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RESUMO 

O trabalho analisa o papel das unidades de conservação na evolução das políticas 

ambientais no Brasil, relacionando o seu desenvolvimento histórico aos conceitos de 

conservação e preservação da natureza, desenvolvimento sustentável e gestão ambiental, 

expressos em documentos de organizações internacionais que atuam nesta temática e 

incorporados ao contexto nacional por meio da construção de uma base legal e de uma 

estrutura administrativa nas três esferas de governo. 

Neste sentido, são analisados importantes marcos legais deste processo em âmbito 

federal, como o Código Florestal Brasileiro de 1965, o capítulo de Meio Ambiente da 

Constituição Federal de 1988, a Política Nacional de Meio Ambiente de 1981 e o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) de 2000. 

O SNUC é enfocado do ponto de vista das categorias de manejo que integram as 

duas modalidades previstas - Proteção Integral e Uso Sustentável, analisando-se os seus 

objetivos, finalidades, critérios e inserção no ordenamento territorial brasileiro. 

É abordado também o processo de transferência de responsabilidades do Estado 

sobre a gestão estas áreas, que pode ser exemplificado com a recente criação da 

possibilidade de co-gestão de unidades de conservação com as chamadas Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) no estado de São Paulo. 

INTRODUÇÃO 

As unidades de conservação constituem-se em áreas delimitadas no território às 

quais são atribuídos diversos graus de proteção, com a imposição de restrições à ocupação 

da terra e ao uso dos recursos naturais, visando a conservação da natureza, a manutenção 

e melhoria da qualidade ambiental, bem como o controle e a manutenção destes recursos 

para utilização futura. 
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O movimento internacional de criação de áreas naturais protegidas teve início com a 

criação do Parque Nacional de Yellowstone nos EUA no ano de 1872. 

Segundo dados da UICN / CMAP (2000) foram criadas mais de 30.000 áreas 

protegidas em todo mundo no século XX, abarcando mais de 12,8 milhões de Km2, que 

equivalem a cerca de 9,5 % da superfície terrestre do planeta, percentual que corresponde a 

uma área maior que a superfície total da China e da Índia juntas. 

Além do crescimento do número de áreas sob proteção, houve também uma 

significativa ampliação da quantidade de categorias de manejo, diversificando as finalidades, 

objetivos e normas para as áreas protegidas. No escopo das atuais áreas sob proteção, 

incluem-se desde os precursores Parques Nacionais e Reservas, até unidades que 

permitem a intervenção humana e a utilização dos recursos naturais, como é o caso das 

Áreas de Proteção Ambiental no território brasileiro. 

Paralelamente ao movimento de criação de Parques Nacionais, Reservas Florestais 

e outras categorias de proteção em diversos países, ocorreu um processo de estruturação e 

planificação das áreas protegidas, na tentativa de estabelecimento de um sistema 

internacional com objetivos, conceitos, normas, critérios e categorias de gestão. 

Um dos grandes marcos internacionais para as áreas naturais protegidas, foi a 

criação pela UNESCO da União Internacional para a Proteção da Natureza (UIPN) em 1948, 

que a partir de 1965 passou a atuar com a denominação de União Internacional para a 

Conservação da Natureza (UICN). 

Em 1960 foi criada e instalada nesta instituição a Comissão de Parques Nacionais e 

Áreas Protegidas (CPNAP), que em 1996 passou a se chamar Comissão Mundial de Áreas 

Protegidas (CMAP), pelo fato de os Parques Nacionais serem somente uma das diversas 

formas possíveis para as áreas protegidas na atualidade. 

No final da década de 1970, a União Internacional para a Conservação da Natureza 

publicou o documento intitulado “Estratégia Mundial para a Conservação: A Conservação 

dos recursos vivos, para um desenvolvimento sustentado” (UICN, 1984), no qual define 

prioridades, estratégias e metodologias para a conservação da natureza em nível global. 

Neste documento, a conservação foi definida como “a gestão da utilização da 

biosfera pelo ser humano, de tal sorte que produza o maior benefício sustentado para as 

gerações atuais, mas que mantenha sua potencialidade para satisfazer as necessidades e 

às aspirações das gerações futuras. Portanto, a conservação é positiva e compreende a 

preservação, a manutenção, a utilização sustentada, a restauração e a melhoria do 

ambiente natural.” 
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Na Estratégia Mundial para Conservação é sugerida a implementação de um sistema 

de áreas naturais protegidas como elemento fundamental à manutenção da diversidade 

genética, um dos requisitos considerados prioritários para a conservação da natureza. 

Em 1987 foi publicado o relatório Brundtland, também conhecido como “Nosso 

Futuro Comum”, realizado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

criada em 1983 pela ONU e chefiada pela primeira ministra da Inglaterra, Gro Harlem 

Brundtland. Este relatório apresenta o conceito de desenvolvimento sustentável como “o 

desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade 

das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades.” (CMMAD, 1991:46). Este 

conceito foi amplamente difundido, sobretudo com a realização da Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), que ocorreu no Rio de Janeiro 

em 1992, e passou a influenciar e nortear as políticas ambientais de diversos países. 

Para Gonçalves (1992), o desenvolvimento sustentável representa uma 

(re)apropriação do conceito de desenvolvimento, numa perspectiva de sustentabilidade, 

para a manutenção do atual sistema de relações sociais, que tem a acumulação e 

reprodução do capital como premissa fundamental. Rebello Junior (2002) considera que 

este conceito foi formulado com o intuito de resolver a crise do capital que eclodiu no início 

da década de 1970 e promover a manutenção do status quo, criando barreiras à ascensão 

de novas potências no cenário internacional e mantendo às atuais relações de poder na 

esfera global. 

Uma convenção internacional de fundamental importância para o fortalecimento das 

áreas protegidas é a Convenção sobre Diversidade Biológica, assinada na Conferência das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento – CNUMAD, no dia 05 de junho 

de 1992, entrando em vigor em 29 de dezembro de 1993. O governo brasileiro adotou a 

Convenção sobre Diversidade Biológica por meio do Decreto Federal nº 2519, promulgado 

em 16 de março de 1998. Um dos pontos fundamentais desta convenção, que visa 

promover a conservação e o uso sustentável da diversidade biológica, é o estímulo à 

implementação de um sistema de áreas protegidas nos países signatários. 

O V Congresso Mundial de Parques, realizado em Durban (África do Sul) em 2002, 

teve como tema “Benefícios para além das fronteiras”, demonstrando o intuito de ampliar o 

sistema mundial e fortalecer uma política internacional para as áreas protegidas. Neste 

evento foi dada ênfase especial à necessidade de mudança no paradigma das áreas 

protegidas, reforçando-se a tendência a vincular estas áreas aos projetos e programas de 

desenvolvimento. 

 5674 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Os conceitos de conservação e desenvolvimento sustentável são utilizados como 

palavras de ordem nas políticas ambientais brasileiras e são destacados como objetivos e 

finalidades centrais para as unidades de conservação em território nacional. Este fato fica 

evidente ao se analisar o sistema nacional de unidades de conservação da natureza, que 

estabelece um rol de categorias de manejo nas duas formas estabelecidas para a 

conservação: proteção integral e uso sustentável. 

A EVOLUÇÃO DAS POLÍTICAS AMBIENTAIS NO BRASIL 

No Brasil, uma análise da evolução das políticas ambientais permite verificar que 

houve muitos avanços no que diz respeito ao aumento da capacidade institucional, bem 

como no que tange à formulação de uma legislação específica para a conservação da 

natureza e proteção ambiental. 

MONOSOWSKI (1989) faz uma análise do processo histórico de evolução das 

políticas ambientais no Brasil, estabelecendo uma categorização em que o subdivide em 

quatro etapas: 1. a administração dos recursos naturais; 2. o controle da poluição industrial; 

3. o planejamento territorial; e 4. a gestão integrada de recursos naturais. 

A primeira etapa, que deu início às primeiras ações em relação à proteção do meio 

ambiente em território nacional, teve início em 1934, no primeiro mandato do presidente 

Getúlio Vargas, com a criação do Código das Águas, do Código de Minas e do Código 

Florestal Brasileiro, além da criação, em 1937, do Parque Nacional de Itatiaia e da 

legislação de proteção ao patrimônio histórico e artístico nacional. O quadro se completou 

com a instituição do Código de Pesca em 1938. 

Essa primeira etapa se caracterizou pelo controle do Estado sobre a utilização dos 

recursos naturais, por meio da instituição de áreas de preservação permanente e áreas 

legalmente protegidas, em especial os Parques Nacionais, ficando vetadas as possibilidades 

de ocupação e uso humano dessas áreas. Coube ao Estado, desta forma, a administração, 

controle, fiscalização e outorga da utilização dos recursos naturais no Brasil. 

Um exemplo claro desta postura é o Código de Mineração, que além de definir 

critérios para a prospecção e exploração de jazidas, dissociou o direito de propriedade do 

solo do direito de exploração do subsolo, ficando este último sob domínio da União. 

De acordo com BRITO (2000), o Serviço Florestal já havia sido criado em 1921 pelo 

Decreto legislativo nº 4.421, com o encargo de orientar, fiscalizar, coordenar e elaborar 

programas de trabalho para os "Parques Nacionais". Em 1963 o Serviço Florestal foi 

substituído pelo Departamento de Recursos Naturais Renováveis, que foi transformado no 

Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento Florestal (IBDF) pelo decreto-lei nº 289 de 1967, 

como uma autarquia do Ministério da Agricultura. 
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A segunda etapa teve início com a criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente 

em 1973, pelo Decreto Federal nº 73.030, um ano após a realização da Conferência de 

Estocolmo, em resposta às pressões internacionais devido à considerada má participação 

do Brasil naquela Conferência, demonstrando uma postura reacionária em relação aos 

problemas ambientais em discussão. A criação desta Secretaria, que inicialmente esteve 

vinculada ao Ministério do Interior, marca o início da criação de uma série de outros órgãos 

responsáveis pela fiscalização e controle de poluição industrial. 

 A criação da SEMA objetivou a conservação do meio ambiente e o uso racional dos 

recursos naturais, com ênfase no controle da poluição, educação ambiental e conservação 

de ecossistemas. A SEMA promoveu o estabelecimento de Estações Ecológicas e Áreas de 

Proteção Ambiental, duas novas categorias de proteção em relação aos Parques Nacionais 

e Reservas Biológicas criadas e administradas pelo IBDF. 

A terceira etapa teve início com a formulação de um conjunto de instrumentos de 

proteção ambiental, onde podem ser destacadas as leis metropolitanas de zoneamento 

industrial e de proteção dos mananciais, os planos de zoneamento de uso e ocupação do 

solo e os planos de zoneamento para bacias hidrográficas. A Lei nº 6.766, de 19/12/1979, 

que definiu as diretrizes de parcelamento do uso do solo urbano, e a Lei nº 6.803, de 

02/07/80, que estabeleceu as diretrizes de zoneamento industrial, podem ser citadas como 

exemplos dessa fase. 

A quarta e última fase iniciou-se com a promulgação da Lei nº 6.938, de 31 de agosto 

de 1981, que institui a Política Nacional de Meio Ambiente e o Sistema Nacional de Meio 

Ambiente (SISNAMA), estabelecendo os órgãos responsáveis pela gestão dos recursos 

naturais em âmbito nacional. 

O que caracteriza essa etapa é a pretensão de uma gestão integrada dos recursos 

naturais, com a participação de órgãos governamentais, do setor privado e da sociedade 

civil organizada. A sua consolidação se deu com a promulgação da Constituição Brasileira 

de 1988, que dedica um capítulo ao Meio Ambiente e o torna um bem comum de todos e 

incumbe ao Estado e à coletividade a responsabilidade pela manutenção de sua qualidade. 

Em 1989, o governo federal criou o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA), regulamentado pela Lei nº 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, 

fundindo a SEMA junto à órgãos de florestas, pesca e borracha. Conforme ressaltou BRITO 

(2000), O IBAMA resultou da consolidação das instituições de meio ambiente anteriormente 

existentes, como o IBDF (Secretaria da Agricultura), a SEMA (Ministério do Interior) e das 

Superintendências do Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE) e do Desenvolvimento da 

Borracha (SEDHEVEA), ambas do Ministério da Agricultura. 
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Deve ser também citada como um avanço em relação à temática ambiental a Política 

Nacional de Recursos Hídricos (lei nº 9.433/97), que visa o gerenciamento dos recursos 

hídricos em território brasileiro por meio da delimitação de bacias hidrográficas e a formação 

de comitês para a sua gestão. 

Também merece destaque a Lei de Crimes Ambientais de 1998, que prevê a 

responsabilização e a aplicação de penalidades para os causadores de danos ao meio 

ambiente. Além disso, foram estabelecidas uma série de normas e critérios para a utilização 

dos recursos naturais, visando a manutenção da qualidade ambiental e a recuperação de 

áreas degradadas. 

No que diz respeito à participação do setor privado, devem ser mencionados os 

sistemas de certificação ambiental, como por exemplo os selos ISO 14.000 e ISO 14.001, 

concedidos para empresas que adotem práticas que promovam a diminuição dos impactos 

causados ao meio ambiente, bem como a obrigatoriedade de licenciamento e estudo de 

impactos ambientais para a instalação de empreendimentos e atividades potencialmente 

danosas ao meio ambiente. 

 O estabelecimento do Sistema Nacional de Unidades de Conservação em 2000, pela 

lei federal nº 9.985, também foi um importante marco neste processo. 

O CÓDIGO FLORESTAL BRASILEIRO 

 Uma das mais importantes leis federais para a conservação da natureza em território 

nacional é o Código Florestal Brasileiro, que teve a sua primeira versão promulgada em 

1934, sendo substituída pela Lei nº 4771, de 1965 (BRASIL, Leis, decretos, etc..., 1965), 

que posteriormente foi alterada pela lei nº 7803, de 1989, e pela Medida Provisória nº 2.166-

67, de 24 de agosto de 2001. 

 O Código Florestal instituiu as Áreas de Preservação Permanente, destinadas 

exclusivamente à proteção integral dos recursos naturais, sendo proibido qualquer tipo de 

uso. Também foi instituída a Reserva Legal, parcela da propriedade rural obrigatoriamente 

reservada para a proteção ambiental. 

 Para efeito da aplicação da referida lei, foram consideradas áreas de preservação 

permanente: 

a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água desde o seu nível mais alto em faixa 

marginal cuja largura mínima seja: 1) de 30 (trinta) metros para os cursos d’água de 

menos de 10 (dez) metros de largura; 2) de 50 (cinqüenta) metros para os cursos d’água 

que tenham de 10 (dez) a 50 (cinqüenta) metros de largura; 3) de 100 (cem) metros para 

os cursos d'água que tenham de 50 (cinqüenta) a 200 (duzentos) metros de largura; 4) 
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de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 500 

(quinhentos) metros de largura; 5) de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água 

que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros; 

b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d’água naturais ou artificiais; 

c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados “olhos d’água”, qualquer que 

seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 metros de largura; 

d) no topo de morros, montes, montanhas e serras (terço superior); 

e) nas encostas ou partes destas com declividade superior a 45º; 

f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 

g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa 

nunca inferior a 100 metros em projeções horizontais; 

h) em altitude superior a 1.800 metros, qualquer que seja a vegetação. 

Também são consideradas de preservação permanente, embora necessitando de 

Declaração do Poder Público (federal, estadual ou municipal), as florestas e demais formas 

de vegetação natural destinadas: a) a atenuar a erosão de terras; b) a fixar as dunas; c) a 

formas as faixas de proteção ao longo das rodovias e ferrovias; d) a auxiliar a defesa do 

território nacional; e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou 

histórico; f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção; g) a manter o 

ambiente necessário à vida das populações silvícolas; h) a assegurar condições de bem-

estar público. 

No entanto, a definição para Área de Preservação Permanente e Reserva Legal foi 

apresentada somente na Medida Provisória nº 2.166-67, de 24.08.2001. 

 A Área de Preservação Permanente foi definida como “área protegida nos termos 

dos artigos 2º e 3º desta Lei, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental 

de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o 

fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações 

humanas.” 

A retirada da vegetação em Áreas de Preservação Permanente só é admitida em 

virtude da necessidade de execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade 

pública e interesse social, devendo obter autorização prévia do Poder Executivo Federal. 

São consideradas de utilidade pública as atividades de segurança nacional e proteção 

sanitária; as obras essenciais de infra-estrutura destinadas aos serviços públicos de 
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transporte, saneamento e energia; e as demais obras, planos, atividades ou projetos 

previstos em resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente-CONAMA. São 

consideradas de interesse social as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da 

vegetação nativa, tais como: prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, 

erradicação de espécies invasoras e proteção de plantios com espécies nativas, conforme 

resolução do CONAMA; as atividades de manejo agroflorestal sustentável praticadas na 

pequena propriedade ou posse rural familiar, que não descaracterizem a cobertura vegetal e 

não prejudiquem a função ambiental da área; e as demais obras, planos, atividades ou 

projetos definidos em resolução do CONAMA. 

A Reserva Legal é definida como uma “área localizada no interior de uma 

propriedade ou posse rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso 

sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à 

conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna flora nativa.” 

 O percentual da propriedade que deve ser declarado com Reserva Legal não é 

uniforme em todo país, variando de acordo com a região em que está situada. 

 Em 1996 o Código foi alterado por meio de Medida Provisória editada pelo 

Presidente da República, que ampliou o percentual das Reservas Legais em cada 

propriedade rural. No caso da Amazônia, que apresentava elevados índices anuais de 

desmatamento registrados por meio de imagens de satélite, passou de 50% para 80% da 

propriedade. No restante do país, passou de 20% para 50%. 

Depois de ampla discussão com a bancada ruralista no Congresso Nacional, que 

reivindicava a diminuição do percentual correspondente à Reserva Legal na Amazônia, que 

era de 80%, houve uma alteração pela Medida Provisória 2.166-67, ficando a distribuição 

atual da seguinte forma: 80% em área de floresta localizada na Amazônia Legal; 35% em 

área de cerrado localizada na Amazônia Legal; 20% em área de floresta ou outras formas 

de vegetação nativa nas demais regiões do País; 20% em área de campos gerais localizada 

em qualquer região do país. 

Segundo GUILLAUMON (2000), além de reduzir os percentuais das APP e Reservas 

Legais, a bancada ruralista também pretendia permitir o uso econômico das APP. 

A POLÍTICA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE 

A Lei nº 6.939, de 31 de agosto de 1981 (BRASIL, Leis, decretos, etc..., 1981), 

regulamentada pelo Decreto nº 99.274, de 06 de junho de 1990, estabeleceu a Política 

Nacional de Meio Ambiente, instituindo o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), 

bem como o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental. 
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No artigo 2º desta Lei são apresentados os objetivos da Política Nacional de Meio 

Ambiente: “A Política Nacional de Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições 

ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção 

da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios”: 

 Dentre os princípios apresentados no referido parágrafo, destaca-se o V, que se 

refere ao “controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras”. 

 O artigo 3º traz alguns conceitos a serem empregados na implementação da referida 

Política, dos quais destaca-se o de Meio Ambiente, pelo fato de ser a primeira vez em que é 

definido legalmente, e o de Recursos Ambientais: 

“I – meio ambiente – o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, 

química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;” 

“V – recursos ambientais – a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os 

estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo e os elementos da biosfera.” 

No artigo 4º fica definido que a Política Nacional do Meio Ambiente visará: 

“I – à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da 

qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico; 

III – ao estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas relativas 

ao uso e manejo de recursos ambientais 

VI – à preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização 

racional e disponibilidade permanente, concorrendo para manutenção do equilíbrio 

ecológico propício à vida. 

VII – 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 seguir, são apresentados alguns dos instrumentos definidos pela Política Nacional 

de Meio Ambiente: 

I – O estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; 

II – O zoneamento ambiental; 

III – A avaliação de impactos ambientais; 

IV – O licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; 
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V – Os incentivos à produção e instalação de equipamentos e criação e absorção de 

tecnologia; 

VI – A criação de RESECs, APAs, e ÁRIES (Federal/Estadual/Municipal); 

VII – O sistema nacional de informações sobre o meio ambiente; 

VIII – O Cadastro Técnico Federal de Atividades e instrumentos de defesa ambiental 

X – As penalidades disciplinares e compensatórias. 

 Os ítens e artigos selecionados demonstram que a Política Nacional do Meio 

Ambiente busca estabelecer padrões e critérios para a utilização dos recursos naturais, por 

meio de medidas restritivas, como o zoneamento, o licenciamento e a avaliação de 

impactos, com o intuito de manter o controle sobre as atividades potencialmente danosas ao 

meio ambiente. 

A Lei também definiu os órgãos e competências relacionadas à implementação e 

aplicação da Política, estabelecendo uma estrutura hierárquica de atuação, bem como as 

responsabilidades atribuídas a cada componente do Sistema. 

De acordo com o MMA (1998), a estrutura do SISNAMA apresenta atualmente a 

seguinte configuração: I - Órgão Superior - Conselho de Governo; II - Órgão Consultivo 

Deliberativo - Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA); III - Órgão Central - 

Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal; IV - Órgão 

Executor - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA); V - Órgãos Setoriais - Órgãos ou entidades da Administração Pública Federal 

direta ou indireta, fundações e órgão e entidades estaduais; VI - Órgãos Locais - órgãos ou 

entidades estaduais e municipais. 

O Conselho de Governo é um Colegiado Interministerial, que funciona como Órgão 

Superior, tendo como finalidade assessorar o Presidente da República na formulação de 

políticas relacionadas ao meio ambiente. 

 O Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) funciona como Órgão 

Consultivo-Deliberativo, sendo responsável pela formulação de normas e padrões de 

qualidade ambiental a serem aplicados nos Estados da Federação. 

O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA) é o Órgão Executivo do Sistema, sendo responsável pela implementação e 

aplicação da Política, concentrando atribuições relativas à fiscalização e controle, bem como 

à administração das Unidades de Conservação em nível federal. 
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Cabe ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal 

(MMA), como Órgão Central, coordenar o Sistema e promover a articulação entre os órgãos 

que o compõem. O MMA possui diversas Comissões para o tratamento de assuntos 

específicos, como a Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 21 

Nacional, criada em 1997, com o intuito de implementar a Agenda 21 brasileira; e o Fundo 

Nacional do Meio Ambiente (FNMA), que seleciona e financia projetos que visem a defesa 

do meio ambiente, contando com empréstimos do BIRD, doações e uma parcela do 

orçamento. 

 O Sistema conta ainda com Órgãos Setoriais, como as Secretarias e Fundações da 

Administração Pública federal, direta e indireta, e Órgãos Locais, constituídos por órgãos e 

entidades estaduais e municipais responsáveis pela aplicação da Política, controle e 

fiscalização das atividades em sua área de atuação. 

É importante destacar a possibilidade de participação da sociedade civil organizada, 

que tem representantes na maioria dos Órgãos Colegiados do Sistema, inclusive no Fundo 

Nacional de Meio Ambiente, no CONAMA e no Conselho de Governo. 

É permitido também aos Estados e Municípios formular a sua Política de Meio 

Ambiente, estabelecendo um sistema de gestão, controle e fiscalização, com leis 

específicas, de acordo com as competências estabelecidas pela Constituição Federal. 

O MEIO AMBIENTE NA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988  

A Constituição Brasileira de 1988 (BRASIL, Leis, decretos, etc...,1988) tem o 

Capítulo VI destinado ao Meio Ambiente, dentro do Título VIII – Da Ordem Social, 

determinando que todo cidadão tem o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

e o Poder Público tem a responsabilidade de criação e gerenciamento de áreas de proteção 

ambiental no país: 

"Art. 225 - Todos tem 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". 

 Dentre as incumbências delegadas ao Poder Público no § 1º, destaca-se a III, que se 

refere à criação de áreas legalmente protegidas em território nacional, e a IV, relativa à 

obrigatoriedade de avaliação de impacto ambiental de obra ou atividade potencialmente 

danosa ao meio ambiente, um dos instrumentos da Política Nacional estabelecida em 1981, 

demonstrando a tendência à restrição e controle, no que diz respeito à utilização dos 

recursos naturais: 
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“III – 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;” 

“IV – Exigir, na forma de lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora 

de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se 

dará publicidade;” 

Os parágrafos 2º e 3º do referido artigo corroboram a tendência da legislação federal 

a responsabilizar e punir os causadores de impactos ambientais, impondo a obrigatoriedade 

de reparo dos danos causados e mencionando a possibilidade de sanções penais e 

administrativas, como pode ser verificado a seguir: 

“§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente 

degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma 

da lei.” 

“§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 

infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sansões penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos causados.” 

 O 4º parágrafo do artigo em questão considera algumas áreas do território brasileiro 

como patrimônio nacional, dignas de proteção ao meio ambiente, em detrimento de outras, 

como por exemplo as recobertas por Cerrado e Caatinga, o que revela uma contradição em 

relação aos pressupostos conservacionistas. 

“§ 4º. 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.” 

O SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

O Plano do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), elaborado em 

duas etapas (1979 e 1982) pelo IBDF e FBCN, transformou-se em Projeto de Lei nº 2.892 

em 1992, tendo sido aprovado na Câmara somente no ano de 1999, e recebendo a sanção 

presidencial em 18 de julho de 2000, transformando-se na Lei nº 9.985 (BRASIL, Leis, 

decretos, etc...,2000). 
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Esta lei instituiu oficialmente o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

brasileiro, definindo as categorias de áreas protegidas e suas respectivas finalidades, 

objetivos, premissas e normas a serem seguidas em âmbito federal. 

O SNUC estabeleceu duas modalidades de conservação: Unidades de Conservação 

de Proteção Integral; e Unidades de Conservação de Uso Sustentável. 

 Nas UC de Proteção Integral, não é permitida a utilização direta dos recursos, sendo 

dada ênfase à proteção dos ecossistemas presentes no interior da unidade. Entre os usos 

possíveis, estão a pesquisa científica e a visitação pública para fins de educação e 

recreação em contato com a natureza, o que implica em um aproveitamento indireto dos 

recursos ambientais. 

 Nas categorias de Uso Sustentável é permitido o uso dos recursos naturais, desde 

que seja efetuado de forma a garantir a sua manutenção, de acordo com as diretrizes e 

restrições do plano de gestão elaborado para a área. 

Maretti (2001) efetuou uma correlação entre as categorias de manejo do sistema 

nacional unidades de conservação no Brasil e a classificação internacional estabelecida em 

1994 pela UICN, encontrando a seguinte correspondência: 

Categoria I – Proteção estrita – com fins principalmente de preservação e pesquisa 

científica, correspondendo aproximadamente às nossas reservas biológicas e estações 

ecológicas; 

Categoria II – Conservação de ecossistemas e turismo – para fins principalmente de 

conservação, pesquisa e turismo, correspondendo aproximadamente aos nossos parques 

nacionais, estaduais e municipais; 

Categoria III – Conservação de características naturais específicas – correspondendo 

aproximadamente aos usualmente chamados monumentos naturais; 

Categoria IV – Conservação com gestão ativa – com manejo ativo de habitats naturais e 

espécies, praticamente sem correspondentes diretos no Brasil; 

Categoria V – Conservação de paisagens territoriais, geográficas de terra e mar – incluindo 

o uso humano integrado e harmônico, correspondendo aproximadamente às nossas áreas 

de proteção ambiental (APAs); 

Categoria VI – Uso sustentável dos ecossistemas – incluindo o manejo dos recursos da área 

protegida, preferencialmente por comunidades locais e tradicionais, correspondendo 

aproximadamente às nossas reservas extrativistas e florestas nacionais, estaduais e 

municipais. 
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O SNUC determina que todas as Unidades de Conservação devem elaborar o seu 

Plano de Manejo, estabelecendo as diretrizes, estratégias, normas, ações e atividades 

necessárias à gestão da Unidade, bem como os bens, equipamentos e materiais 

necessários à sua implementação. 

 Deve estar contido no Plano o zoneamento da área, que segundo a definição 

apresentada pelo SNUC, é a “definição de setores ou zonas em uma unidade de 

conservação com objetivos de manejo e normas específicos, com o propósito de 

proporcionar os meios e as condições para que todos os objetivos da unidade possam ser 

alcançados de forma harmônica e eficaz”. 

 Entre os princípios estabelecidos para as UC, merecem destaque a definição de 

zonas de amortecimento e corredores ecológicos, a fim criar gradientes de proteção 

ambiental, visando minorar os impactos da ocupação antrópica e estender a conservação 

para além dos limites das áreas protegidas. 

O Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002 (BRASIL, Leis, decretos, etc...2002), 

que regulamenta alguns artigos da Lei nº 9.985, considera a Reserva da Biosfera como mais 

uma categoria de proteção integrante do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza (SNUC). 

 No referido Decreto, a Reserva da Biosfera é definida como “um modelo de gestão 

integrada, participativa e sustentável dos recursos naturais, que tem por objetivos básicos a 

preservação da biodiversidade e o desenvolvimento das atividades de pesquisa científica, 

para aprofundar o conhecimento dessa diversidade biológica, o monitoramento ambiental, a 

educação ambiental, o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida das 

populações.” 

A responsabilidade pelo seu gerenciamento fica a cargo da Comissão Brasileira para 

o Programa "O Homem e a Biosfera" - COBRAMAB, de que trata o Decreto de 21 de 

setembro de 1999, com a finalidade de planejar, coordenar e supervisionar as atividades 

relativas ao Programa. 

O Decreto nº 4.340 regulamenta alguns aspectos relativos à criação das UC, 

enfocando a necessidade de estudos técnicos e a obrigatoriedade de realização de consulta 

pública; à elaboração do Plano de Manejo das UC; à autorização para exploração de bens e 

serviços nas UC; à compensação por significativo impacto ambiental; ao reassentamento 

das populações tradicionais, que habitam o interior de UC de Proteção Integral; ao Mosaico 

de UC, estabelecendo diretrizes para a constituição de um Conselho de Mosaico; à 

formação de Conselho Consultivo e Deliberativo para assessorar a gestão das UC; e à 

gestão compartilhada das UC. 
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Em relação à gestão do SNUC, que é constituído pelo conjunto de Unidades de 

Conservação federais, estaduais e municipais, o Conselho Nacional de Meio Ambiente ficou 

com a finalidade de acompanhar a implementação do Sistema; o Ministério do Meio 

Ambiente com a finalidade de coordenar o Sistema; e o IBAMA e órgãos estaduais e 

municipais de caráter executivo, com a finalidade de implementar o Sistema e administrar as 

UC. 

O artigo 21º do Decreto de regulamentação do SNUC trata da possibilidade de 

gestão compartilhada das UC integrantes do Sistema com Organização da Sociedade Civil 

de Interesse Público - OSCIP, o que deve ser efetuado por meio de termo de parceria 

firmado junto ao órgão executor. 

Desta forma, abriu-se a possibilidade de gestão de Unidades de Conservação por 

Organizações Não Governamentais, sendo delas solicitado, para tanto, dois requisitos 

básicos: que tenham dentre seus objetivos institucionais a proteção do meio ambiente ou a 

promoção do desenvolvimento sustentável; e que comprovem a realização de atividades de 

proteção do meio ambiente ou desenvolvimento sustentável, preferencialmente na unidade 

de conservação ou no mesmo bioma. 

No estado de São Paulo, atualmente está em discussão o programa de co-gestão de 

unidades de conservação paulistas com Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público (OSCIP’s). 

O programa vem sendo elaborado numa parceria entre a Secretaria Estadual de 

Meio Ambiente, por intermedio do Instituto Florestal, e as ONG’s SOS Mata Atântica, 

Instituto Socioambiental (ISA) e Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ). Em 30 de junho de 

2004 o Decreto Estadual nº 48.766 criou oficialmente o programa, necessitando-se a 

regulamentação para o seu funcionamento. 

 Algumas categorias do SNUC permitem a presença de comunidades tradicionais no 

seu interior, como as Reservas Extrativistas, Florestas Nacionais e Reservas de 

Desenvolvimento Sustentável. Porém, nas unidades de proteção integral a presença 

humana não é legalmente permitida. Um grande problema para a gestão dessas áreas é o 

fato de que grande parte das unidades de conservação de proteção integral brasileiras 

possuem comunidades vivendo no seu interior. A legislação determina que essas pessoas 

sejam realocadas, sendo sua permanência permitida apenas de forma temporária nas 

unidades de conservação, devendo ser regulada por contratos estabelecidos junto ao órgão 

gestor. O artigo da lei do SNUC que tratava da conceituação sobre as comunidades 

tradicionais foi vetado na íntegra, o que dificulta a caracterização e a tomada de decisões 

em relação a estas populações. 
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 Outro aspecto fundamental no SNUC é a questão da posse e domínio das terras 

protegidas pelas unidades de conservação. A presença conjunta de terras de domínio 

público e privado é permitida em algumas categorias, como as APAs, ARIEs, Monumentos 

Naturais e Refúgios de Vida Silvestre. Porém, a lei determina que nos Parques Nacionais, 

Reservas Biológicas, Estações Ecológicas, Florestas Nacionais, Reservas Extrativistas, 

Reservas de Fauna e Reservas de Desenvolvimento Sustentável, a posse e o domínio da 

terra deve ser integralmente do Estado. Desta forma, as terras particulares no interior das 

unidades das categorias citadas acima devem ser desapropriadas. 

 Nas Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs), a posse e o domínio da 

terra são integralmente particulares, sendo que a criação de unidades nesta categoria de 

manejo depende da iniciativa dos proprietários. As RPPN’s são relativamente recentes, 

tendo sua criação se iniciado no início da década de 1990. Segundo os dados do IBAMA3, 

no ano de 2001 existiam mais de 300 RPPN’s em território nacional, cobrindo uma área de 

mais de 450.000 ha. 

 Atualmente, tem-se optado por criar unidades de conservação nas categorias de uso 

sustentável, sobretudo Florestas Nacionais e Áreas de Proteção Ambiental, que são pouco 

restritivas ao uso dos recursos e permitem uma grande diversidade de formas de 

intervenção. Atualmente, as FLONAS e APAS representam, respectivamente, 35% e 12% 

do total das unidades de conservação federais. Verifica-se, portanto, uma tendência a 

promover o uso sustentável dos recursos naturais nas unidades de conservação brasileiras, 

preferindo-se criar novas áreas protegidas nas chamadas categorias “brandas” em vez de 

categorias mais restritivas, como os Parques Nacionais, Estações Ecológicas e Reservas 

Biológicas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os avanços foram significativos ao longo do processo de evolução das políticas 

ambientais nacionais, principalmente no que diz respeito ao aumento capacidade 

institucional e à formulação de legislação específica, bem como o aumento gradativo da 

participação da sociedade civil organizada nos aspectos relativos ao meio ambiente, à 

conservação da natureza e à gestão do território. 

No entanto, cabe questionar se todos esses avanços tem refletido em uma efetiva 

proteção dos recursos naturais e no controle da degradação ambiental, ou seja, em que 

medida vem sendo aplicada e executada toda a legislação vigente sobre o tema, e o quanto 

as instituições competentes tem sido capazes de implementar as políticas ambientais 

brasileiras. É fundamental questionar também se a participação das ONG’s tem contribuído 

                                                 
3 Dados retirados do site do IBAMA (www.ibama.gov.br). Consulta efetuada em setembro de 2004. 
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efetivamente para a defesa do meio ambiente e dos valores e expectativas da sociedade 

brasileira. São questões que merecem um aprofundamento que conduza para além dos 

dados oficias e das análises genéricas e superficiais sobre o tema. 

As unidades de conservação sempre desempenharam um papel fundamental nas 

políticas ambientais brasileiras, sendo atualmente um dos elementos fundamentais para o 

ordenamento e a gestão do território, na medida em que são áreas delimitadas com 

finalidades específicas, quais sejam a conservação e o uso sustentável dos recursos 

naturais. 

Verificou-se um grande crescimento da quantidade de áreas sob proteção ao longo 

da evolução das políticas ambientais nacionais, tanto em nível federal quanto estadual, 

como também um crescimento e diversificação das categorias de manejo e das 

possibilidades de proteção ambiental ao longo de todo o processo, que culminou com a 

promulgação do SNUC no ano de 2000. 

No entanto, segundo dados do IBAMA para o ano de 2003, o Brasil possui 

atualmente 53.806.460,31 ha protegidos por unidades de conservação federais, o que 

corresponde a apenas 6,30% do território continental.4 Deste total, 2,78% pertencem a 

categorias de proteção integral, enquanto que 3,52% pertencem a categorias de uso 

sustentável. 

Um grande problema apontado por diversos autores é o fato de que grande parte das 

unidades de conservação brasileiras só existem nos mapas, não tendo sido efetivamente 

implantadas. São os chamados “parques de papel”, que embora possuam o instrumento 

legal de criação, não tem a presença efetiva do Estado para a garantia da sua manutenção 

enquanto área protegida. 

 Um outro problema é a questão da carência de funcionários e de recursos técnicos e 

financeiros para o planejamento e gestão das unidades de conservação. 

Embora o IBAMA tenha realizado em 2003 o primeiro concurso público de sua 

história, as 600 vagas oferecidas são insuficientes para suprir a enorme defasagem em 

relação ao número de funcionários nas unidades sob sua administração. 

Em virtude da ausência do Estado e da falta de prestígio destas áreas junto à opinião 

pública, as unidades de conservação tem ficado susceptíveis a invasões e usos 

incompatíveis com os seus objetivos, normas e finalidades. Além disso, as unidades de 

                                                 
4 Dados retirados do site do IBAMA (www.ibama.gov.br).Consulta efetuada em agosto de 2004. Não 
estão incluídas neste cálculo as Reservas Particulares do Patrimônio Natural e as Unidades de 
Conservação da região oceânica. Nos casos em que há sobreposição de UCs, o IBAMA computou a 
área para a unidade mais restritiva. 
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conservação sofrem constantes pressões para a instalação de empreendimentos, projetos 

ou atividades de cunho econômico, exercidas tanto por empresas privadas quanto por 

órgãos e agências governamentais. 

Desta forma, além do baixo percentual de áreas sob proteção legal em território 

nacional e da distribuição desigual nas regiões e ecossistemas brasileiros, enfrenta-se 

enormes dificuldades para a criação de novas áreas e para manutenção e a gestão das 

unidades de conservação já existentes. 

 A abertura da possibilidade de gestão compartilhada dessas áreas com organizações 

da sociedade civil de interesse público representa a busca de uma alternativa para tentar 

solucionar esta questão, visto que, em tese, tais organizações são mais ágeis, menos 

burocráticas e possuem maior capacidade de captar recursos para investir nas unidades de 

conservação. 

 No entanto, a construção do modelo de gestão compartilhada deve ser conduzido de 

forma a não permitir que se percam os objetivos e finalidades centrais estabelecidos para as 

unidades de conservação. É fundamental também que o Estado não perca o controle sobre 

o planejamento e a gestão dessas áreas, que tem a utilidade pública como um de seus 

princípios essenciais, visando o bem estar social e ambiental para a coletividade. 

Atualmente, verifica-se uma clara intenção de deslocar o sentido das áreas 

protegidas em direção ao desenvolvimento sustentável e promover a sua inserção nos 

programas de desenvolvimento econômico. Desta forma, o desenvolvimento sustentável 

também é palavra de ordem ao se tratar de assuntos relativos à conservação da natureza, 

ultrapassando os limites e adentrando ao interior das áreas protegidas, que sempre foram 

consideradas barreiras ao progresso e ao desenvolvimento econômico. 

Esse movimento pode repesentar um grande risco à finalidade e aos objetivos 

essenciais das áreas protegidas, quais sejam a conservação da diversidade biológica, 

manutenção dos processos ecológicos e da qualidade ambiental, bem como a proteção aos 

modos de vida das populações tradicionais remanescentes. 

Em muitos países, as áreas protegidas são os únicos locais que reúnem um conjunto 

de condições capazes de possibilitar abrigo para as comunidades de organismos que 

sobreviveram ao processo de exploração. 

Pode ser um erro, portanto, deslocar o foco das áreas protegidas do ideal de 

conservação da natureza para o de desenvolvimento sustentável ou tratar esses dois 

conceitos como se fossem similares. A idéia de se associar desenvolvimento com 

conservação foi o cerne das discussões que culminaram no estabelecimento conceito de 
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desenvolvimento sustentável. Porém, não se pode confundir os dois termos, que tem origem 

e significados distintos. 

Portanto, vincular as áreas protegidas aos programas de desenvolvimento 

econômico pode ser um retrocesso em relação ao histórico do movimento conservacionista 

e todas as suas conquistas. 

 Desta forma, é essencial que dê prioridade à criação e manutenção de unidades de 

conservação, sobretudo nas categorias de proteção integral, investindo na efetiva 

implantação e na gestão das áreas protegidas em território nacional. 
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	RESUMO 
	A EVOLUÇÃO DAS POLÍTICAS AMBIENTAIS NO BRASIL 
	O CÓDIGO FLORESTAL BRASILEIRO 
	Também são consideradas de preservação permanente, embora necessitando de Declaração do Poder Público (federal, estadual ou municipal), as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas: a) a atenuar a erosão de terras; b) a fixar as dunas; c) a formas as faixas de proteção ao longo das rodovias e ferrovias; d) a auxiliar a defesa do território nacional; e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico; f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção; g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas; h) a assegurar condições de bem-estar público. 
	No entanto, a definição para Área de Preservação Permanente e Reserva Legal foi apresentada somente na Medida Provisória nº 2.166-67, de 24.08.2001. 
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