenadas 622.484 E e
6.751.384 N; segue, por linha seca e reta, na direção geral sul até o ponto 14, de coordenadas 620.641
E e 6.748.841 N, junto à pedra Itapeva; segue contornando a referida pedra até o ponto 15, de
coordenadas 620.487 E e 6.748.670 N; segue por linha seca e reta na direção geral sul até o ponto 16,
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de coordenadas 620.213 E e 6.748.670 N; segue por linha seca e reta na direção geral oeste
confrontando com o fundo dos lotes residenciais da Rua São Jorge, na localidade conhecida como
Balneário Itapeva, até o ponto 17, de coordenadas 619.923 E e 6.748.583 N; segue por linha seca e
reta na direção geral sul confrontando com a Rua "M" ou Nossa Senhora de Fátima, ainda na
localidade conhecida como Balneário Itapeva até o ponto 18, de coordenadas 619.789 E e 6.748.387
N; segue por linha seca e reta na direção geral oeste até o ponto 19, de coordenadas 619.445 E e
6.748.676 N; segue confrontando com a Rua São Miguel na direção geral norte, até o ponto 20, de
coordenadas 619.492 E e 6.748.746 N junto à Estrada Itapeva (antiga Estrada Interpraias); segue por
linha seca e reta na direção geral noroeste até o ponto 21, de coordenadas 619.151 E e 6.749.149 N;
segue por linha seca e reta na direção geral noroeste até o ponto 22, de coordenadas 619.004 E e
6.749.486 N; segue por linha seca e reta na direção geral oeste até o ponto 23, de coordenadas
618.776 E e 6.749.618 N, no limite com a RS 389; segue confrontando com a referida rodovia, na
direção geral norte, até o ponto 24, de coordenadas 618.959 E e 6.749.814 N; segue confrontando
com o caminho que contorna a Lagoa do Simão, na direção geral leste, até o ponto 25, de
coordenadas 619.560 E e 6.749.760 N; segue por linha seca e reta na direção geral sudeste até o
ponto 26, de coordenadas 619.681 E e 6.749.657 N; segue por linha seca e reta na direção geral
sudoeste até o ponto 27, de coordenadas 619.620 E e 6.749.589 N; segue por linha seca e reta na
direção geral sudeste até o ponto 28, de coordenadas 619.861 E e 6.749.353 N, confrontando com a
Estrada Itapeva (antiga Estrada Interpraias); segue confrontando com a referida estrada na direção
geral norte até o ponto 29, de coordenadas 619.686 E e 6.751.020 N; segue por linha seca e reta na
direção geral norte até o ponto 30, de coordenadas 619.646 E e 6.751.832 N; segue por linha seca e
reta na direção geral nordeste até o ponto 31, de coordenadas 619.965 E e 6.752.464 N; segue por
linha seca e reta na direção geral noroeste até o ponto 32, de coordenadas 619.771 E e 6.752.609 N,
junto faixa de domínio da RS 389; segue confrontando com a faixa de domínio da referida estrada, na
direção geral norte, até o ponto 33, de coordenadas 619.949 E e 6.753.312 N; segue por linha seca e
reta na direção geral sudeste até o ponto 34, de coordenadas 620.218 E e 6.753.123 N; segue por
linha seca e reta na direção geral nordeste até o ponto 35, de coordenadas 620.451 E e 6.753.438 N;
segue por linha seca e reta na direção geral norte até o ponto 1, na coordenada inicial desta descrição.
8

O mapa colacionado neste trabalho é divulgado pela própria Secretaria Estadual de Meio Ambiente e,
inclusive, consta no plano de manejo da unidade de conservação.
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Figura 1: Imagem da localização do Parque Estadual de Itapeva.

Fonte: Estado do Rio Grande do Sul (2012c).

A área verde no mapa acima é exatamente onde o Parque
Estadual de Itapeva está localizado e suas confrontações. A unidade
de conservação está inserida no município de Torres/RS, divisa com
o Estado de Santa Catarina. Inicialmente visualiza-se que a unidade
de conservação está inserida numa faixa de terras entre o mar e a
rodovia. Observa-se, também, uma grande proximidade com a
Lagoa Itapeva e a cidade de Torres/RS, município onde está
inserida. As imagens do satélite, obtidas com o programa Google
Earth apresentam a unidade de conservação da seguinte forma:
Figura 2: Imagem via satélite da localização do Parque Estadual de Itapeva.

252

Fonte: Estado do Rio Grande do Sul (2012c).

A imagem acima retrata a realidade da unidade de
conservação. Assim, a visão panorâmica, a partir de satélites, mostra
a ocupação lindeira e os riscos que o parque vem enfrentando. Na
tentativa de melhor definir a área do parque buscou-se o download
do programa Google Earth, lançando-se as coordenadas do Parque
para se obter uma demarcação mais correta do que diz ao decreto de
criação, alcançando-se o resultado abaixo.
O Parque Estadual de Itapeva, conforme as coordenadas
constantes no decreto de criação é toda a área inserida dentro da
circunscrição em linhas pretas, com área geométrica poligonal:
Figura 3: Imagem via satélite da área poligonal do Parque Estadual de
Itapeva.
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Fonte: Estado do Rio Grande do Sul (2015).

É necessário, ainda, considerar que a unidade de
conservação objeto deste estudo está inserida num conjunto de
unidades de conservação existentes na região Nordeste do bioma
Mata Atlântica do Estado do Rio Grande do Sul, como se verifica no
mapa abaixo:
Figura 4: Mapa Regional do Parque Estadual de Itapeva.
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Fonte: Estado do Rio Grande do Sul (2015).

A área em amarelo no mapa acima é a unidade de
conservação objeto deste estudo, ou seja, uma das 11 (onze)
unidades pertencentes ao Projeto de Conservação da Mata Atlântica.
O município de Torres/RS, conforme dados fornecidos
pela Prefeitura Municipal e disponibilizados no site do Município
(MUNICÍPIO DE TORRES, 2010) possui uma população flutuante
de aproximadamente 200.000 (duzentos mil) habitantes, devido ao
forte turismo que ocorre na época de veraneio, entre os meses de
dezembro a março. Estima o Município possuir aproximadamente
33.680 (trinta e três mil seiscentos e oitenta moradores fixos).
Acredita-se que possua em média 9.431 (nove mil quatrocentos e
trinta e um) domicílios e destes 8.969 (oito mil novecentos e
sessenta e nove) tenham coleta de lixo permanente. Segundo dados
fornecidos pela própria Prefeitura Municipal de Torres/RS, cerca de
7.519 (sete mil quinhentos e dezenove) domicílios possuem
abastecimento de água ligado à rede geral e 3.733 (três mil
setecentos e trinta e três) domicílios possuem banheiro ligado à rede
geral de esgoto.
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Em resumo, com estes números e em termos estatísticos,
conclui-se que 95% dos domicílios do município de Torres/RS
possuem coleta de lixo permanente9. Destes domicílios 79,72% tem
abastecimento de água ligado à rede geral de abastecimento. Por
fim, apenas 39% dos domicílios possuem banheiro ligado à rede
geral de esgotos.
Acerca da geografia do município de Torres/RS a
organização Ambiente Brasil divulgou que o município possui clima
subtropical úmido, com temperatura média de aproximadamente 24º
C, clima controlado por massas de ar tropical e polar, com
predominância de massa tropical atlântica. A altitude do município é
de 16 (dezesseis) metros e possui de 161,76 Km².
No que se refere a geologia e relevos apresenta planaltos
e serras, solo composto por argilas, siltes e areias. Essa característica
advém de rochas do período jurássico presentes no local, que,
inclusive, deram nome à cidade, em uma referência a três torres de
rochas formadas na beira da praia. (CITYBRASIL, 2010).
Na análise do decreto de criação do parque, (ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL, 2002) fica evidente que os objetivos
para a criação do parque estão alicerçados na conservação dos
recursos naturais existentes na formação da Mata Atlântica do
Estado do Rio Grande do Sul, incluindo espécies de fauna e flora
locais, silvestres dos ecossistemas de dunas, banhados, mata
paludosa e mata de restinga. Importa registrar, outro objetivo que
merece destaque: a conservação de uma enormidade de animais
ameaçados de extinção que estão listados no decreto número 41.672
de 11 de junho de 2002, que habitam a área do parque. De modo a
simplificar a leitura deste estudo, entendeu-se, colacionar o Decreto
nº 41.672/2002 nos anexos do mesmo.
Faz-se mister ressaltar que segundo o plano de manejo
da unidade de conservação fica estabelecido que a praia e sua orla
não fazem parte da unidade de conservação, como se depreende do
item 3.3, ao declarar os limites da unidade. In verbis:

9

Não se conseguiu identificar a periodicidade dessa coleta. Sabe-se, apenas, por questionamentos
informais à moradores da região da unidade de conservação que no verão a coleta é intensificada.
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Limite leste – O limite leste do PEVA está localizado
na região de dunas primárias. Assim sendo, a faixa de
praia não está incluída na área da UC. Esta situação
gera um problema a ser equacionado, na medida em
que não existe nenhuma barreira física entre o parque
e a faixa de praia que impeça ou dificulte o acesso de
pessoas, animais e veículos. O estabelecimento de
qualquer barreira artificial, mesmo que uma simples
cerca, não é recomendável, tanto em razão de toda a
dinâmica existente entre os sistemas da faixa de praia,
dunas primárias, baixadas úmidas e dunas móveis,
bem como em termos da própria beleza cênica que o
conjunto desses sistemas apresenta. A solução ideal,
do ponto de vista do PEVA, seria a inclusão da faixa
de praia na área da UC, juntamente com o Parque da
Guarita, ficando todo o regramento do uso da faixa de
praia – o qual continuaria permitido – por conta da
administração da UC.

Na prática o limite leste foi cercado com estacas de
madeira, ―troncos‖ cravados na areia formando assim uma divisa
limítrofe visível entre a unidade de conservação e a orla da praia,
como se verifica nas imagens abaixo:
Figura 5: Imagens da confrontação Leste do Parque Estadual de Itapeva.

Fonte: os autores.

Verifica-se, portanto, que o Parque Estadual de Itapeva
está inserido numa zona urbana, rodeado pela cidade de Torres/RS e
a zona de amortecimento determinada pela Resolução 13/1990 do
CONAMA, que determina um raio de 10 Km. não vem sendo
respeitada. A zona de amortecimento, por sua vez, é composta de
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lotes residenciais ou pequenas propriedades rurais utilizadas para
lazer. Conclui-se, ainda, que muitas das sugestões elencadas no
Plano de Manejo do Parque Estadual de Itapeva não estão sendo
aplicadas, principalmente no que se refere a demarcação do espaço
geográfico.
Finalizada a caracterização da unidade de conservação
em estudo, o Parque Estadual de Itapeva, passa-se ao estudo da
ocupação na Unidade de Conservação.
2.3 A OCUPAÇÃO NA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO:
Para uma melhor compreensão do problema, faz-se
necessário analisar o uso e a ocupação da região. Registra-se que
não foram levantados nessa pesquisa dados estatísticos, os dados
aqui analisados foram extraídos do próprio plano de manejo e da
observação direta. Como já salientado, as visitas periódicas ao local
- de trinta em trinta dias -, forma importantes para examinar se as
informações contidas no plano de manejo conferem com a realidade
ali encontrada. Assim, na sequência, apresentar-se-á os resultados
em relação à ocupação da unidade de conservação.
2.3.1 AS PROPRIEDADES PRIVADAS
No que tange aos moradores da região, a imagem
disponível mostra que efetivamente há propriedades privadas dentro
da unidade de conservação, além de uma grande gama de cidade no
entorno do Parque. Como analisado no primeiro capítulo do presente
trabalho, verificou-se como um dos maiores riscos às Unidades de
Conservação o crescimento desordenado das cidades, vindo a colidir
com as fronteiras da unidade de conservação e desrespeitando a zona
de amortecimento. A unidade de conservação estudada comprovou
essa hipótese, uma vez que a cidade de Torres expandiu de modo a
fazer divisa com a unidade de conservação no seu limite norte, bem
como ao sul criou-se o balneáreio de Itapeva que, da mesma forma,
faz divisa com o limite sul. Isso se percebe na imagem abaixo
adquirida a partir do programa Google Earth:
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Figura 6: Imagem dos limites do Parque Estadual de Itapeva.

Fonte: Google Maps (2015).

A figura 6 representa a região. Circundada por linhas
pretas está a área da unidade de conservação. Vislumbra-se que tanto
ao Sul como ao Norte encontram-se imóveis particulares dentro do
espaço da unidade de conservação. O plano de manejo elaborado
concluiu que até 2005 havia 255 (duzentos e cinquenta e cinco)
propriedades dentro da área do Parque. Cerca de 69% (sessenta e
nove por cento) são proprietários destes imóveis.
Não foram encontrados registros de desapropriação
dessas áreas, e após visitas realizadas no local verifica-se que ainda
existem propriedades dentro da área do Parque Estadual de Itapeva.
Isso se verifica na figura 7.
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Figura 7: Imagem das propriedades inseridas no Parque Estadual de Itapeva.

Fonte: os autores.

Registra-se, ainda, que grande parte dos moradores e das
propriedades inseridas dentro do espaço da unidade de conservação,
são formadas por pequenas residências de lazer. Isso reflete que as
mesmas, pelas características de casas de veraneio, são pouco
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utilizadas pelos proprietários nos doze meses do ano, concentrandose mais no verão10.
É fato, entretanto, que a região no entorno do Parque
Estadual de Itapeva é urbanizada, repleta de moradores e lotes
domésticos. O plano de manejo apresenta o mapa onde a marcação
na cor rosa é a área urbanizada. Cola-se aqui o mapa fornecido no
próprio plano de manejo da unidade de conservação:
Figura 8: Imagem do zoneamento do solo no entorno do Parque Estadual de
Itapeva.

Fonte: Repositório da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

A área rosa demonstra que o Parque Estadual de Itapeva
está rodeado por áreas urbanizadas, tanto ao norte como ao sul.
Diante desse fato acredita-se como hipótese que um dos maiores
riscos à unidade de conservação é justamente a urbanização. Esse
risco apresenta-se ainda mais grave devido a falta de organização e
de políticas públicas por parte dos órgãos estatais. Essa hipótese se

10

Dado observado nas visitas e destacados no Plano de Manejo.
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confirma quando se observa as imagens obtidas em visita a
confrontação norte da unidade de conservação, que seguem abaixo:
Figura 9: Imagem da Confrontação Norte do Parque Estadual de Itapeva.

Fonte: os autores.

A imagem obtida do programa Google Earth demonstra
a seguinte ocupação na confrontação norte do Parque Estadual de
Itapeva:
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Figura 10: Imagem via satélite da confrontação norte do Parque Estadual de
Itapeva.

Fonte: Google Maps (2015).

É preciso considerar, entretanto, que a unidade de
conservação foi criada em 2002, quando o Município de Torres/RS
já se posicionava como um município em franco crescimento,
contrastando com os números quando da sua formação e
emancipação. É evidente, também, que a unidade de conservação foi
criada quase que ―encravada‖ entre a cidade de Torres/RS e um
pequeno balneário ao sul, mas verifica-se, claramente, que o avanço
tanto da cidade como deste balneário foi significativo. Essa
percepção é contínua, ou seja, é significativa inclusive em relação as
visitas mensais nos últimos dois anos. Agregue-se, que entre um mês
e outro era possível perceber o início da edificação de uma
residência mais próxima da unidade que as demais.
Dentro da unidade de conservação há as ruas São Pedro
e Um, utilizada por moradores da região e principalmente por
usuários do camping, uma vez que estas ruas ligam a costa litorânea
a cidade de Torres/RS, passando por dentro da unidade. Durante as
visitas realizadas se percebeu um aumento no tamanho destas ruas,
devido as passagens de veículos que nem sempre respeitavam seu
final e saíam da unidade para a costa litorânea, continuando a
trafegar dentro do espaço da unidade de conservação e formando,
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assim, um trilho que, com o passar de outros carros ganhava mais
forma.
Na confrontação norte, verifica-se bairros ocupados por
pessoas de baixa renda. O que chamou a atenção é que os riscos
oferecidos à unidade de conservação é ainda maior. Dito de outro
modo, ao transitar por essas ruas se observa que nas residências de
moradores de baixa renda há a presença de animais como galinhas,
cavalos e cachorros. Percebe-se, ainda, que muitos dos moradores ali
encontrados trabalham informalmente como catadores de lixo, por
isso a existência de cavalos na região. Visualiza-se, também,
pequenas hortas que parecem ser de uso público e árvores frutíferas.
Não se verificou ausência de energia elétrica nas residências.
A confrontação Sul também é urbanizada. Observa-se
que nesta área está localizado o Balneário Itapeva que se apresenta
mais organizado, inclusive, contando com ruas com paralelepípedo e
uma menor ocupação. Em se tratando de domicílios, registra-se a
partir das visitas mensais que os domicílios ali encontrados, também,
em sua grande maioria se constituem de residências de lazer. Ou
seja, grande parte da ocupação destes domicílios ocorre na época de
veraneio, havendo no inverno uma significativa redução no uso
dessas residências.
Como já citado, o Balneário Itapeva é mais organizado
que os bairros localizados na confrontação norte, tendo como base as
ruas, parcelamento do solo, moradias e infraestrutura como praças e
placas indicativas, o que foi encontrado no balneário.
É visível que na confrontação Oeste, onde o Parque
Estadual de Itapeva confronta com a Rodovia Estrada do Mar há a
presença massiva de propriedades rurais. O que chama a atenção é o
fato de pequenas chácaras e sítios estarem inseridos dentro da área
da unidade de conservação. Por fim, cabe registrar que não foram
realizadas visitas nestas propriedades, nem entrevistas. O que se
observou na pesquisa é que a mesma não revelou resultados
significativos para um maior aprofundamento para os propósitos do
presente estudo.
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2.3.2 SITUAÇÃO DO CAMPING NA UNIDADE DE
CONSERVAÇÃO
O próximo espaço a ser analisado é o camping que está
inserido dentro da unidade de conservação. A área é aberta para
acampamentos e são realizadas caminhadas orientadas, trilhas,
pequenos cursos sobre a unidade e sua conservação, palestras sobre
a importância da área e da conservação ambiental, entre outras
atividades organizadas. A área do camping é limpa, sem vegetação
rasteira, apenas gramados que parecem ser cuidados e zelados pelos
profissionais do próprio camping. A entrada é cobrada por dia e a
circulação de veículos se dá em pequenas estradas demarcadas.
Segue imagens:
Figura 11: Imagens da área de camping do Parque Estadual de Itapeva.

Fonte: os autores.

A segurança do local é realizada pela Patrulha ambiental
da Brigada Militar que está 24 (vinte e quatro) horas presentes no
local. Há, ainda, políticas de ensino sobre resíduos, reciclagem e
reaproveitamento de materiais na natureza. Essas palestras são
realizadas na área de convívio do camping conforme programação
divulgada na abertura do mesmo. Há datas em que essas atividades
são realizadas em praças na cidade de Torres/RS.
Durante o período de inverno o camping não é utilizado,
de modo que a estrutura permanece abandonada, com poucos
reparos e cuidados. Não se consegue mensurar o estado das redes de
esgoto sanitário e pluvial do camping. Aparentemente as instalações
são precárias e parecem não oferecer segurança aos campistas.
Constatou-se durante a realização da pesquisa que, no
ano de 2010 o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública em
relação ao camping, em face do Estado do Rio Grande do Sul,
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buscando a interdição da área de camping da unidade de
conservação, argumentando a ausência de infraestrutura, como por
exemplo boas redes de luz e fornecimento de água potável,
condições de higiene nos banheiros oferecidos, falta de saneamento
básico.
A decisão interlocutória (THEODORO JUNIOR, 2005,
p. 211) proferida11 pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Torres/RS,
no processo sob número 1.10.0005636-3, demonstra que foi deferido
o pedido liminar do Ministério Público, mas sem qualquer análise do
aspecto ambiental da unidade de conservação. Até o presente
momento a antecipação de tutela deferida permanece mantida e o
processo ainda não foi sentenciado. O que chama a atenção é o fato
da decisão ser embasada tão somente na possibilidade de riscos à
saúde e integridade física dos campistas e não de riscos ao meio
ambiente pelo uso da área pública durante a temporada de veraneio.
11

Vistos. Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em desfavor do Estado do
Rio Grande do Sul, por meio da qual pugna liminarmente pela interdição da área de uso público do
Parque Estadual de Itapeva, com a fixação de placas indicando a interdição, bem como demais
cominações atinentes à espécie. O pedido é embasado no argumento de que inexiste infraestrutura na
área do camping. Juntou documentos. Relatei. Decido. Sem maiores digressões, presentes o `fumus
boni iuris¿ e o `periculum in mora¿, estou em deferir a liminar pleiteada. Com efeito, há fortes
indícios de lesividade à segurança da coletividade e ao meio ambiente nas atividades desenvolvidas
no local indicado na inicial. Nessa linha de raciocino, cabe referir que, além do perigo na demora,
considerando a brevidade do início da temporada de veraneio, na qual inúmeras pessoas visitam o
camping, pelos elementos trazidos ao bojo dos autos, entendo presente a verossimilhança necessária
ao deferimento da medida. Vejamos. O inquérito civil nº 147/2010 teve início a partir de denúncia
formalizada pelo documento de fls. 29/30, relatando a precariedade da rede elétrica, hidráulica e de
saneamento localizada no parque. Os relatos são comprovados, em cognição superficial, pelo
relatório do profissional Paulo Carlos Grubler, denotando, por meio de fotos, a precariedade da fiação
e pontos de distribuição de energia no interior do camping, o que já ocasionou um óbito, conforme
decisão proferida por este juízo e confirmada pelo acórdão juntado às fls. 154/174. Os relatórios do
gestor do parque, fazem prova robusta acerca da atual situação que se encontra o local, ou seja,
inapto para o recebimento de pessoas, as quais estariam colocando sua integridade física em risco. O
levantamento fotográfico trazido ao feito corrobora o teor da certidão confeccionada pelo Secretário
de Diligências atuante no órgão requerente. As provas produzidas demostram inúmeros problemas,
notadamente na rede elétrica, tais como rede totalmente expostas, desnível do terreno, causando
alagamentos, postes de sustentação caindo, rede improvisadas em árvores, áreas sem condições de
deslocamentos internos, problemas estruturais na recepção, dentre outros. Diante dos elementos de
prova vertidos em cognição sumária, impera o deferimento da medida extrema. Isso posto, DEFIRO
A MEDIDA LIMINAR E DECRETO a interdição da área de uso público do Parque Estadual de
Itapeva, devendo o atual gestor do parque ficar cientificado de que deverá afixar placas no local,
identificando a área do camping interditada, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, em favor do
Fundo Estadual do Meio Ambiente, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis. A cessação
dos efeitos da medida dependerá de prévia comprovação acerca da existência de projeto e execução
de reestruturação da rede elétrica e de esgoto do Parque Estadual de Itapeva, questão a ser submetida
à apreciação judicial. Intimem-se. Expeça-se mandado, devendo ser intimado o atual gestor do
parque para que providencie o cumprimento da ordem de imediato. Cite-se pelo rito ordinário. Dil
Legais.
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Dessa forma, não se busca criticar a decisão ou analisar a sua
pertinência, mas apenas clarear nesta pesquisa que a recente decisão
não está vinculada, em seu bojo, a aspectos ambientais, mas sim à
análise da segurança e zelo com os campistas que utilizavam o
Parque.
É evidente, por outro lado, que havendo problemas de
saneamento o meio ambiente e o ecossistema da unidade de
conservação também estavam em risco, principalmente por se tratar
de uma unidade de conservação. Sendo assim, a decisão proferida
acaba por trazer benefícios ambientais à área, mesmo que este não
fosse o foco central da decisão. Como o processo ajuizado é recente
e seus trâmites foram de urgência não se conseguiu acesso à
integralidade do processo e aos documentos juntados pelo Ministério
Público.
2.3.3 OS LINDEIROS DO PARQUE ESTADUAL DE
ITAPEVA
Na pesquisa de campo observou-se que a região lindeira,
em específico a zona de amortecimento, é composta por pequenas
propriedades rurais, em sua grande maioria percebe-se que são
utilizadas para lazer, com pouca exploração do solo e raro cultivo de
produtos agrícolas.
Muitos destes lindeiros ocupam essas propriedades
apenas nos finais de semana. Registra-se que durante a pesquisa
algumas visitas na localidade foram realizadas em finais de semana
e outras em dias úteis na semana, geralmente em quarta-feira ou
quinta-feira; percebeu-se claramente o uso das propriedades apenas
nos finais de semana. Em algumas propriedades se verificava a
presença fixa de uma chacareiro, que fazia a manutenção da área. Os
carros que costumavam frequentar a região, em sua maioria, não
tinham placas de Torres/RS, mas de outras regiões do Estado.
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2.4 DA EFETIVIDADE DOS DOCUMENTOS LEGAIS
(DECRETO DE CRIAÇÃO DA UNIDADE DE
CONSERVAÇÃO, PLANO DE MANEJO E PLANO
DIRETOR)
A Constituição Federal de 1988 estabelece no capítulo
destinado à ordem econômica no caput do art. 182 que a política de
desenvolvimento urbano, deve ser executada pelo Poder Público
Municipal, em conformidade com as diretrizes gerais fixadas em lei.
O objetivo do referido artigo é ordenar o pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade e garantir o bem estar de seus habitantes.
É possível ponderar que no parágrafo primeiro do art.
182, a Constituição Federal torna obrigatório o Plano Diretor para
cidades com mais de 20 mil habitantes, inferindo ainda, que o
mesmo deve ser aprovado pela Câmara de Vereadores do respectivo
município, chamando a atenção que o Plano Diretor é o instrumento
básico de Política de Desenvolvimento e de expansão urbana.
A partir da análise do artigo 7º do Plano Diretor do
Município de Torres/RS a unidade de conservação está inserida no
―primeiro distrito – Torres, seus bairros e balneários‖.
O plano diretor do Município de Torres/RS não prevê de
forma específica a unidade de conservação objeto deste estudo.
Contudo, há uma previsão de penalidade a toda obra que modifique,
desfigure, desvirtue ou destrua as Áreas de Proteção ambiental ou de
Interesse Paisagístico, Histórico-Cultural e Turístico12. Não se
verifica, portanto, nenhum zelo específico com a área. Assim sendo,
aplica-se à unidade de conservação em estudo tão somente as
disposições gerais das Unidades de Conservação, sem nenhuma
peculiaridade imposta pelo Município de Torres/RS.
De forma indireta o plano diretor acabou por inserir a
unidade de conservação na denominada área de urbanização
preferencial, quando descreveu que esta área seria aquela situada
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entre a Praia da Guarita e a Pedra de Itapeva13. A unidade de
conservação é uma parte deste território, de modo que foi
indiretamente colocada nesta faixa.
Para que se possa entender o conceito dessa área o
próprio plano diretor estabeleceu que a área de urbanização
preferencial é aquela que requerem a implementação de ações
prioritária à ordenação e ao direcionamento do processo de
urbanização, ao suprimento de equipamentos urbanos e comunitários
e à indução da ocupação de áreas edificáveis14.
Como forma de resguardar os riscos de permitir-se a
urbanização dessa área o próprio plano diretor tratou de vedar a
construção de edifícios e condomínios, restando permitida apenas
edificação destinada à habitação unifamiliar e proibiu expressamente
novos parcelamentos do solo. Tais proibições estão previstas até que
se estabeleça um regime urbanístico para a área, o que ainda não
ocorreu.
É fato crucial que apresar de vedar edificações que não
sejam unifamiliares na região, ainda assim o plano diretor nada
carrega acerca da unidade de conservação, demonstrando um total
esquecimento com a área. Sequer é mencionada no plano diretor que
coloca a área integralmente dentro do espaço para urbanização
preferencial.
Resta, portanto, uma dúvida com relação ao plano
diretor: se ele prevê a noção de urbanizar as confrontações da
unidade de conservação, como o bairro na confrontação norte e o
balneário na confrontação sul, ou se ele prevê a urbanização da área
da unidade de conservação? Essas medidas não ficam claras e
especificadas no plano diretor, podendo vir a ser objeto de
discussões judiciais. É evidente, entretanto, que a unidade de
conservação não pode ser objeto de urbanização, fundamentado nas
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legislações estaduais e federais, em especial no próprio Sistema
Nacional de Unidades de Conservação.
É de se salientar, ainda, que o mencionado regime
urbanístico deverá, obrigatoriamente prever um tratamento especial
e diferenciado às áreas confrontantes à unidade de conservação que
estão inseridas dentro desta área municipal de urbanização
preferencial, uma vez que se trata de zona de amortecimento e
possui função social crucial à unidade de conservação objeto deste
estudo. Tais propostas, entretanto, ainda não foram apresentadas e,
como já mencionado, ainda não há um regime de urbanização
aprovado.
3 CONCLUSÃO
Partindo das análises conceituais de Unidade de
Conservação e zona de amortecimento se considera que a Unidade
de Conservação é um espaço territorial especialmente protegido com
o intuito de preservar determinada área por sua relevância ambiental,
histórica ou arquitetônica. Trata-se de um espaço para preservação
criado pelo Estado mediante ato legal. A zona de amortecimento,
por sua vez, é o espaço geográfico situado no entorno da Unidade de
Conservação, com relevante função social na proteção da unidade.
A partir da análise conceitual realizada na primeira parte
deste trabalho considera-se como correta a hipótese inicial de que o
Sistema Nacional de Unidades de Conservação estabelece uma
regulamentação efetiva ao artigo 225 da Constituição Federal de
1988. Neste sentido o Estado, responsável pela criação da Unidade
de Conservação a partir de estudos prévios e da consulta pública,
desapropria a área tornando-a uma Unidade de Conservação e
definindo a sua delimitação.
a análise de um estudo de caso, realizado na Unidade de
Conservação denominada de Parque Estadual de Itapeva, localizada
no Município de Torres/RS. O estudo de caso baseou-se em pesquisa
qualitativa, através de visitas periódicas ao local. As hipóteses
principais apresentadas foram comprovadas, demonstrando que o
avanço das cidades colocam em risco a área da Unidade de
Conservação, assim como a zona de amortecimento é totalmente
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desrespeitada. Não há, no caso estudado, qualquer restrição ao uso
da zona de amortecimento, e como se não bastasse a cidade, com a
criação de novos lotes urbanos, tem se inserido dentro da área
destinada à Unidade de Conservação.
A análise iconográfica realizada demonstra que o avanço
da zona urbana do município de Torres/RS tem sido causador de
sério risco à Unidade de Conservação estudada, revelando
problemas urbanísticos na região. O presente trabalho apresenta
algumas recomendações ao município de Torres/RS:
a) Inserir a Unidade de Conservação no Plano Diretor
do Município;
b) Criar o regime urbanístico do município, previsto no
Plano Diretor do Município;
c) Ao criar o regime urbanístico definir a zona de
amortecimento da Unidade de Conservação de
delimitá-la conforme a resolução número 13/90 do
CONAMA;
d) Sugere-se inicialmente a delimitação elencada no
plano de manejo da Unidade de Conservação, que
prevê uma zona de amortecimento inferior àquela
prevista na mencionada resolução;
e) Melhor fiscalizar as propriedades edificadas no
entorno da Unidade de Conservação.
Para a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Rio
Grande do Sul, que zela e fiscaliza o Parque Estadual de Itapeva
apresentam-se algumas sugestões:
a) É aconselhável a revisão do plano de manejo da
unidade, tendo em vista que algumas de suas
orientações não são seguidas pelo parque, de modo
que caberia revê-lo nos aspectos práticos;
b) A reestruturação da área de Camping inserida na
unidade, como forma de interação da sociedade com
a Unidade de Conservação e, principalmente, como
um meio de gerar educação ambiental e
conscientização da população vizinha;
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c) A adequação da área de camping às exigências do
Ministério Público na ação movida contra o Estado,
que culminou no fechamento da área de camping.
Faz-se necessário frisar e parabenizar o município de
Torres/RS pela coleta de lixo que permanece sendo realizada em
todas as épocas do ano nos bairros confrontantes com a Unidade de
Conservação, garantindo assim uma qualidade ambiental melhor à
região.
Por fim, o estudo de caso demonstrou os aspectos e
problemas sociais enfrentados pela Unidade de Conservação
comprovando a hipótese central de que, o maior risco às Unidades
de Conservação é o avanço desorganizado das cidades.
Conclui-se que as Unidades de Conservação representam a
melhor forma de criação dos espaços territoriais especialmente
protegidos, como meio de concretizar as determinações do artigo
225 da Constituição Federal de 1988, representam um meio da
coletividade conservar o meio ambiente com a repartição do ônus
necessário para este fim. É necessário, ainda, que se imponha a
redução dos riscos gerados pela sociedade moderna nos tempos
atuais, permitindo-se a responsabilização com base no risco como
meio de garantir o meio ambiente ecologicamente equilibrado
também às futuras gerações. O dano ambiental futuro não pode ser
admitido na sociedade atual diante da impossibilidade de reparação
dos danos ambientais.
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