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Às vezes, é difícil imaginar o mundo sem muitas das coisas com as quais convivemos
cotidianamente hoje. Um mundo sem televisão, sem computadores, sem celulares e sem internet.
Mas muitos equipamentos que fazem parte de nossa vida atualmente não existiam até pouco tempo
atrás. Isso acontece também com as ideias: muitas delas, com as quais estamos habituados a
conviver no presente, tampouco existiam há algum tempo atrás. Por exemplo: no século XV, os
trabalhadores assalariados formavam uma parte mínima da população e, desde então, essa
proporção cresceu de tal maneira que poderíamos, equivocadamente, imaginar que essa concepção
de trabalho foi, desde os primórdios, a predominante. Outro exemplo interessante é a ideia de
criança como algo diferente de um adulto pequeno, que só tomou vulto no século XVIII.
Da mesma forma, apesar de nos parecer bastante comum, a ideia de conservar a natureza
nem sempre esteve presente entre nós. Essa ideia, resultante do contínuo questionamento da
humanidade acerca de suas relações com a Terra, foi se desenvolvendo e se transformando desde a
Idade Antiga, culminando, no Ocidente, em relações de domínio e desprezo pela natureza e
exacerbada confiança na tecnologia como solução para todos os problemas ambientais.
Desde a Idade Antiga até o final do século XVIII, os conceitos sobre as relações entre a
cultura humana e o ambiente natural, no pensamento ocidental, foram norteados por três perguntas
que a humanidade persistentemente se fezi: 1ª) “Seria a Terra uma criação proposital, uma vez que
seu ambiente é claramente apropriado para a vida humana?”; 2ª) “As características da Terra – seus
climas, seu relevo, a configuração de seus continentes – teriam influenciado a natureza moral e
social dos indivíduos e teriam moldado o caráter e a natureza da cultura humana?”; e 3ª) “De que
forma os seres humanos transformaram a Terra em comparação com sua hipotética condição
prístina?”.
A terceira pergunta – a ideia do homem como agente transformador da paisagem – ainda não
fora bem formulada na Antiguidade (como as outras duas) e só encontrou sua expressão completa
no século XVIII. Desde então, sua importância tem crescido a ponto de a humanidade,
reconhecendo seu impacto sobre a Terra, conceber a ideia de reservar determinados espaços onde o
planeta tenha a ‘sua hipotética condição prístina’ preservada.
Atualmente, em grande parte do mundo, o principal instrumento para a conservação da
biodiversidade é o estabelecimento de áreas protegidas. A necessidade de se proteger determinados
espaços da sanha destruidora da nossa espécie já mostra, por si só, o tamanho desse desafio. Em
uma sociedade mais saudável, talvez fosse possível disciplinar e gerir o uso dos recursos naturais de
forma mais ampla e, quiçá, mais democrática, sem que houvesse necessidade de reservar espaços
especialmente para a proteção da natureza.
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Essas áreas existem em aproximadamente 80% dos países do mundo e cobrem cerca de
14,6% da superfície terrestre do planeta e 2,8% dos oceanos.2 Algumas dessas áreas protegidas
foram criadas, ainda no século XIX, com o intuito de preservar paisagens especialmente belas para
as futuras gerações. Durante o século XX, esse instrumento se popularizou e as altas taxas de
extinção de espécies propiciaram a criação da vasta maioria das áreas protegidas, como uma
tentativa de resposta à crise das extinções.
Originalmente, a ideia de se reservar determinados espaços tem, pelo menos, duas
motivações: a preservação de lugares sagrados e a manutenção de estoques de recursos naturais. A
primeira dessas motivações pode ser exemplificada pela criação de florestas sagradas na Rússia,
onde o uso e mesmo a presença humana eram proibidos. A segunda motivação – a manutenção de
Estoques de recursos naturais estratégicos – é também antiga. Reservas reais de caça já
aparecem nos registros históricos assírios de 700 a.C. Os romanos já se preocupavam em manter
reservas de madeira, que visavam, entre outros produtos, à construção de navios. Na Índia,
reservas reais de caça foram estabelecidas no século III. Os senhores feudais destinavam porções
significativas de suas florestas como reservas de madeira, de caça e de pesca. Os poderes
coloniais na África, ao longo dos dois últimos séculos, também destinaram espaços para a
conservação de determinados recursos naturais.
Apenas na segunda metade do século XIX surgiu a ideia de definir espaços para a
conservação de paisagens naturais, pois, naquela ocasião, o papel transformador do homem estava
se tornando claro e a diminuição de áreas onde a Terra mantinha sua ‘hipotética condição prístina’
também se tornava evidente. Vale destacar que, no século XVIII, as paisagens naturais possuíam um
forte componente sobrenatural e até mesmo religioso: as paisagens sublimes eram aqueles raros
lugares onde o homem teria maior chance de entrever a face de Deus. Mesmo o estabelecimento dos
primeiros parques nacionais americanos – Yellowstone, Yosemite, Grand Canyon, Rainier, Zion –
obedeceu a essa perspectiva. Paisagens menos sublimes não mereciam ser protegidas.
O Parque Nacional de Yellowstone, o primeiro a ser criado, foi estabelecido em 1872 com o
objetivo de preservar suas belas paisagens ‘virgens’ para as gerações futuras. Em seu ato de criação,
o Congresso dos Estados Unidos determinou que a região fosse reservada e proibida de ser
colonizada, ocupada ou vendida. O ser humano ali seria um visitante, nunca um morador. Esse
modelo foi adotado por muitos outros países do mundo e, em vários deles, vigora até os nossos dias.
Permanece, também, atual uma questão que nasceu com a criação do Parque Nacional de
Yellowstone: a transferência de moradores, frequentemente de maneira forçada, dos locais onde
viviam tradicionalmente, com o intuito de criar áreas ‘desabitadas’ para que se tornassem parques
nacionais. Yellowstone tampouco era uma área ‘vazia’, desprovida de populações humanas; era
território dos índios Crow, Blackfeet e Shoshone-Bannock.
A tentativa de transformar áreas ‘desabitadas’ em parques fundamenta-se na ideia de que
partes do nosso planeta ainda não teriam sido “tocadas” pelos humanos e são justamente estas as
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porções mais dignas de ser conservadas. No entanto, inúmeras pesquisas antropológicas, culturais,
históricas e ambientais realizadas nas últimas décadas vêm evidenciando que a “natureza” não é tão
natural como parece e o mundo selvagem não é o que parece ser. A natureza selvagem e intocada
não existiria à parte da humanidade, mas, ao contrário, esta “natureza” seria uma criação humana.
Por exemplo: os índios não consideram a floresta tropical, seu lar, como um ambiente selvagem e
intocado. Naturalmente, os índios norte-americanos não compartilhavam esta ideia de natureza
intocada e virgem com os brancos. Estes últimos, para criar seu “mundo selvagem inabitado”,
removeram e dizimaram os índios, que encaravam aquele local como o seu lar.
A biodiversidade de uma área seria, pois, o produto da história da interação entre o uso
humano e o ambiente. Uma combinação não apenas de alterações de fatores biofísicos, mas,
também, de mudanças nas atividades humanas. Frequentemente, o que é chamado de padrão
natural não é senão o resultado de padrões de uso da terra e dos recursos associados, fruto de
determinados estilos de vida ao longo do tempo. Assim, vale assinalar que os sistemas biológicos
não se resumem apenas à mera presença dos organismos, pois seu funcionamento depende dos tipos
e das combinações entre os organismos presentes. Por causa disso, muitos afirmam que a
biodiversidade possui três componentes fundamentais: a composição, a estrutura e a função. E isso
quer dizer que a biodiversidade abarcaria os processos que geram e mantêm as espécies, a
variabilidade genética, a diversidade de populações e comunidades, a multiplicidade de
ecossistemas e paisagens, bem como todas as suas relações com o meio físico e entre si.
Enfim, as concepções de áreas protegidas deveriam levar em conta o componente histórico
da biodiversidade. Não apenas por causa da história evolutiva da vida na Terra, mas porque os
sistemas biológicos e seus componentes – organismos, populações, conjuntos de genes, espécies,
comunidades, ecossistemas, paisagens – são resultados de processos históricos. Um exemplo: o
ouro é ouro em qualquer lugar do nosso planeta, uma vez que preserva suas características químicas
e físicas, independentemente de sua história. Os organismos, por sua vez, e outros componentes dos
sistemas biológicos carregam consigo as marcas de sua história. As biotas adaptadas às savanas da
Austrália, da África e da América do Sul se assemelham por causa dos ambientes similares, mas
diferem significativamente por causa de seus passados distintos.
Grande parte das áreas protegidas no mundo ocidental, entretanto, foi criada com base na
concepção de natureza intocada. Assim, o conflito entre certas estratégias de conservação da
natureza e as populações humanas residentes nessas áreas, muitas vezes responsáveis pela
manutenção de sua integridade biológica, nasceu com a criação das áreas protegidas e assumiu, ao
longo do tempo, proporções significativas.
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Unidades de conservação: as áreas protegidas brasileiras
Em 1885, o Canadá criou seu primeiro parque nacional; a Nova Zelândia o fez em 1894, e a
África do Sul e a Austrália, em 1898. A América Latina foi um dos primeiros continentes a copiar o
modelo de parque nacional sem população humana residente em seus limites: o México criou sua
primeira área protegida em 1894; a Argentina, em 1903; o Chile, em 1926; e o Brasil, em 1937,
estabeleceu o Parque Nacional de Itatiaia com o objetivo de incentivar a pesquisa científica e
oferecer lazer às populações urbanas. A primeira proposta de criação de parques nacionais no Brasil,
não obstante, é mais antiga: de André Rebouças, em 1876, partiu a sugestão inicial para o
estabelecimento de parques, segundo o molde norte-americano.
De lá para cá, os números cresceram, bem como as categorias de unidades de conservação. Este
termo, unidades de conservação, cunhado aqui no Brasil, designa apenas as áreas que integram o
Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Snuc) (veja o quadro 1, a seguir). A expressão áreas
protegidas, por sua vez, é mais genérica e abarca não apenas as unidades de conservação, mas também
outras áreas, como terras indígenas, terras de quilombos, áreas de preservação permanente e reservas
legais.
A Constituição Federal de 1988 assegura a todos, em seu artigo sobre meio ambiente (art.
225), um “meio ambiente ecologicamente equilibrado” e impõe ao Poder Público o dever de
defendê-lo e preservá-lo. Um dos instrumentos que a Constituição arrola para o cumprimento desse
dever é a “definição de espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos”,
ou seja, indica que o Poder Público deve criar áreas protegidas e garantir que elas contribuam para a
existência de um “meio ambiente ecologicamente equilibrado”.
A partir dessa base constitucional, o País concebeu um Sistema Nacional de
Unidades de Conservação (Snuc). O processo de elaboração e negociação desse sistema durou mais
de dez anos e gerou uma grande polêmica entre os ambientalistas. O resultado (Lei nº 9.985/00) –
uma tentativa de conciliação entre visões muito distintas –, apesar de não agradar inteiramente a
nenhuma das partes envolvidas na polêmica, significou um avanço importante na construção de um
sistema efetivo de áreas protegidas no País. O quadro 1 apresenta as categorias de unidades de
conservação do Snuc e suas definições.
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Quadro1 – Categorias de áreas protegidas do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Snuc) –
Lei nº 9.985, de 18 de junho de 2000.
O Snuc divide as categorias de unidades de conservação em dois grandes grupos: proteção integral e uso
sustentável. Cada um desses grupos possui diversas categorias de unidades:

Proteção Integral
Estação ecológica: tem como objetivos a preservação da natureza e a realização de pesquisas
científicas. É de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem
ser desapropriadas. Nessas unidades, é proibida a visitação pública, exceto quando com objetivo
educacional, de acordo com o que dispuser o plano de manejo da unidade ou regulamento específico. A
pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade e
está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas. Nas estações ecológicas são permitidas
alterações dos ecossistemas no caso de: a) medidas que visem à restauração de ecossistemas modificados;
b) manejo de espécies com o fim de preservar a diversidade biológica; c) coleta de componentes dos
ecossistemas com finalidades científicas; e d) pesquisas científicas cujo impacto sobre o ambiente seja
maior do que aquele causado pela simples observação ou pela coleta controlada de componentes dos
ecossistemas, em uma área correspondente a no máximo 3% da extensão total da unidade e até o limite de
1.500 hectares.
Reserva biológica: tem como objetivos a preservação integral da biota e dos demais atributos naturais
existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais, excetuando-se
as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para
recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais. É de
posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser
desapropriadas. Nas reservas biológicas é proibida a visitação pública, exceto aquela com objetivo
educacional. Já a pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela
administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas.
Parque nacional: 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. É de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas
em seus limites devem ser desapropriadas. A visitação pública está sujeita às normas e restrições
estabelecidas no plano de manejo da unidade e às normas estabelecidas pelo órgão responsável por
sua administração. A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela
administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas.
Monumento natural: tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande
beleza cênica. Pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar os
objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários. A
visitação pública está sujeita às condições e restrições estabelecidas no plano de manejo da unidade e às
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normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração.
Refúgio de vida silvestre: tem como objetivo proteger ambientes naturais onde se asseguram
condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna
residente ou migratória. Pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar
os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários. A
visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no plano de manejo da unidade e às
normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração.
A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração
daunidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas.

Uso Sustentável
Área de proteção ambiental (APA): é uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana,
dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade
de vida e o bem-estar das populações humanas. Tem como objetivos básicos proteger a diversidade
biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.
É constituída por terras públicas ou privadas. As condições para a realização de pesquisa científica e
visitação pública nas áreas sob domínio público serão estabelecidas pelo órgão gestor da unidade e, nas
áreas sob propriedade privada, pelo seu proprietário. A área de proteção ambiental deve ter 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.
Área de relevante interesse ecológico: é uma área em geral de pequena extensão, com pouca ou
nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou que abrigue exemplares raros da
biota regional. Tem como objetivos manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e
regular o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação
da natureza. A área de relevante interesse ecológico é constituída por terras públicas ou privadas.
Floresta nacional: é uma área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas. Tem
como objetivos básicos o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com
ênfase em métodos para a exploração sustentável de florestas nativas. É de posse e domínio públicos,
sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas. Nas florestas
nacionais é admitida a permanência de populações tradicionais que ali residiam quando da criação, em
conformidade com o disposto em regulamento e no plano de manejo da unidade. A visitação pública é
permitida, mas condicionada às normas estabelecidas para o manejo da unidade pelo órgão responsável
por sua administração. A pesquisa é permitida e incentivada, sujeitando-se à prévia autorização do órgão
responsável pela administração da unidade, às condições e às restrições por este estabelecidas e àquelas
previstas em regulamento. A floresta nacional deve ter um conselho consultivo, devendo ser este presidido
pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de
organizações da sociedade civil e, quando for o caso, das populações tradicionais residentes.
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Reserva extrativista: é uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência
baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de animais

de pequeno porte. Tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações e
assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade. A reserva é de domínio público, com uso
concedido às populações extrativistas tradicionais, sendo que as áreas particulares incluídas em seus
limites devem ser desapropriadas. A reserva extrativista é gerida por um conselho deliberativo,
devendo ser este presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes
de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e das populações tradicionais residentes na
área.A visitação pública é permitida, desde que compatível com os interesses locais e de acordo com o
disposto no plano de manejo da área. A pesquisa científica é permitida e incentivada, sujeitando-se à
prévia autorização do órgão responsável pela administração da unidade. Nessas reservas são proibidas a
exploração de recursos minerais e a caça amadorística ou profissional. A exploração comercial de recursos
madeireiros só será admitida em bases sustentáveis e em situações especiais e complementares às demais
atividades desenvolvidas na reserva extrativista.
Reserva de fauna: é uma área natural com populações animais de espécies nativas, terrestres ou
aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnico-científicos sobre o manejo
econômico sustentável de recursos faunísticos. É uma unidade de posse e domínio públicos. As áreas
particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas. A visitação pública pode ser permitida e a
caça amadorística ou profissional é proibida.
Reserva de desenvolvimento sustentável: é uma área natural que abriga populações tradicionais, cuja
existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao
longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental na
proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica. Este tipo de unidade tem como
objetivos básicos preservar a natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios necessários
para a reprodução e a melhoria dos modos e da qualidade de vida e exploração dos recursos naturais das
populações tradicionais. Além disso, busca valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas
de manejo do ambiente desenvolvidos por essas populações. A reserva de desenvolvimento sustentável é de
domínio público, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser, quando necessário,
desapropriadas. A reserva é gerida por um conselho deliberativo, devendo ser este presidido pelo órgão
responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da
sociedade civil e das populações tradicionais residentes na área. A visitação pública e a pesquisa científica
são permitidas e incentivadas, embora estejam sujeitas aos interesses e às normas locais.A exploração de
componentes dos ecossistemas naturais em regime de manejo sustentável e a substituição da cobertura
vegetal por espécies cultiváveis são permitidas quando estão de acordo com o plano de manejo.
Reserva particular do patrimônio natural: é uma área privada, criada por iniciativa do proprietário,
gravada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica. Nessa modalidade de
unidade de conservação apenas a pesquisa científica e a visitação com objetivos turísticos, recreativos e
educacionais são permitidas.
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O Sinuc originou-se de um pedido do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal
feito, em 1988, à Fundação Pró-Natureza (Funatura), uma organização não governamental, para a
elaboração de um anteprojeto de lei que instituísse um sistema de unidades de conservação.
Uma das dificuldades, já evidente na época, era definir as categorias de manejo, excluindo
figuras equivalentes e criando novos tipos de unidades, onde foram identificadas lacunas. O
anteprojeto foi aprovado pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e, em maio de
1992, já na qualidade de projeto de lei, foi encaminhado ao Congresso Nacional. Após
inúmeras reuniões, audiências públicas, versões e modificações, o projeto foi aprovado no
Congresso em 2000, mas teve ainda alguns dispositivos vetados pelo presidente, como, por
exemplo, a definição de populações tradicionais.
Hoje, as unidades de conservação abarcam 16,8%3 do território nacional continental e 1,5%
do território marinho4 e estão distribuídas por todos os biomas (veja o gráfico 1). A maior parte está
na Amazônia, não apenas por causa das dimensões desse bioma, como também devido à sua
maior integridade ambiental. Além disso, há um outro fenômeno que se dava mais
enfaticamente até há pouco tempo atrás, mas ainda segue ocorrendo: é mais fácil criar unidades
de conservação em áreas onde existe menos pressão e conflito de uso da terra. Assim, por
muitas décadas, mais unidades, com maiores extensões, foram estabelecidas na Amazônia. O
resultado é que 26,1% do bioma amazônico é protegido por unidades de conservação e em
nenhum outro bioma esse total ultrapassa 9% da área do bioma.

Gráfico 1 – Extensão das unidades de conservação em relação à área dos
biomas brasileiros

3

Dados do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação/Ministério do Meio Ambiente, atualizado em abril de 2014.

4

Considera-se território marinho nacional o espaço que vai da linha da costa até o limite da zona econômica
exclusiva (ZEE).
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O desafio das unidades de conservação
O estabelecimento e a gestão das unidades de conservação são grandes desafios,
principalmente porque, além dos contínuos conflitos relacionados com o uso da terra e dos recursos
naturais, a conservação da biodiversidade não está entre as prioridades do governo. O resultado é
que as ações de conservação são ineficientes, inadequadas, insuficientes e se chocam frontalmente
com as demais políticas públicas. A seguir são discutidos brevemente alguns dos maiores desafios.

O estabelecimento de unidades de conservação

Desde 1970, foram criadas mais unidades de conservação do que as previamente existentes.
Parte desse processo se deve ao reconhecimento da rápida destruição de espécies e de muitos
ecossistemas tropicais e da importância das unidades de conservação na proteção da biodiversidade
remanescente. Muitas dessas áreas, entretanto, foram criadas nos gabinetes oficiais, sem muito
conhecimento ou análise das condições ecológicas e sociais locais. Dessa situação derivam-se
problemas de gestão enfrentados, até hoje, por muitas unidades de conservação.
A seleção de áreas para o estabelecimento das unidades é um dos temas-chave para a
eficiência da conservação da biodiversidade, tanto em âmbito local quanto regional ou nacional.
Um exame mais profundo revela que, em muitos casos, as unidades de conservação são criadas
deixando de fora de seus limites elementos essenciais para seu manejo e conservação, como é o
caso, por exemplo, de parques que protegem parte de uma bacia hidrográfica, mas onde as
nascentes estão no exterior da unidade, sujeitas a um processo de degradação que escapa ao
controle dos gestores do parque. A análise dos níveis regionais ou nacionais revela que, apesar da
frequente falta de conhecimentos ecológicos para embasar a escolha de determinadas áreas, a
alocação das unidades deve levar em consideração o conjunto total de áreas protegidas existentes e
de ecossistemas que devem ser protegidos. Ou seja, deve levar em conta parâmetros como a
representatividade das amostras abarcadas pelas unidades, a conectividade entre as áreas e o uso
dos recursos naturais nas circunvizinhanças.

Domínio da terra e dos recursos naturais

O domínio da terra e dos recursos naturais refere-se aos detentores dos direitos de uso,
controle, cessão, venda e herança. Há diversas formas de domínio da terra e dos recursos naturais
no mundo e são as regras que regulam essa questão que fornecem o arcabouço segundo o qual os
recursos são controlados e usados nas áreas que são, ou serão, unidades de conservação e em suas
circunvizinhanças. Conhecer e lidar com a questão fundiária é parte importante do estabelecimento
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e da gestão exitosos de uma área protegida. protegidas?
Muitas unidades de conservação estabelecidas têm uma
situação fundiária ambígua, pois suas terras, ou parte delas, são de propriedade privada e aguardam
ainda uma regularização. Essa situação propicia ambiguidades relacionadas com a gestão dos
recursos naturais na área e que podem se tornar um obstáculo à conservação da biodiversidade.

No Brasil, este é um grande desafio: além das dificuldades relacionadas com os títulos de
propriedade no País, especialmente em algumas regiões, como Centro-Oeste e Norte, onde, muitas
vezes, existem vários títulos para as mesmas terras, ou ocupantes ilegais, muitas vezes, de
significativas porções de terra, há o apossamento tradicional das diversas populações – como
seringueiros, remanescentes de quilombos, castanheiros e ribeirinhos, entre outros –, que deve ser
respeitado e integrado às políticas de conservação e desenvolvimento.

Uso dos recursos naturais nas unidades de conservação

O binômio uso e conservação dos recursos naturais foi – e provavelmente ainda será – uma
questão polêmica e causadora de acalorados debates entre biólogos da conservação, ambientalistas,
gestores de unidades de conservação e outros interessados no tema. As bases do debate podem ser
resumidas assim: apesar de muitas áreas terem sido utilizadas por populações humanas por milhares
de anos, em algumas delas, a integridade biológica permaneceu significativamente alta, mostrando
que os processos ecológicos se mantiveram preservados e transformando essas áreas em prioridades
para a conservação. O uso humano nessas áreas tem sido tradicionalmente de baixo impacto, mas as
forças sociais que mantinham esse padrão de uso estão se modificando rapidamente, o que pode
resultar em um rápido aumento do impacto do uso.
Concomitantemente, a biodiversidade fora dessas áreas tem sido rapidamente destruída,
principalmente devido às mudanças nos padrões de uso da terra e dos recursos naturais. Assim, a
manutenção de grandes áreas com baixos níveis de uso ou sem uso é vista como a melhor
estratégia para a conservação da biodiversidade em longo prazo. Por outro lado, os defensores do
uso acreditam que todas as áreas devem ser abertas para algum uso humano e que áreas
destinadas estritamente à conservação, sem presença humana, não devem existir. Os argumentos
que sustentam essa posição podem ser sumarizados assim: a) privando as áreas do tradicional uso
humano, há o risco de excluir alguns aspectos importantes para a preservação dos processos
geradores e mantenedores da biodiversidade, como o conhecimento humano sobre a utilização
das espécies e as experiências de uso da terra; b) a perturbação antrópica dos ecossistemas é muitas
vezes essencial para a geração e manutenção da biodiversidade; e c) o processo histórico, muitas
vezes responsável pelas características atuais das paisagens, se perderia e consequentemente as
paisagens se descaracterizariam.
Aparentemente, é o caminho do meio a melhor solução. Para cada local, o cenário de
conservação apropriado depende dos fatores ecológicos e sociais e, para tanto, há a possibilidade de
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estabelecer unidades de conservação de diversas
categorias, bem como fazer um zoneamento
interno da área. Esse zoneamento pode incluir desde zonas de proteção estrita até zonas de uso
múltiplo.

Gestão e consolidação das unidades de conservação

Muitas unidades de conservação, apesar de formalmente estabelecidas, não são, na prática,
implantadas, dadas as limitações de recursos. Idealmente, as unidades de conservação deveriam
possuir, desde a sua criação, um orçamento adequado, recursos humanos capacitados, bases
institucionais sólidas, apoio da sociedade e independência do cenário político. Entretanto, poucas
são as que gozam dessa situação privilegiada; por conseguinte, as unidades, mesmo as implantadas,
enfrentam vários problemas na sua gestão.
Um dos grandes desafios da gestão das unidades de conservação, nesse cenário, é a
aplicação das restrições de uso dos recursos naturais para as comunidades locais, que sentem,
muitas vezes, apenas o ônus da unidade de conservação. Acredita-se, hoje, que a melhor forma de
lidar com essa situação é transformar as áreas de proteção integral em áreas centrais de um sistema
mais amplo que envolva o uso sustentável dos recursos naturais pelas comunidades locais e o
desenvolvimento de outras atividades geradoras de renda para essas populações, como o
ecoturismo. Idealmente, as comunidades deveriam se sentir como parte da gestão da unidade e
perceber a unidade como um ganho para aquela região.
Outro desafio é a necessidade de tomada de decisões de manejo com poucos dados
ecológicos. Essa situação só pode ser sanada com o aumento das pesquisas nas áreas, mas pode ser
mitigada com a valorização do conhecimento tradicional das comunidades locais. Muitas vezes,
essas comunidades conhecem a dinâmica dos ecossistemas e das espécies presentes na região.
O mapeamento, o reconhecimento e a resolução de conflitos são também integrantes do
cotidiano da gestão da maioria das áreas protegidas. Em geral, os conflitos podem se dar: a) entre os
gestores da unidade e as comunidades locais, tendo em vista o uso dos recursos naturais; b) entre as
comunidades estabelecidas e pessoas ou grupos de fora da região; c) entre atores de diferentes
contextos culturais e sociais interessados na área protegida; e d) entre as distintas comunidades.
Superpostos aos conflitos locais, há os conflitos de interesse das instituições que possuem algum
envolvimento com a unidade, como a instituição gestora da unidade, as organizações não
governamentais (ONGs) que trabalham na região, os operadores de turismo e as empresas públicas
ou privadas que desenvolvem atividades potencialmente impactantes na região.

Relações das unidades de conservação com suas circunvizinhanças
Na década de 1980, surgiram inúmeras tentativas de integrar e aproximar as unidades de
conservação das comunidades locais. Muitas dessas tentativas partiram do pressuposto de que a
gestão das unidades deveria tratar das necessidades das comunidades locais e não apenas das
12
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atividades tradicionais de manejo. A ideia dessa
estratégia é conseguir aliados para a conservação da
biodiversidade a longo prazo, promovendo a melhoria das condições de vida dessas populações.

Um estudo sobre o entorno de nove unidades de conservação de proteção integral,
distribuídas em dez estados brasileiros,5 mostrou que a gestão da área se torna mais eficiente quanto
maior é o envolvimento das comunidades locais. Nessa análise, vários aspectos foram examinados,
tais como o grau de organização dos atores sociais, os impactos na geração de emprego e renda, a
influência das experiências em questão sobre as políticas públicas e o impacto sobre a
biodiversidade. As principais lições desse estudo podem ser assim resumidas: a) é necessário lidar
com a complexidade das situações que envolvem a conservação da biodiversidade e as populações
humanas; b) o que acontece fora da unidade de conservação influencia o que se quer conservar em
seu interior; c) quanto mais participação, organização e informação, menos conflituosa e mais
eficiente é a gestão da unidade; e d) quanto mais alternativas para a geração de renda das
comunidades locais, maior sucesso tem sido obtido na conservação da biodiversidade.

Presença humana em unidades de conservação

A questão das populações humanas residentes nas unidades ou em seu entorno é um dos
grandes desafios desses espaços protegidos. Infelizmente, o conflito, a expulsão e a realocação das
populações que vivem dentro dos limites das áreas protegidas e o convívio difícil têm sido a regra
desde o estabelecimento das primeiras áreas protegidas no Ocidente. Somente nos últimos anos, os
gestores das unidades de conservação passaram a adotar uma estratégia de aproximação e busca de
alianças com essas populações, mas há ainda um longo caminho a percorrer na imensa maioria dos
casos.
A exclusão das populações humanas é essencialmente injusta, pois dela deriva-se a
distribuição desigual dos sacrifícios: algumas populações são direta ou indiretamente beneficiadas
com a melhoria da qualidade ambiental derivada da proteção de determinadas áreas, enquanto
outras populações são privadas das terras que ocupavam tradicionalmente, sendo, em geral,
realocadas em locais e condições indefensáveis. É injusta, também, porque muitas das populações
beneficiadas são aquelas responsáveis pelo modelo predatório que resultou na necessidade de se
reservar áreas para a proteção ambiental, enquanto as populações sacrificadas são aquelas que
conservaram, por meio do uso tradicional da terra e dos recursos naturais, as poucas áreas naturais
ainda existentes e, por isso, pagam um preço muito alto: sua destruição cultural e social.
A generalização do modelo de conservação baseado na exclusão das populações humanas
acabou por resultar na adoção, por muitas das legislações nacionais, dessa alternativa. Por
conseguinte, as populações devem ser removidas e realocadas, por força da lei, mesmo que não haja
evidência de que sua presença seja uma ameaça à integridade dos ecossistemas locais ou da
biodiversidade. É o acontece nas categorias de proteção integral da lei do Snuc.
5

Conforme Soares et al., 2002.
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As unidades de conservação no cenário nacional

A falta de condições de implementação e gestão das áreas tem sido também um grande
desafio, ao lado da baixa prioridade que as unidades de conservação possuem dentro das políticas
de Estado. É interessante observar que, dentro dessa baixa prioridade, a criação das áreas protegidas
possui um apelo maior do que sua implementação, uma vez que pode atrair atenção e até mesmo
votos, enquanto a implementação ocorre silenciosamente. A vontade política de estabelecer novas
unidades de conservação é afetada por seus custos econômicos e, muitas vezes, políticos. Essas
iniciativas podem ser também minadas pelo debate sobre o que é melhor: novas áreas ou a
consolidação das já existentes.
A existência das unidades de conservação dá margem, também, à síndrome do “já estamos
protegendo a natureza nas áreas protegidas; então, o resto do planeta pode ser destruído”. Esta
noção é muito frequente nos setores não ambientais dos governos e mesmo na sociedade. Para
combatê-la, só a maior conscientização sobre as limitações das unidades de conservação como
instrumentos de proteção da natureza e sobre a necessidade de políticas mais amplas de conservação
da biodiversidade.

Monitoramento da eficiência da unidade de conservação

Verificar se uma área protegida assegura a conservação da biodiversidade e a manutenção
dos processos ecológicos é outro desafio, principalmente porque a natureza é dinâmica. Indicadores
de sucesso na conservação são difíceis de ser obtidos, mas conjuntos de indicadores têm sido
desenvolvidos e aplicados com êxito. Além da aplicação desses indicadores, a eficiência do manejo
da unidade também deve ser avaliada por meio de indicadores da adequação do desenho da área e
deve ser visto como o manejo vem sendo conduzido.
O desenho de uma determinada unidade de conservação inclui, além de seu tamanho e
forma, a existência das zonas de amortecimento e de conexões entre ela e outras áreas naturais. Um
desenho não adequado pode acarretar os problemas derivados da fragmentação de habitats e da
insularização.
O exame da eficiência direta do manejo é fundamental. Trata-se de avaliar como as
atividades de manejo respondem aos desafios cotidianos da área, incluindo o planejamento, a
capacitação, a resolução de conflitos e a participação dos atores sociais interessados. Para todos
esses aspectos, sistemas de avaliação têm sido desenvolvidos e aplicados com sucesso em várias
partes do mundo.
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É possível conservar a biodiversidade nas unidades de conservação?
A Convenção sobre Diversidade Biológica, aberta para assinaturas na Rio 926 e ratificada
pelo Brasil em 1994 (Decreto Legislativo nº 2), consolidou, em seu artigo 2º, uma definição
bastante ampla de biodiversidade: “variabilidade entre 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 a diversidade dentro de
espécies, entre espécies e de ecossistemas”. Paralelamente, nas últimas décadas, cresceu a
percepção da interconexão entre esses vários níveis de diversidade biológica, tornando o desafio da
proteção da biodiversidade ainda maior e mais complexo.
Como já descrito, as unidades de conservação passaram por uma significativa transformação
de seus objetivos desde a sua concepção. Enquanto isso acontecia, a importância da conservação da
biodiversidade aumentava e, ao mesmo tempo, vários outros instrumentos para a sua proteção
foram concebidos. Alguns deles nasceram da ideia de desenvolvimentos sustentável, como, por
exemplo, o zoneamento. No entanto, ainda hoje, as unidades de conservação são o ‘carro-chefe’ das
estratégias de manutenção da biodiversidade em grande parte do mundo ocidental.
Apesar de sua popularidade, as áreas protegidas estão longe de se converter na solução para
o desaparecimento da biodiversidade. São vários os motivos: primeiro, há que se considerar que
14,6% da superfície terrestre é uma amostra muito reduzida para preservar as espécies e toda a sua
diversidade. Segundo, destes 14,6%, uma parte significativa está localizada em áreas de baixa
biodiversidade, como a calota de gelo da Groenlândia, e há biomas com alta diversidade de espécies
e ecossistemas não abarcados por unidades de conservação. Uma terceira razão é a quantidade de
unidades de conservação criadas apenas oficialmente, os chamados “parques de papel”: áreas
estabelecidas por documentos oficiais, que entram nas contagens oficiais, mas que não estão nem
demarcadas, nem implementadas. Por último, vale mencionar um motivo mais complexo: as
unidades de conservação – por mais quantidade de terra que abarquem – não conseguirão, sozinhas,
conservar a biodiversidade do planeta, pois os processos que geram e mantêm essa diversidade
ocorrem numa escala que transcende as dimensões usuais das áreas protegidas. Ou seja, enquanto
não houver estratégias complementares, além dos limites das áreas protegidas, a conservação dentro
dessas áreas estará ameaçada.
Assim, é possível afirmar que, apesar de as unidades de conservação serem extremamente
importantes para a conservação da biodiversidade, dar a elas toda a responsabilidade pela
manutenção da biodiversidade é a receita para o fracasso ecológico e social. Os motivos poderiam
ser sumarizados da seguinte forma: 1) a questão política: a maior parte dos desafios enfrentados
para a conservação da biodiversidade é política e está relacionada com as relações de poder e com
os conflitos em torno do uso da terra e dos recursos naturais; 2) a questão biológica: o
desenvolvimento sustentável tem limitações como ferramenta básica para a conservação da
biodiversidade; 3) a questão social: a efetividade do manejo das unidades de conservação depende
da compreensão do contexto social em diversas escalas de análise; e 4) a questão conceitual: a
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busca e a implementação de soluções para os
desafios da conservação da biodiversidade – dentro e
fora das áreas protegidas – requerem novas concepções.

Enfim, vale dizer que para a efetiva conservação da biodiversidade não seria necessário
apenas um conjunto de unidades de conservação, mesmo que esse conjunto fosse bastante
significativo, pois o uso dos recursos biológicos fora dos limites das áreas protegidas é fundamental
para a manutenção dos processos ecológicos. Uma parte dos desafios que as unidades de
conservação enfrentam pode ser resolvida com a criação, a implementação efetiva, o manejo
eficiente e a democratização das unidades, mas o desafio da conservação da biodiversidade só será
vencido com estratégias e políticas mais amplas que lidem com a gestão do território de forma
integrada, considerando todos os usos da terra e dos recursos naturais.

O que é necessário para criar e implementar um sistema nacional de
unidades de conservação eficiente?
Apesar do nome, o Snuc não é um sistema. Trata-se de um conjunto de unidades de
conservação, mas ainda longe de se tornar um sistema. Para tanto, alguns aspectos deveriam ser
considerados:
Área suficiente para a sobrevivência das espécies protegidas: não basta proteger nominalmente
espécies em unidades de conservação, pois é necessário verificar e monitorar se a extensão
protegida é suficiente para a sua sobrevivência. No Brasil, ainda faltam dados sobre muitas de
nossas espécies e ainda há muitas lacunas no monitoramento das espécies e das unidades de
conservação.
Conectividade: para garantir a conectividade necessária a um conjunto grande de unidades de
conservação como o brasileiro, é essencial que as unidades “dialoguem” com os outros elementos
da paisagem, como outros espaços protegidos. Isso é fundamental para a manutenção dos processos
ecológicos e evolutivos responsáveis pela biodiversidade. Atualmente, não há instrumentos nem
mecanismos de gestão do território que planejem e garantam tal “diálogo”.
Representatividade e garantia de proteção de ecossistemas insubstituíveis: deve haver um
planejamento global do sistema para assegurar a representatividade da maior parte possível de
ecossistemas nas unidades de conservação do sistema, bem como a proteção dos ecossistemas raros
e únicos. No momento, apesar de alguns estudos pontuais de lacunas de conservação, esse
planejamento não é realizado.
6

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em 1992,
também conhecida como Eco 92.

Incorporação das unidades à realidade local e incorporação da realidade local às unidades de
conservação: é necessária uma integração entre as comunidades locais e as unidades de conservação
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para garantir sua manutenção a médio e protegidas?
longo prazos. Não existe hoje uma política clara de
aproximação com as comunidades e os resultados são díspares: há experiências inovadoras e bemsucedidas e outras nas quais essa integração não ocorre.
Democratização: tanto a criação quanto a gestão das unidades de conservação precisam ser
democratizadas. Para isso, os instrumentos existentes, como as consultas muito limitadas antes da
criação e os conselhos com funcionamento ainda incipiente, precisam ser implementados de forma
melhor e outros devem ser criados. Já existem hoje um relevante conjunto de experiências e uma
reflexão acumulada sobre formas de mobilização, articulação e participação das comunidades. Urge
dar a esse conjunto institucionalidade e escala.
Questões operacionais: gestão, transparência, alianças, recursos humanos e materiais.
Monitoramento e avaliação: aprender com o que já foi feito e ter uma política sistemática de
realinhamento de práticas e objetivos é fundamental para o sucesso das unidades de conservação,
tanto como instrumentos de proteção à biodiversidade quanto como forma de garantir uma gestão
democrática e transparente.

O relatório do TCU
Em 2013, o Tribunal de Contas da União (TCU) elaborou um relatório de auditoria focado
no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), no Ministério do Meio
Ambiente e no Serviço Florestal Brasileiro, com o objetivo de avaliar o estado de implementação
das unidades de conservação na Amazônia. Foram, então, analisadas 247 unidades de conservação
no bioma da Amazônia. O TCU concluiu que apenas 4% delas têm um alto grau de implementação
e de gestão.
Segundo o relatório, os resultados obtidos nessa análise mostram que não há um efetivo
aproveitamento do potencial econômico, social e ambiental das unidades e que são as fragilidades
da gestão, bem como a insuficiência de recursos humanos e financeiros, que comprometem a
execução das atividades essenciais nessas áreas, as maiores responsáveis por essa situação. O
relatório mostrou ainda que outros fatores (como a inexistência e a inadequação dos planos de
manejo e a situação fundiária ainda pendente de regularização, em muitos casos) agravam o cenário.
O relatório examina detalhadamente a incompatibilidade dos recursos financeiros com as
necessidades de gestão das unidades de conservação. A conclusão é que o montante de recursos
disponíveis para o ICMBio nos últimos cinco anos não é suficiente para atender as necessidades de
gestão das unidades de conservação federais na Amazônia, embora a Lei do Snuc estabeleça a
garantia de que, uma vez criadas, haveria alocação de recursos financeiros adequados para que as
unidades fossem geridas de forma a cumprir seus objetivos. Ademais, aponta a auditoria, o Plano
Amazônia Sustentável estabelece que sejam assegurados recursos necessários às ações de
regularização fundiária, demarcação, sinalização, elaboração e implementação dos planos de
manejo, aquisição de equipamentos, contratação de pessoal e vigilância, mas os recursos para tais
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atividades estão muito aquém das necessidades das unidades.
Em sua análise dos últimos cinco anos, de 2008 a 2012, o TCU apurou que o valor
empenhado pelo ICMBio, oriundo do Orçamento Geral da União, variou entre R$ 282,6 milhões
em 2008, atingindo um pico de R$ 511,6 milhões em 2011 e sendo reduzido ao patamar dos R$
475,3 milhões em 2012. Na tabela a seguir, reproduzida a partir do relatório, é possível verificar os
valores e perceber, como ressalta o relatório, que se forem desconsiderados os valores destinados ao
pagamento de indenizações por desapropriações e benfeitorias (linha relativa à inversão financeira),
que são recursos orçamentários e financeiros alocados extraordinariamente, o orçamento destinado
ao ICMBio para manutenção e investimentos saltou de R$ 282,6 milhões em 2008 para R$ 472,7
milhões em 2012 (linha subtotal), com incrementos a cada exercício financeiro. Apesar desse
relevante incremento, os valores ainda são insuficientes para garantir a execução das atividades
essenciais para a manutenção das unidades de conservação e o cumprimento de seus objetivos.

Tabela 1 – Valores orçamentários empenhados pelo ICMBio entre 2008 e 2012

Natureza
da
Pessoal
e
despesa
encargos
sociais

2008

2009

Total de 2008 %
a 2012
166.911.77 185.835.85 226.180.866 241.950.82 243.494.80 1.064.374.13 51,80%
8
7
6
5
2

Outras
correntes
despesas

102.048.93 129.586.15 170.458.387 210.166.74 217.305.80 829.566.033
4
8
9
5

40,40%

Investimento

13.650.798 7.357.739

2,70%

Subtotal

282.611.51 322.779.75 410.159.533 460.351.11 472.753.60 1.948.655.51 94,90%
0
4
3
6
6

Inversão
financeir
Total
a

0

0

2010

13.520.280

50.997.609

2011

8.233.538

2012

11.952.996 54.715.351

51.327.046 2.569.444

104.894.099

5,10%

282.611.51 322.779.75 461.157.142 511.678.15 475.323.05 2.053.549.61 100,00%
0
4
9
1
5

Fonte: Siga Brasil – Senado Federal e Ofício nº 73/2013 – Diplan/ICMBio, de 15 de maio de 2013,
reproduzida do Relatório de Auditoria do TCU.

Segundo o ICMBio, seriam necessários mais R$ 470 milhões por ano para atender suas
necessidades de forma adequada. Um outro estudo do Ministério do Meio Ambiente (MMA),
“Pilares para a Sustentabilidade Financeira do Sistema Nacional de Unidades de Conservação”, de
2009, estimava a necessidade de incremento do orçamento do ICMBio em algo em torno de R$ 540
milhões. O relatório do TCU, para o qual foram entrevistados 107 chefes de unidades de
conservação da Amazônia, corrobora tais informações, pois a grande maioria dos gestores avaliou
os recursos financeiros recebidos como insuficientes para atender as demandas das áreas.
O relatório também compara os gastos do ICMBio com os valores aplicados às áreas
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protegidas nos países da América do Norte, concluindo que, apesar das diferenças significativas, o
ICMBio é responsável por um território maior do que os dos órgãos que cuidam de áreas protegidas
analisados nesses países. A relação entre os recursos financeiros e a extensão gerida é
aproximadamente 30 vezes maior no caso dos Estados Unidos e cerca de 10 vezes maior nos casos
do Canadá e do México.
Diante dessa situação, o relatório aponta atividades essenciais à gestão das unidades que
deixam de ser realizadas ou são realizadas de forma insatisfatória, tais como a fiscalização, o
combate a emergências ambientais, as ações de educação e sensibilização ambiental e o
monitoramento da biodiversidade. São mencionados, ainda, estudos que indicam fontes alternativas,
tanto orçamentárias quanto extraorçamentárias, para aumentar o volume de recursos destinados ao
Snuc. Entre as possibilidades assinaladas estão as seguintes: a) a efetividade na cobrança de
ingressos nos parques nacionais; b) a expansão da concessão de serviços florestais; c) a maior
efetividade na cobrança de multas administrativas; d) a regulamentação da compensação financeira
pela utilização dos recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica; e) a participação
especial do petróleo; f) a troca da dívida externa por investimentos em conservação; g) a alteração
da legislação para destinar ao ICMBio os recursos da compensação financeira pela exploração de
recursos minerais de empreendimentos localizados em unidades de conservação, atualmente
destinados ao Ibama; h) a compensação da reserva legal, com doação de terra no interior da unidade
de conservação; e i) a obtenção de recursos do Fundo da Amazônia.
O ICMBio é responsável pela arrecadação dos recursos derivados da visitação, da cessão de
uso de bens públicos e de taxas e multas administrativas em unidades de conservação. Esse
montante de recursos vem aumentando expressivamente: em 2008, foram arrecadados R$ 19
milhões, o equivalente a 6,8% de seu orçamento. Já em 2012, o volume arrecadado foi de R$ 72,4
milhões, o equivalente a 15,2% do orçamento anual. A questão é que, como bem aponta o relatório,
esses recursos são recolhidos ao Tesouro Nacional e não retornam obrigatoriamente para o ICMBio.
E a maior parte das outras alternativas ainda carece de regulamentações que não dependem somente
do ICMBio.
O relatório também arrola os recursos extraorçamentários com os quais o ICMBio conta
para gerir as unidades de conservação na Amazônia. Na tabela 2, a seguir, reproduzida do relatório,
é possível ver que tais recursos representam apenas um acréscimo de 2,2% sobre os recursos
orçamentários, o que mostra a forte dependência do Snuc em relação aos recursos provenientes do
Governo Federal.
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Tabela 2 – Recursos extraorçamentários aplicados pelo ICMBio entre 2008 e 2012
Origem

Ano de aplicação
2008

2009

Total
2010

2011

2012

Monitorament
o e pesquisa

Arpa

9.645.164

3.107.621

206.149

DNIT (BRA/08/023)
GEF norueguês

1.420.508

2.001.648

Compensação ambiental

1.173.635

100.923

103.373

231.965

GEF mangues
Corredores ecológicos
Total

9.645.164

5.805.137

2.540.686 0

(2012/2014)

2.177.050

3.047.836

9.200.572

123.067

9.323.638

1.075.886

3.995.781

8.493.823

3.697.919

4.972.477

1.611.094

2.608.488

801.048

801.048

13.276.745

1.093.000 45.476.296

662.057

1.093.000 19.276.821

extraorçamentário

Fonte: Ofício nº 78/2013 – Diplan/ICMBio, de 24 de maio de 2013, reproduzido do Relatório de Auditoria do TCU.

Destas fontes extraorçamentárias, a mais significativa é o Arpa, o Programa Áreas
Protegidas da Amazônia, uma parceria envolvendo o MMA, o ICMBio, os governos estaduais e
municipais da Amazônia, o Fundo para o Meio Ambiente – Global Environment Facility (GEF), o
Banco Mundial, o Entwicklungsbank (KfW – banco de desenvolvimento alemão), a Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), o World Wildlife Fund (WWF-Brasil), o
Funbio e outras organizações da sociedade civil. Esse programa, gerido pelo Funbio, está focado na
implementação de unidades de conservação na Amazônia. Como ressalta o relatório, além do
importante montante de recursos para as unidades da Amazônia, o Arpa representa recursos
disponíveis para uma execução menos burocratizada do que aqueles advindos do orçamento, o que
facilita o desenvolvimento de algumas atividades em especial na Amazônia.
Surpreendente, porém, é a informação revelada no relatório de que o ICMBio não
acompanha de forma sistemática as fontes que financiam as atividades de gestão nas unidades de
conservação. Para obter, por exemplo, o montante de recursos aplicados pelo Arpa, o ICMBio teve
que solicitar informações ao Funbio. Tampouco foram reportados pelo ICMBio outros valores,
como os repassados pela Mineradora Rio do Norte à Flona de Saracá-Taquera e à Rebio do Rio
Trombetas (aproximadamente R$ 900 mil por ano), os recursos da GIZ destinados ao Parna de
Anavilhanas (aproximadamente R$ 1,3 milhão), os recursos do Projeto Terra do Meio
(aproximadamente R$ 2,4 milhões) e os valores destinados pelas Centrais Elétricas do Norte do
Brasil S/A – Eletronorte às UCs do bioma da Amazônia, a exemplo da Rebio Uatumã.
Não é possível definir prioridades sem que todos os recursos aplicados às unidades de
conservação sejam monitorados. O relatório sugere que se recomende ao ICMBio a criação de
mecanismos de acompanhamento desses recursos.
O relatório também traz inúmeros dados sobre a escassez de recursos humanos e sobre a
questão da regularização fundiária ainda pendente em boa parte das unidades de conservação. Por
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exemplo: na Amazônia, o percentual de terras privadas pendentes de regularização em relação ao
total de unidades de conservação chega a 54,6%; no Cerrado, o percentual chega a 30,8%; e, na
Mata Atlântica, a 12%.

As lacunas e seu significado
Identificar quais são os recursos do orçamento federal destinados às unidades de
conservação não é tarefa simples, pois muitas vezes os recursos disponíveis estão escondidos ou
mesclados com outras atividades que acontecem fora desses espaços protegidos. Ainda assim, o
cenário explicitado pelo Relatório de Auditoria do TCU revela a pouca prioridade que o tema tem
para o governo e como tal situação compromete os objetivos e o futuro das unidades de conservação
brasileiras.
Além disso, somam-se inúmeras iniciativas que objetivam desconstruir o já mambembe
conjunto brasileiro de unidades de conservação. No Poder Executivo, acumulam-se propostas com a
intenção de dificultar o processo de criação de novas áreas protegidas e para facilitar a revisão dos
limites das unidades já existentes.
Se for mantido esse patamar de recursos orçamentários e extraorçamentários, várias
atividades fundamentais, como o planejamento da gestão e do manejo, a fiscalização e a
consolidação territorial, entre outras, deixam de ser realizadas. A questão, porém, é que – talvez
mesmo que tais atividades fossem executadas – o conjunto de unidades de conservação não lograria
seu objetivo maior, a manutenção da biodiversidade.
Isso se deve ao fato de que o modelo é limitado e de que não há espaço para inovações,
questionamentos e novas experiências. Quando estas existem e são bem-sucedidas, raramente são
amplamente documentadas e quase nunca se tornam políticas institucionais. Não contribuem para a
transformação e a evolução de um modelo de conservação que perdeu força à medida que os
conhecimentos dos processos geradores e mantenedores da biodiversidade foram sendo apreendidos
e compreendidos de maneira melhor. Tal modelo tampouco atende aos anseios das comunidades por
processos mais inclusivos e democráticos. Por fim, nem a própria sociedade brasileira, como um
coletivo, é atendida por essa forma de fazer conservação nas áreas protegidas: não conhece as
unidades de conservação, não é motivada a visitar os parques e não entende os benefícios derivados
da conservação da biodiversidade.
Sem um planejamento sistemático, sem um contínuo monitoramento que permita
adaptações, sem um envolvimento das comunidades locais e da sociedade brasileira e sem um
compromisso político com a manutenção da biodiversidade, o conjunto de unidades de conservação
está fadado a não cumprir seus objetivos a curto prazo, a se tornar um objeto de disputa e conflito
territorial a médio prazo e a desaparecer a longo prazo.
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