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RESUMO: Os parques nacionais são unidades de conservação com funções de preservar os 
ecossistemas e servir à sociedade, por tratar-se de um bem público. Com o presente estudo 
objetivou-se caracterizar a realidade vivida pelos parques nacionais brasileiros (Parnas), con-
siderando a aplicabilidade da legislação pertinente e a existência ou não da presença humana, 
entre outros fatores impactantes. Na metodologia de análise, foram utilizadas a pesquisa ex-
ploratória e a pesquisa descritiva. Concluiu-se que existe a necessidade de regularização da 
situação fundiária das áreas dos Parnas; os órgãos federais e organizações ligadas ao meio 
ambiente desconhecem a problemática existente em diversas condições de gestão dos parques 
nacionais brasileiros. 
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BRAZILIAN NATIONAL PARKS: NEGLIGENCE OF THE LAWS  

 
ABSTRACT: The national parks are protected areas with functions to preserve ecosystems 
and serve society, because it is a public good. The present study aimed to characterize the 
reality experienced by the Brazilian national parks (Parnas), considering the applicability of 
legislation and the presence or absence of human presence, among other factors impacting. 
For analysis methodology, were used the exploratory and descriptive research. It was con-
cluded that there is a need for regularization of land tenure areas of Parnas; federal agencies 
and organizations related to the environment are unaware of the problems existing in various 
management conditions of Brazilian national parks. 
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INTRODUÇÃO 
 

A importância de se conservar os 
recursos naturais tornou-se um ponto comum 
entre população e cientistas, bem como a 

opinião de que sua conservação é de 
fundamental importância para manter o 
equilíbrio faunístico e florístico de uma 
determinada região há tempos. Apenas em 
princípios do século XIX a ideia moderna de 
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parque nacional surgiria nos Estados Unidos, 
por meio de um pequeno grupo de pessoas, 
objetivando proteger as maravilhas do país 
“da exploração de poucos indivíduos e 
mantidas para usufruto de todos, como 
sempre foram”. Foi utilizada a expressão 
“parque nacional” por se entender, na época, 
que o que estava em jogo era uma área 
administrada pelo governo federal, protegida 
para a realização de atividades de lazer para 
as pessoas.  

A ideia de parque tem uma 
intervenção do Estado no que diz respeito a 
garantir o direito da maioria em detrimento 
das ambições de uns poucos. A partir do 
século XIX, foram registradas as primeiras 
intenções de criação de áreas legalmente 
protegidas, com a finalidade de se preservar 
as paisagens naturais e os ecossistemas nelas 
incluídos. Tal motivação se baseia em duas 
ideias principais: 1) a busca de identidade 
nacional dos países do Novo Mundo e às 
transformações de suas paisagens em 
monumentos, o que não existia na Europa de 
então; 2) a afirmação da nova democracia, 
que ficava contra os encantamentos com as 
belezas naturais que caracterizavam o Velho 
Mundo pela elite (MORSELLO, 2006). 

Conforme o art. 11 da Lei n° 
9.985/00, “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.” Ou seja, a 
ideia é que ele seja um território 
relativamente extenso, possuidor de um ou 
mais ecossistemas, e que estes ainda se man-
tenham intactos ou com pouca ação 
antrópica.  

As unidades de conservação buscam, 
por meio de um plano de manejo específico, 
promover o uso diversificado destes recursos, 
além de conservar, preservar e incentivar a 
manutenção das espécies nativas e/ou 
endêmicas. Para dirimir dúvidas a respeito 
destes dois termos, conservação e 
preservação, segue uma explanação sobre os 

mesmos. Quando se usa ‘conservar’, tem-se 
em mente que se está resguardando de dano, 
evitando a deterioração, o prejuízo. Assim, a 
conservação permite que haja a intervenção 
humana, até a exploração de seus recursos. 
Quando ela é percebida em relação ao meio 
ambiente, tem a conotação de proteção dos 
recursos naturais, utilizando-os 
racionalmente. 

Quando se usa o termo ‘preservação’, 
deve-se entender como uma forma de garantir 
a integridade de alguma coisa. Tal termo é 
usado ao se referir à proteção integral, como 
forma de garantir sua intocabilidade. Ao se 
levar em conta o meio ambiente, usa-se da 
preservação para evitar perda de 
biodiversidade constante nesse locus. A 
conservação incorpora melhorias ao meio 
ambiente, retardando sua degradação; e a 
preservação é uma ação direcionada à 
proteção integral das condições naturais dos 
recursos ambientais existentes. Conforme o 
entendimento de Vianna (2008), o 
estabelecimento de áreas naturais protegidas 
tem sido uma das principais estratégias de 
conservação in situ no mundo.  

As unidades se caracterizam 
basicamente por serem um espaço territorial 
que se destaca em razão de um conjunto 
ímpar e representativo de características 
naturais de valor relevante; por serem 
legalmente constituídas para a proteção 
destes respectivos recursos; por possuírem 
regimes específicos de gestão e por serem 
permanentes. De acordo com Rocktaeschel 
(2006), a evolução do conceito de Unidade de 
Conservação (UC) relaciona-se com o 
desenvolvimento da ciência. Com a 
destruição da natureza e com a busca cada 
vez maior do resgate do contato com a 
natureza, já preconizado por Pinchot (s/d), 
que defendia uma administração equilibrada 
do uso dos recursos, de forma que pudesse 
contribuir para a economia do país.  Para 
Vianna (2008), a conservação se baseia em 
três princípios, que são: o desenvolvimento, 
ou seja, o uso dos recursos existentes pela 
geração presente; a prevenção do desperdício 
e o desenvolvimento dos recursos naturais 
para muitos, e não somente para poucos. Essa 
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é a ideia precursora do que hoje se chama 
desenvolvimento sustentável. 

A preocupação mundial com relação à 
preservação ambiental torna-se crescente e 
não apenas por modismo. Desta feita, o 
Brasil, considerado como um dos detentores 
da maior biodiversidade, não se faz de 
despercebido nesta preocupação; possui uma 
das mais abrangentes legislações ambientais, 
embora com algumas problemáticas na sua 
execução. Alguns exemplos destas 
legislações são: o Código Florestal de 1965; 
Lei n° 5.197/67, de Proteção à Fauna; Lei n° 
6.938/81, sobre a Política Nacional de Meio 
Ambiente; a Lei n° 7.347/85, que disciplina a 
ação civil pública de responsabilidade por 
danos causados ao meio ambiente; a 
Constituição Federal de 1988; Lei n° 
7.797/90, que cria o Fundo Nacional de Meio 
Ambiente; Lei n° 9.605/98, referente aos 
crimes ambientais; Lei n° 9.985/00 cria o 
Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação (Snuc).  

O presente trabalho tem como tema 
priorizar o enfoque conceitual dos Parnas, por 
serem estes os que recebem uma maior 
visitação e com os quais os órgãos públicos 
tem mais despesas, seja na implantação, 
manutenção ou despesas com empregados, 
além de serem os mais conhecidos, pela 
população, para visitação pública. 

Com o presente estudo objetivou-se 
caracterizar a realidade vivida pelos parques 
nacionais brasileiros (Parnas), considerando a 
aplicabilidade da legislação pertinente e a 
existência ou não da presença humana, entre 
outros fatores impactantes.  

O problema da pesquisa surgiu da 
pergunta: como se caracteriza a realidade 
vivida pelos Parnas, no tocante à 
aplicabilidade da legislação pertinente, à 
presença humana e a outros fatores 
impactantes? 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 
No Brasil existem tecnicamente 67 

parques nacionais. Mas três destes são “de 
papel” (quando a unidade existe 
simplesmente como uma área física 

juridicamente aprovada, não possuindo, 
contudo, nenhum tipo de infraestrutura, 
gestão, sinalização ou demarcação). O Parque 
Nacional Marinho de Abrolhos, Jamanxim, 
Viruá e Anavilhanas não responderam ao 
questionário e não se manifestaram. Os 
parques implantados recentemente na Bahia 
não foram analisados neste trabalho, pois não 
foram pesquisados. Dessa forma, 57 Parnas 
(89% do total) foram analisados neste 
trabalho. 

As informações foram buscadas por 
meio de questionários semi-estruturados, 
enviados aos Chefes destes parques, por meio 
eletrônico, sendo constituídos por cinco 
blocos temáticos: identificação do Parque 
Nacional (Parna) e do chefe; questão 
fundiária; funcionários e estrutura; educação 
ambiental; concessão ou terceirização; 
receitas produzidas ou solicitadas. A análise 
dos questionários foi realizada por meio de 
cruzamento de dados das informações conti-
das nos mesmos e analisadas qualitativamen-
te. 

A pesquisa não se baseou em nenhum 
estudo anterior específico; a mesma é parte 
da tese de doutorado de um dos autores do 
presente. O método analítico utilizado foi a 
análise de conteúdo dos questionários res-
pondidos pelos chefes dos parques nacionais 
que cooperaram com a pesquisa. Não se utili-
zou de teste estatístico, pois se trata de pes-
quisa qualitativa; os dados foram tabulados 
por meio do cruzamento das informações 
obtidas nos questionários respondidos, devol-
vidos.  

Para a realização de pesquisa em uni-
dades de conservação federais, nas quais se 
inserem os Parnas, é necessário o cumpri-
mento de algumas etapas, entre as quais, pri-
meiramente, deve-se cadastrar a pesquisa no 
Sistema de Autorização e Informação em 
Biodiversidade (Sisbio), órgão do Ministério 
do Meio Ambiente responsável pelas autori-
zações de qualquer tipo de pesquisa em Uni-
dades de Conservação (UCs). Após análise da 
pesquisa, a mesma é enviada aos chefes das 
respectivas UCs para que eles a respondam. 
Dessa forma, esta pesquisa possivelmente 
tenha passado pelo comitê de ética do Minis-
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tério do Meio Ambiente e, como não possuía 
nenhum fator impeditivo, foi autorizada. 

Pela quantidade de parques nacionais 
brasileiros existentes, enviaram-se os questi-
onários a todos os chefes, na intenção de se 
obter a maior quantidade de respostas, favo-
recendo a análise total das informações cole-
tadas. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
No Brasil, os parques nacionais não 

recebem quantidades significativas de 
visitantes quanto poderiam e, mesmo assim, 
essas visitas são concentradas em poucos 

parques, nos quais a existência de plano de 
manejo prevê a entrada de turistas. Ademais, 
dos 57 Parnas respondentes, apenas 16 
cobram pela visitação; 10 estão abertos à 
visitação, mas os visitantes são isentos do 
pagamento da entrada. O restante, 41, não 
está aberto à visitação. Os parques nacionais 
brasileiros, primando pelos benefícios 
ambientais e turísticos advindos de sua 
existência, se  atendessem à legislação 
pertinente, não permitiriam a presença 
humana em seus domínios, tais como: 
moradias, exploração de recursos naturais, 
residentes, entre outros. Porém, não é o que 
se confirma na análise dos dados (Tabela 1).

 
Tabela 1- Parques nacionais brasileiros com atividade antrópica, Brasil, em 2010 

Região Parnas com presença 
humana 

Tipo de residentes Quantidade de pes-
soas 

N 12 (1) - Moradores não tradicionais, 
grileiros, fazendeiros, garim-
peiros, comerciantes, serin-
gueiros, sobreposição 
às terras indígenas (TI). 
 

Além de duas aldeias, 
cerca de 1.420 famí-
lias de não indígenas. 

 
NE 

 
11 

- Moradores tradicionais; 
invasores; agricultores; qui-
lombolas; agricultores 
em comodato; temporários; 
pequenos fazendeiros. 
 

Cerca de 5.300 pes-
soas e em alguns Par-
nas, a quantidade é 
indeterminada. 

 
SE 

 
11 

- Agricultores familiares; 
posseiros; condomínio resi-
dencial; mineradores; peque-
nos proprietários; 
veranistas de 2a residência. 
 

Cerca de 190 famí-
lias, além de cerca de 
40 residências. 

 
S 

 
10 

- Pequenos proprietários e 
agricultores; posseiros; 
veranistas; pescadores; popu-
lações tradicionais. 

Alguns Parnas não 
possuem dados da 
quantidade; outros 
informaram cerca de 
1.200 pessoas. 
 

CO 03 - Assentados da reforma 
agrária; posseiros, ruralistas; 
pecuaristas. 

Alguns Parnas infor-
maram a presença de 
duas famílias e outros 
não  
possuem estes dados. 

    
Nota: N = Região Norte do Brasil; NE = Nordeste; SE = Sudeste; S = Sul; CO = Centro Oeste 
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Nota-se que, considerando-se os 57 

questionários respondidos pelos Chefes dos 
respectivos Parnas, 47 deles (82,45%) 
informaram possuir presença humana 
instalada dentro dos limites dos Parnas, sendo 
que as principais atividades são o garimpo, 
posse, pesca e assentamentos da reforma 
agrária. Isso contraria o art. 28, da Lei n° 
9.985/00 (do Snuc), o qual deixa explícito 
que “[...] são proibidas, nas unidades de 
conservação, quaisquer alterações, atividades 
ou modalidades de utilização em desacordo 
com os seus objetivos, o seu Plano de Manejo 
e seus regulamentos” (BRASIL, 2000).  

Mesmo não tendo uma estimativa 
financeira de quanto o Brasil deixa de ganhar 
com os parques que não recebem turistas, há 
o ‘prejuízo potencial’, uma vez que o 
ecoturismo e o turismo de aventura são as 
grandes apostas do governo nesse setor. Para 
que tal exploração se concretize, sugere-se o 
fomento à concessão ou terceirização dos 
serviços turísticos nos Parnas que se 
encontrem aptos a isso e, no caso dos ainda 
não aptos, que se acelere sua regularização, 
conforme legislação específica. Alguns deles 
já possuem tal infraestrutura (Tabela 2). 

 
Tabela 2 - Parques Nacionais brasileiros com infraestrutura para atividade turística em 2010* 

                Tipo de infraestrutura 
             UC                Alimentação  Hospedagem Transporte  Outros **  Observação  
-Fernando de No-
ronha  

X   X  

-Serra da Capivara X   X  
-Brasília X     
-Foz do Iguaçu X X X X  
-Ubajara  X     
-Serra do Cipó   X   
-Serra dos Órgãos X   X  
-Tijuca X  X   

Aparados Serra 
-Serra Geral 

X     
 
Sem conces-
sionária 

-Itatiaia  X    
* Conforme informações prestadas pelos chefes dos respectivos Parnas                                                                           
** Incluem um dos elementos: esportes; loja de souvenires; guiamento 
Nota: UC = Unidade de Conservação 

 
Ao se tratar da implantação de um 

Parna e a regularização fundiária, entende-se 
que um dos requisitos básicos para a primeira 
é que a situação fundiária esteja plenamente 
resolvida, pois a implantação de um Parna 
somente poderá ocorrer em área de domínio e 
propriedade da unidade e a unidade deverá 
estar com sua situação fundiária regularizada. 
Tal compreensão encontra embasamento no 
art. 4°, incisos I, II e III, da Lei n° 11.952/09.  

O art. 11, parágrafo 1°, da Lei n° 
9.985/00, deixa claro que o “Parna é de posse 
e domínio públicos, sendo que as áreas 
particulares incluídas em seus limites serão 

desapropriadas, de acordo com o que dispõe a 
lei” (BRASIL, 2000). A partir deste 
pressuposto, demonstrar-se-ão os dados, a 
seguir, baseando-se nas respostas fornecidas 
pelos respectivos chefes dos Parnas. 

Dos 57 parques nacionais brasileiros 
respondentes, 25 (43,86%) não possuem 
planos de manejo. Dos que o possuem, 22 
(68,75%) estão incompletos. O Cadastro 
Nacional de UCs (Relatório Parametrizado) 
do Ministério do Meio Ambiente está 
desatualizado, não possuindo os dados 
principais de cada UC. Os dados existentes 
são poucos e, baseando-se nas respostas dos 
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chefes, se encontram defasados. A questão de 
atualização ou mesmo existência dos 
referidos planos de manejo, bem como os 
Conselhos Consultivos e a relação área do 
Parna/funcionário efetivo, são expostos a 
seguir:  

Região Norte: 14 Parnas 
respondentes, com área total de 
14.479.035,152 ha, 46 funcionários efetivos, 
48 temporários ou terceirizados; seis Parnas 
possuem planos de manejo, sendo um de 
1979, um de 1998, um sem data, dois de 2000 
e um de 2006; dos respondentes, cinco 
possuem Conselhos Consultivos e destes um 
não é ativo. Ao se fazer a divisão da área total 
dos parques nacionais por funcionário 
efetivo, tem-se 1 / 314.761,63 ha.  

Região Nordeste: 15 Parnas 
respondentes, com área total de 1.353.114,26 
ha, 76 funcionários efetivos e 127 
funcionários temporários e, ou, terceirizados; 
nove Parnas possuem planos de manejo, 
sendo dois de 1979, um de 1990, um de 1994, 
dois de 2002 e um de 2003 e um de 2009. 
Quanto aos Conselhos, seis possuem 
Conselhos ativos. A relação de funcionários 
efetivos por área dos parques é de 1 / 
17.804,131 hectares (ha).  

Região Sudeste: 11 Parnas, com uma 
área de 746.620 (ha), 199 funcionários 
efetivos e 439 temporários ou terceirizados. 
Deles, apenas dois não possuem planos de 
manejo, e dos que possuem, um é de 1981, 
um de 1982 e dois de 2002; os outros planos 
são: dois de 2005 e três de 2008. Em relação 
aos Conselhos, sete os possuem ativos dois 
não possuem e dois são inativos. A relação de 
funcionários efetivos por área dos parques é 
de 1 / 3.751,86 ha.  

Região Sul: 11 Parnas respondentes, 
com área total de 525.877,5 ha, possuindo 42 

funcionários efetivos e 145 funcionários 
temporários e, ou, terceirizados. Destes 
Parnas, cinco não possuem planos de manejo 
e dos que o possuem, um é de 2000, um de 
2002, dois são de 2004 e dois são de 2008. 
Destes parques, cinco possuem Conselhos 
ativos, quatro não o possuem e no restante 
eles não são ativos. A relação de funcionários 
efetivos por área dos parques é de 1 / 
12.529,89 ha.  

Região Centro-Oeste: seis Parnas 
respondentes com área total de 482.460 ha, 
com 74 funcionários efetivos e 111 
temporários e, ou, terceirizados. Três deles 
possuem planos de manejo, sendo um de 
1998, um de 2004 e um de 2005. Um deles 
não possui Conselho e dos restantes, dois não 
são ativos. A relação de funcionários efetivos 
por área dos parques é de 1 / 6.519,73 ha.  

Nota-se que existem diversas pendên-
cias em relação à parte administrativa e, ou 
operacional nos parques nacionais brasileiros: 
é pequena a quantidade de funcionários para 
cuidar de toda a área em alguns parques; é 
urgente que se faça a atualização dos planos 
de manejo, pois são estes que direcionam as 
atividades prioritárias para ação nos parques 
e; faz-se importante também uma maior par-
ticipação do Conselho Consultivo nas delibe-
rações dos parques nacionais brasileiros. 

O Artigo 51 da Lei n° 9.985/00 é 
categórico ao afirmar que o Poder Executivo 
Federal submeterá à apreciação do Congresso 
Nacional, a cada dois anos, um relatório de 
avaliação global da situação das unidades de 
conservação federais do País (BRASIL, 
2008). Esse é o chamado Relatório 
Parametrizado e que está defasado e 
incompleto (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Relação de parques nacionais brasileiros por região e Relatório Parametrizado, 
Brasil, em 2010 

REGIÃO 
No  

 Parques 
Nacionais 

Relatório Pa-
rametrizado 
Completo 

Relatório Pa-
rametrizado 
Incompleto 

Relatório Para-
metrizado  
Sem Dados 

N 20 01 04 15 
NE 16  01 01 14 
SE 11  02 05 04 
S 11  01 03 07 

CO 06  01 02 03 
TOTAL 64* 06 15 43 
Percentual 100% 9,38% 23,44% 67,18% 

* Trabalhou-se com 64 Parnas, pois era a quantidade constante no sítio do MMA à época da coleta de dados, 
2009 
Nota: N = Região Norte do Brasil; NE = Nordeste; SE = Sudeste; S = Sul; CO = Centro Oeste 
 

São poucos os parques que possuem 
um Conselho Consultivo, previsto no art. 29 
da Lei n° 9.985/00. A Tabela 4 apresenta a 
relação de parques nacionais por região, que 

possuem Conselhos Consultivos e se os 
mesmos são ou não ativos. Estes dados são 
oriundos da pesquisa realizada por um dos 
autores do presente trabalho. 

 
Tabela 4 - Relação de Parques nacionais brasileiros com conselhos e sua participação (1), Bra-

sil, em 2010 

REGIÃO No de parques 
nacionais 

Possuem 
Conselhos 

ativos 

Não possuem 
Conselhos 

Possuem Conse-
lhos, mas não 

ativos 
N  14 04 08 02 
NE 15 06 08 01 
SUE 11 07 02 02 
SE 11 05 04 02 
CO 06 03 01 02 
TOTAL 57 25 23 09 
Percentual 100% 43,86 40,36 15,78 

(1) Computando apenas os parques nacionais brasileiros respondentes 
 

Neste ponto formulam-se algumas 
indagações: se a legislação fosse realmente 
seguida como deveria ser, o próprio Governo 
Federal, ou os respectivos órgãos 
responsáveis pela condução da área 
ambiental, que incorrendo em uma das 
formas de improbidade administrativa, não 
deveriam ser responsabilizados, pois são os 
“autores principais” dessas improbidades 
quando não legislam para seu cumprimento 
ou legislam sem levar em consideração 
diversos fatores? Indaga-se isso, pois o 
Governo e os órgãos responsáveis pela 
observância dos preceitos legais em relação 

ao meio ambiente são os “tutores” deste 
último, visto o que estatui os inc. I, III e VII, 
do artigo 225 da Constituição Federal de 
1988 (BRASIL, 1988). 

 
CONCLUSÕES 

 
Os órgãos federais e organismos liga-

dos ao meio ambiente, principalmente às UCs 
e, dentro destas, os Parnas, desconhecem no 
todo ou em parte, a problemática existente 
em diversas condições de gestão dos Parnas. 

Há necessidade de regularização da 
situação fundiária das áreas dos Parnas. 



Parques nacionais brasileiros...                                              134 

 

Gl. Sci Technol, Rio Verde, v. 06, n. 02, p.127– 134, mai/ago. 2013. 

Deve-se incentivar a consolidação do 
Conselho Consultivo nos Parnas até a 
implantação do plano de manejo. O Governo 
Federal não leva em consideração a gestão de 
parques que possuem presença humana, para 
que ocorra a efetivação e a concretização 
desses Parnas. 

Há necessidade maior discussão sobre 
políticas turístico-ambientais que priorizem a 
regularização dos Parnas, que possuem 
problemas que necessitam de resoluções rá-
pidas e emergenciais.  

Esse procedimento promoveria 
melhorarias substanciais na infraestrutura de 
apoio turístico, o que estimularia a iniciativa 
privada a buscar concessões e terceirizações 
dos serviços turísticos. 
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