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PRÉFACIO 

 

Quanto custa produzir uma obra de senso crítico? Certamente, somente aqueles que 

conseguem fazê-la saberiam dizer o que tiveram que pagar. No caso do livro 

TUMUCUMAQUE: o “Big Park” e a História do Conservacionismo no Amapá, que 

tive o privilégio de conhecer com antecedência, talvez até possa avaliar parte do preço que 

Marco Chagas teve de pagar: dedicação redobrada, inconformismo perante fatos pouco 

convincentes nas tantas oportunidades de convivência profissional.  

Já na década de 90, quando o estado do Amapá começava a dar seus primeiros passos para 

assumir encargos maiores sobre a política ambiental da região, lá estava o jovem Marco 

participando com firmeza de toda organização institucional e funcional reinantes. 

Os anos passaram, mas o dileto amigo não parou de se envolver com as questões 

ambientais de nosso Amapá. Sempre preocupado em melhor entender e responder as tantas 

indagações que fazem parte das discussões ambientais, procurou na especialização 

acadêmica ampliar cada vez mais tudo aquilo que o Pai Criador lhe tinha colocado à 

disposição. E, o resultado, não poderia ser diferente: uma análise de nível da participação 

do estado do Amapá na questão ambiental brasileira, aguçada pelo espírito crítico de quem 

acompanha a situação ora como observador, ora como protagonista. 

Já numa primeira leitura de TUMUCUMAQUE: o “Big Park” e a História do 

Conservacionismo no Amapá tem-se a nítida sensação da riqueza documental da obra, 

ilustrada pela busca incessante de argumentos e provas que demonstram a preocupação 

com a autenticidade da informação. Relendo-a, vai-se aprendendo que, apesar do pouco 

tempo de envolvimento do Estado com a questão ambiental, tem-se a partir de agora muito 

a conhecer caso queiramos discuti-la com procedência. Já estava na hora de termos à 

disposição, informações tão procedentes sobre os acontecimentos que acercaram e 

continuam acercando a questão ambiental no Amapá. E, isto, TUMUCUMAQUE: o “Big 

Park” e a História do Conservacionismo no Amapá, oferece da primeira a última 

página. Análise isenta ou espirituosa adornada por ricas narrativas históricas dos fatos. 

Ao que parece esta foi a maior intenção do autor, que no uso de suas qualificações busca 

oferecer uma grande oportunidade para adentrar à própria história do ambientalismo em 

nosso Estado, atualizando e revisando posturas e conceitos ainda poucos fundamentados. 

TUMUCUMAQUE: o “Big Park” e a História do Conservacionismo no Amapá, 

também é um oportuno convite ao envolvimento co-responsável em torno das decisões 

políticas que promoveram profundas transformações na autonomia territorial do próprio 

Estado. A bem da verdade, ao trazer para o conhecimento público discussões acadêmicas 

que alicerçam a grande base do pensamento ambientalista no mundo, passa-se a ter na 

referida obra um importante referencial para orientar futuras decisões sobre o ambiente 

natural do Amapá e de suas populações associadas. 

Assim, da mesma maneira que Marco me deu a satisfação da primeira leitura de sua obra, 

quero reparti-la com todos aqueles que direta ou indiretamente estejam interessados no 

futuro deste Estado, indicando-a como base de informação e como fonte de reflexão sobre 

os caminhos da conservação ambiental no Amapá. 

 

Benedito Vitor Rabelo 

 Macapá-Amapá, 01/11/2007 
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APRESENTAÇÃO 

 

Em 2002 ainda exercia a função de representante da extinta Secretaria de Coordenação da 

Amazônia, do Ministério do Meio Ambiente no Amapá, oportunidade que me foi 

concedida pela antropóloga Mary Allegretti. Naquele ano, assim como nas últimas duas 

décadas, a Amazônia era mais uma vez objeto das estatísticas alarmantes de desmatamento 

anunciadas em ares de denúncia pelos principais meios de comunicação do planeta, da 

revista Time ao site do jornalista Correa Neto (www.correaneto.com.br). Até então 

nenhuma novidade, pois desde 1988 quando o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - 

INPE começou a calcular o desmatamento da floresta amazônica, as taxas anuais têm sido 

incrementadas na mesma proporção da ineficiência dos instrumentos de gestão ambiental 

aplicados pelas instituições públicas. A única novidade, e acompanhei sopros dessa triste 

passagem, é o fato da Amazônia transgredir na gestão ambiental de uma condição de 

“sujeito” para a condição de “objeto” da história, com a devida vênia do educador Paulo 

Freire. 

2002 também era o ano da Conferência Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, 

realizada na cidade de Joanesburgo, na África do Sul, berço do aparthaid britânico e do 

líder de contraposição, Nelson Mandela. Os avanços dos dez anos de gestão ambiental sob 

a égide das Nações Unidas a partir da ECO 92 deveriam ser avaliados em Joanesburgo. A 

Amazônia, como uma das regiões que ainda abrigam remanescentes de floresta tropical 

sobre o planeta, seria uma das “estrelas” da conferência, considerando um maior 

entendimento científico sobre a importância das florestas para a regulação do clima do 

planeta. A Amazônia perdendo anualmente 18.000 km
2 

de floresta, de um total acumulado 

de mais de 700.000 km
2 

(quase cinco vezes a área do Estado do Amapá) e o Brasil 

entrando para o ranking dos maiores emissores de CO
2
 do planeta, o que o Governo 

Brasileiro teria a mostrar de avanço em Joanesburgo?  

De Joanesburgo 2002 a Amazônia 2007 muitas coisas aconteceram. O apartheid 

atravessou o oceano e Mandela não existe por aqui. Chico Mendes chegou ao poder e os 

movimentos sociais trocaram a floresta pelos gabinetes de Brasília. O Tumucumaque foi 

descoberto pelos biólogos conservacionistas e tornou-se mais um parque “made in USA”.  

22 de agosto de 2007. Até esta data o IBAMA deveria ter elaborado e entregue à sociedade 

o Plano de Manejo do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque
1
, conforme 

determina a lei que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

– SNUC. Mas, como declama Renato Russo: “...ninguém respeita a constituição, mas 

todos acreditam no futuro da nação...” Esse aspecto legal prefiro deixar para um debate 

oportuno, pois não sei se a existência do Plano de Manejo do Parque mudaria alguma coisa 

na trajetória dos descumprimentos das políticas públicas construídas para a região ou 

mesmo como afirma o professor Armando Mendes ao ser indagado sobre seus resultados: 

“nada!”  

Entretanto, o próposito deste trabalho não é criticar as instituições e seus descaminhos, 

pois isso poderia me levar a cometer injustiças, principalmente com muitos 

conservacionistas libertários que ousam em descumprir o receituário cartesiano da 

“racionalidade” do conhecimento ocidental, quebrando tradições positivistas e lineares de 

pensar. A maior intenção aqui é ofertar, sem nenhuma prisão ao determinismo científico, 

uma reflexão sobre os conhecimentos rivais que sustentam o debate ambiental, com ênfase 

para o processo histórico de criação de áreas protegidas no Amapá e em especial do maior 

parque de floresta tropical do planeta: O PARQUE NACIONAL MONTANHAS DO 

TUMUCUMAQUE, o “BIG PARK”. 

                                                 
1
 O Plano de Manejo do Parque do Tumucumaque (2009) encontra-se no site do Instituto Chico Mendes. 



3 

 

1. UMA ANÁLISE DAS TEORIAS, DOS DISCURSOS E DAS PRÁTICAS DE 

GESTÃO AMBIENTAL NA TERRA DO TUMUCUMAQUE 

Os fundamentos teóricos da gestão ambiental destacam as conferências da Organização das 

Nações Unidas - ONU realizadas para discussão de problemas ambientais globais - 

Estocolmo 1972, Rio de Janeiro 1992 e Joanesburgo 2002
2
 -, com ênfase para as 

mudanças climáticas e perda da biodiversidade, conseqüências do modelo de 

desenvolvimento econômico adotado pelas nações industrializadas do Norte. Como 

resultado das conferências da ONU, nas três últimas décadas, intensificou-se em todo 

mundo a criação de instituições com atuação na área ambiental. Estas instituições, 

influenciadas por correntes do pensamento ambiental, passaram a adotar diferentes 

instrumentos de gestão para amenizar os impactos das atividades degradadoras do meio 

ambiente e das relações desiguais Norte-Sul quanto ao acesso aos benefícios dos serviços 

ambientais. 

Entre as correntes do pensamento ambiental que têm influenciado a construção de políticas 

para o setor, destacam-se o conservacionismo
3
 e o socioambientalismo. Esse parece um 

debate ultrapassado, pois como descreve Rojas
4
:  

 

A Cúpula da Terra, realizada no Rio de Janeiro em 1992, ao promulgar o 

desenvolvimento sustentável, adentrou-se definitivamente na intricada trama do 

ambiental e do social, acabando por reconhecer a pobreza, a miséria e as 

desigualdades dos grupos populacionais como problemas ambientais, tão 

ambientais quanto a erosão, a desertificação, o desmatamento e a contaminação.  

 

Mas, como acredito que o conhecimento se constrói pela negação da lógica e da razão 

indolente, não consigo resistir à algumas provocações. 

 

Conservacionismo 

A compreensão da evolução do conservacionismo encontra na obra de Keith Thomas
5
, 

sobre as mudanças de atitudes do homem em relação ao mundo natural na Inglaterra do 

século XVI ao século XVIII, uma importante referência. Destaca esse autor, que até o 

século XVIII predominava a visão imperativa de que o homem estava acima da natureza, 

sobretudo dos animais, seres considerados inferiores e desprovidos de inteligência, assim 

como os pobres, negros, índios, mulheres e irlandeses. Data da Inglaterra do século XVII a 

criação de reservas de caça para uso exclusivo da nobreza, “pois os animais existem para 

servir ao homem”, acrescenta em sua obra Keith Thomas. 

A partir do século XVIII, a crescente redução da qualidade de vida nas cidades da 

Inglaterra decorrente do processo de industrialização e crescimento populacional associado 

à conversão de paisagens naturais pela expansão da fronteira agrícola, desperta a 

valorização do mundo natural. A opção do campo, onde o contato do homem com o mundo 

natural é harmonioso e pacífico e a qualidade de vida tida como sinônimo de vida simples 

e humilde equivalente àquela das comunidades campestres e pastoris, introduz os 

fundamentos dos conceitos de conservação e de “equilíbrio” entre homem e natureza. 

Nessa época surgem as primeiras práticas de conservação da natureza por meio da 

                                                 
2
 A Rio+20 motiva novas análises sobre a gestão ambiental, seus avanços e desafios. 

3
 Os termos conservacionismo e preservacionismo se igualam, pois, apesar da legislação os diferenciar, não 

encontrei argumentos convincentes para não tratá-los como sinônimos.  
4
 ROJAS, Luisa Iñiguez. Lo Socioambiental y el bienestar humano. Revista Cubana de Salud Pública. 22 

(1), 1996.  
5
 THOMAS, Keith. O Homem e o Mundo Natural: mudanças de atitude em relação às plantas e aos 

animais (1500-1800). Tradução João Roberto Martins Filho. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. 



4 

 

instituição de santuários privados da nobreza e posteriormente pelo aparecimento de 

movimentos naturalistas que aderem ao vegetarianismo como forma de repudiar o 

consumo de carne de animais abatidos com crueldade. 

A idéia de criação de áreas protegidas é uma das mais antigas estratégias de gestão 

ambiental em todo o mundo. Está associada à práticas do conservacionismo, corrente 

ambiental cuja história de concepção remonta a Europa do século XVI e consolida-se 

definitivamente como política ambiental nos EUA no final do século XIX com a criação de 

vários parques nacionais, como o Parque Nacional de Yellowstone (1872), o Parque 

Nacional de Yosemite (1890), entre outros, a maioria na parte oeste do território norte-

americano, onde as populações indígenas foram dizimadas pelo povoamento “civilizado”. 

Os Parques Nacionais dos Estados Unidos foram criados para conservar santuários naturais 

e proteger paisagens exuberantes, transformando-se gradativamente em símbolos do 

conservacionismo no mundo inteiro.  

O conservacionismo também desperta críticas. Pascal Acot
6
, por exemplo, ao fazer 

referência às intervenções do homem sobre o ambiente natural que ocorrem de forma 

crescente entre o fim do século XIX e o início dos anos 70, principalmente pelo 

estabelecimento de áreas protegidas, comenta o fato de que esse processo seria mais uma 

manifestação visionária de conservadores que pregam o retorno ao sagrado, onde a 

natureza é objeto de reverência religiosa. Essa posição seria reafirmada no século XX 

através da ação conservacionista que defende o domínio do conhecimento sobre os 

ecossistemas, tendo principalmente biólogos e ecólogos materialistas, herdeiros do 

pensamento cartesiano como principais representantes.  

O antropólogo Antonio Carlos Diegues
7
 distingue duas linhas do pensamento 

conservacionista: a ecologia profunda e a biologia da conservação.  

A ecologia profunda surgiu no início da década de 70 e seguiu uma linha biocêntrica, com 

influência espiritualista ou religiosa. Vê o homem como mais uma parte da teia da vida e 

defende princípios éticos para reger as relações homem-natureza. O físico Fritjof Capra
8
, 

com base em princípios eco-filosóficos, faz uma relação da ecologia profunda com a 

chamada filosofia perene das tradições espirituais, quer falemos a respeito da 

espiritualidade dos místicos cristãos, dos budistas, ou da filosofia e cosmologia subjacentes 

às tradições nativas norte-americanas. Conceitua ainda uma outra vertente da ecologia - a 

rasa – que segundo esse autor é antropocêntrica, ou centralizada no ser humano, vendo a 

natureza apenas pelo valor instrumental, ou de “uso”.  

A biologia da conservação é uma disciplina científica que nasceu no final dos anos 60, com 

o objetivo de associar ciência e gestão ambiental. Segundo Antonio Carlos Diegues, a 

biologia da conservação tem uma visão reducionista do conceito de meio ambiente, pois o 

considera somente segundo uma dimensão exclusivamente biológica ou natural. As 

práticas dessa filosofia conservacionista são consideradas como autoritárias e estão 

associadas à criação de Parques Nacionais, tendo como prepostos agências 

conservacionistas internacionais, como a União Internacional para a Conservação da 

Natureza – IUCN (sigla em inglês de International Union for Conservation of Nature) e o 

                                                 
6
 ACOT, Pascal. História da Ecologia. Tradução de Carlos Gomes. Rio de Janeiro: Campus, 1990. 

7
 DIEGUES, Antonio Carlos. Etnoconservação da Natureza: Enfoques Alternativos. In: Etnoconservação: 

novos rumos para a proteção da natureza nos trópicos. Antonio Carlos Diegues (org.). São Paulo: 

Hucitec/Nupaub-USP,  2000. 
8
 CAPRA, Fritjof. As Conexões Ocultas: ciência para uma vida sustentável. Tradução Marcelo Brandão 

Cipolla. São Paulo: Editora Cultrix, 2002. 
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Fundo Mundial para a Natureza – WWF (sigla em inglês de World Wide Fund for 

Nature)
9
.  

Em contraposição, os conservacionistas John Terborgh e Carel Van Schaik
10

 afirmam que 

o mundo necessita de parques. Mesmo reconhecendo erros do passado, refutam as posições 

de alguns sócioambientalistas que consideram o estabelecimento de parques em países em 

desenvolvimento uma forma de imperialismo cultural e de futuro econômico duvidoso. “O 

mundo globalizado é um mercado livre e aberto de valores culturais e além do mais os 

benefícios dos parques para a coletividade são considerados superiores aos ônus que 

recaem sobre as populações afetadas”, argumentam os conservacionistas.  

 

Os “Big Parks” em Áreas de Floresta Tropical no Planeta 

Parques Nacionais País Área (Km
2
) 

Tumucumaque 

Salonga 

Parima-Tapirepec 

Kaa-iya 

Canaima 

Gunung Lorentz 

Jaú 

Pico da Neblina 

Madidi 

Manu 

Brazil 

Congo 

Venezuela 

Bolívia 

Venezuela 

Indonesia 

Brazil 

Brazil 

Bolívia 

Peru 

38.670 

36.560 

34.420 

34.411 

30.000 

25.050 

22.720 

22.000 

18.957 

17.000 

Fonte: Organizado pelo autor 

 

Socioambientalismo 

Enquanto o conservacionismo tem uma forte ligação com as ciências naturais, sobretudo a 

biologia, o socioambientalismo pode ser interpretado como o encontro da sociologia com a 

questão ambiental. O socioambientalismo vê os seres humanos primeiramente como seres 

sociais, não como espécie diferenciada. Critica a noção de Estado e propõem uma 

sociedade democrática, descentralizada e baseada na propriedade comunal de produção. 

Diferentemente do conservacionismo, o socioambientalismo procura analisar as 

características e os padrões culturais das organizações sociais envolvidas, como 

promotores ou afetados pela atual crise ecológica e estimular a construção social de 

políticas ambientais.  

Uma das vertentes do sócioambientalismo na Amazônia pode ser associada à atuação dos 

movimentos de populações tradicionais, principalmente dos seringueiros acreanos, que 

divergiram das formas de dominação exploradora e antiecológica dos fazendeiros sulistas, 

contrapondo-se através da organização dos trabalhadores em defesa dos direitos de viver 

num “seringal sem patrão”. Esses movimentos na Amazônia podem ser percebidos como 

uma alternativa social do pensamento ambiental, que não se enquadram tão somente às 

                                                 
9
 Para aprofundar: DIEGUES, Antonio Carlos. (Org.) A ecologia política das grandes ONGs 

transnacionais conservacionistas. São Paulo: NUPAUB-USP, 2008, 193 p.  
10

 TERBORGH, John; SCHAIK, Carel Van. Por que o Mundo Necessita de Parques. In: TERBORGH, John 

et al. (orgs.). Tornando os Parques Eficientes: Estratégias para a conservação da natureza nos trópicos. 

Curitiba : Ed. UFPR/Fundação O Boticário, 2002. P. 31-32. 
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práticas do conservacionismo voltadas para a manutenção da natureza selvagem – 

wilderness -; nem tampouco a nenhum processo desenvolvimentista da economia vigiada 

pelos regulamentos ambientais públicos.  

Antonio Carlos Diegues considera vários movimentos sociais da Amazônia como 

movimentos que seguem a filosofia do socioambientalismo, incluindo o Conselho 

Nacional dos Seringueiros - CNS e os Movimentos Indígenas, entre outros. Entretanto, o 

caráter de diferenciação dessa vertente socioambientalista está no fato de que esses 

movimentos têm um tempo social com especificidades subjetivas locais que se contrapõem 

e resistem ao tempo cronológico da racionalidade da produção do capitalismo que tenta 

implantar na Amazônia um modelo de desenvolvimento baseado na exploração extensiva 

dos recursos naturais e humanos. Essa vertente ligada às lutas sociais travadas pelo 

movimento dos seringueiros da Amazônia contra a destruição da floresta pelos fazendeiros 

migrantes do sul do País, obteve grande aderência social, influenciando na formulação de 

políticas públicas materializadas através da criação das Reservas Extrativistas - RESEXs, 

modalidade de área protegida regulamentada pelo Decreto 98.897, de 30 de janeiro de 

1990. 

Diferentemente das práticas ditas desenvolvimentistas, que vêem a floresta como 

empecilho à produção econômica, a corrente socioambientalista tem um bom exemplo na 

Amazônia acreana com o movimento liderado pelo seringueiro Chico Mendes, ao defender 

uma gestão diferenciada para a floresta baseada no uso coletivo da terra e na exploração 

sustentável dos recursos naturais, dissociada dos mecanismos patronais clássicos. Mary 

Allegretti
11

 comenta que a história do movimento dos seringueiros do Acre demonstra que 

quando essas populações constituem grupos sociais organizados em uma causa ambiental, 

conseguem influenciar a formulação de políticas públicas e conquistar espaço de poder 

político. 

 

Conservacionistas X Socioambientalistas: Um falso dilema? 

No Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação realizado em Curitiba, em 2004, um 

representante da ONG Conservação Internacional ao ser indagado em plenária por este 

autor sobre o que pensa das Reservas Extrativistas, assim se manifestou: “as Reservas 

Extrativistas são criadas sem critérios técnicos e não garantem a conservação da 

biodiversidade”. 

O embate entre conservacionistas e socioambientalistas demanda reflexões no sentido de 

caminhar para novos diálogos e novas institucionalidades vocacionadas para reinventar a 

gestão ambiental rumo a sua emancipação dos modelos colonizadores. A percepção da 

importância em ampliar a integração, não tão simples como aparenta, entre as ciências 

naturais - de fundamentos biológicos-conservacionistas - e as ciências sociais – de 

fundamentos antropológico-socioambientalistas, pode significar a ruptura do paradigma de 

uma gestão ambiental imperativa de comando e controle, de alto custo operacional e baixa 

eficiência na região amazônica, para uma gestão ambiental baseada em processos 

sustentáveis. Mas, isso é possível? Como colocar em prática?  

Juliana Santilli
12

 resgata a história jurídica da tramitação da lei que instituiu o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, refletindo sobre a necessidade de 

articulação entre biodiversidade e sociodiversidade enquanto um novo paradigma que 

                                                 
11

 ALLEGRETTI, Mary Helena. A Construção Social de Políticas Ambientais: Chico Mendes e o 

Movimento dos Seringueiros. Tese (Doutorado) – Centro de Desenvolvimento Sustentável, Universidade de 

Brasília, 2002. 
12

 SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e Novos Direitos: proteção jurídica à diversidade biológica e 

cultural. São Paulo : IEB/ISA, 2005. 
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denomina socioambiental. O sociólogo Boaventura de Sousa Santos, mesmo reconhecendo 

a emergência de um novo naturalismo – a sociobiologia – de sentido reducionista, 

considera a aproximação das ciências naturais às ciências sociais como um período de 

transição de paradigmas que requer novas formas de conhecimento e saberes ou uma 

ecologia de saberes. Para Boaventura, a ecologia de saberes é um conjunto de 

epistemologias que partem da possibilidade da diversidade e da globalização contra-

hegemônicas e pretendem contribuir para as credibilizar e fortalecer
13

. 

O Sistema Nacional de Unidade de Conservação – SNUC não me parece apontar para uma 

ecologia de saberes. Mantém conservacionistas (Unidades de Conservação de Proteção 

Integral) e socioambientalistas (Unidades de Conservação de Uso Sustentável) em campos 

rivais, recrudescendo um “falso dilema” que tem gerado perdas para ambas correntes, 

muito mais pelas indiferenças no trato do objeto das ciências (naturais e sociais), do que 

propriamente pela causa comum que os unem: a manutenção da terra como um lugar 

diverso e digno à vida humana.  

Considero que a idéia de que a presença humana representa uma ameaça à diversidade 

biológica é aparentemente superada pelos conservacionistas. Mas existem recaídas, como a 

posição extremista e pouco colaborativa dos conservacionistas John Terborg e Carlos 

Peres
14

 ao afirmarem que “a presença de comunidades permanentes de extratores, 

indígenas ou não, dentro do núcleo de terras com a natureza preservada é antiética para a 

meta de conservação...”, ou ainda nas palavras “duras” de Marc Dourojeanni
15

:  

...os socioambientalistas também têm sido a causa de muitos dos principais 

problemas com relação ao estabelecimento e manejo dos parques. Seduzidos 

pela generosa, mas pouco palpável fascinação do conceito de “desenvolvimento 

sustentável, e lamentavelmente ignorantes sobre os processos biológicos, alguns 

socioambientalistas são atualmente os principais defensores da extinção dos 

parques, frequentemente descritos por eles como “instituições-dinossauro”. 

Muitas organizações socioambientalistas também promovem a “utilização 

sustentável” dos parques pelas “populações tradicionais”, enquanto ignoram as 

tremendas dificuldades e os riscos que essas concessões representam para os 

parques. Os socioambientalistas também são responsáveis pelo crescimento 

explosivo das áreas protegidas “brandas” onde, na teoria, o desenvolvimento 

caminharia junto com a conservação. 

 

Thomas Kuhn
16

 analisa tais antagonismos, comentando que uma comunidade científica é 

formada pelos praticantes de uma especialidade científica e que a comunicação entre 

comunidades científicas distintas é árdua, freqüentemente resultando em mal-entendidos e 

desacordos significativos. Pesquisas no campo da etnoconservação têm possibilitado a 

incorporação de temas sociais na discussão sobre a conservação da natureza, demonstrando 

que a biodiversidade não é somente um fenômeno natural, mas também cultural. Essa 

constatação pode significar um campo de transposição entre correntes ambientais, 

demonstrando que a gestão ambiental é um processo de construção social e seus 

                                                 
13

 SOUSA SANTOS, Boaventura. A Gramática do Tempo: para uma nova cultura política. São Paulo: 

Ed Cortez, 2006. 
14

 TERBORGH, John; PERES, Carlos. O Problema das Pessoas nos Parques. In: TERBORGH, John et al. 

(orgs.). Tornando os Parques Eficientes: Estratégias para a conservação da natureza nos trópicos. 

Curitiba : Ed. UFPR/Fundação O Boticário, 2002. p. 334-346. 
15

 DOUROJEANNI, Marc. Vontade Política para Estabelecer e Manejar Parques. In: TERBORGH, John et 

al. (orgs.). Tornando os Parques Eficientes: Estratégias para a conservação da natureza nos trópicos. 

Curitiba : Ed. UFPR/Fundação O Boticário, 2002. p. 351. 
16

 KUHN, Thomas. A Estrutura das Revoluções Científicas. São Paulo : Ed. Perspectiva, 1982. 
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instrumentos devem ser aplicados em função de cada realidade e contexto, como se pode 

observar nos ensinamentos de Márcio Ayres17
). 

“Algumas pessoas ainda pensam que podem proteger as reservas somente com 

guardas, mas isto já se mostrou insuficiente. Um envolvimento mais amplo da 

população é necessário para a conservação ser um sucesso, além de investimentos a 

longo prazo em educação, saúde e participação política”. (Frase estampada na 

entrada da Reserva José Marcio Ayres, no Mangal das Garças, em Belém-Pará)  

 

A (Des)construção da Biodiversidade  

O conceito de biodiversidade, até então hegemônico da biologia, deve ser desconstruído
18

 

para permitir novos olhares sobre a conservação da biodiversidade nos trópicos. Tenho a 

impressão que esses novos olhares sobre o uso do termo biodiversidade para a Amazônia 

emergiu através das provocações da professora Bertha Becker, que a frente do time dos 

demais cientistas de formação disciplinar, sempre chamou atenção em seus textos para os 

problemas que permeiam o desenvolvimento regional:  

O grande problema da Amazônia não é diverso do grande problema do Brasil: a 

questão social. A diferença é que ela possui um fantástico patrimônio natural 

que não sabemos ainda como utilizar respeitando sua cultura e a própria 

natureza.
19

 

 

Tal “entendimento de raiz” permitiu a Becker introduzir um debate oportuno sobre a 

biodiversidade amazônica e invadir campos até então antagônicos: “Na interface da bio-

sócio-diversidade e das redes configuram-se níveis de complexidade territorial com 

tempos-velocidades igualmente diferenciados, que constituem a base para o 

desenvolvimento regional responsável”
20

. 

O sociólogo Boaventura de Sousa Santos considera a biodiversidade uma área de 

controvérsia e de conceito em permanente reinterpretação. Baseado em textos do 

colombiano Arturo Escobar, Boaventura identifica quatro correntes de entendimento sobre 

biodiversidade
21

: 

1. A visão “globalocêntrica” ou hegemônica, centrada no tema da gestão dos recursos da 

biodiversidade, como a criação de Unidades de Conservação de Proteção Integral e 

defendida por instituições globais, incluindo o Banco Mundial, o G8 e várias ONGs 

sediadas nos países ricos, como a World Conservation Union, o Word Resources Institute – 

WRI e o World Wildlife Fund – WWF. 

2. Uma perspectiva nacional, que procura negociar os termos dos tratados e estratégias 

para a biodiversidade em função do que define como interesse nacional. 

                                                 
17

 O pesquisador Marcio Aires coordenou uma das mais extraordinárias experiências de gestão ambiental na 

Amazônia, em Mamirauá, no Estado do Amazonas. Mamirauá foi decretada como Estação Ecológica em 

1990 e convertida em Reserva de Desenvolvimento Sustentável em 1996, comprovando a tese de que sem o 

envolvimento da população local a conservação é inviável na Amazônia.  
18

 Argumentação teórica fundamentada nas teses sobre a “dominação simbólica”, do sociólogo francês Pierre 

Bourdieu (PIERRE, Bourdieu. O Poder Simbólico. 3ª ed. São Paulo: Ed. Bertran Brasil, 2000).
18

.  
19

 Bertha Becker em entrevista a Revista VEJA, Edição Especial de 12/10/2005.  
20

 BECKER, Bertha. A Amazônia pós ECO-92: Por um desenvolvimento regional responsável. In: Para 

Pensar o Desenvolvimento Sustentável. Marcel Bursztyn (org.). 2ª Ed. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1994. 
21

 SOUSA SANTOS, Boaventura (org.). Semear Outras Soluções: os Caminhos da Biodiversidade e dos 

Conhecimentos Rivais. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.  
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3. A visão “biodemocrática”, defendida por ONGs dos países pobres que se articulam em 

rede para reivindicar garantias de direitos coletivos sobre saberes locais da biodiversidade 

e apontam para os países do Norte como palco das verdadeiras ameaças à biodiversidade. 

4. A perspectiva da autonomia cultural que critica o conceito de biodiversidade enquanto 

construção hegemônica e defende formas de desenvolvimento baseadas na cultura e em 

projetos de vida associados a lugares, de modo a contrariar orientações etnocêntricas. 

 

Não há dúvida alguma de que a conservação da biodiversidade do mundo surgiu nos países 

do Norte, como também as raízes da crise de sua destruição, como afirma a física, filósofa 

e feminista indiana Vandana Shiva
22

. Não há dúvida também que o controle da 

biodiversidade não está nos países que a detém e sim naqueles que a manipulam. Acontece 

que... 

Depois de séculos em que o Sul geneticamente rico contribuiu com recursos 

biológicos gratuitos para o Norte, os governos do Terceiro Mundo não estão 

mais dispostos a ver sua riqueza biológica ser levada de graça e revendida ao 

Terceiro Mundo por preços exorbitantes sob a forma de sementes “melhoradas” 

e pacotes de remédios. Do ponto de vista do Terceiro Mundo, é exatamente 

injusto que a biodiversidade do Sul seja tratada como “herança comum da 

humanidade” e o fluxo de mercadorias biológicas que volta para cá seja de 

artigos patenteados, cotados e tratados como propriedade privada de grandes 

empresas do Norte (Vandana Shiva, 2003:113). 

 

Entre meus papeis amarelados, mas não grilados
23

, resgatei uma “guerra de titãs” sobre o 

debate acerca dos benefícios e beneficiários pelo uso da biodiversidade:  

O VERDADEIRO PROBLEMA DA 

BIOPIRATARIA
24

 

Thomas Lovejoy 

A biopirataria vem recebendo alguma atenção na 

imprensa brasileira e chegou a ser assunto de uma CPI, 

presidida pela deputada Socorro Gomes, do Pará. É um 

assunto complicado e vulnerável à muita confusão. É 

importante compreendê-lo tanto no seu contexto 

histórico quanto no científico. 

A perda do monopólio sobre um recurso genético ou 

um uso específico dele pode ser calamitosa, como no 

colapso do boom da borracha no Brasil. É importante 

compreender, porém, que o livre movimento de 

recursos biológicos foi, no passado, essencialmente 

normal. Sem ele, a culinária italiana não teria o molho 

de tomate ou a polenta e um churrasco brasileiro não 

teria carne de boi, porco ou galinha.  

A Convenção sobre a Diversidade Biológica foi 

assinada no Rio, em 1992, para conservar os recursos 

biológicos e proteger os interesses exclusivos, inclusive 

as excitantes oportunidades inerentes à diversidade 

biológica nesta era da biotecnologia nascente. 

O Brasil, como país com a maior diversidade biológica, 

PROTECIONISMO INTELIGENTE
25

 

Isaias Raw  

Thomas Lovejoy, biólogo da Smithsonian 

Institution, autor de artigo recentemente publicado 

pela Folha (pág. 1-3, 18 de janeiro), é um velho 

explorador da biodiversidade amazônica. 

Em 1993, o governo do Estado do Amazonas 

lançou a primeira iniciativa de preservar a 

biodiversidade da região, acoplada à pesquisa para 

seu aproveitamento. Fui um dos criadores da 

Fundação para a Conservação da Biodiversidade 

da Amazônia. Lovejoy, então subsecretário de 

Estado do Interior dos EUA, veio por conta própria 

à reunião do nosso conselho e propôs que 

desistíssemos de montar um laboratório para 

investigar a biodiversidade. Infelizmente, a FCBA 

não vingou. 

No ano passado, uma nova iniciativa surgiu do 

Ministério do Meio Ambiente: o Probem 

(Programa Brasileiro de Ecologia Molecular para o 

Uso Sustentável da Amazônia). Esse programa, 

com o apoio de outras organizações oficiais, 

deverá estabelecer um laboratório para a pesquisa 

                                                 
22

 SHIVA, Vandana. Monoculturas da Mente: perspectivas da biodiversidade e da biotecnologia. São 

Paulo: Gaia, 2003. 
23

 O nome, ''grileiro'', surgiu pelo antigo artifício de confinar os títulos falsos numa caixa cheia de grilos: os 

insetos liberam uma substância que amarela e corrói o papel, dando-lhe uma aparência de velho.  
24

 Publicado na Folha de São Paulo, edição de 18.01.98. 
25

 Publicado na Folha de São Paulo, edição de 26.01.98. 
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tem muito a ganhar conservando esses recursos e 

encontrando maneiras de explorar seu potencial. Sou, 

há muito, forte defensor dessa idéia, e o mesmo vale 

para o embaixador brasileiro em Washington, Paulo 

Tarso Flecha de Lima. O Instituto de Biotecnologia de 

Manaus, anunciado pelo ministro Israel Vargas, é 

apenas um primeiro passo nessa direção. 

A nova lei brasileira de propriedade intelectual é um 

aspecto importante. Embora os EUA advoguem 

fortemente a adoção de uma legislação desse tipo por 

ela ampliar os atrativos do Brasil como mercado para 

exportações, a lei vale muito mais para o Brasil. 

A proteção à propriedade intelectual é um incentivo 

crucial à inovação. Sem ela, muito menos inovações 

acontecem; é provavelmente por isso que ainda não 

existe uma importante indústria da biotecnologia no 

Brasil. Em última análise, a lei conduzirá a múltiplas 

oportunidades de exportação no país. 

As preocupações com a biopirataria tendem a 

confundir o comércio ilegal de espécimes para 

colecionadores amadores, a troca deles para pesquisa 

biológica e a exportação ilegal de material genético 

para bioprospecção (procura de moléculas úteis à 

medicina etc.). 

No primeiro caso, sempre houve comércio ilegal para 

colecionadores amadores -por exemplo, borboletas 

raras. A Convenção sobre Comércio Internacional de 

Espécies Ameaçadas e outros instrumentos legais 

tratam desse problema. É evidente que essas práticas 

devem ser combatidas resolutamente, mas nenhum 

cientista profissional dono de seu juízo se envolveria 

nelas. 

Os cientistas que procuram classificar a vida na Terra 

devem trabalhar com os seguintes dados: 1) Nenhum 

país tem um conjunto completo de especialistas sobre 

todos os grupos de organismos; 2) a maior parte das 

coleções acumuladas ao longo dos séculos está em 

organizações dos países industrializados. 

É simplesmente impossível classificar a flora e a fauna 

do Brasil sem trocar espécimes. Há severos 

regulamentos governando essas trocas. Se a capacidade 

de enviar espécimes fosse anulada, o estoque de 

biodiversidade brasileira seria solapado, e o potencial 

da biotecnologia brasileira, seriamente truncado. 

As probabilidades de um cientista profissional 

estrangeiro levar material vegetal com uma cura 

importante para a Aids ou o câncer são, hoje, muito 

baixas. Primeiro, porque é muito difícil esconder uma 

atividade ilegal como essa, e há sanções legais contra 

ela. Segundo, é tecnicamente dificílimo fazê-lo sem 

usar instalações de laboratório no Brasil. Isso 

implicaria o envolvimento de uma instituição 

brasileira, o que não é possível sem licenças e 

convênios. 

O cientista individual interessado em garantir acesso 

continuado ao Brasil para seu trabalho tem todo o 

interesse em cumprir as leis brasileiras. Nenhuma 

instituição estrangeira envolvida em um convênio 

gostaria de colocar em risco suas possibilidades de 

longo prazo ou aprovaria tacitamente comportamento 

irregular de seus cientistas. 

da biodiversidade, articulado com as universidades 

da região e os institutos de pesquisas do Centro-

Sul por intermédio do Instituto Butantan. A 

iniciativa, que conta com apoio federal, é mais 

ameaçadora -e eis Lovejoy de volta à carga. 

Com muita frequência, recebemos empresas 

estrangeiras, universidades e instituições 

científicas com quem mantemos contratos. Elas 

recorrem ao Butantan e a outros institutos, 

propondo acordos para colher e levar exemplares 

da nossa biodiversidade. 

Foi assim que uma enorme multinacional propôs 

pagar US$ 5.000 por 20 escorpiões. Por R$ 20, 

poderiam comprá-los de meninos de rua -mas 

desejavam a declaração legal de que uma 

instituição oficial autorizara a retirada desses 

escorpiões, permitindo o uso de produtos criados 

com base nos compostos existentes nesses animais. 

Outra múlti propôs, simplesmente, sair pela Mata 

Atlântica para colher amostras de 

microorganismos e fungos. 

Todavia autorizar a transferência pura e simples 

das espécies, que é a proposta de Lovejoy, é como 

dar a chave do cofre de um banco sem saber seu 

conteúdo. Será que as empresas serão honestas ao 

informar sobre suas pesquisas? Garantirão a 

participação do Brasil nas patentes? O país não 

recebe nada da Wellcome pelo catropil, derivado 

de uma toxina da jararaca. 

O Brasil não deve ser tratado como a Costa Rica, o 

Suriname ou a Guiana, de onde companhias 

privadas estão levando exemplares da flora e de 

microorganismos. Elas estimulam a simples 

catalogação das espécies pelo magro quadro de 

pesquisadores desses países. As pesquisas sobre a 

ação dos produtos da biodiversidade e a sua 

comercialização se darão nos países do Primeiro 

Mundo, que se tornarão ainda mais primeiro-

mundistas em sua economia. 

O Brasil tem um bom quadro de pesquisadores, e a 

atividade nessa área cresce rapidamente. Não 

queremos ser meros fornecedores de 

biodiversidade, e sim participar da pesquisa. 

Não pretendemos excluir cooperação científica ou 

capital de empresas estrangeiras -mas a pesquisa 

deve se fazer, o máximo possível, no Brasil. 

Estaremos, mais que garantindo nossos direitos, 

estimulando o desenvolvimento científico e 

tecnológico, que nos permitirá ser cada vez menos 

dependentes. 

Devemos, sim, ser protecionistas -mas 

protecionistas inteligentes, proibindo a saída de 

amostras (até exemplares mortos que são coletados 

pelos museus, como o próprio Smithsonian, podem 

ser usados para "pescar" DNAs de interesse 

comercial). Estamos abertos para a colaboração 

científica e tecnológica; receberemos 

investimentos e teremos pesquisadores treinados 

para trabalhar no Brasil. 

Isaias Raw, 70, é professor emérito da Faculdade de Medicina 

da USP (Universidade de São Paulo) e presidente da Fundação 
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Embora as preocupações sobre biopirataria sejam boas 

-refletem maior apreciação da biodiversidade-, a 

questão não é uma ameaça importante. É evidente que 

um cientista estrangeiro pode cometer um ato ilegal, 

mas isso será mais uma exceção, a ser tratada 

apropriadamente, e não a regra. 

Como os EUA agem? Há leis estritas sobre o tráfico de 

espécies ameaçadas, sua importação e exportação. 

Embora exportações e importações de materiais 

biológicos sejam regulamentadas, a alfândega estuda 

com muito mais atenção o que entra do que o que sai 

dos EUA. Há preocupação quanto a não permitir que o 

país seja um mercado para espécies ameaçadas (ou 

seus produtos) e sobre potenciais efeitos prejudiciais de 

espécies exóticas. 

Quanto à exportação de material genético norte-

americano para exploração biotecnológica, os EUA 

dependem das leis internacionais de propriedade 

intelectual. Isso parece funcionar muito bem. A mais 

valiosa molécula biológica até hoje (a "taq 

polymerase") veio de uma bactéria localizada em uma 

fonte no parque Yellowstone e é usada, mediante 

pagamento apropriado, em todo o mundo, incluindo o 

Brasil. 

O maior perigo seria que preocupações com a 

biopirataria levassem a um surto de protecionismo, que 

seria tão prejudicial à biotecnologia no Brasil quanto a 

lei de informática para a tecnologia da informação. 

Enquanto isso, países como a Costa Rica estão bem à 

frente do Brasil em bioprospecção. 

A maneira certa de progredir é com plena cooperação 

científica e tecnológica, por meio de parcerias 

comerciais apropriadas -acordos sob os quais as regras 

sejam bem analisadas, justas e estimulem o máximo de 

atividade científica e empresarial no Brasil. As leis de 

defesa da propriedade intelectual garantirão um retorno 

adequado ao país. 

O importante, portanto, é reconhecer as atividades 

ilegais e prejudiciais e distingui-las da atividade 

científica legítima, em apoio dos interesses brasileiros 

de longo prazo. Coleta e exportação ilegal de 

espécimes para o mercado de coleções de amadores são 

contrárias aos interesses conservacionistas do Brasil e 

devem ser reprimidas vigorosamente. 

Troca de materiais científicos para pesquisa biológica 

sistemática e acordos científicos abertos e justos para 

colaboração biotecnológica dão apoio às aspirações do 

Brasil, tanto para crescimento continuado da 

biotecnologia quanto para a capacidade do país de 

aproveitar seus recursos espetaculares. 

Em contraste, a destruição dos recursos biológicos do 

Brasil -entre outras coisas, devido ao desflorestamento- 

elimina seu potencial de contribuição para o futuro do 

país. Esse é o verdadeiro problema da biopirataria. 

Thomas E. Lovejoy, 56, biólogo, é especialista em florestas 

tropicais e membro do Smithsonian Institute, em Washington (EUA). 

Tradução de Paulo Migliacci 

Butantan. Foi diretor do Instituto Butantan (1992-97) e 
professor-visitante do Instituto de Tecnologia de Massachusetts 

(1971-73) e da Universidade Harvard (1973-74), nos EUA. 
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2. CONSERVACIONISMO E SOCIOAMBIENTALISMO: Principais Instrumentos 

Normativos e de Gestão Pública 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC 

O SNUC foi instituído pela Lei 9.985, de 18 de julho de 2000 e sua formulação permitiu 

um certo ordenamento para criação de áreas protegidas ou unidades de conservação no 

Brasil. Até então, havia uma verdadeira bagunça na nomenclatura de categorias de áreas 

protegidas adotadas pela União, Estados e Municípios.  

Mesmo existindo uma categorização internacional organizada pela IUCN, percebo o 

SNUC como um pacto de tolerância entre conservacionistas e socioambientalistas acerca 

do entendimento conceitual de biodiversidade.  

As unidades foram divididas pelo SNUC em dois grupos:  

I - Unidades de Proteção Integral e;  

II – Unidades de Uso Sustentável.  

Integram as unidades do Grupo I as seguintes categorias de unidades de conservação, 

ordenadas de acordo com a intensidade de restrições quanto ao uso:  

I - Estação Ecológica (+ restritiva);  

II - Reserva Biológica; 

III - Parque Nacional; 

IV - Monumento Natural e; 

V - Refúgio de Vida Silvestre (- restritiva).  

O Grupo II é formado pelas seguintes categorias de unidades de conservação:  

I - Área de Proteção Ambiental; 

II - Área de Relevante Interesse Ecológico; 

III - Floresta Nacional; 

IV - Reserva Extrativista; 

V - Reserva de Fauna;  

VI - Reserva de Desenvolvimento Sustentável e; 

VII - Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

Uma das maiores polêmicas apontada por Juliana Santilli durante a formulação do SNUC 

foi a exclusão dos territórios indígenas e quilombolas do sistema. Mesmo reconhecendo 

que muitas das terras indígenas são de extrema importância biológica, oposição de setores 

do IBAMA, da FUNAI e de algumas organizações indígenas levaram a exclusão da 

proposta da Reserva Indígena de Recursos Naturais como categoria do SNUC. Os 

quilombolas, amparados por um forte senso de liberdade, também aplicável aos indígenas, 

optaram pela sua exclusão do SNUC simplesmente pelo fato de não se sujeitarem a um 

possível controle quanto ao uso dos recursos naturais de seus territórios impostos pelos 

órgãos ambientais responsáveis pela gestão das unidades de conservação.  

Estudos realizados pelo Instituto Socioambiental – ISA e pela Coordenação das 

Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira - COIAB confirmam a eficácia dos 

Territórios Indígenas e das Unidades de Conservação no combate à derrubada da floresta. 

No caso dos estudos do ISA, os levantamentos mostraram que, entre 2000 e 2005, o 

percentual anual de desmatamento fora das áreas protegidas foi em média sete vezes 
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superior àquele para dentro delas. Os territórios indígenas vêm se mostrando ainda mais 

importantes para a conservação: em seu interior, o corte de árvores foi 2,5 vezes menor que 

nas unidades de conservação federais de proteção integral, no mesmo período. Nas áreas 

não-protegidas, o percentual médio anual da derrubada da mata foi de 1,12%, entre 2000 e 

2005. Nas unidades de conservação federais de proteção integral, o índice foi de 0,19% e 

nos territórios indígenas de 0,07%.  

 

Compensação Ambiental
26

 

Uma importante conquista do SNUC é a obrigatoriedade da compensação ambiental de no 

mínimo 0,5% do valor do total do projeto para empreendimentos passíveis de Estudo de 

Impacto Ambiental – EIA:  

O artigo 36 da Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, determina que nos 

casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto 

ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com 

fundamento em Estudo de Impacto Ambiental e respectivo relatório-

EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção 

de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral. 

Entretanto, mais uma vez não se conseguiu romper com a influência do conservacionismo 

hegemônico nas instituições ambientais públicas, mantendo-se a obrigatoriedade de que a 

compensação ambiental seja destinada somente para beneficiar as Unidades de 

Conservação de Proteção Integral.  

A Resolução CONAMA N
o 

371, de 5 de abril de 2006, estabeleceu as diretrizes aos órgãos 

ambientais para o cálculo, cobrança, aplicação, aprovação e controle de gastos de recursos 

advindos de compensação ambiental, conforme a Lei n
o
 9.985, de 18 de julho de 2000, que 

institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC e dá outras 

providências.  

No Amapá, considerando a inexistência de regulamentação da matéria, aplica-se o que 

versa a Resolução CONAMA N
o 
371/2006. 

Art. 15. O valor da compensação ambiental fica fixado em meio por cento dos 

custos previstos para a implantação do empreendimento até que o órgão 

ambiental estabeleça e publique metodologia para definição do grau de impacto 

ambiental. 

 

A legislação ambiental do Amapá requer imediata revisão. A maioria das normas 

ambientais está desatualizada e não possibilita descentralização e maior autonomia de 

gestão frente as regulamentações federais, em que pese o principio federativo. No caso, por 

exemplo, da Compensação Ambiental, a falta de procedimentos de regulamentação da 

matéria determina ao Amapá a aplicação do valor mínimo para o calculo da compensação, 

ou seja, 0,5% dos custos do empreendimento. Esse valor poderia chegar a percentuais 

maiores, dependendo do grau do impacto do empreendimento. Em suma, estamos deixando 

de arrecadar e de devolver a sociedade em forma de benefícios aquilo que o 

empreendimento que causa algum impacto ambiental significativo não é capaz de mitigar. 

 

 

 

                                                 
26

 Os tópicos "Compensação Ambiental" e "Entorno e Zona de Amortecimento" encontram na obra "Áreas 

Protegidas e Propreidade Constitucional", de Paulo Bessa Antunes, publicada em 2011 pela editora Atlas, 

uma excelente referência sobre o assunto.  
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Entorno e Zona de Amortecimento 

As unidades de conservação, segundo defendem os conservacionistas com base em 

fundamentos da ecologia, devem conter áreas suficientemente extensas para garantir a 

manutenção das espécies. A maioria das unidades de conservação criada na Amazônia é 

realmente extensa, chegando algumas a superar o tamanho de vários países, como 

freqüentemente é divulgado pela mídia. 

A legislação ambiental federal institucionalizou a figura do entorno e da zona de 

amortecimento das unidades de conservação, sem, entretanto, compatibilizar a definição 

dessas áreas com os demais planos e programas de ordenamento territorial regional, como 

o Zoneamento Ecológico Econômico, projetando uma intervenção perigosa na autonomia 

local de gestão territorial. 

O entorno é entendido, de forma duvidosa, como preconiza a Resolução CONAMA 

013/90, considerando “a área circundante num raio de dez quilômetros das unidades de 

conservação”. A zona de amortecimento, segundo o SNUC, é o “entorno” de uma unidade 

de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições 

especificas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade”. O 

artigo 25 do SNUC, assim normatiza a zona de amortecimento: 

 

Art. 25. As unidades de conservação, exceto Área de Proteção Ambiental e 

Reserva Particular do Patrimônio Natural, devem possuir uma zona de 

amortecimento e, quando conveniente, corredores ecológicos. 

§1º O órgão responsável pela administração da unidade estabelecerá normas 

especificas regulamentando a ocupação e o uso dos recursos da zona de 

amortecimento e dos corredores ecológicos de uma unidade de conservação. 

§2º Os limites da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos e as 

respectivas normas de que trata o §1º poderão ser definidas no ato de criação da 

unidade ou posteriormente. 

 

Se a zona de amortecimento é o entorno, como define o SNUC, então teríamos que 

considerar o que versa a Resolução CONAMA 013/90, ou seja, “a área circundante num 

raio de dez quilômetros das unidades de conservação”. Existe um campo de superposição e 

confusão conceitual na legislação ambiental não resolvido pelo SNUC. Aparentemente este 

poderia ser um assunto secundário, mas tem um grande potencial de geração de conflitos 

para o ordenamento territorial da Amazônia, considerando a extensão das unidades de 

conservação existentes. 

Paulo de Bessa Antunes, uma das maiores autoridades em direito ambiental desse país, 

considera que esse assunto merece ser examinado com mais atenção, mas entende que a 

Resolução CONAMA 013/90 não subsiste mais, visto que incompatível com as normas da 

lei do SNUC, a matéria passa a ser regulamentada pela norma posterior, ou seja, o SNUC, 

por tratar da matéria, revogou a Resolução CONAMA 013/90
27

. 

Programa Áreas Protegidas da Amazônia - ARPA 

O Programa ARPA foi instituído pelo Governo Federal em agosto de 2002, pelo Decreto 

n
o
 4.326, com o objetivo de garantir a proteção de amostras representativas da 

biodiversidade da Amazônia e promover o desenvolvimento sustentável da região. O 

ARPA é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e implementado em parceria com 

o IBAMA, os governos estaduais e municipais da Amazônia Legal, o Fundo Brasileiro 

                                                 
27

 ANTUNES, Paulo de Bessa. O entorno das unidades de conservação. Jornal Valor Econômico. Edição 

de 20/10/2006. 
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para a Biodiversidade (FUNBIO), organizações da sociedade civil, o WWF-Brasil, a 

Agência de Cooperação Alemã (GTZ), o Banco Mundial (por meio do Fundo Global para 

o Meio Ambiente - GEF), o Banco Alemão de Cooperação (KfW). Esses parceiros se 

comprometeram a investir, juntos, aproximadamente 400 milhões de dólares na criação, 

consolidação e manutenção de UCs na Amazônia, durante os dez anos previstos para a 

execução do programa. No Amapá, o ARPA apóia ações no Parque do Tumucumaque, 

Parque do Cabo Orange e Reserva Biológica do Lago Piratuba.  

O ARPA tem avançado no processo de criação de áreas protegidas na Amazônia, tornando-

se um tanto “paranóico” quanto a meta de proteger 50 milhões de hectares do bioma 

amazônico até 2012, principalmente quanto à criação de novas unidades de conservação de 

proteção integral. A pergunta ignorada pelo ARPA e seus idealizadores é se a conservação 

da natureza pode ser base da economia e do desenvolvimento social de um território? Não 

estaria na hora das instituições conservacionistas que apóiam o ARPA assumirem desafios 

políticos maiores, como a reversão do pagamento da divida externa para combater a 

miséria nos países que abrigam áreas protegidas? Ou mesmo apoiar a criação de um fundo 

de combate a pobreza avalizado pelos países ricos na mesma proporção dos benefícios que 

usufruem pelos serviços ambientais prestados pelos que preservam?  

 

Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas - PNAP 

O PNAP foi instituído pelo Decreto Presidencial 5.758, de 13 de abril de 2006 e consagra 

as tendências de políticas socioambientais que Marina Silva tenta valorizar na sua gestão à 

frente do Ministério do Meio Ambiente.  

Um dos maiores méritos do PNAP foi internalizar o conceito internacionalmente 

consagrado de áreas protegidas, ampliando para além das Unidades de Conservação e 

incluindo as Terras Indígenas e Quilombolas, coisa que o SNUC renegou.  

O estabelecimento de uma meta de implantar um sistema de áreas protegidas no Brasil até 

2015 e um entendimento conceitual de biodiversidade enquanto diversidade biológica e 

sociocultural são avanços significativos do PNAP. Outro ponto importante é o incentivo ao 

desenvolvimento econômico no entorno e nas zonas de amortecimento das unidades de 

conservação, o que leva a uma maior aproximação da conservação a realidade 

socioambiental regional e local. 

O PNAP, entretanto, cometeu um erro ao repetir os refrões politicamente corretos de que a 

conservação da biodiversidade é, no fundo, um acessório das políticas sociais de combate à 

pobreza, sem sinalizar os instrumentos efetivos de ação. Mesmo respeitando sua 

recenticidade, o que se tem são exemplos que mostram o contrário, ou seja, a falta de 

convergência das políticas de conservação da biodiversidade com as de combate à pobreza. 

O texto completo do PNAP é parte integrante deste trabalho para o monitoramento social 

de sua efetividade, considerando que “a cada quatro anos um novo Brasil é descoberto”.  
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3. O AMAPÁ “SELVAGEM” DOS CONSERVACIONISTAS 

A natureza selvagem para muitos não existe. A natureza selvagem seria uma idealização do 

ocidente fundamentada no imaginário primitivo do meio ambiente onde viviam as 

populações indígenas. Claude Lévi-Strauss, autor de “O Pensamento Selvagem”
28

, colocou 

abaixo o mito do selvagem enquanto concepção primitivista e atrasada das populações 

indígenas ao destacar a complexidade das técnicas de manuseio dos recursos da natureza 

desenvolvidas por essas populações. Se a natureza selvagem não existe, estamos falando de 

uma natureza construída culturalmente e em constante processo de evolução? Ou fomos 

influenciados a perceber a natureza enquanto algo que devemos nos manter longe, como 

defendem os conservacionistas? 

A área do Parque do Tumucumaque integra a eco-região do Escudo das Guianas. Está eco-

região, que se alonga do Estado do Amapá, no Brasil, até a Amazônia Colombiana, 

passando pela Guiana Francesa, Suriname, Guiana Inglesa e os estados venezuelanos de 

Bolívar e Amazonas, é propagada pelos conservacionistas como uma das mais selvagens 

do planeta e tendo como “uso inteligente” a sua intocabilidade. É possível que exista uma 

rica e diversa fauna e flora, mas o éden da biodiversidade somente é possível de explicação 

associada à história cultural das populações que habitam a eco-região há tempos e com 

suas práticas e saberes têm contribuído para a construção da natureza e da 

sociobiodiversidade regional.  

Para alimentar a imaginação dos leitores, cito o historiador Cristóvão Lins
29

, que em seus 

livros sobre o Projeto do Jarí, descreve os biótipos e o comportamento das populações que 

manipulam recursos da região do Tumucumaque e desta forma mantêm o sistema natural 

em evolução e longe do equilíbrio
30

. A descrição das epopéicas caçadas de Raimundo 

Mendes de Lima, um típico “gateiro” da região, estima somente no período de 1960 a 1970 

ter abatido 330 onças, entre pintadas e vermelhas, e 400 gatos maracajás-açú, além da 

defrontação com o lendário mapinguari
31

. Isso não é nenhuma apologia aos caçadores e 

não me atreveria a refutar a tese de que o Tumucumaque é uma “gatolândia”, mas sim uma 

oportunidade de refletir sobre aquilo que David McGrath
32

 aponta como uma 

desconsideração freqüente dos conservacionistas quando se discutir a atual crise da 

biodiversidade: a resiliência das espécies e dos ecossistemas
33

.  

Portanto “meu caro Watson”, essas narrativas e muitas outras levam à afirmação de que é 

sensacionalista algumas abordagens sobre a destruição da biodiversidade apontada 

principalmente para os países pobres, sendo que instituições se aproveitam para 

desbravar
34

 a biodiversidade enquanto representação dos interesses não consensuados 

localmente e até exógenos.  

                                                 
28

 LEVY-STRAUSS, Claude. O Pensamento Selvagem. Campinas: Papirus, 1997. 
29

 LINS, Cristóvão. Jarí e a Amazônia. Rio de Janeiro: Data Forma-Prefeitura de Almerim (PA), 1997. Pág. 

72. 
30

 Segundo Norbert Fenzl, atualmente assistimos a uma mudança profunda dos velhos paradigmas em todas 

as áreas do conhecimento humano. O novo, ainda aparentemente frágil, já começa a demonstrar sua 

vitalidade. Pela primeira vez surgem formas de pensar o complexo, os sistemas complexos, abertos longe 

do equilíbrio.  A ordem, o absoluto, o determinado, o equilíbrio e processos reversíveis se tornam casos 

particulares de um universo em evolução, onde predominam a complexidade, irreversibilidade e o 

desequilíbrio. 
31

 O mapinguari faz parte do folclore amazônico e é sempre descrito como um animal semelhante a uma 

preguiça gigante. 
32

 McGRATH, David. Biosfera ou Biodiversidade: Uma Avaliação Critica do Paradigma da Biodiversidade. 

In: Perspectivas do Desenvolvimento Sustentável (Uma Contribuição para a Amazônia 21). Tereza 

Ximenes (organizadora). Belém, 1997. Pág. 33-67. 
33

 Resiliência pode ser entendido como a capacidade de recuperação ou de resistência à adversidades. 
34

 Desbravar significa “domar”, “explorar terras desconhecidas”. 
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Após essas considerações sobre evolução e cultura na terra do Tumucumaque, abre-se 

espaço para uma breve caracterização das principais paisagens naturais do Amapá e da 

cronologia institucional de criação das áreas protegidas no Estado.  

 

Paisagens Naturais do Amapá 

Sistematicamente, três grandes grupos de paisagens naturais podem ser identificados no 

Amapá. O primeiro se estende do litoral amapaense para o interior, constituindo uma faixa 

litorânea de sedimentos recentes do Quaternário associada a um conjunto de áreas 

inundáveis com influência dos regimes de inundação sazonal pelas marés. O segundo 

grupo é caracterizado por formações de cerrado e de campos abertos em disposição 

longitudinal assentado sobre terrenos sedimentares do Terciário, entre a floresta e a zona 

costeira. O terceiro domínio abrange toda a porção centro-oeste do Amapá, constituindo 

um extenso bloco de formações de florestas densas de terra firme sobre embasamento Pré-

Cambriano.  

Estes domínios abrigam uma grande diversidade de tipologias vegetacionais associadas à 

diferentes feições de relevo, solo e clima, formando um complexo mosaico de ambientes 

tipicamente amazônicos, como as florestas de várzea e de terra firme, e outros de natureza 

evolutiva especializada, como os cerrados e manguezais (Tabela 1). 

Tabela 1 – Tipologias Vegetacionais do Amapá 

Ecossistema Área (ha) % da Área 

Floresta densa de terra firme 10.308.158 71,86 

Campos de várzea 1.606.535 11,20 

Cerrado 986.189 6,87 

Floresta de várzea 695.925 4,85 

Floresta de transição 390.592 2,72 

Manguezal 278.497 1,94 

Águas superficiais 79.474 0,56 

Total 14.345.370 100 

Fonte: GEA/IEPA (2002) 

 

Áreas Protegidas do Amapá 

O Amapá possui uma área de 14.345.370 hectares ou 143.453,7 km
2
. Deste total, cerca de 

10,4 milhões de hectares ou 72,52% de sua área total foram destinados a criação de áreas 

protegidas, envolvendo Unidades de Conservação e Terras Indígenas. Isso coloca o Amapá 

na condição de um verdadeiro laboratório para a discussão sobre a conservação amazônica 

e seus desafios diante da atuação das correntes conservacionista e socioambientalista, que 

tanto coloca em campos antagônicos as ciências naturais e sociais, conflitando-as diante da 

complexidade da realidade, como também aproximando-as para pensar novos saberes 

capazes de propor a construção de novos conceitos a fim de fundar uma nova racionalidade 

de gestão ambiental amazônica. 
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A criação de áreas protegidas no Amapá se deu predominantemente na década de 80, 

acompanhando a trajetória da política ambiental do Governo Federal, primeiro por 

intermédio da atuação do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF e da 

Secretaria Especial de Meio Ambiente do Ministério do Interior - SEMA e, posteriormente, 

a partir de 1989, através do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA, este último originado da fusão do IBDF, da SEMA, da 

Superintendência de Desenvolvimento da Pesca - SUDEPE e da Superintendência do 

Desenvolvimento da Borracha - SUDHEVEA. 

O IBDF, amparado legalmente pelo Código Florestal (Lei 4.771/65) e pela Lei de Proteção 

à Fauna (Lei 5.197/67), dedicou-se à criação de Reservas Biológicas e Parques Nacionais. 

A SEMA, para evitar conflitos com o IBDF, idealizou a figura das Estações Ecológicas.  

 

Plano do Sistema de Unidades de Conservação do Brasil 

Em 1979, o IBDF, com apoio da Organização para Alimentação e Agricultura das Nações 

Unidas - FAO, elaborou o 1
o
 Plano do Sistema de Unidades de Conservação do Brasil - 

PSUC, marcando o início do planejamento da expansão da corrente conservacionista no 

Brasil, com prioridade para a Amazônia. Em 1982, em parceria com a Fundação Brasileira 

para a Conservação da Natureza - FBCN, o plano foi reeditado em uma segunda versão. O 

PSUC, embora tenha sofrido críticas por se apoiar na teoria dos refúgios, gradativamente 

abandonada, e também pelas escalas imprecisas de suas informações científicas, foi 

fundamental para dar credibilidade à proposta de criação de áreas protegidas no Brasil, 

constituindo-se no primeiro documento a contemplar critérios científicos, técnicos e 

políticos para indicação de um sistema de unidades de conservação.  

Apesar da existência do PSUC, o Amapá sempre foi um Estado desprovido de dados 

científicos, devido a poucos estudos realizados ou mesmo ao fato de ainda não possuir 

quadros de pesquisadores nas diversas áreas do conhecimento. As informações disponíveis 

na época deveram-se a estudos realizados nas décadas de 70/80 por pesquisadores do 

extinto Museu de História Natural Joaquim Caetano da Silva, notadamente no campo da 

botânica, e por esporádicas expedições realizadas pelo Museu Paraense Emílio Goeldi - 

MPEG e pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA.  

O baixo nível de compromisso das instituições de pesquisa e de formação de recursos 

humanos do país para com aquelas instituições das regiões em desenvolvimento é citado 

como sintoma do fraco desempenho do setor de C&T do Governo Federal. No caso da 

Amazônia, essa postura atinge patamares críticos, sendo esse espaço utilizado, 

principalmente, como fonte de dados e de materiais para pesquisas desenvolvidas e 

financiadas fora de suas fronteiras. 

Desse modo, pode-se admitir que os critérios de criação de áreas protegidas no Amapá, 

adotados tanto pelo IBDF quanto pela SEMA e, posteriormente, de forma não muito 

diferente, pelo IBAMA, eram a disponibilidade de extensas áreas selvagens, a 

aparentemente ausência de ocupação humana e, ainda, dados isolados acerca da existência 

de determinada espécie animal, principalmente felinos, primatas e aves. Marinho Filho 

(2000)
35

 corrobora com a afirmação sobre a escassez de dados biológicos, mas cita que os 

elementos fitogeográficos e zoogeográficos disponíveis, bem como a ocorrência de centros 

de endemismo reforçam a importância do Amapá para a conservação biológica.  

                                                 
35

 MARINHO FILHO, Jader Soares. Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade no Estado do 

Amapá. Relatório Convênio BID/GEA. Macapá: SEMA-SEPLAN, 2000. 
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O idealizador da SEMA, biólogo Paulo Nogueira Neto
36

, no início da década de 80, ao 

comentar a atuação dos órgãos que detinham competência para criar áreas protegidas, 

registrou: “[...] todos concordam que realmente o importante era preservar o maior 

número possível de áreas naturais, e que pouco importaria se essas áreas preservadas 

estivessem na SEMA ou no IBDF, ou nas Universidades ou onde quer que estivessem”.  

O Amapá, na década de 80, passou a fazer parte da meta conservacionista global ao 

ampliar a quantidade de áreas protegidas na Amazônia, conforme acima enfatizado por 

Paulo Nogueira Neto. Nesta época, foram criadas no Amapá várias dessas áreas (Tabela 2): 

 

Tabela 2 – Áreas Protegidas Criadas no Amapá na Década de 80 

Área Protegida Área (ha) Localização Documento Legal 

Parque Nacional do Cabo Orange 619.000 Oiapoque e Calçoene Decreto Federal 84.913, de 15.07.80 

Reserva Biológica do Lago Piratuba 395.000 
Amapá, Pracuúba e 

Tartarugalzinho 

Decreto Federal 84.914, de 16.07.80 

(alterado pelo Decreto Federal 89.932, de 

10.07.84) 

Reserva Biológica da Fazendinha*37 193 Macapá Decreto Estadual 020, de 14.12.84 

Reserva Biológica do Parazinho* 111 Macapá Decreto Estadual 005, de 21.01.85 

Estação Ecológica das Ilhas Maracá-Jipióca 72.000 Amapá Decreto Federal 86.061, de 02.06.81 

Estação Ecológica do Jarí 227.126 
Laranjal do Jari e 

Almerim (PA) 

Decreto Federal 87.092, de 12.04.82 

(alterado pelo Decreto Federal 89.440, de 

13.03.84) 

* Estadual 

 

Mesmo fazendo parte da meta do antigo PSUC, alguns aspectos sobre o Parque Nacional 

do Cabo Orange e Reserva Biológica do Lago Piratuba mantêm-se presentes nas 

discussões técnicas sobre a implantação das áreas protegidas no Amapá, e ajudam a 

compreender as limitações institucionais da atuação do IBDF quanto à definição de 

critérios para escolha de categorias de áreas protegidas na Amazônia: 

- Parque Nacional do Cabo Orange: área de difícil acesso, de paisagem em sua maioria 

homogênea e habitada por populações de pescadores e remanescentes de quilombo. Em 

seu entorno existem três terras indígenas (Uaçá, Galibi e Juminã). Nesse caso, uma 

categoria de área protegida mais flexível quanto ao uso dos recursos ou mesmo um 

mosaico seria mais recomendável para a região do Cabo Orange. 

- Reserva Biológica do Lago Piratuba: área que abriga uma impressionante coleção de 

formações lacustres, sendo considerada como uma das áreas protegidas de maior beleza 

cênica do Amapá. A alteração do Decreto original de criação da Reserva Biológica do 

Lago Piratuba se deu com o objetivo de efetuar um recorte geográfico para excluir a vila de 

pescadores conhecida como “Sucuriju”, o que somente proporcionou a transferência do 

problema para a atualidade. O IBAMA vem negociando acordos de pesca com as 

comunidades do entorno da Reserva, demonstrando que é possível transpor o dilema da 

intocabilidade pela sustentabilidade. 

                                                 
36

 NOGUEIRA NETO, Paulo. Encontro sobre Áreas Naturais Preservadas da Região Neo-Tropical. 

Brasília: Ministério do Interior/Secretaria Especial do Meio Ambiente, 1980. 
37

 O decreto de criação da Reserva Biológica da Fazendinha foi revogado pela lei nº 0873, de 31 de dezembro 

de 2004. Está lei criou a Área de Proteção Ambiental da Fazendinha, com uma área de 136,59 hectares. 
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Com relação à Estação Ecológica das Ilhas Maracá-Jipióca e a Estação Ecológica do Jari, 

resgatam-se alguns comentários de Paulo Nogueira Neto que destaca a aparente 

importância da área, respeitado, é claro, o devido tempo e estágio da arte de 

estabelecimento de áreas protegidas no Brasil: 

 

Na região amazônica, nós temos todo um mundo para cobrir de Estações 

Ecológicas. E lá, com auxílio da SUDAM, do Pólo Amazônia, da FINEP, nós 

conseguimos montar algumas dessas Estações Ecológicas. Uma delas está sendo 

no momento estabelecida. Nós já temos a terra, mas as pessoas que moram lá 

estão sendo removidas para o continente, duas ou três famílias somente. Estas 

ilhas são ilhas atlânticas. Estão a 40 km do litoral norte brasileiro, perto da 

fronteira da Guiana Francesa. E é uma Estação muito interessante. Já foram 

vistos flamingos nas suas proximidades. Tem uma rica fauna aquática e tem uma 

característica muito especial porque tem o jaguar, que é a nossa onça pintada [...] 

Junto ao Projeto Jari, nós estamos com idéia de estabelecer uma Estação 

Ecológica, aliás, é determinação do Ministro do Interior, como parte do 

programa do Governo Federal de ocupar efetivamente aquela área onde se 

encontra o Projeto Jari
38

. 

 

Já na fase do IBAMA, foram criadas mais três áreas protegidas no Amapá, dentre as quais 

o Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, o maior do mundo em área de floresta 

tropical (Tabela 3): 

 

Tabela 3 – Áreas Protegidas Criadas no Amapá pelo IBAMA 

Área Protegida Área (ha) Localização Documento Legal 

Floresta Nacional do Amapá 412.000 Amapá 
Decreto Federal 97.630, de 

10.04.89 

Reserva Extrativista do Rio Cajari 501.771 
Mazagão, Vitória do Jari e 

Laranjal do Jari 

Decreto Federal 99.145, de 

12.03.90 (alterado pelo Decreto 

s/n, de 30.09.97  

Parque Nacional Montanhas do 

Tumucumaque 
3.867.000 

Laranjal do Jari, Serra do 

Navio, Amapari, Oiapoque e 

Calçoene 

Decreto Presidencial de 

22/08/2002 (D.O 163, de 

23/08/2002) 

 

A Floresta Nacional do Amapá foi criada por indicação do Projeto RADAM e do Programa 

Nossa Natureza, considerando o potencial de madeira comercializável da área (em torno de 

296 m
3
/ha). A falta de plano de manejo e de investimentos para atrair a iniciativa privada 

mantém a unidade em condição de reserva de estoque de produtos e subprodutos da 

floresta. Nesse caso, a recomendação é que essa área seja entendida como reserva 

estratégica. 

Na década de 80, uma estratégia diferenciada em selecionar e delimitar áreas protegidas foi 

idealizada pelos movimentos sociais da Amazônia. As Reservas Extrativistas surgiram 

com dois propósitos básicos: i) garantir o direito coletivo de posse da terra ocupada pelas 

populações extrativistas e; ii) valorizar os serviços ambientais prestados pelos extrativistas 

ao desenvolver atividades de baixo impacto sobre a floresta.  
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 Em 1981, o Projeto Jari deixou de ser de propriedade do norte-americano Daniel Ludwig, passando a ser 
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Antunes, o mesmo dono da empresa ICOMI. 
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A proposta das RESEXs encontra defensores e opositores. No primeiro grupo têm-se os 

adeptos da corrente do socioambientalismo, da qual fazem parte Chico Mendes, Mary 

Allegretti, Marina Silva e muitos outros personagens de uma história que tem contribuído 

na construção de uma “utopia amazônica” que contraria grupos de interesses hegemônicos 

no controle das terras e na exploração econômica dos recursos sob a tutela da burocracia 

estatal neoliberal. De outro lado, se não opositores, críticos da proposta das RESEXs: 

pesquisadores que consideram o extrativismo como atividade econômica inviável, como o 

pesquisador da EMBRAPA, Alfredo Homma, e outros autores que apontam a dificuldade 

dos extrativistas em adotar medidas coletivas, pelo fato de, historicamente, sempre terem 

sido guiados por um comportamento individualista. 

A RESEX do Rio Cajari foi instituída no sul do Amapá em 1990, com uma área em torno 

de 501.771 hectares, abrigando ecossistemas de floresta de terra firme, várzea e cerrado. 

Destacou-se no processo de criação dessa reserva a atuação do Instituto de Estudos 

Amazônicos e Ambientais - IEA e do Conselho Nacional dos Seringueiros - CNS, 

responsáveis pela articulação das comunidades e pelo aprimoramento da proposta de 

reforma agrária adotada pelo então Instituto de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, 

através da criação de Projetos de Assentamento Extrativista
39

, embriões das Reservas 

Extrativistas.  

 

Programa Nacional da Diversidade Biológica  

Em 1994, o Ministério do Meio Ambiente, em cumprimento aos compromissos da 

Convenção sobre Diversidade Biológica - CDB, instituiu o Programa Nacional da 

Diversidade Biológica - PRONABIO, com objetivo de resgatar o processo de planejamento 

para criação de novas áreas protegidas no Brasil. Em 1999 foram identificadas as áreas 

prioritárias para a conservação dos biomas cerrado e pantanal e no ano seguinte para o 

bioma amazônico. No Amapá foram identificadas duas prioridades: 

1. O cerrado do Amapá; 

2. As florestas do Tumucumaque. 

 

Cerrado do Amapá: Lacuna de Conservação 

O cerrado amapaense abrange 7% do Estado, representando uma amostra significativa 

isolada da área “core” do Brasil Central. Ocorre na forma de um enclave longitudinal entre 

os domínios da floresta e das formações costeiras. Ilhas de cerrado são encontradas na 

parte do sul do Amapá em meio à floresta de terra firme. 

Ao longo de sua distribuição, o cerrado amapaense manifesta diferenciações florísticas 

relacionadas à natureza do solo, regime hídrico e formas de relevo, originando um mosaico 

de paisagens distintas. Em termos funcionais, o cerrado representa um clímax evolutivo, 

onde sua vegetação exterioriza uma dinâmica condicionada tanto por fatores edafo-

climáticos quanto por práticas antrópicas, como as queimadas periódicas. Destacam-se 

como componente integrante desse ecossistema as matas de galeria, as ilhas de matas e as 

veredas de buritis, cujo conjunto constitui corredores ecológicos de grande importância 

para a vida silvestre.  

Entretanto, a representação do cerrado do Amapá no Sistema Estadual de Unidades de 

Conservação, instituído pela Lei Complementar 005/94, é pouco representativa, 
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restrigindo-se a uma amostra de apenas 1% da área total do cerrado presente na Área de 

Proteção Ambiental do Rio Curiaú.  

Como vem acontecendo em outras áreas de cerrado, no Amapá esse ecossistema vem 

sendo alvo de ocupação intensiva pela silvicultura e de uma forte pressão especulativa, 

motivada pelo baixo preço das terras e pela política agrícola expansionista nacional. Se por 

um lado a expansão da fronteira de ocupação do cerrado é contabilizada como indicador 

positivo do crescimento econômico, não se pode desconsiderar que esse ecossistema tem 

grande importância para a conservação, sem necessariamente, um obstaculizar a meta do 

outro. 

Vários trabalhos elaborados pelos pesquisadores Tânia Sanaiotti, Samuel Bridgewater e 

James Ratter
40

; David Oren
41

; Marco Antonio Chagas
42

 e Jader Marinho Filho
43

, entre 

outros, sinalizam a necessidade de resguardar parcelas do cerrado do Amapá para fins de 

conservação. Quatro aspectos principais justificam tal medida: 1) sua localização ao norte 

do Brasil, representando o extremo norte da distribuição para algumas espécies (e.g. 

Salvertia convallariodora); 2) apresenta-se isolada de qualquer outro cerrado; 3) é o único 

cerrado com influência da borda marinha; 4) apresenta-se em avançado processo de 

antropização. 

 

Iniciativas de Conservação do Cerrado do Amapá 

O Projeto RADAM
44

 classifica o cerrado do Amapá em três tipos fitogeográficos: 

cerradão; campo cerrado e parques. Destaca a necessidade de ações de recuperação do 

ecossistema em função das práticas rotineiras de agricultura e de queimadas para 

renovação de pastagens. Mario Ferri
45

 considera o cerrado uma condição de clímax 

decorrente da ação de fatores ambientais naturais (clima, solo, história geológica). 

No início da década de 90, a bióloga do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - 

INPA, Tânia Sanaiotti, em estudos de seu doutoramento sobre a ecologia das áreas isoladas 

de savanas amazônicas, acompanhada dos pesquisadores do Royal Botanic Garden de 

Edimburgo/Escócia, Samuel Bridgewater e James Ratter, indicou a Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente do Amapá - SEMA algumas áreas do cerrado do Amapá para conservação. 

Baseada na variabilidade longitudinal da composição florística arbórea e na fitossociologia 

das espécies do cerrado do Amapá, sugeriu Sanaiotti a criação de duas áreas protegidas: 

uma ao norte do Estado, entre os municípios de Amapá e Calçoene; e outra ao sul do 

município de Ferreira Gomes. 

Entre as áreas de cerrado ao norte do Amapá, Sanaiotti destaca a importância de conservar 

as “savanas inundáveis” que ocorrem entre os municípios de Amapá e Calçoene, além de 

áreas de cerradão incrustadas na savana do tipo campo sujo, próximo ao município de 
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44
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Tartarugalzinho. Mais para o sul, algumas áreas de cerrado são sugeridas, como: a) a área 

do Km 53 da BR-156 pertencente ao exército; b) a gleba pedreira; c) a área de cerrado que 

ocorre entre o Km 40 e 48 da BR-156. Sugere ainda que o tamanho das “reservas” deve 

garantir os seguintes aspectos: a) manutenção de comunidades; b) biologia reprodutiva das 

espécies e; c) conectividade para permitir a recolonização das espécies. 

Em 1997, a empresa AMCEL, então pertencente ao Champion International, em parceria 

com ONG The Nature Conservancy - TNC e o Museu Paraense Emílio Goeldi – MPEG, 

realizou uma Avaliação Ecológica Rápida - AER em algumas áreas de cerrado do Amapá. 

O staff do setor de AER da The Nature Conservancy treinou pesquisadores do Museu 

Goeldi em metodologias de AER, seguindo técnicas desenvolvidas e testadas pela TNC em 

várias partes do mundo. Os resultados da AER indicaram que os cerrados da parte norte do 

Amapá são distintos daqueles mais ao sul e que o desenho das “reservas” a serem criadas 

devem levar em consideração essa diversidade em termos de qualidade de habitats, 

processos ecológicos necessários para manutenção de comunidades e ameaças existentes e 

potenciais. Propôs ainda a AER, que a Champion articulasse com o IBAMA, SEMA e 

proprietários particulares para tentar assegurar que as reservas de cerrado tivessem pelo 

menos 80.000 hectares, indicador este referenciado em estudos sobre ecologia de 

mamíferos nos cerrados do Brasil Central. A AER não foi publicada pela Champion 

International e nenhuma recomendação foi implementada. 

O Programa Nacional da Diversidade Biológica - PRONABIO, com objetivo de resgatar o 

processo de planejamento para criação de novas áreas protegidas no Brasil, realizou em 

1998 o workshop “Ações Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade do Cerrado 

e Pantanal”, recomendando, entre outras, que: 

1. Qualquer Unidade de Conservação a ser criada no cerrado deve considerar a 

representatividade da bacia hidrográfica, principalmente as cabeceiras dos cursos d´água; 

2. Pelo menos uma Unidade de Conservação representativa deve ser criada em cada área 

de enclave de cerrado na Amazônia; 

3. Sugere-se que as Unidades de Conservação tenham no mínimo 80.000 hectares e, 

idealmente, área maior que 300.000 hectares; 

4. Garantir o efetivo cumprimento das normas legais de proteção ambiental, notadamente 

as que tratam das Áreas de Preservação Permanente - APP e Reserva Legal. 

Nesse workshop, o pesquisador David Oren e os técnicos da SEMA, Marco Antonio 

Chagas e Emmanuel Soares, apresentaram duas proposições de áreas para conservação do 

cerrado do Amapá. A primeira, ao norte do estado, entre os municípios de Amapá e 

Calçoene, onde predominam campos sujos, campos limpos e extensas matas de galeria 

com alta densidade de buritizeiros – “veredas”. Esta área corresponde as “savanas 

inundáveis” descrita por Sanaiottti. A segunda, entre os municípios de Macapá e 

Tartarugalzinho, necessitando de estudos complementares para melhor identificação. 

A SEMA elaborou em 1998 o projeto “Conservação do Cerrado do Amapá”, com 

objetivo de implementar as proposições do workshop do PRONABIO. Uma parceria foi 

firmada entre a SEMA, o Museu Goeldi e a Champion para apoiar as seguintes ações: a) 

classificação dos diferentes tipos fisionômicos do cerrado da área norte do estado com uso 

de imagens de satélite, sobrevôos e “ground-truthing”; b) compilação dos dados em 

Sistema de Informação Geográfica (SIG) e analise com os softwares ArcView e ArcInfo; 

c) elaboração detalhada da proposta de criação da Unidade de Conservação. Esta última 

etapa não foi executada em função da descontinuidade na gestão da SEMA. 
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Usos e Ameaças a Conservação do Cerrado do Amapá 

Em 1976, a Companhia Auxiliadora de Empresas de Mineração - CAEMI, como parte do 

esforço empresarial de ampliar os investimentos no Amapá e possibilitar alguma 

compensação pela exploração do manganês de Serra do Navio, criou a empresa Amapá 

Florestal e Celulose S.A - AMCEL. Não sendo o ramo da CAEMI, companhia 

especializada em mineração, a AMCEL foi vendida no começo da década de 90 para a 

Champion International e em 1996 passou ao controle da International Paper. A 

Champion International, ex-dona da AMCEL, encontrou dificuldades para se instalar no 

Amapá, sofrendo grande desgaste institucional, apesar de ter adotado medidas interessantes 

sobre a ótica ambiental, como a criação de um Conselho Ambiental Externo e a realização 

de uma Avaliação Ecológica Rápida em suas áreas, cujo propósito seria a criação de 

reservas particulares, coisa que nunca aconteceu. Atualmente os donos da AMCEL são as 

japonesas Marubeni Corporation e Nippon Papers Industries. 

A AMCEL ocupa uma área de 169.000 hectares do cerrado do Amapá (17%). Desse total, 

em 103.000 hectares mantém um plantio de floresta de eucalipto e outros 660 hectares 

destina para Reserva Legal
46

, atendendo a Medida Provisória 2166-67, de 24 de agosto de 

2001 que obriga a empresa a destinar 35% da propriedade para conservação da 

biodiversidade. O eucalipto é transformado em cavacos para exportação na unidade 

industrial portuária da AMCEL, localizada no município de Santana. Não se conhece a 

condição de conservação das áreas de Reserva Legal da AMCEL. 

O biólogo Jader Marinho Filho, com base na Avaliação Ecológica Rápida citada aponta as 

seguintes ameaças à conservação do cerrado do Amapá: 

1. Uso intensivo do fogo como instrumento de manejo de pastagens, principalmente nas 

formações abertas, mas atingindo também formações florestais em que existe corte seletivo 

de madeira e outras atividades humanas; 

2. Sobrepastagem, que é historicamente um dos principais problemas associados à 

atividade de pastoreio tanto no cerrado quanto nos campos inundáveis da planície flúvio-

marinha; 

3. Acúmulo de fertilizantes e defensivos agrícolas utilizados em operações florestais e que 

são carreados pelas águas de chuva para as partes mais baixas; 

4. Colonização não controlada, especialmente em manchas florestais de solos mais ricos, 

dentro e próximo às formações de cerrado, e que são vistas pelos trabalhadores sem terra 

como áreas potenciais para reforma agrária, por serem consideradas improdutivas, mesmo 

que sua destinação seja a proteção da biodiversidade.  

As condições geológicas da faixa de cerrado do Amapá possibilitaram a implantação da 

BR-156, em detrimento da floresta. Em conseqüência, uma rápida instalação de posses e 

outras ocupações tem colocado o cerrado numa condição de uso indefinido, inviabilizando 

tanto sua conservação quanto o seu aproveitamento para produção agrícola. Algumas 

recomendações são sugeridas quanto a uma melhor efetividade da gestão ambiental do 

cerrado do Amapá: 

1. Resgatar e publicar a Avaliação Ecológica Rápida do Cerrado do Amapá realizada pela 

empresa Champion International em parceria com a The Nature Conservancy e Museu 

Emilio Goeldi; 
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2. Mapear e organizar banco de dados sobre as espécies provenientes de estudos 

referenciados neste trabalho e outros recentes; 

3. Reaver e discutir a proposta de criação da Unidade de Conservação no norte do estado 

do Amapá – “Unidade de Conservação Campos de Buritis”; 

4. Analisar a possibilidade de que a Unidade de Conservação a ser criada faça a 

conectividade entre a floresta de terra firma e a zona costeira; 

5. Articular a criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) nas áreas da 

empresa AMCEL;  

6. Realizar o zoneamento do cerrado, indicando as áreas mais propicias ao aproveitamento 

agrícola diversificado.  

 

A Conservação das Florestas do Tumucumaque 

Em 2002, antecedendo a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável ou Rio+10, 

realizada entre 26 de agosto e 4 de setembro na cidade de Joanesburgo, na África do Sul, o 

Governo Brasileiro, através do Ministério do Meio Ambiente, resgatou as recomendações 

do workshop de Macapá/99 e criou no Amapá o maior parque em área de floresta tropical 

do planeta: o Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque. 

O Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque fez parte de um pacote ambiental 

lançado pelo Governo Federal como estratégia para acelerar a implementação de medidas 

de fortalecimento do desempenho do país na área ambiental e da sua posição política em 

relação a outras nações participantes da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento 

Sustentável - Rio +10.  

Com 3.867.000 hectares, o Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, em meio à 

polêmicas e num processo pouco participativo, foi criado no dia 22 de agosto de 2002 e 

propagado em Joanesburgo como símbolo de “compromisso cumprido” pelo Governo 

Brasileiro para com as instituições conservacionistas internacionais.  

Com o Parque, o Amapá passou a destinar 72,52% de seu território para Áreas Protegidas e 

Terras Indígenas (Tabela 4). Se por um lado este cenário, ao ser usado como indicador de 

alcance de compromissos internacionais do Governo Brasileiro, facilitou o aval para 

financiamentos multilaterais a projetos conservacionistas, por outro gera uma incógnita em 

termos de gestão ambiental pela falta de inovação quanto ao uso social e econômico das 

áreas protegidas da Amazônia, entre as quais as criadas no Amapá.  

 

Tabela 4 – Áreas Protegidas e Terras Indígenas Criadas no Amapá 

Unidades Territoriais Área (ha) % 

Área do Amapá 14.345.370 100,00 

Áreas Protegidas Federais (1) 6.093.897 42,48 

Áreas Protegidas Estaduais (2) 3.197.867 22,29 

Terras Indígenas (3) 1.111.454 7,75 

Total em Relação à Área do Amapá (1)+(2)+(3)  10.403.218 72,52 

Fonte: Marco Chagas (2003)47 - Atualizado 
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As florestas do Tumucumaque foram transformadas em parque após uma série de atropelos 

institucionais decorrentes do imediatismo político do momento, gerando um passivo social 

para a conservação. Os atropelos se deram em decorrência do não cumprimento do artigo 

22 do SNUC, principalmente quanto ao processo de consulta pública. Não existem normas 

disciplinando os procedimentos de realização de consultas públicas, apesar da 

obrigatoriedade de sua realização. Uma importante contribuição para o debate sobre essa 

questão encontra-se no “Guia de Consultas Públicas para Unidades de Conservação”, 

lançado em 2005 pelas ONGs Imaflora e Imazon
48

.  

Quanto ao passivo social, conseqüência de práticas autoritárias, há de se fazer uma 

inferência a falta de iniciativas institucionais para inserir a conservação nas ações de 

educação na Amazônia. A conservação necessita exercitar a interdisciplinaridade junto à 

educação tanto formal quanto informal e romper com a concepção mecanicista das ciências 

naturais para a construção de uma nova racionalidade ambiental.  

O diálogo sobre o Parque do Tumucumaque nos municípios de sua abrangência é 

problemático. Nesse ponto, há aspectos observáveis relacionados a uma certa intolerância 

de parte das comunidades quando se toca no assunto, mas também há aspectos de total 

insignificância, como se o parque não existisse ou passasse despercebido das comunidades. 

Ambos aspectos são negativos para a conservação.  

Como as instituições estão se preparando para a gestão da conservação no Amapá? 
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4. AS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E A CONSERVAÇÃO 

 

IBAMA 

O que poderia ser um bom exemplo de gestão para a conservação passa a defrontar-se com 

fragilidades institucionais decorrentes da hierarquização centralizada e do gigantismo 

funcional em que se transformou o IBAMA. No Amapá, a instituição ambiental federal é 

responsável pela gestão de 42,47% da área total do Estado sem, no entanto, receber a 

devida atenção que tamanha responsabilidade requer.  

A ONG Conservação Internacional estudou a participação do setor ambiental no 

orçamento federal e os resultados demonstram que a questão ambiental não é tratada com a 

mesma dimensão de suas responsabilidades. O total de recursos financeiros alocados em 

2006 pelo Governo Federal para financiar o setor ambiental no Brasil foi da ordem de R$ 

2.0 bilhões, equivalendo a 0,12% do Orçamento Público Federal. Desse montante, somente 

40% foi destinado às ações do IBAMA e 84% desse total destinou-se a cobrir gastos não 

diretamente vinculados à operacionalização da gestão ambiental, como os serviços da 

dívida externa, o cumprimento de sentenças judiciais, a previdência de inativos e 

pensionistas da União e o apoio administrativo. Dos recursos restantes, somente 16% são 

destinados a cobrir os programas operacionais do IBAMA
49

. Mesmo assim, caso os 

recursos previstos no orçamento público federal para as atividades operacionais do 

IBAMA fossem efetivamente liberados e aplicados, caberia eqüitativamente aos Estados 

recursos da ordem de R$ 5 milhões, valores estes superiores a muitos orçamentos estaduais 

para o setor ambiental, sobretudo entre os estados da Amazônia. 

Um outro problema que vem afetando o desempenho do IBAMA na Amazônia é a 

rotatividade de servidores concursados, sobretudo analistas ambientais. No Amapá, parte 

dos analistas aprovados nos últimos concursos já foi transferido para outras unidades da 

federação, impossibilitando a continuidade de ações e a formação de capital social 

institucional. Há ainda que se questionar o fato do último concurso público para o IBAMA 

ter destinado um terço das vagas para Brasília, apesar da motivação do concurso ter sido 

originada no fortalecimento dos IBAMAs da Amazônia.     

Existe uma certa positividade no corporativismo institucional na medida em que seja 

instrumento de reivindicação de direitos de classes e lutas por conquistas coletivas. No 

entanto, no caso do IBAMA, o corporativismo também tem sido usado para manter 

centralização de poder e barganhas de interesses nada favoráveis a boa gestão do órgão, 

como o fato da grande concentração de funcionários em Brasília, a dificuldade de 

coordenação de ações nas pontas e a filtragem de oportunidades.  

 

Instituto Chico Mendes 

A reforma do IBAMA pela Medida Provisória N
o
 366, de 26 de abril de 2007, motivou 

greves e protestos dos funcionários, principalmente pela criação do Instituto Chico Mendes 

de Conservação da Biodiversidade, cuja principal função é gerenciar as Unidades de 

Conservação criadas pelo Governo Federal
50

.  

A proposta de criar um órgão especifico para gerenciar as Unidades de Conservação não é 

nova. O biólogo Paulo Nogueira Neto concebeu uma proposta para criação do Instituto 
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Brasileiro de Unidades de Conservação -IBUC, tendo recebido moção de apoio por 

unanimidade no III Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação, realizado em 2002, 

em Fortaleza, Ceará. João Paulo Capobianco
51

 , atualmente no Ministério do Meio 

Ambiente, entre os argumentos favoráveis ao IBUC, destacou na época que: “...da forma 

como está, não dá para continuar. As Unidades de Conservação estão sob uma hierarquia 

complexa, sem viabilidade ou conexão direta com a sociedade civil e num segundo ou 

mesmo terceiro plano no nível político”.  

A Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, sustenta a importância da criação do Instituto 

Chico Mendes com o argumento de que possibilitará uma melhor gestão das Unidades de 

Conservação do país. Destaca Marina Silva, que no momento da criação do IBAMA, em 

1989, o Brasil contava com 130 Unidades de Conservação, totalizando 15 milhões de 

hectares. Em 2007 são 298 unidades distribuídas em 60 milhões de hectares, a maioria na 

Amazônia. 

O Instituto Socioambiental
52

 aponta que para a efetividade do Instituto Chico Mendes é 

fundamental assegurar uma política de recursos humanos que contemple, entre outros: 

1. Plano de carreira compatível; 

2. Mecanismos de apoio à fixação de pessoal nas unidades de conservação; 

3. Condições básicas de trabalho adequadas (recursos financeiros, humanos,e de infra-

estrutura e equipamentos, adequados a uma gestão eficaz); 

4. Qualificação profissional para gestão de áreas protegidas  

Em todos os países em que as Unidades de Conservação geram emprego e renda e de 

alguma forma estão buscando “sair do papel”, a existência de um órgão específico para 

gestão dessas áreas representou um ganho de qualidade tanto no processo de marcar o 

compromisso do Estado com uma possível nova política de conservação sustentável, 

quanto na melhoria da interação entre Governo e Sociedade para construção 

socioambiental de alternativas aos modelos exógenos de criação e gestão das Unidades de 

Conservação que se vem praticando no país, sobretudo na Amazônia. 

 

Fundação Tumucumaque 

No Amapá, a criação da Fundação Tumucumaque pela Lei 0922, de 18 de agosto de 2005, 

sinalizou uma possível inserção estadual inteligente para uma gestão integrada das áreas 

protegidas, incluindo entre os mecanismos financeiros de sustentação da instituição um 

Fundo Fiduciário para captação e aplicação ágil de recursos. 

A fundação havia sido anunciada pelo Governador do Amapá, Waldez Góes, no V 

Congresso Mundial de Parques, realizado em 2003 na cidade de Durban, África do Sul e 

recebeu adesão de deputados estaduais que também participaram do evento, além da ONG 

Conservation International.  

Apesar de existir de direito, a Fundação Tumucumaque nunca chegou a ser implementada 

sobre a alegação “errônea” de que enfraqueceria o IEPA, além da possível cobiça política 

pelo seu controle. Não concordo com a posição do IEPA e acredito que houve alguma 

“ciumeira” desnecessária, mas também não posso afirmar de que a fundação teria a 

autonomia política necessária para “inovar” na gestão das áreas protegidas do Amapá.  

                                                 
51 CAPOBIANCO, João Paulo. Unidades de Conservação podem ter Instituto próprio. O Estado de São 

Paulo. Edição de 18.11.2002.  
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A lógica institucional é ilógica. Avança-se no entendimento das fragilidades para fazer 

frente aos novos desafios da conservação, mas recua-se diante da constatação da 

vulnerabilidade de um “status quo” institucional ineficiente e patrimonialista, tão 

característico da história do serviço público brasileiro. 

 

LEI Nº 0922, DE 18 DE AGOSTO DE 2005 

Publicada no Diário Oficial do Estado nº 3585, de 18/08/2005 

Cria a Fundação Tumucumaque e o Fundo Fiduciário para a Conservação da Natureza do Amapá e dá 

outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, 

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos termos do art. 107 da 

Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica criada a Fundação Tumucumaque com objetivo de fomentar e desenvolver ações para a 

conservação e uso racional das águas, das florestas, da biodiversidade, auxiliando o Estado na 

implementação e consolidação das políticas públicas de meio ambiente e ciência e tecnologia. 

Parágrafo único – A Fundação Tumucumaque terá personalidade jurídica de direito privado, com prazo 

de duração indeterminada, com sede e foro na Cidade de Macapá, vinculada diretamente ao Governador 

do Estado do Amapá. 

Art. 2º - Constituirão patrimônio da Fundação Tumucumaque: 

I – doações, legados e auxílios recebidos de pessoas físicas ou jurídicas nacionais ou internacionais; 

II – bens e direitos que adquirir. 

Parágrafo único – Fica incorporado ao patrimônio da Fundação Tumucumaque o imóvel onde funciona o 

Centro de Referencia em desenvolvimento Sustentável – CRDS, assim como, todos os atos necessários 

para a constituição de seu patrimônio. 

Art. 3º - Constituem receita da Fundação Tumucumaque: 

I – doações e subvenções concedidas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios; 

II – contribuições pecuniárias realizadas por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, nacionais ou internacionais; 

III – recursos provenientes de convênios, contratos ou acordos celebrados com entidades ou organismos 

públicos ou privados, nacionais ou internacionais; 

IV – rendimentos, de qualquer natureza, que venham a auferir como remuneração decorrente de aplicações 

do seu próprio patrimônio; 

V – rendimentos resultantes da venda, negociação ou intermediação de produtos e prestação de serviços a 

órgãos do Governo do Estado, por força de convênios com estes firmados; 

VI – outros recursos decorrentes de suas atividades. 

Parágrafo único – O Governo do Estado do Amapá destinará do seu orçamento anual recursos suficientes 

para atender as necessidades de manutenção, inclusive dos cargos e salários advindos da criação da 

Fundação Tumucumaque. 

Art. 4º - São órgãos de deliberação e administração superior da Fundação Tumucumaque: 

I – Conselho Curador; 

II – Conselho Fiscal; 

III – Diretoria Executiva. 

Art. 5
o
 – Fica criado o Fundo Fiduciário para a Conservação da Natureza e Uso Sustentável da 

Biodiversidade do Amapá, a ser gerido pela Fundação Tumucumaque – Fundo Tumucumaque. 

Art. 6
o
 – Constituirão patrimônio e recursos do Fundo Tumucumaque: 

I – doações e subvenções concedidas pela União, Estados e Municípios; 

II – contribuições pecuniárias e doações de bens móveis e imóveis realizadas por pessoas físicas ou 
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jurídicas de direito público ou privado, nacionais e internacionais; 

III – recursos provenientes de contratos ou acordos celebrados com entidades ou organismos públicos ou 

privados, nacionais ou internacionais; 

IV – rendimentos, de qualquer natureza, que venha a auferir como remuneração decorrente de aplicação 

dos seus próprios recursos; 

V – outros recursos destinados por lei. 

§ 1º - Os recursos do Fundo Tumucumaque poderão ser transferidos mediante contratos, acordos ou 

ajustes. 

§ 2
º
 - Os saldos apurados no final do exercício financeiro serão creditados ao próprio Fundo no exercício 

seguinte. 

Art. 7º - Fica a Fundação Tumucumaque responsável pelo gerenciamento administrativo e financeiro do 

Fundo Especial de Recursos para o Meio Ambiente – FERMA, previsto na Lei Estadual n
o
 0165, de 18 de 

agosto de 1994 e do Fundo de Amparo à Pesquisa Cientifica e Tecnológica do Estado do Amapá, previsto 

na Lei Estadual n
o
 688, de 07 de junho de 2002, respeitadas as destinações emanadas dos respectivos 

órgãos executores destes Fundos. 

Art. 8º - O estatuto, a estrutura organizacional, bem como a remuneração dos cargos e salários da 

Diretoria Executiva e demais servidores da Fundação serão definidos em decreto regulamentar expedido 

pelo Poder Executivo, no prazo máximo de 90 dias, a contar da publicação da presente lei. 

Art. 9º - Os membros da Diretoria Executiva da Fundação serão indicados pelo Governador do Estado do 

Amapá e somente serão nomeados após aprovação pela Assembléia Legislativa do Amapá, que submeterá 

os indicados a sabatina pela Comissão de Constituição Justiça e Redação. 

Art. 10 – A Diretoria Executiva da Fundação aprovada pela Assembléia Legislativa do Amapá e nomeada 

por ato do Poder Executivo terá mandato de 04 (quatro) anos, a contar da data de sua nomeação, permitida 

a sua recondução por igual período, podendo ser destituída total ou parcialmente. 

Parágrafo único – O Poder Executivo ficará responsável pela realização dos demais atos necessários à 

formal constituição da Fundação. 

Art. 11 – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais de R$ 200.000,00 (duzentos mil 

reais) para atender as despesas provenientes da execução da presente lei. 

Art. 12 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Macapá – AP, 10 de fevereiro de 2004. 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 

Governador 
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5. GRUPO DE TRABALHO DO TUMUCUMAQUE 

A proposta para criação de um Grupo de Trabalho - GT surgiu dentro do COEMA em 

2002 como estratégia para negociar benefícios locais pela conservação do Tumucumaque 

considerando que o Governo Federal não mantém programas de investimentos específicos 

direcionados para Estados e Municípios que acordam em destinar extensas áreas de seus 

territórios para criação de Unidades de Conservação de Proteção Integral. Mas, como 

declama com freqüência o jornalista amapaense Paulo Silva, “os Governos quando querem 

que algo não aconteça cria logo um GT”. Acrescenta-se ainda o fato de que o mandato do 

Presidente Fernando Henrique iria se encerrar no final do ano de 2002, deixando uma 

“incógnita previsível” quanto ao cumprimento das propostas apresentadas pelo GT.  

Assim, o GT foi criado pela Portaria N
o
 341, de 08 de julho de 2002: 

 
PORTARIA Nº 341, DE 8 DE JULHO DE 2002  

(D.O.U. de 09/07/02)  

Estabelece a criação, composição e objetivos do Grupo de Trabalho do Parque Nacional Montanhas do 

Tumucumaque.  

O MINISTRO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o 

disposto na Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e  

Considerando os resultados do Seminário Nacional de Avaliação de Ações Prioritárias para a conservação e 

a distribuição dos benefícios de Biodiversidade da Amazônia, realizado em Macapá, no Estado do Amapá; e  

Considerando o empenho que o Governo Federal vem desempenhando no intuito de criar o Parque Nacional 

Montanhas do Tumucumaque, situado no Estado do Amapá, resolve:  

Art. 1º Instituir o Grupo de Trabalho-GT do Tumucumaque com o objetivo de definir as diretrizes e ações 

para a implementação do referido Parque e as atividades de desenvolvimento sustentável a serem 

implantadas na área de seu entorno.  

Art. 2º O GT do Tumucumaque será composto por representantes dos seguintes órgãos e entidades:  

I - Secretaria de Biodiversidade e Florestas, do Ministério do Meio Ambiente, que a presidirá;  

II - Secretaria de Coordenação da Amazônia, do Ministério do Meio Ambiente; e  

III - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA.  

Art. 3º Serão convidados a participarem do GT do Tumucumaque um representante das seguintes entidades, 

órgãos e organização:  

I - Ministério da Defesa;  

II - Ministério dos Esportes e do Turismo;  

III - Ministério dos Transportes;  

IV - Secretaria de Governo do Estado do Amapá;  

V - Secretaria de Planejamento do Estado do Amapá;  

VI - Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Amapá;  

VII - Conselho Estadual do Meio Ambiente do Estado do Amapá;  

VIII - Prefeitura Municipal de Calçoene;  

IX - Prefeitura Municipal de Laranjal do Jarí;  

X - Prefeitura Municipal de Oiapoque;  

XI - Prefeitura Municipal de Pedra Branca do Amapari;  

XII - Prefeitura Municipal de Serra do Navio; e  

XIII - Organização não-governamental de defesa de meio ambiente, com atuação no Estado do Amapá.  

Art. 4º O GT do Tumucumaque elaborará um plano de ações que atenda às necessidades sociais e de 

desenvolvimento sustentável do entorno do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, com indicação 
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de responsabilidades específicas pela execução de suas ações.  

Parágrafo único. No prazo de trinta dias da instalação do GT do Tumucumaque, deverá ser apresentada uma 

definição das ações emergenciais a serem implementadas imediatamente na área de sua atuação.  

Art. 5º A participação no GT do Tumucumaque não enseja qualquer tipo de remuneração, sendo seus 

trabalhos considerados como de relevante interesse público.  

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

JOSÉ CARLOS CARVALHO 

Ministro do Meio Ambiente 

 

As articulações políticas para a criação do Parque do Tumucumaque ficaram a cargo da 

Secretaria de Biodiversidade e Floresta do Ministério do Meio Ambiente. Seu titular na 

época era José Pedro Costa, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, 

ex-Presidente do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica do 

Programa MAB (do inglês Man and Biosphere), lançado em 1971 pela UNESCO. O jeito 

executivo paulistano de conduzir o processo de negociação com as instâncias locais logo 

colocou José Pedro na condição no elo das reivindicações entre o Grupo de Trabalho - GT 

do Tumucumaque e o Governo Federal. José Pedro presidiu o GT até o final do mandato 

de FHC, ou seja, por seis meses.  

Abaixo um resumo das reuniões do GT e principais reivindicações: 

 

Reunião GT Principais Encaminhamentos Pactuados 

Macapá, 09.08.02 

- Pavimentar a BR-156 (trechos Tartarugalzinho-Oiapoque e Macapá-Laranjal 

do Jarí) e a BR-210 (trecho Porto Grande-Serra do Navio); 

- Implantar saneamento básico e tratamento do lixo nos municípios que 

abrigam o Parque; 

- Garantir a transferências das terras devolutas da União para domínio 

estadual; 

- Acordar (GT e MMA) sobre a nomeação do Chefe do Parque, que deve ser 

técnico do Amapá; 

- Desenvolver um Plano de Ecoturismo para o Amapá; 

- Aprovar no COEMA o decreto de criação do Parque antes de sua assinatura.  

Brasília, 09.09.02 
- Implantar o que consta no Despacho do Presidente da República de 23 de 

agosto de 2002.  

Macapá, 22.11.02 

- Consolidar os compromissos de pavimentação das BRs; 

- Formular um Programa de Pesquisa Científica para o Parque; 

- Conhecer o Programa “Áreas Protegidas da Amazônia – ARPA”; 

- Acordar sobre a composição do Conselho do Parque; 

- Garantir a continuidade do GT.  

 

Em janeiro de 2003 tomou posse o “Novo Governo” e o “Velho GT” foi desmobilizado. 

Algumas tentativas de resgatar o GT foram ainda tomadas, como a iniciativa do Presidente 

da Comissão Especial do Parque do Tumucumaque da Assembléia Legislativa do 

Amapá, deputado Manoel Mandi, quando em audiência com a Ministra do Meio 

Ambiente, Marina Silva, solicitou sua reativação, porém sem sucesso. 
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6. A INSERÇÃO AMBIENTAL DO PODER LEGISLATIVO DO AMAPÁ 

Ao promulgar a Constituição do Estado do Amapá em 1991, a Assembléia Legislativa do 

Amapá assumiu atribuições de “proteção, recuperação e incentivo à preservação do meio 

ambiente” (Art. 94/X). Desde a primeira legislatura em 1991, a Assembléia Legislativa 

tem participado da construção da política ambiental do Estado, aprovando e aperfeiçoando 

normas de iniciativa do Poder Executivo. Algumas dessas normas estão citadas abaixo: 

Legislação Objetivo 

Lei 0064, de 01.04.93 
Dispõe sobre a pesca industrial de arrasto de camarões e o aproveitamento 

compulsório da fauna acompanhante dessa pesca na costa do Amapá. 

Lei 0080, de 02.07.93 
Dispõe sobre o controle de agrotóxicos, seus componentes e afins no 

território do Estado do Amapá.  

Lei 0142, de 29.12.93 Institui a política pesqueira no âmbito do Estado do Amapá. 

Lei Complementar 005, de 

18.08.94 

Institui o Código de Proteção ao Meio Ambiente do Estado do Amapá 

Lei 0165, de 18.08.94 

Cria o Sistema Estadual de Meio Ambiente, dispõe sobre a organização, 

composição e competência do Conselho Estadual do Meio Ambiente e cria o 

Fundo Especial de Recursos para o Meio Ambiente. 

Lei 0188, de 19.12.94 Institui o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro - PEGC. 

Lei 0267, de 09.04.96 

Cria a Secretaria de Estado do Meio Ambiente- SEMA, Agencia de 

Desenvolvimento Sustentável do Amapá - ADAP e o Conselho de 

Desenvolvimento Sustentável. 

Lei 0322, de 23.12.96
53

 

Dispõe sobre a distribuição de parcela da receita do produto da arrecadação 

dos impostos estaduais, conforme disposições contidas no Artigo 158 da 

Constituição Federal e na Lei Complementar Federal n
o
 63/90. 

Lei 0363, de 12.09.97 Institui o "Selo Verde". 

Lei 0387, de 09.12.97 
Dá nova redação ao art. 6º da Lei nº 0165, de 18 de agosto de 1994, que 

dispõe sobre o Conselho Estadual do Meio Ambiente. 

Lei 0388, de 10.12.97 
Dispõe sobre os instrumentos de controle do acesso à biodiversidade do 

Estado do Amapá 

Lei 0392, de 11.12.97 
Dispõe sobre a criação da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) 

do Rio Iratapuru. 

Lei 0431, de 15.09.98 Dispõe sobre a criação da Área de Proteção Ambiental do Rio Curiaú. 

Lei 0441, de 28.12.98 

Cria no âmbito do Estado do Amapá, o Programa da Agenda 21, com a 

finalidade de normatizar, facilitar e integrar as ações necessárias ao 

Planejamento sócio-econônico-ambiental participativo. 

Lei 0455, de 22.07.99 
Dispõe sobre delimitação e tombamento das áreas de ressaca localizadas no 

Estado do Amapá. 

Lei 0475, de 28.09.99 
Autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Estadual do Meio 

Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável do Amapá. 

Lei 0485, de 03.12.99 Institui as auditorias ambientais. 

Lei 0488, de 10.12.99 
Institui o Programa "Plante uma árvore" nas escolas da rede pública de 

ensino. 

Lei 0519, de 10.05.00 

Define normas de competência para a proteção de sítios arqueológicos e seu 

respectivo acervo, existentes no Estado, conforme inciso III do art. 23 da 

Constituição federal, combinado com o inciso V do Art. 295 da Constituição 

Estadual. 

Lei 0530, de 15.05.00 
Proíbe o armazenamento de rejeitos, resíduos tóxicos ou perigosos no 

Território do estado do Amapá.  

Lei 0530, de 15.05.00 
Proíbe o armazenamento de rejeitos ou resíduos tóxicos ou perigosos no 

território do Estado do Amapá. 

Lei 0568, de 23.05.00 
Dispõe sobre a retirada de vegetais (tronco de árvores e outras) que criem 

riscos de acidentes com veículos, nas rodovias do Estado do Amapá. 

Lei 0580, de 21.06.00 
Dispõe sobre o descarte de pilhas, baterias de telefone celular e de artefatos 

que contenham metais pesados em todo território do Estado do Amapá. 

Lei 0608, de 04.06.01 Autoriza o Poder Executivo Estadual a conceder prêmios para os Municípios 
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que tratem adequadamente o lixo por eles produzidos. 

Lei 0631, de 21.11.01 

Dispõe sobre procedimentos para a extração, transporte e comercialização 

de espécies vegetais produtoras de fibra tipo Cipó Titica (Heteropsis spp), 

Cipó Cebolão (Clusia spp) e similares em todo o Estado do Amapá. 

Lei 0686, de 07.06.02 
Dispõe sobre a Política de Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Estado 

do Amapá. 

Lei 0702, de 28.06.02 
Dispõe sobre a Política Estadual de Florestas e demais Formas de Vegetação 

do Estado do Amapá. 

Lei 0772, de 23.09.03 
Dispõe sobre a Concessão de Medalha do Mérito Ambiental no Estado do 

Amapá. 

Lei 0801, de 08.01.04 
Institui o dia 22 de março como o dia Estadual de limpeza das nascentes dos 

rios, córregos e lagos do Estado. 

Lei 0813, de 14.04.04 Autoriza o Poder Executivo a criar o Programa Estadual da Pesca Artesanal. 

Lei 0835, de 27.05.04 
Dispõe sobre a ocupação urbana, reordenamento territorial, uso econômico e 

gestão ambiental das áreas de ressacas localizadas no Estado do Amapá. 

Lei 0840, de 18.06.04 Institui, no âmbito das Escolas do Estado do Amapá, a Semana da Água. 

Lei 0873, de 31.12.04 
Dispõe sobre a criação da Área de Proteção Ambiental da Fazendinha, no 

Município de Macapá, Estado do Amapá. 

Lei 0874, de 31.12.04 
Dispõe sobre as obrigações das empresas concessionárias que exploram 

recursos naturais no Estado do Amapá. 

Lei 0898, de 14.06.05 Define e disciplina a Aqüicultura no Estado do Amapá. 

Lei 0919, de 18.08.05 Dispõe sobre o ordenamento territorial do Estado do Amapá. 

Lei 1015, de 26.06.06 

Estabelece a forma de criação e gestão de Parques Estaduais Arqueológicos, 

bem como os objetivos e os conteúdos material e documental do plano de 

ordenamento.  

Lei 1028, de 12.07.06 Dispõe sobre a criação e gestão da Floresta Estadual do Amapá. 

Fonte: Assembléia Legislativa do Amapá/Relatório dos Trabalhos Legislativos da IV Legislatura – Biênio 

2005/2006. Organizado por Marco Chagas (2007).  

 

Com a criação do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque no Amapá em 2002, a 

Assembléia Legislativa sentiu-se motivada a acompanhar os desdobramentos da iniciativa 

do Governo Brasileiro, considerando que: 

- 42,47% da área do Estado passou a ser Unidade de Conservação Federal; 

- Nenhuma Unidade de Conservação do Amapá possui plano de manejo; 

- O Governo Brasileiro assumiu compromissos em investir no Amapá, sinalizando uma 

possível nova relação de promover a conservação na Amazônia, notadamente nos seguintes 

itens: 

1. Pavimentação da BR-156 e BR-210; 

2. Implementação de infra-estrutura de saneamento básico, água, resíduos sólidos e 

energia elétrica nos municípios do Amapá; 

3. Transferência, ao domínio do Estado do Amapá, das glebas matriculadas em nome 

da União administradas pelo INCRA; 

4. Revitalização da sede do município de Serra do Navio; 

5. Recuperação da ferrovia Santana/Serra do Navio; 

6. Elaboração de estudos para criação do Porto de Calçoene; 

7. Constituição de um fundo permanente para o desenvolvimento do Estado e dos 

Municípios do Parque; 

8. Melhoria da infra-estrutura dos assentamentos criados pelo INCRA no Amapá; 

9. Apoio a educação profissional do Estado e ensino superior, especialmente nas áreas 

de gestão ambiental e de uso racional dos recursos naturais. 
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A Comissão Especial do Parque do Tumucumaque da Assembléia Legislativa do 

Amapá
54

 

A Comissão Especial do Parque do Tumucumaque foi criada em fevereiro de 2003 por 

iniciativa do deputado Manoel Mandi. Em dois anos de atuação, a Comissão executou as 

seguintes ações: 

- Realização de audiências públicas nos cinco municípios abrangidos pelo Parque do 

Tumucumaque com o objetivo de promover a inclusão comunitária para a conservação da 

natureza; 

- Audiência com a Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para solicitar maior atenção 

com as Unidades de Conservação do Amapá e interferência junto ao Presidente da 

República para o cumprimento dos compromissos assumidos por ocasião da criação do 

Parque; 

- Visita ao Banco Mundial, ao Fundo Mundial para a Natureza - WWF e a Agência 

Americana para o Desenvolvimento Internacional - USAID, com objetivo de dar 

visibilidade dos interesses da Assembléia Legislativa pela conservação da natureza; 

- Participação no V Congresso Mundial de Parques, realizado em 2003 na cidade de 

Durban, África do Sul; 

- Articulação para um melhor conhecimento local do Programa Áreas Protegidas da 

Amazônia – ARPA. 

 

A Comissão, ao concluir seus trabalhos em 2004, constatou, em termos gerais, que: 

- As Unidades de Conservação do Amapá mantêm-se em excelente estágio de conservação. 

Entretanto, esta condição é mais consequência da baixa densidade populacional e 

dificuldade de acesso, do que resultado de quaisquer ações de instituições públicas 

responsáveis pela sua gestão; 

- As Unidades de Conservação criadas pelo Governo Brasileiro no Amapá não dispõem de 

plano de manejo, infra-estrutura e pessoal qualificado em número suficiente para o alcance 

dos objetivos para os quais foram criadas; 

- A criação do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque foi conturbada em função da 

pressa do Governo Brasileiro em concluir o processo ainda no mandato do ex-presidente 

Fernando Henrique Cardoso; 

- Os compromissos de investimentos do Governo Brasileiro no Amapá foram tratados com 

descaso e potencializou uma relação desfavorável à valorização da conservação da 

natureza junto às comunidades locais; 

- O desenho executivo do Programa ARPA não foi discutido no Estado e as instituições 

locais desconhecem as formas de acesso aos recursos ou mesmo as ações programadas 

para o Amapá. 

As recomendações da Comissão descritas abaixo tiveram por objetivo contribuir com o 

debate sobre a conservação na Amazônia, considerando a experiência do Estado do Amapá 

diante do processo de criação do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque: 

- Criar um sistema integrado de formação de capital social voltado para a gestão ambiental 

e conservação das áreas protegidas do Amapá, onde os diferentes níveis de atores possam 

ser inseridos e capacitados (cursos técnicos rápidos, graduação, pós-graduação); 
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- Criar no âmbito da Assembléia Legislativa do Amapá uma Comissão Permanente de 

Meio Ambiente, Áreas Protegidas, Ciência e Tecnologia, Assuntos Indígenas e Fundiários; 

- Implantar a Fundação Tumucumaque de Conservação da Natureza, conforme anunciado 

pelo Governador do Amapá no V Congresso Mundial de Parques, em Durban, na África do 

Sul; 

- Reformar o IBAMA/AP, de modo a transformá-lo num Centro Especializado em Áreas 

Protegidas; 

- Construir processos participativos voltados para o desenvolvimento do ecoturismo em 

áreas protegidas, sobretudo o ecoturismo comunitário; 

- Incentivar, através de instrumentos legais, pequenos e médios negócios associados a 

conservação da biodiversidade e áreas protegidas; 

- Inventariar e montar banco de dados atualizável sobre o conhecimento tradicional, de 

modo a preservar os direitos intelectuais coletivos das comunidades. Neste caso, o 

conhecimento tradicional deve ser de livre circulação. Mas, se ele contribuir para o 

desenvolvimento de produtos comerciais, deve ser remunerado eqüitativamente; 

- Dar maior atenção às pesquisas sobre mudanças climáticas, sobretudo as referentes aos 

Mecanismos de Desenvolvimento Limpo – MDL e Créditos de Carbono; 

- Transformar as Rodovias Federais e Estradas Estaduais em Rodovias/Estradas-Parques, 

modificando seus projetos originais, de modo a adequá-los às melhores técnicas e práticas 

de manejo da biodiversidade; 

- Manter programas de intercâmbio para a juventude na área de meio ambiente e áreas 

protegidas, proporcionando a difusão de experiências locais e o conhecimento de outras 

realidades e culturas; 

- Difundir as recomendações do V Congresso Mundial de Parques, que poderão ser 

acessadas no site: www.iucn.org; 

- Negociar junto ao Governo Brasileiro e doadores do Programa ARPA a reformulação da 

alocação de recursos para a implementação das áreas protegidas da Amazônia, destinando 

percentuais eqüitativos à contribuição do Estado do Amapá para o alcance da meta de 

criação de nove milhões de hectares de áreas de proteção integral; 

- Incentivar a participação das organizações da sociedade civil em programas e projetos de 

gestão descentralizadas das áreas protegidas, principalmente na área de pesquisa e 

educação ambiental; 

- Implementar o zoneamento ecológico-econômico, priorizando as áreas de cerrado do 

Amapá, como estratégia para conservação de amostras representativas deste ambiente e 

para indicação de possíveis áreas com aptidão para o desenvolvimento agrícola. 

http://www.iucn.org/


 

38 

 

7. DO PROJETO SARNEY AO CORREDOR DE BIODIVERSIDADE DO AMAPÁ 

O Projeto Sarney 

O Senador pelo Amapá, José Sarney, apresentou no Senado Federal o Projeto de Lei N
o
 

107/2004, instituindo o Plano de Desenvolvimento Regional dos Municípios do Entorno do 

Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque. O projeto traz duas proposições 

inovadoras. A primeira reporta-se à amortização de 50% dos juros cobrados para 

empréstimos oficiais destinados a projetos nos municípios do entorno do Parque. O 

conservacionista norte-americano e ex-pesquisador associado do Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia – INPA, Thomas Lovejoy, há mais de 20 anos defende a tese de 

que as nações devedoras que possuam recursos florestais e outros habitats de valor tenham 

descontos ou créditos para programas de conservação, incluindo até possibilidades de 

perdão da dívida externa dessas nações. 

A segunda proposição inovadora segue as bases argumentativas do projeto de lei da 

Senadora Marina Silva, que institui o Fundo de Participação dos Estados Verde – “FPE 

Verde”, recompensando aqueles estados que tem grande percentual de Unidades de 

Conservação em seu território, como o caso do Amapá. Pelo projeto de Lei do Sarney, o 

Amapá passa a ser beneficiado quando da repartição dos recursos financeiros de qualquer 

origem. Não deixa de ser uma estratégia de pagamento pelos serviços ambientais prestados 

pelas áreas protegidas do Amapá. 

O projeto traz ainda proposições estratégicas para implementação do Plano e 

correspondentes órgãos do Poder Executivo responsáveis pela sua viabilização. Os 

recursos serão consignados no orçamento federal, se assim Saraminda
55

 destinar.  

 

TEXTO FINAL APROVADO PELA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E 

TURISMO 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 107, DE 2004 

Institui o Plano de Desenvolvimento Regional dos Municípios do Entorno do Parque Nacional 

Montanhas do Tumucumaque, no Estado do Amapá, e acrescenta o § 2º ao art. 13 da Lei nº 6.938, de 

31 de agosto de 1981. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1º É instituído o Plano de Desenvolvimento Regional dos Municípios do Entorno do Parque Nacional 

Montanhas do Tumucumaque, no Estado do Amapá, conforme previsto nos arts. 21, inciso IX, e 48, inciso 

IV, da Constituição Federal, e na forma do anexo único desta Lei. 

§ 1º O Plano de Desenvolvimento Regional dos Municípios do Entorno do Parque Nacional Montanhas do 

Tumucumaque abrange os Municípios de Calçoene, Laranjal do Jarí, Oiapoque, Pedra Branca do Amapari e 

Serra do Navio. 

§ 2º Os Municípios que vierem a ser constituídos a partir do desmembramento de território de Município 

citado no § 1º deste artigo passarão a integrar, automaticamente, o Plano de Desenvolvimento Regional dos 
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Municípios do Entorno do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque. 

Art. 2º Os programas e projetos prioritários para a execução do Plano de Desenvolvimento Regional, com 

especial ênfase para os relativos a recursos hídricos, turismo, meio ambiente, sistemas de transportes e 

infra-estrutura básica, relacionados no anexo único desta Lei, serão financiados com recursos: 

I - de natureza orçamentária, que lhes forem destinados pela União, na forma da lei; 

II - de natureza orçamentária, que lhes forem destinados pelo Estado do Amapá e pelos Municípios 

abrangidos; 

III - de operações de crédito internas e externas. 

Art. 3º Os programas e projetos a serem implementados no âmbito do Plano de Desenvolvimento Regional 

dos Municípios do Entorno do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque ficarão a cargo dos órgãos 

federais competentes. 

§ 1º O Plano de Desenvolvimento Regional dos Municípios do Entorno do Parque Nacional Montanhas do 

Tumucumaque será gerido por um conselho deliberativo, presidido pelo Governador do Estado e integrado 

por representantes dos órgãos federais, estaduais e municipais envolvidos, e da sociedade civil. 

§ 2º O conselho deliberativo referido no § 1º deverá ser ouvido na elaboração e gestão do Plano de Manejo 

do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque. 

Art. 4º As instituições de assistência técnica e de crédito federais, bem como aquelas que recebam recursos 

da União, darão tratamento preferencial aos programas e empreendimentos ecologicamente sustentáveis 

localizados nos Municípios do Entorno do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque. 

§ 1º Entende-se por tratamento preferencial o dever de priorizar, entre os programas e empreendimentos de 

todo o Estado, aqueles considerados ecologicamente sustentáveis e que estejam localizados nos Municípios 

referidos nesta Lei, em especial quanto à concessão de crédito e de assistência técnica. 

§ 2º O órgão federal ambiental competente estabelecerá os critérios e modalidades de programas e 

empreendimentos que farão jus aos benefícios referidos neste artigo. 

§ 3º Nos empréstimos oficiais destinados a programas e empreendimentos ecologicamente sustentáveis, nos 

termos do § 2º, as instituições de crédito federais aplicarão taxa de juros diferenciada das usualmente 

adotadas. 

§ 4º As instituições referidas no caput deste artigo divulgarão, até 31 de dezembro de cada ano, relatório 

sobre os programas e empreendimentos que tenham recebido tratamento preferencial, indicando, entre 

outros dados, o montante dos recursos envolvidos. 

§ 5º Do relatório de que trata o § 4º deste artigo, serão encaminhadas cópias a todas as Prefeituras 

abrangidas, aos órgãos ambientais federal e estadual e ao Conselho referido no art. 3º, § 1º. 

Art. 5º O art. 13 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º, 

renumerando-se o parágrafo único como § 1º: 

"Art. 13. ............................................................................ 

§ 1º (antigo parágrafo único) ............................................ 
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§ 2º Na repartição dos recursos financeiros de qualquer origem e que sejam destinados a programas e 

empreendimentos de infra-estrutura, turísticos, culturais e agroindustriais, bem como à proteção, 

regularização e manejo das Unidades de Conservação, a União levará em conta, como elemento 

preponderante, a percentagem do Estado coberta com Unidades de Conservação de Proteção Integral." (NR) 

Art. 6º A União, o Estado do Amapá e os Municípios referidos no § 1º do art. 1º poderão firmar convênios e 

contratos entre si, com o propósito de atender ao disposto nesta Lei. 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de sua publicação. 

 

Anexo Único 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DOS MUNICÍPIOS DO ENTORNO DO 

PARQUE NACIONAL MONTANHAS DO TUMUCUMAQUE 

PROPOSIÇÕES ESTRATÉGICAS 

De acordo com o diagnóstico social e econômico dos cinco municípios que tiveram destinadas partes de 

seus territórios para a criação do Parque, podem ser indicadas as seguintes linhas de ação, com os 

correspondentes órgãos do Poder Executivo envolvidos em sua implementação: 

1. estimular a agroindústria, a fim de estabelecer bases sólidas para um novo surto de desenvolvimento do 

setor primário (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior);  

2. realizar o ordenamento das atividades produtivas, de modo a conciliar a exploração das potencialidades 

sem comprometer a preservação dos ecossistemas (Ministério do Meio Ambiente);  

3. realizar pesquisas direcionadas ao desenvolvimento tecnológico, com vistas à geração de conhecimento 

e de formas de uso sustentável dos recursos naturais, adaptadas à realidade local (Ministério da Ciência 

e Tecnologia e Ministério do Meio Ambiente);  

4. apoiar as atividades relacionadas com a pesca, ampliando as estruturas de desembarque, beneficiamento 

e armazenamento do produto (Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca);  

5. ampliar e recuperar a malha viária (Ministério dos Transportes);  

6. combinar diferentes modalidades de transporte, integrando o trânsito terrestre e fluvial (Ministério dos 

Transportes);  

7. expandir o sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica, especialmente nas áreas rurais 

(Ministério de Minas e Energia);  

8. estimular o turismo, implantando equipamentos e serviços turísticos e promovendo as potencialidades 

turísticas da região, de forma a elevar a importância relativa do setor na economia (Ministério do 

Turismo);  

9. integrar os Municípios ao contexto turístico estadual e federal, fazendo-os beneficiários dos incentivos 

fiscais e financeiros disponíveis para o setor (Ministério do Turismo);  
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10. incentivar o manejo sustentável na extração de madeira (Ministério do Meio Ambiente);  

11. estimular e apoiar formas de organização da produção e de comercialização da matéria-prima local, 

com base no associativismo e no cooperativismo (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior e Ministério do Trabalho e Emprego);  

12. estimular os empreendimentos de pequeno e médio porte, mediante medidas capazes de fortalecer e 

expandir as atividades de base local (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior);  

13. expandir o Distrito Industrial de Macapá rumo ao interior do Estado (Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior);  

14. implantar sistemas agroflorestais nas pequenas e médias propriedades (Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento e Ministério do Meio Ambiente);  

15. criar linhas de crédito para a reestruturação dos setores produtivos, com ênfase para a pequena 

produção (Ministério da Fazenda);  

16. viabilizar o acesso das novas tecnologias aos agricultores da região, com ênfase na pequena e média 

produção (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Ministério da Ciência e Tecnologia);  

17. ofertar cursos profissionalizantes e implantar núcleos universitários para formação de nível superior 

(Ministério do Trabalho e Emprego e Ministério da Educação);  

18. promover treinamentos visando melhorar o padrão de organização empresarial, por meio dos serviços 

de aprendizagem (Ministério do Trabalho e Emprego);  

19. fortalecer o ensino médio, visando ao aumento do nível de escolaridade da população (Ministério da 

Educação); 

20. ampliar a oferta de serviços de abastecimento de águas, esgotamento sanitário e coleta de lixo 

(Ministério da Integração Nacional e Ministério das Cidades); 

21. substituir as moradias em favelas e em palafitas (Ministério das Cidades); 

22. dotar a rede ambulatorial e hospitalar de infra-estrutura básica e de alta complexidade (Ministério da 

Saúde). 

Dado que as proposições estratégicas são de caráter geral, não é possível quantificar com exatidão o 

montante de recursos necessários à implementação do Plano de Desenvolvimento Regional. Entretanto, 

tendo em vista que o Parque é uma unidade de conservação federal e é de interesse da União viabilizar a sua 

preservação, os programas e projetos para a execução do Plano, além de serem financiados com recursos 

dos cinco Municípios e do Estado do Amapá, contarão com o aporte de recursos da União, consignados no 

orçamento federal. 
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Corredor de Biodiversidade do Amapá 

Segundo a ONG Conservation International, um Corredor de Biodiversidade compreende 

“uma rede de parques, reservas e outras áreas de uso menos intensivo, gerenciada de 

maneira participativa e integrada, visando garantir a manutenção das espécies e dos 

processos ecológicos-evolutivos em uma região e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de 

uma economia regional diversificada e resiliente baseada em atividades econômicas 

compatíveis com a conservação da biodiversidade”.  

O projeto do corredor foi lançado pelo Governador do Amapá, Waldez Góes, no 

Congresso Mundial de Parques, realizado em Durban/África do Sul, em 2003. A área do 

corredor é de aproximadamente 10 milhões de hectares (do tamanho de Portugal) e sua 

maior polêmica é o custo de manutenção do corredor, estimado em US$25 bilhões
56

.  

A idéia de compatibilizar o uso das áreas protegidas com os interesses do desenvolvimento 

econômico, como me parece ser a proposta do Corredor da Biodiversidade do Amapá, é 

uma estratégia inteligente e desafiadora. Inteligente pela oportunidade de incorporar na 

intenção de se fazer planejamento regional conceitos ainda tratados de forma polarizada e 

de pouca reflexividade dialógica, como desenvolvimento/meio ambiente; riqueza de 

biodiversidade/pobreza social, conectividade biológica/integração socioeconômica; 

natureza primitiva/modernidade tecnológica. O desafio está em conceber um processo de 

desenvolvimento com base ambiental.  

Na prática e diante da escassa capacidade de atuação do Estado em matéria de gestão 

ambiental na Amazônia, sintoma este diagnosticado simplesmente pelo fato de que “a 

natureza não fala e não vota”, a decisão de implementar o Corredor da Biodiversidade 

requer mudanças radicais na forma de conceber políticas públicas, principalmente com 

relação à incorporação de tecnologias de conservação da natureza nas obras de infra-

estrutura, cultura esta ainda distante dos países que o Banco Mundial chama de LDC (Less 

Developed Countries ou Países Menos Desenvolvidos).  

O sociólogo Boaventura de Sousa Santos, seguido pela ecofeminista indiana Vandana 

Shiva, entre outros, chamam atenção para um novo colonialismo que emerge de práticas 

conservacionistas que seguem modelos ocidentais e perpetuam formas clássicas de se fazer 

ciência, com pouco espaço para novos saberes que insurjam desfavoravelmente aos 

interesses dominantes ou hegemônicos. Como alternativa, e isso poderia ser aplicado não 

somente ao Corredor de Biodiversidade e sim a toda forma de construção de políticas, 

Boaventura sugere aberturas a um questionamento mais amplo e profundo e uma 

participação mais alargada e informada no debate, de forma a construir uma rede de 

intervenção em que todas as formas de conhecimento possam construtivamente participar 

em função da sua relevância para a situação em causa. 
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8. OS POSSÍVEIS BENEFÍCIOS DO PARQUE DO TUMUCUMAQUE 

O potencial de ecoturismo do Parque trará benefícios para o Amapá? Existem posições, 

inclusive de conservacionistas, de que os parques criados na Amazônia são áreas 

extremamente homogêneas e de uma biodiversidade ou “vida selvagem” não muito fácil de 

ser observada, além de prevalecer condições desconfortáveis e perigosas.    

O Governo Federal tem abusado da paciência dos amazônidas, propalando inverdades 

sobre o desenvolvimento do ecoturismo na região: “a política de implantação de pólos 

ecoturísticos encontra resposta na região Amazônia. No Amapá, por exemplo, está se 

iniciando a formação de um novo pólo nas imediações do Parque Nacional do 

Tumucumaque” (BRASIL, 2004)
57

.  

O mais coerente e honesto é assumir que essas áreas devem ser mantidas como reservas de 

diversidade genética para uso futuro, cabendo o alerta da física, filósofa e feminista 

Vandana Shiva
58

:  

Apesar da contribuição incomensurável que a biodiversidade do Terceiro 

Mundo tem feito para a riqueza dos países industrializados, as grandes 

empresas, governos e órgãos de assistência do Norte continuam criando 

estruturas legais e políticas para fazer o Terceiro Mundo pagar por 

aquilo que deu originalmente. As novas tendências do comércio e da 

tecnologia globais trabalham inerentemente contra a justiça e a 

sustentabilidade ecológica. Ameaçam criar uma nova era de 

bioimperialismo, baseado no empobrecimento biológico do Terceiro 

Mundo e da biosfera.  

Os parques naturais considerados implantados no mundo apresentam diferentes histórias e 

características. Via de regra são parques centenários e historicamente estão ligados às 

características culturais de cada local. Quando se visita um parque num país rico, com 

infra-estrutura, hotéis, trilhas e pessoas “sem problemas”, projeta-se no imaginário o 

sentimento de que isso bem que poderia acontecer na “minha aldeia”. Herbert Viana 

interpreta essa falsa ilusão... 
A novidade veio dar a praia 

Na qualidade rara de sereia 

Metade o busto de uma deusa maia 

Metade um grande rabo de baleia 

A novidade era o Máximo 

Do paradoxo estendido na areia 

Alguns a desejar seus beijos de deusa 

Outros a desejar seu rabo pra ceia 

O mundo tão desigual 

Tudo e tão desigual 

O, o, o, o 

De um lado este carnaval 

Do outro a fome total 

O, o, o, o 

E a novidade que seria um sonho 

O milagre risonho da sereia 

Virava um pesadelo tão medonho 

Ali naquela praia, ali na areia 

A novidade era a guerra 

Entre o feliz poeta e o esfomeado 

Estraçalhando uma mulher bonita 

Despedaçando o sonho pra cada lado 
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Parque Nacional de Yellowstone
59

  

Yellowstone, criado no território dos índios Crow, Blackfeet e Shoshone-Bannock, é o 

mais famoso parque do mundo por ter sido o primeiro a ser criado em 1872. Sua área é de 

900.000 hectares e abrange terras dos estados de Montana, Idaho e Wyoming no oeste 

norte-americano. Recebe mais de três milhões de visitantes por ano para observar as 

emanações sincrônicas dos gêiseres (fontes térmicas) e desfrutar de uma fantástica 

estrutura privada. A maioria dos visitantes do parque é do próprio país (norte-americanos). 

A cobertura florestal do parque é relativamente monótona. São extensas áreas de pinheiros 

naturais, onde vivem os famosos ursos e bisões. Mas, o que chama atenção no Yellowstone 

é a grande quantidade de opções para lazer que o parque oferece, construída pela 

“inventividade” dos norte-americanos, integração acadêmica e cultura empreendedora. 

Existem várias concessões privadas no parque, onde suntuosos hotéis oferecem muita 

“quinquilharia” made in non-development. Desde o inicio da década de 1970, os Estados 

Unidos já haviam se tornado mais um investidor no exterior do que um exportador de 

produtos fabricados no próprio país. Atualmente, mais de dois terços dos bens “norte-

americanos” vendidos no exterior são, efetivamente, fabricados no exterior.  

 

Parque Nacional Kruger
60

 

Criado em 1898 na África do Sul com uma área de 2 milhões de hectares 

(aproximadamente a metade do Parque do Tumucumaque). Recebe mais de um milhão de 

visitantes por ano para safáris em ecossistemas abertos de savanas que permitem a 

visualização dos “Big Five” (leão, elefante, búfalo, rinoceronte e leopardo), além de vários 

outros animais que são manejados no parque. Uma boa estrutura de pesquisa existe no 

parque, com vinculações de programas de cooperação de todo o mundo, principalmente 

ingleses e norte-americanos.  

Um grande número de reservas privadas localiza-se no entorno do Parque Kruger, 

incluindo alguns dos mais luxuosos lodges de ecoturismo do mundo. Essas reservas 

oferecem tudo que se pode encontrar no parque, mas a impressão que se tem é que tudo é 

muito cinematográfico, desde um safári para observar leões devorando uma girafa 

impreterivelmente as cinco horas da tarde, até um jantar nativo servido ao redor de uma 

fogueira por mulheres negras vestidas ao estilo “mama África”. 

O Parque Kruger tem uma história repleta de controvérsias pelo entendimento de muitos 

sul-africanos de que o processo de sua criação estaria ligado a repressão de populações 

nativas e que, portanto, o Kruger seria um símbolo do regime segregacionista ou 

“aparthaid”. Essa condição coloca o parque como um lugar instável na sociedade e 

perpetua conflitos de difícil superação. 

Não seria pretensioso ao ponto de comentar muita coisa sobre a história política e social de 

um “lugar” que teve um líder capaz de suportar 30 anos de prisão para libertar seu povo do 

sistema racista implantado pelos colonizadores ingleses, mas quando estive no Parque 

Kruger em 2002 e 2003 pude perceber que o “aparthaid acabou, mas ainda vive” e isso se 

aplica quanto aos possíveis benefícios dos parques onde os negros são mantidos distantes 

por cercas e quando presentes estão na condição de “serviçais” dos brancos. 

                                                 
59

 Estima-se que o Parque Yellowstone contribua, direta e indiretamente, com a movimentação de negócios 

da ordem de R$ 30 bilhões/ano.  
60

 Estima-se que o Parque Kruger contribua, direta e indiretamente, com a movimentação de negócios da 

ordem de R$ 10 bilhões/ano.  
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As estradas que levam ao parque, por exemplo, são repletas de vendedores nas margens, a 

maioria mulheres negras, que expõem peças artesanais com design sobre a vida selvagem. 

Percebem-se ainda várias comunidades negras carentes na vizinhança do parque, 

reforçando a imagem da segregação. 

Internamente, o Parque Kruger apresenta uma extensão de vias pavimentadas de fazer 

inveja a todo o Estado do Amapá (+ de 2.000 km) , alem de vários “camps” com boas 

acomodações e infra-estrutura de lojas e museus. É muito comum presenciar os brancos 

sul-africanos deslocando-se em seus trailers cerca de 600 km a partir de Joanesburgo ou 

Pretória para o parque. 

 

Parque do Tumucumaque 

Criado no norte da Amazônia brasileira, no “pobre
61

” Estado “rico
62

” do Amapá, o Parque 

do Tumucumaque abriga nascentes de uma infinidade de rios e incalculável 

biodiversidade, principal motivação das investigações e vaidades científicas do século 

XXI. No entorno do parque, as populações humanas existentes são convocadas a conservar 

a biodiversidade, sem, no entanto, que lhes sejam garantidos os mínimos direitos aos 

serviços básicos necessários a uma vida digna, como saúde e educação. Talvez isso seja 

uma (in)conseqüência da política ambiental do País que atua somente em resposta aos 

problemas ambientais e sem prévia integração de ações para a sustentabilidade. 

Um exemplo desse dilema pode ser demonstrado pela abertura de estradas na Amazônia, 

apontadas pelas políticas públicas como “Eixos de Integração e Desenvolvimento” – 

lembram do “Avança Brasil?” – e pelos conservacionistas como vetores de destruição das 

florestas. No Amapá, por exemplo, as estradas cortam várias áreas protegidas e vem sendo 

implementadas sem nenhuma preocupação com a adoção de técnicas de menor impacto, 

ferindo de morte qualquer projeção para uso turísticos dessas áreas. 

Marta Irvin
63

, ao discutir o turismo sustentável na Amazônia, qualifica o Parque do 

Tumucumaque como encravado numa região “ultraperiférica”, em “efervescência 

silenciosa”, questionando ainda: “além dos altos custos envolvidos num deslocamento à 

Amazônia e às dificuldades evidentes de acesso, que restringem e selecionam o perfil do 

turista, existe alguma estratégia de planejamento que garanta que o turismo à Amazônia 

poderá se configurar como uma alternativa sustentável e diferenciada?” 

Até que ponto, do modo como vêm sendo trabalhadas, as áreas protegidas, ao invés de 

melhorar a qualidade de vida das pessoas, não estão favorecendo as teses do Darwinismo 

Social
64

? Alguns especialistas mencionam que 100 anos serão necessários para implantar o 

Parque do Tumucumaque, como aconteceu com o Yellowstone e com o Kruger. Não 

consigo perceber o que seria o parque implantado, pois qualquer infra-estrutura que se 

possa pensar para o parque significaria desdobramentos de um planejamento regional 

historicamente descontínuo e ineficiente.  

                                                 
61

 Indicadores do IBGE colocam os municípios do Amapá entre os mais desprovidos de saneamento na 

Amazônia, além de altos índices de analfabetismo, como em Pedra Branca do Amapari, município com 35% 

de seu território destinado ao Parque do Tumucumaque.  
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 O Amapá é sempre citado na cartilha dos conservacionistas como “rico em fauna...rico em flora” 
63

 IRVING, Marta. Áreas Protegidas de Fronteira e Turismo Sustentável na Amazônia: Entre o Surrealismo e 

a Invenção. Revista de Desenvolvimento Econômico da Universidade Salvador-BA. Ano VIII, nº 13, 

janeiro de 2006. Pág. 35-49. 
64

 A teoria do Darwinismo Social sustenta que uma sociedade altamente seletiva pode ser desenvolvida à 

custa da supressão dos menos aptos ou “inferiories”.  
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Seria o Parque parte de um jogo de interesses dos países desenvolvidos em manter 

estoques de capital natural nos trópicos para uso biotecnológico futuro? Nesse caso, o 

melhor a fazer é começar a pensar em outras alternativas de benefícios para a conservação 

ou desconstruir muitos conceitos que nos foram impostos, incluindo o próprio conceito de 

conservação da biodiversidade. 

Resgato, com sarcasmo caboclo, a retórica sobre a teoria da modernização, assim expressa 

por Moraes (2006)
65

: 

Introduzir reformas nos países atrasados ou tradicionais, de modo que os 

conduza ao mundo das nações ditas modernas, ou desenvolvidas – essa é uma 

idéia renitente no mundo contemporâneo, pelo menos no mundo que o Ocidente 

constrói desde a Revolução Industrial...o agente externo faria que os atrasados 

se adiantassem em linha evolutiva ideal...A critica “externa” a esse paradigma 

passou, em geral, pelo próprio questionamento da idéia de desenvolvimento, 

identificado com sua síndrome: urbanização,  indústria, “ocidentalização” de 

valores, comportamento e gostos. 
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 MORAES, Reginaldo Carmello Correa de. Estado, Desenvolvimento e Globalização. São Paulo: Editora 

da UNESP, 2006. 
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DEDICATÓRIA 

Dedico este trabalho ao Conselho Estadual de Meio Ambiente do Amapá e aos cidadãos do 

Laranjal do Jari que fizeram o contraponto as praticas autoritárias e imediatistas quando da 

criação do Parque do Tumucumaque e alimentou importantes discussões quanto a garantir 

do Governo Federal, não somente a reversão dos benefícios da conservação da 

biodiversidade para o Povo do Amapá, mas também, a mudança de uma atitude 

colonialista que historicamente se apropriou da Amazônia e se mantém até hoje sob a égide 

do discurso da modernidade.  

O Tumucumaque também inspirou o poeta Fernando Canto a declamar seu protesto: 

 

Solta fogo pela boca 

Deixa teu olho brilhar 

Espanta da história esse povo 

Esse corvo 

Essa escória 

Que quer te pegar 

Tumucumaque 

Terra do ouro, do soro e dos Corações 

Guerra da sede, do verde, mas sem seus canhões 

Tumucumaque 

Larga o furor das tuas águas 

Joga esses homens no mar 

Antes que vença a ganância 

Essa ânsia 

Essa gente 

Que quer te roubar 

Tumucumaque. 

(Tumuc-Humac, letra de Fernando Canto, gravada pelo Grupo Pilão em 1996) 
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ANEXOS 

Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque 

DECRETO DE 22 DE AGOSTO DE 2002 

Cria o Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, no Estado do Amapá, e dá outras 

providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da 

Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 11 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, 

DECRETA: 

Art. 1º Fica criado o Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, localizado nos Estados do Amapá e do 

Pará, com o objetivo de assegurar a preservação dos recursos naturais e da diversidade biológica, bem como 

proporcionar a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação, de 

recreação e turismo ecológico.  

Art. 2º O Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque possui uma área total aproximada de 3.867.000 ha, 

com sua delimitação descrita a partir de plantas e memoriais descritivos das glebas de terras da União, 

elaborados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, do Decreto de 23 de maio 

de 1996, que “homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Waiãpi, localizada nos Municípios 

de Laranjal do Jari e Amapari, Estado do Amapá” e da Carta do Estado do Amapá em escala 1:1.000.000, 

editada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, com o seguinte memorial descritivo: 

inicia-se na fronteira do Brasil com o Suriname, no ponto de coordenadas geográficas aproximadas 

02º26`52” N e 54º47`32,11” WGr (ponto 01); segue em direção sul, acompanhado o limite da Terra 

Indígena Parque do Tumucumaque, conforme Decreto de 3 de novembro de 1997, que “homologa a 

demarcação administrativa da Terra Indígena Parque do Tumucumaque, localizada nos Municípios de 

Almeirim, Oriximiná, Óbidos e Alenquer, Estado do Pará, e Laranjal do Jarí, no Estado do Amapá”, 

passando pelos pontos de coordenadas geográficas 02º12`26,55” N e 54º40`32,36” WGr (ponto 02); 

02º05`00,59” N e 54º 43`10,77” WGr (ponto 03); atingindo o ponto de coordenadas geográficas 

01º53`57,41” N e 54º40`21,27” WGr (ponto 04); daí, segue pelo limite da Terra Indígena citada até a 

margem direita do Rio Jari no ponto de coordenadas geográficas aproximadas 01º51`16,6” N e 54º44`50,1” 

WGr (ponto 05); segue a jusante pela margem direita do Rio Jari, até a foz do Rio Mapari (ponto 06); segue 

a montante pela margem direita do Rio Mapari, até a confluência com o Igarapé Yakã, ponto de 

coordenadas geográficas 01º23`05,282” N e 53º09`13,084” WGr (ponto 07); segue a montante pela margem 

direita do Igarapé Yakã até sua cabeceira, ponto de coordenadas geográficas 01º43`27,275” N e 

53º13`31,139” WGr (ponto 08); segue por uma linha reta até o ponto de coordenadas geográficas 

01º50`36,636” N e 53º05`22,644” WGr (ponto 09), localizado na cabeceira do Rio Inipaco; segue pelo Rio 

Inipaco, a jusante, até o ponto de coordenadas geográficas 01º30`58,737” N e 53º02`40,808” WGr, 

localizado na confluência com o Igarapé Pakwar (ponto 10); segue por este igarapé, a montante, até sua 

cabeceira, ponto de coordenadas geográficas 01º32`01,060” N e 52º52`55,788” WGr (ponto 11); segue por 

linhas retas, unindo os pontos de coordenadas geográficas 01º31`15,081” N e 52º53`46,697” WGr (ponto 

12), 01º29`19,942” N e 52º54`11,712” WGr (ponto 13), 01º28`08,206” N e 52º54`14,565” WGr (ponto 14), 

01º26`22,277” N e 52º55`00,080” WGr (ponto 15), 01º24`58,091” N e 52º54`38,623” WGr (ponto 16), 

01º23`44,089” N e 52º53`20,415” WGr (ponto 17), 01º21`55,657” N e 52º54`10,763” WGr (ponto 18), e 

01º20`26,221” N e 52º55`29,379” WGr, localizado na cabeceira de um formador do Igarapé Visagem 

(ponto 19); segue por este a jusante até o ponto de coordenadas geográficas aproximadas 01º11`44,453” N e 

52º27`41,104” WGr, localizado na sua confluência com o Rio Tucunapi (ponto 20); daí, segue a jusante 

pela margem direita do Rio Tucunapi até sua confluência com o Rio Amapari (ponto 21); segue a montante, 

pela margem direita do Rio Amapari, até a foz do Igarapé Geladeira, ponto de coordenadas geográficas 

aproximadas 01º12`12” N e 52º21`24” WGr (ponto 22); segue a montante, pela margem direita deste 

igarapé, até sua cabeceira, no ponto de coordenadas geográficas aproximadas 01º20`10” N e 52º19`45” 

WGr (ponto 23); segue por linha reta até o ponto de coordenadas geográficas aproximadas 01º23`18” N e 

52º19`07” WGr, situado na cabeceira do Igarapé Sucuriju (ponto 24); continua por linha reta a partir deste 

ponto até o ponto de coordenadas geográficas aproximadas 01º25`30” N e 52º16`45” WGr, situado na 

cabeceira do Igarapé Batata (ponto 25); segue a jusante, pela margem direita deste igarapé, até sua foz no 

Rio Braço do Mururé, no ponto de coordenadas geográficas aproximadas 01º33`00” N e 52º10`54” WGr 

(ponto 26); segue a jusante pela margem direita do Rio Braço do Mururé até sua foz no Rio Mururé, ponto 

de coordenadas geográficas aproximadas 01º31`24” N e 52º06`24” WGr (ponto 27); segue a jusante, pela 

margem direita do Rio Mururé, até sua foz no Rio Araguari (ponto 28); continua a jusante pela margem 

direita do Rio Araguari, até a confluência com o Rio Mutum (ponto 29); segue a montante, pela margem 

esquerda do Rio Mutum, até sua cabeceira, ponto de coordenadas geográficas aproximadas 01º55`57” N e 

51º39`03” WGr (ponto 30); segue por linhas retas unindo os pontos de coordenadas geográficas 
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aproximadas 02º06`42” N e 51º34`18” WGr (ponto 31), 02º15`00” N e 51º40`00” WGr (ponto 32), 

02º22`30” N e 51º49`00” WGr (ponto 33), atingindo a margem do Rio Anotaié, no ponto de coordenadas 

geográficas aproximadas 02º26`43,2” N e 51º54`45,7” WGr (ponto 34); segue a jusante pela margem direita 

do Rio Anotaié, até sua foz no Rio Oiapoque (ponto 35); segue em direção sudoeste, pela fronteira do 

território nacional brasileiro com a Guiana Francesa, posteriormente com o Suriname, até atingir o ponto 

inicial desta descrição, fechando o perímetro.  

§ 1º Fica incluída nos limites do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque a faixa de terras de um 

quilômetro de largura, ao longo do Rio Jari, localizada entre os pontos 05 e 06 do memorial descritivo, 

constante do caput deste artigo.  

§ 2º Fica o INCRA responsável pelos procedimentos necessários à cessão de uso gratuito do referido imóvel 

ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA.  

Art. 3º As terras contidas nos limites descritos no art. 2º deste Decreto serão, nos termos da Lei nº 4.771, de 

15 de setembro de 1965, objeto de compensação de área de Reserva Legal dos projetos agro-extrativistas, 

de assentamento e de colonização, criados pelo INCRA.  

Parágrafo único. O IBAMA e o INCRA, em conjunto, no prazo de noventa dias, baixarão as normas para a 

efetiva implementação deste artigo.  

Art. 4º Caberá ao IBAMA, com a colaboração do Governo do Estado do Amapá e participação dos 

Governos municipais locais e da sociedade civil interessada, administrar o Parque Nacional Montanhas do 

Tumucumaque, adotando as medidas necessárias à sua efetiva implantação.  

Art. 5º Participarão da análise e elaboração do Plano de Manejo do Parque, o Conselho de Defesa Nacional, 

por meio de sua Secretaria-Executiva, e o Ministério da Defesa.  

Art. 6º No exercício das atribuições constitucionais e legais das Forças Armadas e da Polícia Federal no 

Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, estão compreendidas:  

I – a liberdade de trânsito e acesso, por via aquática, aérea ou terrestre, de militares e policiais para a 

realização de deslocamento, estacionamentos, patrulhamento e demais operações ou atividades, 

indispensáveis à segurança e integridade do território nacional;  

II – a instalação e manutenção de unidades militares e policiais, de equipamentos para fiscalização e apoio à 

navegação aérea e marítima, bem como das vias de acesso e demais medidas de infra-estrutura e logística 

necessárias, compatibilizadas com o Plano de Manejo da Unidade, quando fora da faixa de fronteira;  

III – a implantação de programas e projetos de controle e ocupação da fronteira.  

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 22 de agosto de 2002; 181º da Independência e 114º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

José Carlos Carvalho 

José Abrão 
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Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

LEI N
o
 9.985, DE 18 DE JULHO DE 2000. 

Regulamenta o art. 225, § 1
o
, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências. 

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1
o
 Esta Lei institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, estabelece 

critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação. 

Art. 2
o
 Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 

I - unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, 

com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de 

conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias 

adequadas de proteção; 

II - conservação da natureza: o manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação, a 

manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente natural, para que possa 

produzir o maior benefício, em bases sustentáveis, às atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer 

as necessidades e aspirações das gerações futuras, e garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral; 

III - diversidade biológica: a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre 

outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de 

que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas; 

IV - recurso ambiental: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar 

territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora; 

V - preservação: conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem a proteção a longo prazo das 

espécies, habitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a simplificação 

dos sistemas naturais; 

VI - proteção integral: manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana, 

admitido apenas o uso indireto dos seus atributos naturais; 

VII - conservação in situ: conservação de ecossistemas e habitats naturais e a manutenção e recuperação de 

populações viáveis de espécies em seus meios naturais e, no caso de espécies domesticadas ou cultivadas, 

nos meios onde tenham desenvolvido suas propriedades características; 

VIII - manejo: todo e qualquer procedimento que vise assegurar a conservação da diversidade biológica e 

dos ecossistemas; 

IX - uso indireto: aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais; 

X - uso direto: aquele que envolve coleta e uso, comercial ou não, dos recursos naturais; 

XI - uso sustentável: exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais 

renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de 

forma socialmente justa e economicamente viável; 

XII - extrativismo: sistema de exploração baseado na coleta e extração, de modo sustentável, de recursos 

naturais renováveis; 

XIII - recuperação: restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma condição 

não degradada, que pode ser diferente de sua condição original; 

XIV - restauração: restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada o mais próximo 

possível da sua condição original; 

XV - (VETADO) 

XVI - zoneamento: 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 
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da unidade possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz; 

XVII - plano de manejo: documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma 

unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o 

manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade; 

XVIII - zona de amortecimento: o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas 

estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a 

unidade; e 

XIX - corredores ecológicos: porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades de 

conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de 

espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam para 

sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das unidades individuais. 

CAPÍTULO II 

DO SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA – SNUC 

Art. 3
o
 O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC é constituído pelo conjunto 

das unidades de conservação federais, estaduais e municipais, de acordo com o disposto nesta Lei. 

Art. 4
o
 O SNUC tem os seguintes objetivos: 

I - contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no território nacional e nas 

águas jurisdicionais; 

II - proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional; 

III - contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais; 

IV - promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais; 

V - promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de 

desenvolvimento; 

VI - proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica; 

VII - proteger as características relevantes de natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, 

arqueológica, paleontológica e cultural; 

VIII - proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos; 

IX - recuperar ou restaurar ecossistemas degradados; 

X - proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e monitoramento 

ambiental; 

XI - valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica; 

XII - favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a recreação em contato com a 

natureza e o turismo ecológico; 

XIII - proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e 

valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e economicamente. 

Art. 5
o
 O SNUC será regido por diretrizes que: 

I - assegurem que no conjunto das unidades de conservação estejam representadas amostras significativas e 

ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das águas 

jurisdicionais, salvaguardando o patrimônio biológico existente; 

II - assegurem os mecanismos e procedimentos necessários ao envolvimento da sociedade no 

estabelecimento e na revisão da política nacional de unidades de conservação; 

III - assegurem a participação efetiva das populações locais na criação, implantação e gestão das unidades de 

conservação; 

IV - busquem o apoio e a cooperação de organizações não-governamentais, de organizações privadas e 

pessoas físicas para o desenvolvimento de estudos, pesquisas científicas, práticas de educação ambiental, 

atividades de lazer e de turismo ecológico, monitoramento, manutenção e outras atividades de gestão das 

unidades de conservação; 

V - incentivem as populações locais e as organizações privadas a estabelecerem e administrarem unidades de 

conservação dentro do sistema nacional; 
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VI - assegurem, nos casos possíveis, a sustentabilidade econômica das unidades de conservação; 

VII - permitam o uso das unidades de conservação para a conservação in situ de populações das variantes 

genéticas selvagens dos animais e plantas domesticados e recursos genéticos silvestres; 

VIII - assegurem que o processo de criação e a gestão das unidades de conservação sejam feitos de forma 

integrada com as políticas de administração das terras e águas circundantes, considerando as condições e 

necessidades sociais e econômicas locais; 

IX - considerem as condições e necessidades das populações locais no desenvolvimento e adaptação de 

métodos e técnicas de uso sustentável dos recursos naturais; 

X - garantam às populações tradicionais cuja subsistência dependa da utilização de recursos naturais 

existentes no interior das unidades de conservação meios de subsistência alternativos ou a justa indenização 

pelos recursos perdidos; 

XI - garantam uma alocação adequada dos recursos financeiros necessários para que, uma vez criadas, as 

unidades de conservação possam ser geridas de forma eficaz e atender aos seus objetivos; 

XII - busquem conferir às unidades de conservação, nos casos possíveis e respeitadas as conveniências da 

administração, autonomia administrativa e financeira; e 

XIII - busquem proteger grandes áreas por meio de um conjunto integrado de unidades de conservação de 

diferentes categorias, próximas ou contíguas, e suas respectivas zonas de amortecimento e corredores 

ecológicos, integrando as diferentes atividades de preservação da natureza, uso sustentável dos recursos 

naturais e restauração e recuperação dos ecossistemas. 

Art. 6
o
 O SNUC será gerido pelos seguintes órgãos, com as respectivas atribuições: 

I – Órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama, com as atribuições 

de acompanhar a implementação do Sistema; 

II - Órgão central: o Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de coordenar o Sistema; e 

III - Órgãos executores: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - 

Ibama, os órgãos estaduais e municipais, com a função de implementar o SNUC, subsidiar as propostas de 

criação e administrar as unidades de conservação federais, estaduais e municipais, nas respectivas esferas de 

atuação. 

Parágrafo único. Podem integrar o SNUC, excepcionalmente e a critério do Conama, unidades de 

conservação estaduais e municipais que, concebidas para atender a peculiaridades regionais ou locais, 

possuam objetivos de manejo que não possam ser satisfatoriamente atendidos por nenhuma categoria 

prevista nesta Lei e cujas características permitam, em relação a estas, uma clara distinção. 

CAPÍTULO III 

DAS CATEGORIAS DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

Art. 7
o
 As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois grupos, com características 

específicas: 

I - Unidades de Proteção Integral; 

II - Unidades de Uso Sustentável. 

§ 1
o
 O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso 

indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos nesta Lei. 

§ 2
o
 O objetivo básico das Unidades de Uso Sustentável é compatibilizar a conservação da natureza com o 

uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. 

Art. 8
o
 O grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas seguintes categorias de unidade de 

conservação: 

I - Estação Ecológica; 

II - Reserva Biológica; 

III - Parque Nacional; 

IV - Monumento Natural; 

V - Refúgio de Vida Silvestre. 

Art. 9
o
 A Estação Ecológica tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas 
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científicas. 

§ 1
o
 A Estação Ecológica 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. 

§ 2
o
 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. 

§ 3
o
 A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade 

e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento. 

§ 4
o
 Na Estação Ecológica só podem ser permitidas alterações dos ecossistemas no caso de: 

I - medidas que visem a restauração de ecossistemas modificados; 

II - manejo de espécies com o fim de preservar a diversidade biológica; 

III - coleta de componentes dos ecossistemas com finalidades científicas; 

IV - 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 três por cento da extensão total da unidade e até o limite de um mil e quinhentos hectares. 

Art. 10. A Reserva Biológica tem como objetivo a preservação integral da biota e 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. 

§ 1
o
 A Reserva Biológica 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. 

§ 2
o
 É proibida a visitação pública, exceto aquela com objetivo educacional, de acordo com regulamento 

específico. 

§ 3
o
 A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade 

e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento. 

Art. 11. O 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. 

§ 1
o
 O Parque Nacional 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. 

§ 2
o
 A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de Manejo da unidade, às 

normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração, e àquelas previstas em regulamento. 

§ 3
o
 A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade 

e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento. 

§ 4
o
 As unidades dessa categoria, quando criadas pelo Estado ou Município, serão denominadas, 

respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural Municipal. 

Art. 12. O Monumento Natural tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros, singulares ou de 

grande beleza cênica. 

§ 1
o
 O Monumento Natural 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. 

§ 2
o
 Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas ou não havendo 

aquiescência do proprietário às condições propostas pelo órgão responsável pela administração da unidade 

para a coexistência do Monumento Natural com o uso da propriedade, a área deve ser desapropriada, de 

acordo com o que dispõe a lei. 

§ 3
o
 A visitação pública está sujeita às condições e restrições estabelecidas no Plano de Manejo da unidade, 

às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração e àquelas previstas em regulamento. 

Art. 13. O 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. 

§ 1
o
 O Refúgio de Vida Silvestre pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível 
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compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos 

proprietários. 

§ 2
o
 Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas ou não havendo 

aquiescência do proprietário às condições propostas pelo órgão responsável pela administração da unidade 

para a coexistência do Refúgio de Vida Silvestre com o uso da propriedade, a área deve ser desapropriada, de 

acordo com o que dispõe a lei. 

§ 3
o
 A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de Manejo da unidade, às 

normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração, e àquelas previstas em regulamento. 

§ 4
o
 A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade 

e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento. 

Art. 14. Constituem o Grupo das Unidades de Uso Sustentável as seguintes categorias de unidade de 

conservação: 

I - Área de Proteção Ambiental; 

II - Área de Relevante Interesse Ecológico; 

III - Floresta Nacional; 

IV - Reserva Extrativista; 

V - Reserva de Fauna; 

VI – Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e 

VII - Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

Art. 15. A Área de Proteção Ambiental 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, e tem como objetivos básicos proteger a 

diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos 

naturais. 

§ 1
o
 A Área de Proteção Ambiental é constituída por terras públicas ou privadas. 

§ 2
o
 Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para a utilização de 

uma propriedade privada localizada em uma Área de Proteção Ambiental. 

§ 3
o
 As condições para a realização de pesquisa científica e visitação pública nas áreas sob domínio público 

serão estabelecidas pelo órgão gestor da unidade. 

§ 4
o
 Nas áreas sob propriedade privada, cabe ao proprietário estabelecer as condições para pesquisa e 

visitação pelo público, observadas as exigências e restrições legais. 

§ 5
o
 A Área de Proteção Ambiental disporá de 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, conforme se dispuser no regulamento desta Lei. 

Art. 16. A 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 abriga exemplares raros da 

biota regional, e tem como objetivo 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. 

§ 1
o
 A Área de Relevante Interesse Ecológico é constituída por terras públicas ou privadas. 

§ 2
o
 Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para a utilização de 

uma propriedade privada localizada em uma Área de Relevante Interesse Ecológico. 

Art. 17. A Floresta Nacional é uma área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e 

tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com 

ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nativas. 

§ 1
o
 A Floresta Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus 

limites devem ser desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei. 

§ 2
o
 Nas Florestas Nacionais é admitida a permanência de populações tradicionais que a habitam quando de 

sua criação, em conformidade com o disposto em regulamento e no Plano de Manejo da unidade. 

§ 3
o
 A visitação pública é permitida, condicionada às normas estabelecidas para o manejo da unidade pelo 
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órgão responsável por sua administração. 

§ 4
o
 A pesquisa é permitida e incentivada, sujeitando-se à prévia autorização do órgão responsável pela 

administração da unidade, às condições e restrições por este estabelecidas e àquelas previstas em 

regulamento. 

§ 5
o
 A Floresta Nacional disporá de um Conselho Consultivo, 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. 

§ 6
o
 A unidade desta categoria, quando criada pelo Estado ou Município, será denominada, respectivamente, 

Floresta Estadual e Floresta Municipal. 

Art. 18. A 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, e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas 

populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade. 

§ 1
o
 A Reserva Extrativista é de domínio público, com uso concedido às populações extrativistas tradicionais 

conforme o disposto no art. 23 desta Lei e em regulamentação específica, sendo que as áreas particulares 

incluídas em seus limites devem ser desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. 

§ 2
o
 A Reserva Extrativista será gerida por um Conselho Deliberativo, 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, conforme se dispuser em regulamento e no ato de criação da 

unidade. 

§ 3
o
 A visitação pública é permitida, desde que compatível com os interesses locais e de acordo com o 

disposto no Plano de Manejo da área. 

§ 4
o
 A pesquisa científica é permitida e incentivada, sujeitando-se à prévia autorização do órgão responsável 

pela administração da unidade, às condições e restrições por este estabelecidas e às normas previstas em 

regulamento. 

§ 5
o
 O Plano de Manejo da unidade será aprovado pelo seu Conselho Deliberativo. 

§ 6
o
 São proibidas a exploração de recursos minerais e a caça amadorística ou profissional. 

§ 7
o
 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, conforme o disposto 

em regulamento e no Plano de Manejo da unidade. 

Art. 19. A 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. 

§ 1
o
 A Reserva de Fauna é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus 

limites devem ser desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei. 

§ 2
o
 A visitação pública pode ser permitida, desde que compatível com o manejo da unidade e de acordo com 

as normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração. 

§ 3
o
 É proibido o exercício da caça amadorística ou profissional. 

§ 4
o
 A comercialização dos produtos e subprodutos resultantes das pesquisas obedecerá ao disposto nas leis 

sobre fauna e regulamentos. 

Art. 20. A 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. 

§ 1
o
 A Reserva de Desenvolvimento Sustentável tem como objetivo básico 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, bem como valorizar, 

conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente, desenvolvido por estas 

populações. 

§ 2
o
 A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é de domínio público, sendo que as áreas particulares 

incluídas em seus limites devem ser, quando necessário, desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. 

§ 3
o
 O uso das áreas ocupadas pelas populações tradicionais será regulado de acordo com o disposto no art. 
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23 desta Lei e em regulamentação específica. 

§ 4
o
 A Reserva de Desenvolvimento Sustentável será gerida por um Conselho Deliberativo, 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, conforme se dispuser em 

regulamento e no ato de criação da unidade. 

§ 5
o
 As atividades desenvolvidas na Reserva de Desenvolvimento Sustentável obedecerão às seguintes 

condições: 

I - é permitida e incentivada a visitação pública, desde que compatível com os interesses locais e de acordo 

com o disposto no Plano de Manejo da área; 

II - é permitida e incentivada a pesquisa científica voltada à conservação da natureza, à melhor relação das 

populações residentes com seu meio e à educação ambiental, sujeitando-se à prévia autorização do órgão 

responsável pela administração da unidade, às condições e restrições por este estabelecidas e às normas 

previstas em regulamento; 

III - deve ser sempre considerado o equilíbrio dinâmico entre o tamanho da população e a conservação; e 

IV - é admitida a exploração de componentes dos ecossistemas naturais em regime de manejo sustentável e a 

substituição da cobertura vegetal por espécies cultiváveis, desde que sujeitas ao zoneamento, às limitações 

legais e ao Plano de Manejo da área. 

§ 6
o
 O Plano de Manejo da Reserva de Desenvolvimento Sustentável definirá as zonas de proteção integral, 

de uso sustentável e de amortecimento e corredores ecológicos, e será aprovado pelo Conselho Deliberativo 

da unidade. 

Art. 21. A Reserva Particular do Patrimônio Natural é uma área privada, gravada com perpetuidade, com o 

objetivo de conservar a diversidade biológica. 

§ 1
o
 O gravame de que trata este artigo constará de termo de compromisso assinado perante o órgão 

ambiental, que verificará a existência de interesse público, e será averbado à margem da inscrição no 

Registro Público de Imóveis. 

§ 2
o
 Só poderá ser permitida, na Reserva Particular do Patrimônio Natural, conforme se dispuser em 

regulamento: 

I - a pesquisa científica; 

II - a visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais; 

III - (VETADO) 

§ 3
o
 Os órgãos integrantes do SNUC, sempre que possível e oportuno, prestarão orientação técnica e 

científica ao proprietário de Reserva Particular do Patrimônio Natural para a elaboração de um Plano de 

Manejo ou de Proteção e de Gestão da unidade. 

CAPÍTULO IV 

DA CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

Art. 22. As unidades de conservação são criadas por ato do Poder Público. 

§ 1
o
 (VETADO) 

§ 2
o
 A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública 

que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade, conforme se 

dispuser em regulamento. 

§ 3
o
 No processo de consulta de que trata o § 2

o
, o Poder Público é obrigado a fornecer informações 

adequadas e inteligíveis à população local e a outras partes interessadas. 

§ 4
o
 Na criação de Estação Ecológica ou Reserva Biológica não é obrigatória a consulta de que trata o § 2

o
 

deste artigo. 

§ 5
o
 As unidades de conservação do grupo de Uso Sustentável podem ser transformadas total ou 

parcialmente em unidades do grupo de Proteção Integral, por instrumento normativo do mesmo nível 

hierárquico do que criou a unidade, desde que obedecidos os procedimentos de consulta estabelecidos no § 

2
o
 deste artigo. 

§ 6
o
 A ampliação dos limites de uma unidade de conservação, sem modificação dos seus limites originais, 

exceto pelo acréscimo proposto, pode ser feita por instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do 

que criou a unidade, desde que obedecidos os procedimentos de consulta estabelecidos no § 2
o
 deste artigo. 
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§ 7
o
 A desafetação ou redução dos limites de uma unidade de conservação só pode ser feita mediante lei 

específica. 

Art. 23. A posse e o uso das áreas ocupadas pelas populações tradicionais nas Reservas Extrativistas e 

Reservas de Desenvolvimento Sustentável serão regulados por contrato, conforme se dispuser no 

regulamento desta Lei. 

§ 1
o
 As populações de que trata este artigo obrigam-se a participar da preservação, recuperação, defesa e 

manutenção da unidade de conservação. 

§ 2
o
 O uso dos recursos naturais pelas populações de que trata este artigo obedecerá às seguintes normas: 

I - proibição do uso de espécies localmente ameaçadas de extinção ou de práticas que danifiquem os seus 

habitats; 

II - proibição de práticas ou atividades que impeçam a regeneração natural dos ecossistemas; 

III - demais normas estabelecidas na legislação, no Plano de Manejo da unidade de conservação e no 

contrato de concessão de direito real de uso. 

Art. 24. O subsolo e o espaço aéreo, sempre que influírem na estabilidade do ecossistema, integram os 

limites das unidades de conservação. 

Art. 25. As unidades de conservação, exceto Área de Proteção Ambiental e Reserva Particular do Patrimônio 

Natural, devem possuir uma zona de amortecimento e, quando conveniente, corredores ecológicos. 

§ 1
o
 O órgão responsável pela administração da unidade estabelecerá normas específicas regulamentando a 

ocupação e o uso dos recursos da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos de uma unidade de 

conservação. 

§ 2
o
 Os limites da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos e as respectivas normas de que trata o 

§ 1
o
 poderão ser definidas no ato de criação da unidade ou posteriormente. 

Art. 26. Quando existir um conjunto de unidades de conservação de categorias diferentes ou não, próximas, 

justapostas ou sobrepostas, e outras áreas protegidas públicas ou privadas, constituindo um mosaico, a gestão 

do conjunto deverá ser feita de forma integrada e participativa, considerando-se os seus distintos objetivos de 

conservação, de forma a compatibilizar a presença da biodiversidade, a valorização da sociodiversidade e o 

desenvolvimento sustentável no contexto regional. 

Parágrafo único. O regulamento desta Lei disporá sobre a forma de gestão integrada do conjunto das 

unidades. 

Art. 27. As unidades de conservação devem dispor de um Plano de Manejo. 

§ 1
o
 O Plano de Manejo deve abranger a área da unidade de conservação, sua zona de amortecimento e os 

corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua integração à vida econômica e social 

das comunidades vizinhas. 

§ 2
o
 Na elaboração, atualização e implementação do Plano de Manejo das Reservas Extrativistas, das 

Reservas de Desenvolvimento Sustentável, das Áreas de Proteção Ambiental e, quando couber, das Florestas 

Nacionais e das Áreas de Relevante Interesse Ecológico, será assegurada a ampla participação da população 

residente. 

§ 3
o
 O Plano de Manejo de uma unidade de conservação deve ser elaborado no prazo de cinco anos a partir 

da data de sua criação. 

Art. 28. 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. 

Parágrafo único. Até que seja elaborado o Plano de Manejo, todas as atividades e obras desenvolvidas nas 

unidades de conservação de proteção integral devem se limitar àquelas destinadas a garantir a integridade 

dos recursos que a unidade objetiva proteger, assegurando-se às populações tradicionais porventura 

residentes na área as condições e os meios necessários para a satisfação de suas necessidades materiais, 

sociais e culturais. 

Art. 29. Cada unidade de conservação do grupo de Proteção Integral disporá de um Conselho Consultivo, 

presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, 

de organizações da sociedade civil, por proprietários de terras localizadas em Refúgio de Vida Silvestre ou 

Monumento Natural, quando for o caso, e, na hipótese prevista no § 2
o
 do art. 42, das populações tradicionais 

residentes, conforme se dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade. 

Art. 30. As unidades de conservação podem ser geridas por organizações da sociedade civil de interesse 
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público com objetivos afins aos da unidade, mediante instrumento a ser firmado com o órgão responsável por 

sua gestão. 

Art. 31. É proibida a introdução nas unidades de conservação de espécies não autóctones. 

§ 1
o
 Excetuam-se do disposto neste artigo as Áreas de Proteção Ambiental, as Florestas Nacionais, as 

Reservas Extrativistas e as Reservas de Desenvolvimento Sustentável, bem como os animais e plantas 

necessários à administração e às atividades das demais categorias de unidades de conservação, de acordo 

com o que se dispuser em regulamento e no Plano de Manejo da unidade. 

§ 2
o
 Nas áreas particulares localizadas em Refúgios de Vida Silvestre e Monumentos Naturais podem ser 

criados animais domésticos e cultivadas plantas considerados compatíveis com as finalidades da unidade, de 

acordo com o que dispuser o seu Plano de Manejo. 

Art. 32. Os órgãos executores articular-se-ão com a comunidade científica com o propósito de incentivar o 

desenvolvimento de pesquisas sobre a fauna, a flora e a ecologia das unidades de conservação e sobre formas 

de uso sustentável dos recursos naturais, valorizando-se o conhecimento das populações tradicionais. 

§ 1
o
 As pesquisas científicas nas unidades de conservação não podem colocar em risco a sobrevivência das 

espécies integrantes dos ecossistemas protegidos. 

§ 2
o
 A realização de pesquisas científicas nas unidades de conservação, exceto Área de Proteção Ambiental e 

Reserva Particular do Patrimônio Natural, depende de aprovação prévia e está sujeita à fiscalização do órgão 

responsável por sua administração. 

§ 3
o
 Os órgãos competentes podem transferir para as instituições de pesquisa nacionais, mediante acordo, a 

atribuição de aprovar a realização de pesquisas científicas e de credenciar pesquisadores para trabalharem 

nas unidades de conservação. 

Art. 33. A exploração comercial de produtos, subprodutos ou serviços obtidos ou desenvolvidos a partir dos 

recursos naturais, biológicos, cênicos ou culturais ou da exploração da imagem de unidade de conservação, 

exceto Área de Proteção Ambiental e Reserva Particular do Patrimônio Natural, dependerá de prévia 

autorização e sujeitará o explorador a pagamento, conforme disposto em regulamento. 

Art. 34. Os órgãos responsáveis pela administração das unidades de conservação podem receber recursos ou 

doações de qualquer natureza, nacionais ou internacionais, com ou sem encargos, provenientes de 

organizações privadas ou públicas ou de pessoas físicas que desejarem colaborar com a sua conservação. 

Parágrafo único. A administração dos recursos obtidos cabe ao órgão gestor da unidade, e estes serão 

utilizados exclusivamente na sua implantação, gestão e manutenção. 

Art. 35. Os recursos obtidos pelas unidades de conservação do Grupo de Proteção Integral mediante a 

cobrança de taxa de visitação e outras rendas decorrentes de arrecadação, serviços e atividades da própria 

unidade serão aplicados de acordo com os seguintes critérios: 

I - até cinqüenta por cento, e não menos que vinte e cinco por cento, na implementação, manutenção e gestão 

da própria unidade; 

II - até cinqüenta por cento, e não menos que vinte e cinco por cento, na regularização fundiária das unidades 

de conservação do Grupo; 

III - até cinqüenta por cento, e não menos que quinze por cento, na implementação, manutenção e gestão de 

outras unidades de conservação do Grupo de Proteção Integral. 

Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, 

assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental e 

respectivo relatório - EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de 

unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo com o disposto neste artigo e no 

regulamento desta Lei. 

§ 1
o
 O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta finalidade não pode ser inferior a 

meio por cento dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento, sendo o percentual fixado 

pelo órgão ambiental licenciador, de acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo 

empreendimento. 

§ 2
o
 Ao órgão ambiental licenciador compete definir as unidades de conservação a serem beneficiadas, 

considerando as propostas apresentadas no EIA/RIMA e ouvido o empreendedor, podendo inclusive ser 

contemplada a criação de novas unidades de conservação. 

§ 3
o
 Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou sua zona de amortecimento, o 

licenciamento a que se refere o caput deste artigo só poderá ser concedido mediante autorização do órgão 
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responsável por sua administração, e a unidade afetada, mesmo que não pertencente ao Grupo de Proteção 

Integral, deverá ser uma das beneficiárias da compensação definida neste artigo. 

CAPÍTULO V 

DOS INCENTIVOS, ISENÇÕES E PENALIDADES 

Art. 37. (VETADO) 

Art. 38. A ação ou omissão das pessoas físicas ou jurídicas que importem inobservância aos preceitos desta 

Lei e a seus regulamentos ou resultem em dano à flora, à fauna e aos demais atributos naturais das unidades 

de conservação, bem como às suas instalações e às zonas de amortecimento e corredores ecológicos, 

sujeitam os infratores às sanções previstas em lei. 

Art. 39. Dê-se ao art. 40 da Lei n
o
 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, a seguinte redação: 

"Art. 40. (VETADO) 

"§ 1
o
 Entende-se por Unidades de Conservação de Proteção Integral as Estações Ecológicas, as Reservas 

Biológicas, os Parques Nacionais, os Monumentos Naturais e os Refúgios de Vida Silvestre." (NR) 

"§ 2
o
 A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das Unidades de 

Conservação de Proteção Integral será considerada circunstância agravante para a fixação da pena." (NR) 

"§ 3
o
 ...................................................................." 

Art. 40. Acrescente-se à Lei n
o
 9.605, de 1998, o seguinte art. 40-A: 

"Art. 40-A. (VETADO) 

"§ 1
o
 Entende-se por Unidades de Conservação de Uso Sustentável as Áreas de Proteção Ambiental, as Áreas 

de Relevante Interesse Ecológico, as Florestas Nacionais, as Reservas Extrativistas, as Reservas de Fauna, as 

Reservas de Desenvolvimento Sustentável e as Reservas Particulares do Patrimônio Natural." (AC) 

"§ 2
o
 A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das Unidades de 

Conservação de Uso Sustentável será considerada circunstância agravante para a fixação da pena." (AC) 

"§ 3
o
 Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade." (AC) 

CAPÍTULO VI 

DAS RESERVAS DA BIOSFERA 

Art. 41. A Reserva da Biosfera é um modelo, adotado internacionalmente, de gestão integrada, participativa 

e sustentável dos recursos naturais, com os objetivos básicos de preservação da diversidade biológica, o 

desenvolvimento de atividades de pesquisa, o monitoramento ambiental, a educação ambiental, o 

desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida das populações. 

§ 1
o
 A Reserva da Biosfera é constituída por: 

I - uma ou várias áreas-núcleo, destinadas à proteção integral da natureza; 

II - uma ou várias zonas de amortecimento, onde só são admitidas atividades que não resultem em dano para 

as áreas-núcleo; e 

III - uma ou várias zonas de transição, sem limites rígidos, onde o processo de ocupação e o manejo dos 

recursos naturais são planejados e conduzidos de modo participativo e em bases sustentáveis. 

§ 2
o
 A Reserva da Biosfera é constituída por áreas de domínio público ou privado. 

§ 3
o
 A Reserva da Biosfera pode ser integrada por unidades de conservação já criadas pelo Poder Público, 

respeitadas as normas legais que disciplinam o manejo de cada categoria específica. 

§ 4
o
 A Reserva da Biosfera é gerida por um Conselho Deliberativo, formado por representantes de 

instituições públicas, de organizações da sociedade civil e da população residente, conforme se dispuser em 

regulamento e no ato de constituição da unidade. 

§ 5
o
 A Reserva da Biosfera é reconhecida pelo Programa Intergovernamental "O Homem e a Biosfera – 

MAB", estabelecido pela Unesco, organização da qual o Brasil é membro. 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 42. As populações tradicionais residentes em unidades de conservação nas quais sua permanência não 

seja permitida serão indenizadas ou compensadas pelas benfeitorias existentes e devidamente realocadas pelo 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Leis/L9605.htm
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Poder Público, em local e condições acordados entre as partes. 

§ 1
o
 O Poder Público, por meio do órgão competente, priorizará o reassentamento das populações 

tradicionais a serem realocadas. 

§ 2
o
 Até que seja possível efetuar o reassentamento de que trata este artigo, serão estabelecidas normas e 

ações específicas destinadas a compatibilizar a presença das populações tradicionais residentes com os 

objetivos da unidade, sem prejuízo dos modos de vida, das fontes de subsistência e dos locais de moradia 

destas populações, assegurando-se a sua participação na elaboração das referidas normas e ações. 

§ 3
o
 Na hipótese prevista no § 2

o
, as normas regulando o prazo de permanência e suas condições serão 

estabelecidas em regulamento. 

Art. 43. O Poder Público fará o levantamento nacional das terras devolutas, com o objetivo de definir áreas 

destinadas à conservação da natureza, no prazo de cinco anos após a publicação desta Lei. 

Art. 44. As ilhas oceânicas e costeiras destinam-se prioritariamente à proteção da natureza e sua destinação 

para fins diversos deve ser precedida de autorização do órgão ambiental competente. 

Parágrafo único. Estão dispensados da autorização citada no caput os órgãos que se utilizam das citadas ilhas 

por força de dispositivos legais ou quando decorrente de compromissos legais assumidos. 

Art. 45. Excluem-se das indenizações referentes à regularização fundiária das unidades de conservação, 

derivadas ou não de desapropriação: 

I - (VETADO) 

II - (VETADO) 

III - as espécies arbóreas declaradas imunes de corte pelo Poder Público; 

IV - expectativas de ganhos e lucro cessante; 

V - o resultado de cálculo efetuado mediante a operação de juros compostos; 

VI - as áreas que não tenham prova de domínio inequívoco e anterior à criação da unidade. 

Art. 46. A instalação de redes de abastecimento de água, esgoto, energia e infra-estrutura urbana em geral, 

em unidades de conservação onde estes equipamentos são admitidos depende de prévia aprovação do órgão 

responsável por sua administração, sem prejuízo da necessidade de elaboração de estudos de impacto 

ambiental e outras exigências legais. 

Parágrafo único. Esta mesma condição se aplica à zona de amortecimento das unidades do Grupo de 

Proteção Integral, bem como às áreas de propriedade privada inseridas nos limites dessas unidades e ainda 

não indenizadas. 

Art. 47. O órgão ou empresa, público ou privado, responsável pelo abastecimento de água ou que faça uso de 

recursos hídricos, beneficiário da proteção proporcionada por uma unidade de conservação, deve contribuir 

financeiramente para a proteção e implementação da unidade, de acordo com o disposto em regulamentação 

específica. 

Art. 48. O órgão ou empresa, público ou privado, responsável pela geração e distribuição de energia elétrica, 

beneficiário da proteção oferecida por uma unidade de conservação, deve contribuir financeiramente para a 

proteção e implementação da unidade, de acordo com o disposto em regulamentação específica. 

Art. 49. A área de uma unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral é considerada zona rural, para 

os efeitos legais. 

Parágrafo único. A zona de amortecimento das unidades de conservação de que trata este artigo, uma vez 

definida formalmente, não pode ser transformada em zona urbana. 

Art. 50. O Ministério do Meio Ambiente organizará e manterá um Cadastro Nacional de Unidades de 

Conservação, com a colaboração do Ibama e dos órgãos estaduais e municipais competentes. 

§ 1
o
 O Cadastro a que se refere este artigo conterá os dados principais de cada unidade de conservação, 

incluindo, dentre outras características relevantes, informações sobre espécies ameaçadas de extinção, 

situação fundiária, recursos hídricos, clima, solos e aspectos socioculturais e antropológicos. 

§ 2
o
 O Ministério do Meio Ambiente divulgará e colocará à disposição do público interessado os dados 

constantes do Cadastro. 

Art. 51. 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. 
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Art. 52. Os mapas e cartas oficiais devem indicar as áreas que compõem o SNUC. 

Art. 53. O Ibama elaborará e divulgará periodicamente uma relação revista e atualizada das espécies da flora 

e da fauna ameaçadas de extinção no território brasileiro. 

Parágrafo único. O Ibama incentivará os competentes órgãos estaduais e municipais a elaborarem relações 

equivalentes abrangendo suas respectivas áreas de jurisdição. 

Art. 54. O Ibama, excepcionalmente, pode permitir a captura de exemplares de espécies ameaçadas de 

extinção destinadas a programas de criação em cativeiro ou formação de coleções científicas, de acordo com 

o disposto nesta Lei e em regulamentação específica. 

Art. 55. As unidades de conservação e áreas protegidas criadas com base nas legislações anteriores e que não 

pertençam às categorias previstas nesta Lei serão reavaliadas, no todo ou em parte, no prazo de até dois anos, 

com o objetivo de definir sua destinação com base na categoria e função para as quais foram criadas, 

conforme o disposto no regulamento desta Lei. 

Art. 56. (VETADO) 

Art. 57. Os órgãos federais responsáveis pela execução das políticas ambiental e indigenista deverão instituir 

grupos de trabalho para, no prazo de cento e oitenta dias a partir da vigência desta Lei, propor as diretrizes a 

serem adotadas com vistas à regularização das eventuais superposições entre áreas indígenas e unidades de 

conservação. 

Parágrafo único. No ato de criação dos grupos de trabalho serão fixados os participantes, bem como a 

estratégia de ação e a abrangência dos trabalhos, garantida a participação das comunidades envolvidas. 

Art. 58. O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que for necessário à sua aplicação, no prazo de cento 

e oitenta dias a partir da data de sua publicação. 

Art. 59. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 60. Revogam-se os arts. 5
o
 e 6

o
 da Lei n

o
 4.771, de 15 de setembro de 1965; o art. 5

o
 da Lei n

o
 5.197, de 

3 de janeiro de 1967; e o art. 18 da Lei n
o
 6.938, de 31 de agosto de 1981. 

Brasília, 18 de julho de 2000; 179
o
 da Independência e 112

o
 da República. 

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL 

José Sarney Filho 

Publicado no D.O. de 19.7.2000 
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Regulamenta o SNUC 

DECRETO Nº 4.340, DE 22 DE AGOSTO DE 2002 

Regulamenta artigos da Lei n
o
 9.985, de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 84, inciso IV, e o art. 

225, § 1
o
, incisos I, II, III e VII, da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto na Lei n

o
 9.985, de 18 

de julho de 2000, 

DECRETA: 

Art. 1
o
 Este Decreto regulamenta os arts. 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 36, 41, 42, 47, 48 e 55 da Lei n

o
 

9.985, de 18 de julho de 2000, bem como os arts. 15, 17, 18 e 20, no que concerne aos conselhos das 

unidades de conservação. 

CAPÍTULO I 

DA CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

Art. 2
o
 O ato de criação de uma unidade de conservação deve indicar: 

I - a denominação, a categoria de manejo, os objetivos, os limites, a área da unidade e o órgão responsável 

por sua administração; 

II- a população tradicional beneficiária, no caso das Reservas Extrativistas e das Reservas de 

Desenvolvimento Sustentável; 

III- a população tradicional residente, quando couber, no caso das Florestas Nacionais, Florestas Estaduais 

ou Florestas Municipais; e 

IV- as atividades econômicas, de segurança e de defesa nacional envolvidas. 

Art. 3
o
 A denominação de cada unidade de conservação deverá basear-se, preferencialmente, na sua 

característica natural mais significativa, ou na sua denominação mais antiga, dando-se prioridade, neste 

último caso, às designações indígenas ancestrais. 

Art. 4
o
 Compete ao órgão executor proponente de nova unidade de conservação elaborar os estudos técnicos 

preliminares e realizar, quando for o caso, a consulta pública e os demais procedimentos administrativos 

necessários à criação da unidade. 

Art. 5
o
 A consulta pública para a criação de unidade de conservação tem a finalidade de subsidiar a definição 

da localização, da dimensão e dos limites mais adequados para a unidade. 

§ 1
o
 A consulta consiste em reuniões públicas ou, a critério do órgão ambiental competente, outras formas de 

oitiva da população local e de outras partes interessadas. 

§ 2
o
 No processo de consulta pública, o órgão executor competente deve indicar, de modo claro e em 

linguagem acessível, as implicações para a população residente no interior e no entorno da unidade proposta. 

CAPÍTULO II 

DO SUBSOLO E DO ESPAÇO AÉREO 

Art. 6
o
 Os limites da unidade de conservação, em relação ao subsolo, são estabelecidos: 

I - no ato de sua criação, no caso de Unidade de Conservação de Proteção Integral; e 

II - no ato de sua criação ou no Plano de Manejo, no caso de Unidade de Conservação de Uso Sustentável. 

Art. 7
o
 Os limites da unidade de conservação, em relação ao espaço aéreo, são estabelecidos no Plano de 

Manejo, embasados em estudos técnicos realizados pelo órgão gestor da unidade de conservação, consultada 

a autoridade aeronáutica competente e de acordo com a legislação vigente. 

CAPÍTULO III 

DO MOSAICO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

Art. 8
o
 O mosaico de unidades de conservação será reconhecido em ato do Ministério do Meio Ambiente, a 

pedido dos órgãos gestores das unidades de conservação. 

Art. 9
o
 O mosaico deverá dispor de um conselho de mosaico, com caráter consultivo e a função de atuar 

como instância de gestão integrada das unidades de conservação que o compõem. 
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§ 1
o
 A composição do conselho de mosaico é estabelecida na portaria que institui o mosaico e deverá 

obedecer aos mesmos critérios estabelecidos no Capítulo V deste Decreto. 

§ 2
o
 O conselho de mosaico terá como presidente um dos chefes das unidades de conservação que o 

compõem, o qual será escolhido pela maioria simples de seus membros. 

Art. 10. Compete ao conselho de cada mosaico: 

I - elaborar seu regimento interno, no prazo de noventa dias, contados da sua instituição; 

II - propor diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e otimizar: 

a) as atividades desenvolvidas em cada unidade de conservação, tendo em vista, especialmente: 

1. os usos na fronteira entre unidades; 

2. o acesso às unidades; 

3. a fiscalização; 

4. o monitoramento e avaliação dos Planos de Manejo; 

5. a pesquisa científica; e 

6. a alocação de recursos advindos da compensação referente ao licenciamento ambiental de 

empreendimentos com significativo impacto ambiental; 

b) a relação com a população residente na área do mosaico; 

III - manifestar-se sobre propostas de solução para a sobreposição de unidades; e 

IV - manifestar-se, quando provocado por órgão executor, por conselho de unidade de conservação ou por 

outro órgão do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, sobre assunto de interesse para a gestão 

do mosaico. 

Art. 11. Os corredores ecológicos, reconhecidos em ato do Ministério do Meio Ambiente, integram os 

mosaicos para fins de sua gestão. 

Parágrafo único. Na ausência de mosaico, o corredor ecológico que interliga unidades de conservação terá o 

mesmo tratamento da sua zona de amortecimento. 

CAPÍTULO IV 

DO PLANO DE MANEJO 

Art. 12. O Plano de Manejo da unidade de conservação, elaborado pelo órgão gestor ou pelo proprietário 

quando for o caso, será aprovado: 

I - em portaria do órgão executor, no caso de Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, 

Monumento Natural, Refúgio de Vida Silvestre, Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse 

Ecológico, Floresta Nacional, Reserva de Fauna e Reserva Particular do Patrimônio Natural; 

II - em resolução do conselho deliberativo, no caso de Reserva Extrativista e Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável, após prévia aprovação do órgão executor. 

Art. 13. O contrato de concessão de direito real de uso e o termo de compromisso firmados com populações 

tradicionais das Reservas Extrativistas e Reservas de Uso Sustentável devem estar de acordo com o Plano de 

Manejo, devendo ser revistos, se necessário. 

Art. 14. Os órgãos executores do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, em 

suas respectivas esferas de atuação, devem estabelecer, no prazo de cento e oitenta dias, a partir da 

publicação deste Decreto, roteiro metodológico básico para a elaboração dos Planos de Manejo das 

diferentes categorias de unidades de conservação, uniformizando conceitos e metodologias, fixando 

diretrizes para o diagnóstico da unidade, zoneamento, programas de manejo, prazos de avaliação e de revisão 

e fases de implementação. 

Art. 15. A partir da criação de cada unidade de conservação e até que seja estabelecido o Plano de Manejo, 

devem ser formalizadas e implementadas ações de proteção e fiscalização. 

Art. 16. O Plano de Manejo aprovado deve estar disponível para consulta do público na sede da unidade de 

conservação e no centro de documentação do órgão executor. 

CAPÍTULO V 

DO CONSELHO 
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Art. 17. As categorias de unidade de conservação poderão ter, conforme a Lei n
o
 9.985, de 2000, conselho 

consultivo ou deliberativo, que serão presididos pelo chefe da unidade de conservação, o qual designará os 

demais conselheiros indicados pelos setores a serem representados. 

§ 1
o
 A representação dos órgãos públicos deve contemplar, quando couber, os órgãos ambientais dos três 

níveis da Federação e órgãos de áreas afins, tais como pesquisa científica, educação, defesa nacional, cultura, 

turismo, paisagem, arquitetura, arqueologia e povos indígenas e assentamentos agrícolas. 

§ 2
o
 A representação da sociedade civil deve contemplar, quando couber, a comunidade científica e 

organizações não-governamentais ambientalistas com atuação comprovada na região da unidade, população 

residente e do entorno, população tradicional, proprietários de imóveis no interior da unidade, trabalhadores 

e setor privado atuantes na região e representantes dos Comitês de Bacia Hidrográfica. 

§ 3
o
 A representação dos órgãos públicos e da sociedade civil nos conselhos deve ser, sempre que possível, 

paritária, considerando as peculiaridades regionais. 

§ 4
o
 A Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP com representação no conselho de 

unidade de conservação não pode se candidatar à gestão de que trata o Capítulo VI deste Decreto. 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9985.htm
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Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas  

DECRETO N
o
 5.758, DE 13 DE ABRIL DE 2006 

Publicada no Diário Oficial da União de 17/04/2006 

Institui o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas - PNAP, seus princípios, diretrizes, 

objetivos e estratégias, e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, 

alínea “a”, da Constituição, e  

Considerando os compromissos assumidos pelo Brasil ao assinar a Convenção sobre Diversidade 

Biológica, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - 

CNUMAD, em 1992, aprovada pelo Decreto Legislativo n
o
 2, de 3 de fevereiro de 1994, e promulgada 

pelo Decreto n
o
 2.519, de 16 de março de 1998;  

Considerando que o desenvolvimento de estratégias, políticas, planos e programas nacionais para áreas 

protegidas é um dos principais compromissos assumidos pelos países membros da Convenção sobre 

Diversidade Biológica; 

Considerando que o Programa de Trabalho para Áreas Protegidas da Convenção sobre Diversidade 

Biológica prevê o desenvolvimento de estratégias para estabelecer sistema abrangente de áreas 

protegidas, ecologicamente representativo e efetivamente manejado, integrado a paisagens terrestres e 

marinhas mais amplas até 2015; 

 

D E C R E T A: 

Art. 1
o
 - Fica instituído o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas - PNAP, seus princípios, 

diretrizes, objetivos e estratégias, conforme o disposto no Anexo a este Decreto. 

Art. 2
o
 - A implementação do PNAP será coordenada por comissão instituída no âmbito do Ministério 

do Meio Ambiente e contará com participação e colaboração de representantes dos governos federal, 

distrital, estaduais e municipais, de povos indígenas, de comunidades quilombolas e de comunidades 

extrativistas, do setor empresarial e da sociedade civil. 

Art. 3
o
 - A implementação do PNAP deverá ser avaliada a cada cinco anos a partir da publicação deste 

Decreto, ouvidos o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, a Fundação Nacional do Índio - 

FUNAI e a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da 

República. 

Art. 4
o
 - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

Brasília, 13 de abril de 2006; 185
o
 da Independência e 118

o
 da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Marina Silva 

 

ANEXO 

PLANO ESTRATÉGICO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS - PNAP 

Dos Princípios e Diretrizes 

1. Os princípios e diretrizes são os pilares do Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas - PNAP e 

devem orientar as ações que se desenvolverão para o estabelecimento de um sistema abrangente de áreas 

protegidas ecologicamente representativo, efetivamente manejado, integrado a áreas terrestres e 

marinhas mais amplas, até 2015. 

1.1. Princípios. 

I - respeito à diversidade da vida e ao processo evolutivo; 

II - a soberania nacional sobre as áreas protegidas; 

III - valorização dos aspectos éticos, étnicos, culturais, estéticos e simbólicos da conservação da 

natureza; 

IV - valorização do patrimônio natural e do bem difuso, garantindo os direitos das gerações presentes e 
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futuras; 

V - a defesa do interesse nacional; 

VI - a defesa do interesse público; 

VII - reconhecimento das áreas protegidas como um dos instrumentos eficazes para a conservação da 

diversidade biológica e sociocultural; 

VIII - valorização da importância e da complementariedade de todas as categorias de unidades de 

conservação e demais áreas protegidas na conservação da diversidade biológica e sociocultural; 

IX - respeito às especificidades e restrições das categorias de unidades de conservação do Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, das terras indígenas e das terras ocupadas 

por remanescentes das comunidades dos quilombos; 

X - adoção da abordagem ecossistêmica na gestão das áreas protegidas; 

XI - reconhecimento dos elementos integradores da paisagem, em especial as áreas de preservação 

permanente e as reservas legais, como fundamentais na conservação da biodiversidade; 

XII - repartição justa e eqüitativa dos custos e benefícios advindos da conservação da natureza, 

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, erradicação da pobreza e redução das desigualdades 

regionais; 

XIII - desenvolvimento das potencialidades de uso sustentável das áreas protegidas; 

XIV - reconhecimento e fomento às diferentes formas de conhecimento e práticas de manejo sustentável 

dos recursos naturais; 

XV - sustentabilidade ambiental como premissa do desenvolvimento nacional; 

XVI - cooperação entre União e os Estados, Distrito Federal e os Municípios para o estabelecimento e 

gestão de unidades de conservação; 

XVII - harmonização com as políticas públicas de ordenamento territorial e desenvolvimento regional 

sustentável; 

XVIII - pactuação e articulação das ações de estabelecimento e gestão das áreas protegidas com os 

diferentes segmentos da sociedade; 

XIX - articulação das ações de gestão das áreas protegidas, das terras indígenas e terras ocupadas por 

remanescentes das comunidades dos quilombos com as políticas públicas dos três níveis de governo e 

com os segmentos da sociedade; 

XX - promoção da participação, da inclusão social e do exercício da cidadania na gestão das áreas 

protegidas, buscando permanentemente o desenvolvimento social, especialmente para as populações do 

interior e do entorno das áreas protegidas; 

XXI - consideração do equilíbrio de gênero, geração, cultura e etnia na gestão das áreas protegidas; 

XXII - sustentabilidade técnica e financeira, assegurando continuidade administrativa e gerencial na 

gestão das áreas protegidas; 

XXIII - reconhecimento da importância da consolidação territorial das unidades de conservação e demais 

áreas protegidas; 

XXIV - garantia de ampla divulgação e acesso público às informações relacionadas às áreas protegidas; 

XXV - fortalecimento do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA e dos órgãos e entidades 

gestores de áreas protegidas; e 

XXVI - aplicação do princípio da precaução. 

1.2. Diretrizes. 

I - os remanescentes dos biomas brasileiros e as áreas prioritárias para a conservação, utilização 

sustentável e repartição de benefícios da biodiversidade brasileira (Áreas Prioritárias para a 

Biodiversidade) devem ser referência para a criação de unidades de conservação; 

II - assegurar a representatividade dos diversos ecossistemas no SNUC; 

III - a localização, a categoria e a gestão de áreas protegidas na faixa de fronteira deverão contar com o 

assentimento prévio do Conselho de Defesa Nacional; 

IV - o sistema representativo de áreas costeiras e marinhas deve ser formado por uma rede de áreas 
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altamente protegidas, integrada a uma rede de áreas de uso múltiplo; 

V - as áreas protegidas costeiras e marinhas devem ser criadas e geridas visando compatibilizar a 

conservação da diversidade biológica com a recuperação dos estoques pesqueiros; 

VI - as áreas protegidas devem ser apoiadas por um sistema de práticas de manejo sustentável dos 

recursos naturais, integrado com a gestão das bacias hidrográficas; 

VII - facilitar o fluxo gênico entre as unidades de conservação, outras áreas protegidas e suas áreas de 

interstício; 

VIII - o planejamento para o estabelecimento de novas unidades de conservação, bem como para a sua 

gestão específica e colaborativa com as demais áreas protegidas, deve considerar as interfaces da 

diversidade biológica com a diversidade sociocultural, os aspectos econômicos, de infra-estrutura 

necessária ao desenvolvimento do País, de integração sul-americana, de segurança e de defesa nacional; 

IX - assegurar os direitos territoriais das comunidades quilombolas e dos povos indígenas como 

instrumento para conservação de biodiversidade; 

X - fomentar a participação social em todas as etapas da implementação e avaliação do PNAP; 

XI - assegurar o envolvimento e a qualificação dos diferentes atores sociais no processo de tomada de 

decisão para a criação e para a gestão das áreas protegidas, garantindo o respeito ao conhecimento e 

direitos dos povos indígenas, comunidades quilombolas e locais; 

XII - fortalecer os instrumentos existentes de participação e controle social, bem como os de 

monitoramento e controle do Estado; 

XIII - assegurar a participação de representação das Forças Armadas na gestão de áreas protegidas na 

faixa de fronteira; 

XIV - utilizar o Fórum Nacional de Áreas Protegidas como instância de comunicação, participação, 

colaboração e controle social sobre o PNAP; 

XV - garantir, em linguagem acessível, a ampla difusão das informações sobre o PNAP; 

XVI - utilizar o cadastro nacional de unidades de conservação como instrumento básico para gestão e 

monitoramento da efetividade do SNUC; 

XVII - avaliar os impactos, efeitos e resultados do PNAP, e ajustar permanentemente as metas e ações 

assegurando sua funcionalidade e efetividade; 

XVIII - estruturar, qualificar e consolidar os órgãos e entidades do SISNAMA para implementar o 

SNUC e apoiar as demais áreas protegidas; 

XIX - fomentar a interlocução qualificada entre os órgãos do SISNAMA, demais órgãos gestores de 

áreas protegidas e a sociedade em geral; e 

XX - incluir a criação de áreas protegidas na formulação e implementação das políticas de ordenamento 

territorial e de desenvolvimento regional. 

 

Dos Eixos Temáticos 

2. O detalhamento dos objetivos e das ações para o SNUC, para as terras indígenas e para as terras 

ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos é orientado sob a forma de quatro eixos 

temáticos interligados e inter-relacionados, conforme o Programa de Trabalho sobre Áreas Protegidas da 

Convenção sobre Diversidade Biológica (Decisão VII/28). 

2.1. Eixo Temático - Planejamento, Fortalecimento e Gestão: propõe ações relacionadas à 

implementação e ao fortalecimento do SNUC e à gestão da biodiversidade nas terras indígenas e nas 

terras quilombolas. Formulado no âmbito da abordagem ecossistêmica, busca a efetividade do conjunto 

de áreas protegidas e sua contribuição para a redução da perda de diversidade biológica. 

2.2. Eixo Temático - Governança, Participação, Eqüidade e Repartição de Custos e Benefícios: prevê 

ações relacionadas:  

I - à participação dos povos indígenas, comunidades quilombolas e locais na gestão das unidades de 

conservação e outras áreas protegidas; 

II - ao estabelecimento de sistemas de governança; 

III - à repartição eqüitativa dos custos e benefícios; e 
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IV - à integração entre unidades de conservação e entre outras áreas protegidas. 

2.3. Eixo Temático - Capacidade Institucional: ações relacionadas ao desenvolvimento e ao 

fortalecimento da capacidade institucional para gestão do SNUC e para conservação e uso sustentável da 

biodiversidade nas terras indígenas e nas terras quilombolas. Prevê, ainda, o estabelecimento de normas, 

bem como de uma estratégia nacional de educação e de comunicação para as áreas protegidas. 

2.4. Eixo Temático - Avaliação e Monitoramento: ações relacionadas à avaliação e ao monitoramento 

das áreas protegidas, bem como à gestão, ao monitoramento e à avaliação do PNAP. 

 

Dos Objetivos Gerais, Objetivos Específicos e Estratégias para o SNUC 

3. Eixo Temático - Planejamento, Fortalecimento e Gestão. 

3.1. OBJETIVO GERAL: estabelecer e fortalecer os componentes federal, distrital, estaduais e 

municipais do SNUC. 

I - OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) desenhar um sistema efetivo e representativo de unidades de conservação; 

b) ampliar o SNUC; 

c) definir os percentuais de áreas protegidas para unidades de conservação de proteção integral e uso 

sustentável para cada bioma; 

d) integrar o PNAP às demais políticas públicas nas três esferas de governo; e 

e) integrar as políticas de proteção e manejo das unidades de conservação com as políticas das demais 

áreas protegidas. 

II - ESTRATÉGIAS: 

a) atualizar as áreas prioritárias para a biodiversidade nos diversos biomas, por meio de uma abordagem 

regional; 

b) avaliar as principais áreas de recarga de aqüífero e incluí-las no planejamento para ampliação do 

SNUC; 

c) considerar as áreas suscetíveis à desertificação no estabelecimento das áreas protegidas; 

d) avaliar a representatividade dos principais ecossistemas brasileiros; 

e) avaliar a representatividade das unidades de conservação existentes entre os biomas continentais e 

marinhos; 

f) avaliar as lacunas de conservação existentes no SNUC, incluindo-se as zonas de exclusão de pesca 

legalmente estabelecidas; 

g) definir metodologias para quantificar os percentuais de unidades de conservação a serem protegidos; 

h) ampliar o SNUC nas Áreas Prioritárias para a Biodiversidade e naquelas resultantes das análises de 

lacunas; 

i) adotar medidas de precaução em áreas com indicativos de elevada sensibilidade ambiental e sob 

ameaça, de modo a resguardar estes ambientes para a futura criação de unidades de conservação; 

j) propor e implementar ações e instrumentos para a integração do PNAP com o Plano Nacional de 

Recursos Hídricos - PNRH; 

l) incentivar o incremento de áreas naturais em ambientes urbanos e periurbanos contribuindo com o 

esforço de conectividade de áreas protegidas; 

m) estabelecer mecanismos para utilização da compensação de passivos de reserva legal em 

propriedades rurais na ampliação e criação de unidades de conservação; 

n) estabelecer uma agenda de entendimentos com os setores governamentais, nas três esferas de governo, 

com o objetivo de harmonizar os sistemas federal, estadual e municipal de unidades de conservação, nos 

diversos ordenamentos territoriais setoriais; e 

o) definir normas, critérios e diretrizes para o estabelecimento das redes de áreas costeiras e marinhas 

protegidas. 

3.2. OBJETIVO GERAL: aprimorar o planejamento e a gestão do SNUC. 
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I - OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) estabelecer e adotar diretrizes, critérios e melhores práticas para a gestão do SNUC; 

b) aprimorar a regulamentação do SNUC em relação à consulta pública, gestão compartilhada, mosaicos, 

corredores ecológicos, compensação ambiental e categorias de manejo entre outros; 

c) estabelecer e promover o funcionamento dos conselhos das unidades de conservação; 

d) solucionar os conflitos de uso dos recursos naturais em unidades de conservação; 

e) solucionar os conflitos decorrentes da sobreposição das unidades de conservação com terras indígenas 

e terras quilombolas; 

f) concluir, no âmbito dos órgãos ambientais, os processos de regularização fundiária de todas as 

unidades de conservação; 

g) dotar as unidades de conservação de instrumentos de gestão e infra-estrutura básica de 

funcionamento; e 

h) desenvolver e implementar um sistema de fiscalização e controle efetivo para as unidades de 

conservação; 

II - ESTRATÉGIAS: 

a) examinar as práticas de gestão existentes, propondo e implementando novos mecanismos para seu 

aprimoramento; 

b) promover o intercâmbio de informações sobre formas de planejamento e gestão das unidades de 

conservação; 

c) realizar a adequação das categorias de unidades de conservação que não se enquadrem ao SNUC; 

d) regulamentar as categorias de unidades de conservação, contemplando as especificidades costeiras e 

marinhas; 

e) potencializar as áreas de proteção ambiental como instrumento relevante de ordenamento territorial; 

f) articular o planejamento da gestão das unidades de conservação com as distintas esferas de governo; 

g) apoiar a implantação dos componentes estaduais e municipais do SNUC, bem como adequar ao 

SNUC as práticas e conceitos dos sistemas estaduais e municipais existentes; 

h) fortalecer os órgãos e conselhos de meio ambiente para a gestão das unidades de conservação; 

i) promover capacitação para qualificar as representações nos conselhos das unidades de conservação; 

j) apoiar a participação efetiva dos representantes das comunidades locais, quilombolas e povos 

indígenas nas reuniões dos conselhos; 

l) mobilizar e formalizar parcerias para a gestão das unidades de conservação; 

m) promover o serviço voluntário no apoio às unidades de conservação; 

n) potencializar e fortalecer o papel das unidades de conservação como vetor de desenvolvimento 

regional e local; 

o) identificar e apoiar alternativas econômicas no entorno e nas zonas de amortecimento das unidades de 

conservação; 

p) incentivar a cooperação entre as instituições e órgãos públicos envolvidos nos processos de 

fiscalização e controle das unidades de conservação; 

q) articular junto aos órgãos competentes o estabelecimento de um programa de desapropriação e 

reassentamento das famílias residentes em unidades de conservação; 

r) definir e acordar critérios, em conjunto com os órgãos competentes e segmentos sociais envolvidos, 

para identificação das áreas de sobreposição das unidades de conservação com as terras indígenas e 

terras quilombolas, propondo soluções para conflitos decorrentes desta sobreposição; 

s) estabelecer mecanismos e prioridades para a regularização fundiária das unidades de conservação; 

t) realizar o levantamento fundiário e promover junto aos órgãos competentes o processo de 

desapropriação ou cessão das propriedades nos limites das unidades de conservação; 

u) elaborar, revisar e implementar os planos de manejo das unidades de conservação; e 
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v) utilizar as informações do cadastro nacional de unidades de conservação para o planejamento e gestão 

do SNUC. 

3.3. OBJETIVO GERAL: integrar as unidades de conservação a paisagens terrestres e marinhas mais 

amplas, de modo a manter a sua estrutura e função ecológicas e sócio-culturais. 

I - OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) adotar medidas políticas, jurídicas e administrativas, entre outras, para aprimorar a integração de 

unidades de conservação a paisagens terrestres e aquáticas continentais e marinhas mais amplas;  

b) garantir o estabelecimento e a manutenção da conectividade entre ecossistemas; 

II - ESTRATÉGIAS: 

a) estabelecer e administrar, entre outros, corredores ecológicos, segundo as necessidades de manutenção 

de processos ecológicos e das espécies migratórias; 

b) garantir, por intermédio das redes de áreas protegidas costeiras e marinhas, a manutenção da 

conectividade entre ecossistemas marinhos; 

c) multiplicar experiências exitosas sobre esforços específicos para integrar as unidades de conservação a 

planos e estratégias desenvolvidos para paisagens terrestres e marinhas mais amplas; 

d) avaliar a aplicabilidade de instrumentos de gestão territorial de grandes paisagens, como Reservas da 

Biosfera, corredores ecológicos, mosaicos, bacias hidrográficas e zona costeira, levando em conta as 

sobreposições, conflitos, efetividade delas e benefícios sociais advindos; 

e) reabilitar e restaurar habitats e ecossistemas degradados nas áreas de interstício entre as áreas 

protegidas; 

f) propor mecanismos que favoreçam a recuperação das áreas de preservação permanente e a 

recomposição, manejo e alocação das reservas legais; 

g) estabelecer redes representativas de áreas protegidas interconectadas, aumentando a resiliência dos 

ecossistemas em face de vários impactos, inclusive mudanças climáticas; e 

h) propor e implementar ações de integração e articulação entre os instrumentos de conectividade e as 

unidades de conservação e demais áreas protegidas, destacando as zonas úmidas; 

3.4. OBJETIVO GERAL: estabelecer e fortalecer a colaboração com países vizinhos para gestão de 

unidades de conservação e demais áreas protegidas contíguas ou próximas. 

I - OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) propor mecanismos e instrumentos para gestão colaborativa das unidades de conservação e demais 

áreas protegidas com países vizinhos; 

b) promover a participação do Brasil nas redes de colaboração regionais existentes; 

II - ESTRATÉGIAS: 

a) definir mecanismos de participação do Brasil nas redes de colaboração regionais de áreas protegidas; 

b) propor políticas e desenvolver programas com países vizinhos, com a cooperação de parceiros 

interessados, para o estabelecimento de redes de colaboração regionais de unidades de conservação e 

outras áreas protegidas; 

c) propor aos países vizinhos a gestão colaborativa das unidades de conservação e demais áreas 

protegidas contíguas ou próximas, por intermédio das fronteiras nacionais; 

d) propor acordos com países vizinhos, específicos por bacia hidrográfica, para conservação e para o uso 

sustentável dos recursos naturais; 

e) propor aos países vizinhos a criação conjunta de novas unidades de conservação e outras áreas 

protegidas, contíguas ou próximas, por intermédio das fronteiras nacionais, e a criação de áreas 

protegidas contíguas nos países adjacentes confrontadas àquelas existentes no Brasil para garantir a 

conectividade; e 

f) acompanhar as discussões sobre áreas protegidas em águas internacionais no âmbito da Convenção 

das Nações Unidas sobre o Direito do Mar - CNUDM ou outros fóruns pertinentes. 

3.5. OBJETIVO GERAL: impedir as ameaças e mitigar os impactos negativos aos quais as unidades de 

conservação e suas zonas de amortecimento estejam expostos. 
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I - OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) minimizar ou evitar os efeitos negativos de atividades impactantes sobre as unidades de conservação e 

suas zonas de amortecimento; 

b) elaborar e implantar instrumentos que contribuam com o cumprimento dos objetivos das unidades de 

conservação e o ordenamento territorial; 

c) combater e prevenir a biopirataria e o tráfico de animais e plantas; 

d) reduzir a incidência de incêndios em unidades de conservação, suas zonas de amortecimento e 

entorno; 

e) reabilitar e restaurar os ambientes naturais degradados das unidades de conservação e suas zonas de 

amortecimento; e 

f) controlar o cultivo de organismos nas unidades de conservação e suas zonas de amortecimento, 

especialmente nos ambientes costeiros e marinhos; 

II - ESTRATÉGIAS: 

a) identificar e avaliar as ameaças para as unidades de conservação, e suas zonas de amortecimento e 

zonas de exclusão de pesca; 

b) desenvolver e implementar ações para impedir ou mitigar as ameaças para as unidades de conservação 

e suas zonas de amortecimento; 

c) articular as instituições e as políticas públicas no âmbito federal, estadual e municipal para minimizar 

ou evitar os efeitos negativos de atividades impactantes sobre as unidades de conservação e suas zonas 

de amortecimento; 

d) compatibilizar os programas de fomento e desenvolvimento nas três esferas de governo ao PNAP; 

e) promover a gestão integrada de recursos florestais e hídricos, especialmente por meio da interação dos 

órgãos gestores de florestas com os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos; 

f) realizar avaliação ambiental dos programas governamentais de desenvolvimento e suas influências nas 

políticas de gestão de unidades de conservação e zonas de exclusão de pesca; 

g) estabelecer critérios e implementar medidas para a reabilitação e restauração da integridade ecológica 

das unidades de conservação; 

h) incentivar e fomentar a adoção de instrumentos de responsabilidade sócio-ambiental entre os atores e 

instituições locais; 

i) propor medidas que facilitem o acesso a crédito para reabilitar áreas degradadas; 

j) definir com as instituições de fomento critérios de boas práticas ambientais, visando evitar a 

degradação ou ampliação de áreas degradadas; 

l) propor mecanismos de controle efetivo, incluindo penalidades, sobre o uso da terra e dos recursos 

naturais nas zonas de amortecimento; 

m) desenvolver abordagens específicas para compensação ambiental, aplicação e conversão de multas 

em benefício das unidades de conservação; 

n) fortalecer a cooperação internacional e regional para eliminar o comércio ilegal dos recursos naturais; 

o) implementar instrumentos para o estabelecimento de um sistema nacional para prevenção e combate 

ao tráfico de animais e da biopirataria; 

p) aperfeiçoar os sistemas de prevenção e combate aos incêndios dentro das unidades de conservação e 

suas zonas de amortecimento; 

q) identificar e controlar os principais riscos de espécies invasoras, exóticas ou geneticamente 

modificadas em unidades de conservação e suas zonas de amortecimento; 

r) conter a supressão ilegal da vegetação natural nas unidades de conservação e nas zonas de 

amortecimento, bem como nas Áreas de Limitação Administrativa Provisória - ALAP; 

s) elaborar normas específicas sobre o cultivo de organismos nas unidades de conservação e suas zonas 

de amortecimento, especialmente em ambientes costeiros e marinhos; 

t) identificar atividades produtivas que utilizam espécies exóticas invasoras e regulamentá-las como 
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parte das medidas preventivas à invasão em ambientes naturais de unidades de conservação; e 

u) realizar ações de educação ambiental sobre problemas gerados por espécies exóticas invasoras. 

4. Eixo Temático - Governança, Participação, Eqüidade e Repartição de Custos e Benefícios. 

4.1. OBJETIVO GERAL: promover e garantir a repartição eqüitativa dos custos e benefícios resultantes 

da criação e gestão de unidades de conservação. 

I - OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) reconhecer e respeitar os direitos dos povos indígenas, comunidades quilombolas e locais no âmbito 

do SNUC; 

b) estabelecer mecanismos para o compartilhamento eqüitativo dos custos e benefícios resultantes da 

criação e gestão de unidades de conservação; 

c) implementar mecanismos de repartição de benefícios oriundos do uso de recursos biológicos das 

unidades de conservação com a participação de comunidades locais, quilombolas e povos indígenas; e 

d) implementar, em unidades de conservação, mecanismos de regulação ao acesso e uso de recursos 

genéticos e conhecimentos tradicionais associados. 

II - ESTRATÉGIAS: 

a) aprimorar mecanismos e políticas, e promover ajustes na legislação, se necessários, para garantir o 

respeito e reconhecimento dos direitos e conhecimentos dos povos indígenas, comunidades quilombolas 

e locais nos processos de estabelecimento e gestão das unidades de conservação e demais áreas 

protegidas; 

b) garantir o consentimento prévio e informado e a repartição eqüitativa de benefícios quando houver 

acesso a recursos biológicos e ao conhecimento tradicional associado, relacionados às terras dos povos 

indígenas, de comunidades locais e quilombolas; 

c) garantir que qualquer reassentamento ou restrição de uso da terra ou dos recursos biológicos por 

povos indígenas, comunidades quilombolas ou locais só ocorra após o consentimento prévio e informado 

dessas comunidades, que deverá ser obtido em conformidade com a legislação nacional e as obrigações 

internacionais; 

d) implementar iniciativas de valorização, conservação e melhoramento dos sistemas tradicionais da 

produção, organização e gestão para povos indígenas, comunidades locais e quilombolas; 

e) desenvolver metodologia para identificar e calcular os custos e benefícios da criação e gestão de 

unidades de conservação; 

f) tornar disponíveis as informações necessárias para a repartição justa e eqüitativa dos benefícios 

advindos do uso dos recursos naturais de unidades de conservação e de outras áreas protegidas; 

g) difundir a política nacional de acesso e uso de recursos genéticos e conhecimento tradicional 

associado; 

h) definir e implementar mecanismos para garantir que as comunidades locais, quilombolas e povos 

indígenas tenham prioridade na implementação e gestão de atividades econômicas no interior das 

unidades de conservação e suas zonas de amortecimento; 

i) avaliar os efeitos socioeconômicos e culturais resultantes do estabelecimento e manutenção de unidade 

de conservação, particularmente para povos indígenas, comunidades locais e quilombolas e criar 

mecanismos para mitigá-los ou potencializá-los; 

j) implementar mecanismos de compensação, juntamente com outros setores do governo, para as 

comunidades locais, quilombolas e povos indígenas submetidos a perdas econômicas, sociais e culturais 

com a criação e implementação de unidades de conservação e zonas de exclusão de pesca; e 

l) criar e implementar mecanismos para a remuneração de serviços ambientais para aqueles que 

conservam a diversidade biológica. 

4.2. OBJETIVO GERAL: promover a governança diversificada, participativa, democrática e 

transparente do SNUC. 

I - OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) fortalecer sistemas inovadores de governança e aqueles previstos no SNUC; 

b) fomentar o envolvimento dos diversos setores de governo e da sociedade civil na gestão do SNUC; e 
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c) estabelecer mecanismos que assegurem a participação de comunidades locais, quilombolas e povos 

indígenas, bem como de outras partes interessadas, no estabelecimento e na gestão de unidades de 

conservação e outras áreas protegidas existentes; 

II - ESTRATÉGIAS: 

a) reconhecer e incorporar formas inovadoras de governança na gestão do SNUC; 

b) estabelecer e fortalecer mecanismos e instrumentos de participação que possam ampliar a inclusão da 

diversidade sociocultural na gestão das unidades de conservação; 

c) promover e divulgar experiências exitosas de diferentes formas de governança das unidades de 

conservação e outras áreas protegidas, particularmente aquelas que incluem o envolvimento de povos 

indígenas, comunidades quilombolas e locais; 

d) desenvolver mecanismos e alocar recursos para assegurar processos participativos para o 

planejamento e gestão de unidades de conservação e outras áreas protegidas; 

e) qualificar comunidades locais e quilombolas, povos indígenas e outras partes interessadas para a 

efetiva participação nos processos de criação, implantação e gestão de unidades de conservação; 

f) fomentar a organização e o fortalecimento institucional de comunidades locais, quilombolas e povos 

indígenas, bem como de outras partes interessadas; 

g) estimular e apoiar a participação de comunidades locais, quilombolas e povos indígenas nas 

discussões promovidas pelo Fórum Nacional de Áreas Protegidas; e 

h) priorizar as categorias reservas extrativistas e reservas de desenvolvimento sustentável nas atividades 

de planejamento para a criação de unidades de conservação onde existam comunidades de pescadores e 

de populações extrativistas tradicionais. 

4.3. OBJETIVO GERAL: potencializar o papel das unidades de conservação e demais áreas protegidas 

no desenvolvimento sustentável e na redução da pobreza. 

I - OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) articular políticas públicas nas três esferas de governo para o desenvolvimento de cadeias produtivas 

de bens e serviços oriundos das unidades de conservação e demais áreas protegidas; 

b) fortalecer as práticas de manejo sustentável dos recursos naturais nas unidades de conservação, nas 

suas zonas de amortecimento e nas demais áreas protegidas, que contribuem com a redução da pobreza; 

c) tornar as unidades de conservação pólos de desenvolvimento sustentável; 

II - ESTRATÉGIAS: 

a) identificar métodos e técnicas de produção com base na conservação da diversidade biológica e no uso 

sustentável dos recursos naturais; 

b) articular com diferentes setores e esferas de governo, juntamente com a sociedade civil, o 

planejamento integrado e o desenvolvimento de ações que aproveitem o potencial produtivo para bens e 

serviços das unidades de conservação; 

c) desenvolver projetos que incorporem os povos indígenas e as comunidades locais e quilombolas no 

processo de implantação e gestão de atividades econômicas no interior das unidades de conservação e 

suas zonas de amortecimento; e 

d) implementar políticas de incentivo e apoio à produção, escoamento e comercialização dos produtos 

das unidades de conservação, suas zonas de amortecimento e demais áreas protegidas. 

5. Eixo Temático - Capacidade Institucional. 

5.1. OBJETIVO GERAL: estabelecer um ambiente político, institucional, administrativo e 

socioeconômico favorável para implementação do SNUC nas três esferas de governo. 

I - OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) reduzir ou eliminar lacunas e barreiras legais e institucionais que impedem o estabelecimento e a 

gestão das unidades de conservação e zonas de exclusão de pesca; 

b) fortalecer a articulação institucional para a implementação do SNUC nas três esferas de governo; 

c) administrar os componentes federal, estaduais e municipais do SNUC com estrutura adequada e 

pessoal qualificado; e 
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d) apoiar a estruturação e atuação integrada dos órgãos fiscalizadores; 

II - ESTRATÉGIAS: 

a) propor instrumentos legais e mecanismos institucionais ou aprimorar os existentes para o 

estabelecimento e gestão eficazes das unidades de conservação, zonas de exclusão de pesca e zonas de 

amortecimento; 

b) criar e potencializar incentivos para as políticas setoriais compatíveis com a conservação e o uso 

sustentável das unidades de conservação; 

c) harmonizar políticas e leis setoriais para garantir a gestão eficaz do SNUC; 

d) identificar e eliminar incentivos para as políticas setoriais incompatíveis com a conservação e o uso 

sustentável nas unidades de conservação e suas zonas de amortecimento; 

e) apoiar e fortalecer a capacidade institucional das organizações sociais para o estabelecimento de 

parcerias no âmbito do SNUC; 

f) estruturar a fiscalização dos órgãos do SISNAMA e articular o apoio das Forças Armadas, das Polícias 

Federal e Estaduais para o monitoramento e controle das unidades de conservação e suas zonas de 

amortecimento; 

g) compor os quadros efetivos dos órgãos de meio ambiente para a gestão das unidades de conservação; 

h) viabilizar estrutura básica para a administração, a permanência e a segurança dos funcionários dos 

órgãos ambientais gestores das unidades de conservação; 

i) dotar as unidades de conservação de estrutura técnica e administrativa compatível com as suas 

necessidades; 

j) adotar as unidades de conservação como instrumento nas políticas de gestão dos recursos pesqueiros; 

l) propor o estabelecimento de setores técnicos para tratar das áreas costeiras e marinhas no organograma 

dos órgãos gestores ambientais; e 

m) estabelecer instrumentos legais e procedimentos para regulamentação de outras modalidades de áreas 

marinhas especiais, como por exemplo, zonas de exclusão de pesca, recifes artificiais e áreas de cultivo 

de organismos aquáticos. 

5.2. OBJETIVO GERAL: desenvolver a capacidade de planejar, estabelecer e administrar unidades de 

conservação. 

I - OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) qualificar e capacitar gestores, técnicos e comunidades locais para gestão de unidades de conservação; 

b) implementar o cadastro nacional de unidades de conservação; e 

c) aprimorar mecanismos para o planejamento e gestão de unidades de conservação; 

IV - implementar um programa de capacitação continuada; 

II - ESTRATÉGIAS: 

a) estabelecer e implementar diretrizes de formação continuada para os órgãos gestores de unidades de 

conservação; 

b) realizar avaliações nacionais das necessidades de capacitação e recursos humanos para unidades de 

conservação; 

c) capacitar, qualificar e ampliar corpo técnico responsável pelo planejamento e gestão de unidades de 

conservação, considerando também as especificidades das unidades costeiras e marinhas;  

d) instituir habilitação profissional diferenciada, voltada ao planejamento, gestão e fiscalização de 

unidades de conservação e outras áreas protegidas; 

e) inserir a temática das unidades de conservação e áreas protegidas nos programas de capacitação de 

gestores de áreas afins; 

f) promover intercâmbios de experiências nacionais e internacionais sobre unidades de conservação e 

áreas protegidas; 

g) estabelecer mecanismos eficazes para documentar conhecimentos e experiências existentes sobre a 

gestão de áreas protegidas, entre os quais, os conhecimentos tradicionais; 
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h) avaliar as ferramentas de planejamento existentes e propor novas ferramentas considerando a 

dinâmica das unidades de conservação; 

i) aprimorar o cadastro nacional de unidades de conservação considerando as lacunas de informações 

para gestão das unidades de conservação. 

5.3. OBJETIVO GERAL: desenvolver, aplicar e transferir tecnologias para o SNUC. 

I - OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) avaliar necessidades tecnológicas de gestão e implantar soluções correspondentes no âmbito das 

unidades de conservação; 

b) incrementar os processos de transferência e cooperação tecnológica, no âmbito nacional e 

internacional; e 

c) estabelecer linhas de financiamento para pesquisa e desenvolvimento de tecnologias para o SNUC; 

II - ESTRATÉGIAS: 

a) estimular o desenvolvimento e utilização de tecnologias para a criação, gestão, monitoramento e 

fiscalização de unidades de conservação, garantindo a capacitação para seu uso; 

b) estimular pesquisas voltadas para o desenvolvimento de tecnologias relacionadas à proteção, 

reabilitação e restauração de habitats em unidades de conservação; 

c) estimular pesquisas e desenvolvimento de tecnologias voltadas para o mapeamento de recursos 

naturais e o levantamento de possibilidades para o seu uso sustentável; 

d) estimular estudos científicos e desenvolvimento de tecnologias, visando a interação de estratégias de 

conservação in situ e ex situ, para a proteção e reabilitação de espécies ameaçadas de extinção; 

e) estimular o uso de novas tecnologias nos estudos de taxonomia, sistemática, genética, paisagens e 

relações ecossistêmicas em unidades de conservação; 

f) aprimorar as técnicas para avaliações rápidas de diversidade biológica; 

g) aprimorar técnicas de manejo adaptativo incorporando os conhecimentos de povos indígenas, 

comunidades quilombolas e locais usuários dos recursos naturais; 

h) aprimorar a estatística pesqueira nacional para subsidiar o desenvolvimento de tecnologias para a 

gestão dos recursos e disponibilizar um banco de dados pesqueiros para as unidades de conservação 

continentais, costeiras e marinhas, assim para as zonas de exclusão de pesca; e  

i) propor aos órgãos de fomento e estimular a iniciativa privada para criar linhas de pesquisa e 

desenvolvimento de tecnologias específicas para as áreas protegidas. 

5.4. OBJETIVO GERAL: garantir a sustentabilidade econômica das unidades de conservação e do 

SNUC. 

I - OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) implementar um plano de sustentabilidade econômica para o SNUC articulado às três esferas de 

governo; 

b) fortalecer os mecanismos existentes e criar novos mecanismos de fomento e captação de recursos para 

as unidades de conservação em âmbito nacional e internacional; e 

c) regulamentar a aplicação de recursos da compensação ambiental e da conversão de multas em 

unidades de conservação; 

II - ESTRATÉGIAS: 

a) elaborar um plano de sustentabilidade econômica para o SNUC articulado às três esferas de governo; 

b) estimular a integração das necessidades do SNUC às estratégias de desenvolvimento e financiamento; 

c) criar mecanismos de planejamento orçamentário conjunto entre os Ministérios do Meio Ambiente e do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, Estados e Municípios; 

d) orientar os órgãos ou instituições responsáveis pelo apoio financeiro às unidades de conservação e 

demais áreas protegidas acerca das necessidades de financiamento do SNUC; 

e) garantir que os recursos gerados pelas unidades de conservação ou em seu nome retornem ao SNUC; 

f) realizar estudos e planejar instrumentos e procedimentos institucionais e legais visando alcançar a 
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sustentabilidade econômica do SNUC; 

g) definir critérios para distribuição e aplicação de recursos provenientes de compensação ambiental das 

unidades de conservação; 

h) fomentar pesquisas que possam resultar em agregação de valor aos bens e serviços e novas 

potencialidades de uso das unidades de conservação, zonas de exclusão de pesca e APPs; e 

i) identificar e promover oportunidades econômicas oriundas das unidades de conservação e zonas de 

exclusão de pesca para populações nas suas áreas. 

5.5. OBJETIVO GERAL: fortalecer a comunicação, a educação e a sensibilização pública para a 

participação e controle social sobre o SNUC. 

I - OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) estabelecer e implementar a estratégia nacional de educação ambiental, formação e qualificação para 

participação e controle social sobre as unidades de conservação; 

b) estabelecer e implementar a estratégia nacional de comunicação, divulgação e sensibilização sobre as 

unidades de conservação; e 

c) implantar e fortalecer o Fórum Nacional de Áreas Protegidas; 

II - ESTRATÉGIAS: 

a) realizar intercâmbios e outras formas de integração entre as diferentes experiências no tema educação 

ambiental, sensibilização e controle social em unidades de conservação; 

b) realizar campanhas de divulgação das experiências bem sucedidas sobre os temas educação ambiental, 

sensibilização e controle social em unidades de conservação; 

c) monitorar e avaliar os impactos dos programas de comunicação, educação e sensibilização pública 

para as unidades de conservação; 

d) potencializar o espaço de comunicação do Fórum Nacional de Áreas Protegidas, divulgando-o e 

disponibilizando-o para a sociedade; 

e) monitorar e avaliar o funcionamento do Fórum Nacional de Áreas Protegidas; 

f) articular o Fórum Nacional de Áreas Protegidas aos espaços públicos sócio-ambientais já existentes; 

g) promover programas de educação ambiental que viabilizem o acesso às informações e o entendimento 

da importância e dos benefícios das unidades de conservação e das zonas de exclusão de pesca; 

h) divulgar e disseminar os benefícios advindos das unidades de conservação costeiras e marinhas para 

gestão pesqueira; 

i) promover campanhas de sensibilização nos diversos setores de governo sobre a importância social, 

ambiental e econômica das unidades de conservação e de zonas de exclusão de pesca; 

j) propor a incorporação do tema unidades de conservação e outras áreas protegidas aos currículos 

escolares formais. 

6. Eixo Temático - Avaliação e Monitoramento. 

6.1. OBJETIVO GERAL: monitorar e avaliar o SNUC. 

I - OBJETIVO ESPECÍFICO: 

a) implementar um programa de monitoramento do SNUC; e 

b) avaliar e monitorar os resultados do PNAP; 

II - ESTRATÉGIAS: 

a) estabelecer diretrizes e critérios para o monitoramento do SNUC; 

b) avaliar o SNUC e outras formas de conservação, como zonas de exclusão de pesca e Áreas de 

Preservação Permanente, com base na representatividade dos diversos ecossistemas; 

c) envolver os órgãos executores e outras instituições no programa de monitoramento do SNUC; 

d) identificar e avaliar experiências exitosas de monitoramento e avaliação de sistemas de áreas 

protegidas; 

e) propor aos países vizinhos o desenvolvimento conjunto e a adoção de diretrizes, critérios e melhores 
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práticas para monitoramento de sistemas de áreas protegidas; 

f) promover intercâmbio de informações sobre as melhores práticas adotadas por outros países e 

organizações públicas e privadas para o monitoramento do SNUC e demais áreas protegidas; 

g) definir e monitorar continuamente os resultados do PNAP; e 

h) criar comitês técnicos regionais, no âmbito do arranjo institucional do PNAP, para acompanhar, 

monitorar e promover os ajustes necessários à implementação do PNAP. 

6.2. OBJETIVO GERAL: avaliar e promover a efetividade, eficácia e eficiência do SNUC. 

I - OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) estabelecer mecanismos e arranjos institucionais para monitoramento e avaliação da efetividade, 

eficácia e eficiência das unidades de conservação, considerando a interação com outras áreas protegidas; 

e 

b) adotar o modelo de gestão adaptativa no âmbito da abordagem ecossistêmica com base nos resultados 

do monitoramento e avaliação da efetividade, eficácia e eficiência das unidades de conservação; 

II - ESTRATÉGIAS: 

a) implementar avaliações da efetividade, eficácia e eficiência da gestão de um número representativo de 

unidades de conservação; 

b) colaborar com outros países e organizações interessadas na conservação da diversidade biológica, 

para o desenvolvimento, teste, avaliação e promoção de normas e melhores práticas de monitoramento 

das unidades de conservação e outras áreas protegidas; 

c) identificar indicadores e estabelecer os protocolos para monitoramento do cumprimento dos objetivos 

das unidades de conservação; 

d) monitorar os efeitos oriundos do estabelecimento e implementação das unidades de conservação na 

qualidade de vida dos povos indígenas, comunidades quilombolas e locais, e propondo medidas para 

mitigar ou potencializar esses efeitos; e 

e) considerar a interação com zonas de exclusão de pesca e outras áreas protegidas no estabelecimento 

de mecanismos e arranjos institucionais para monitoramento das unidades de conservação costeiras e 

marinhas. 

6.3. OBJETIVO GERAL: avaliar e monitorar as tendências de consolidação do SNUC. 

I - OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) estabelecer e implementar procedimentos de avaliação contínua das tendências das unidades de 

conservação e demais áreas protegidas; e 

b) estabelecer e implementar mecanismos de incorporação dos resultados da avaliação das tendências no 

planejamento das unidades de conservação e no SNUC; 

II - ESTRATÉGIAS: 

a) estimular estudos para aprimorar os conhecimentos sobre a distribuição, situação e tendências da 

diversidade biológica nas unidades de conservação; 

b) avaliar as tendências da conservação da diversidade biológica nas unidades de conservação e suas 

zonas de amortecimento, bem como nas demais áreas protegidas, a luz dos impactos advindos das 

mudanças climáticas; e 

c) incorporar os resultados decorrentes da análise das tendências nos instrumentos de planejamento das 

unidades de conservação e zonas de amortecimento. 

6.4. OBJETIVO GERAL: garantir que conhecimentos científicos e tradicionais contribuam para a 

eficácia do SNUC. 

I - OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) estabelecer mecanismos de incorporação contínua dos conhecimentos técnico-científicos e 

conhecimentos tradicionais no estabelecimento e na gestão das unidades de conservação; 

b) criar e implementar programas de fomento e incentivos para geração de conhecimento; e 

c) estimular e fomentar estudos que gerem conhecimentos técnico-científicos e tradicionais que 

contribuam para a conservação da diversidade biológica e sociocultural, auxiliando o estabelecimento e 
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gestão das unidades de conservação. 

II - ESTRATÉGIAS: 

a) estabelecer e implementar programas de pesquisas com o objetivo de fixar e melhorar a gestão das 

unidades de conservação e demais áreas protegidas, considerando as necessidades identificadas em seus 

instrumentos de planejamento; 

b) definir um programa de pesquisas e suas linhas prioritárias para unidades de conservação costeiras e 

marinhas, atendendo as necessidades identificadas nos planos de manejo; 

c) aprimorar a cooperação, inclusive financeira, na área de pesquisa científica e técnica relacionada às 

unidades de conservação, em nível nacional, regional e internacional, com instituições públicas e 

privadas de fomento e instituições de ensino; 

d) promover pesquisas interdisciplinares para melhorar a compreensão de aspectos ecológicos, sociais, 

culturais e econômicos das unidades de conservação, inclusive métodos e técnicas para a avaliação de 

bens e serviços; 

e) criar e fomentar linhas de pesquisa que incorporem os povos indígenas e as comunidades quilombolas 

e locais no planejamento e execução de estudos, desenvolvendo uma prática colaborativa e participativa 

voltada para as demandas das populações; 

f) promover a divulgação de informações técnicas e científicas, oriundas das unidades de conservação e 

outras áreas protegidas e sobre elas, em linguagem apropriada para os tomadores de decisão, gestores e 

comunidades envolvidas; 

g) desenvolver e fortalecer parcerias de trabalho com organizações e instituições de pesquisa, e estudos 

que possibilitem ampliar a compreensão da diversidade biológica em unidades de conservação; 

h) estimular, no âmbito da cooperação para pesquisas científicas e técnicas relacionadas às unidades de 

conservação, os estudos para aprimorar os conhecimentos sobre a distribuição, situação e tendências da 

diversidade biológica e sociocultural; e 

i) definir a escala e o tratamento conceitual sobre a divisão dos ambientes costeiros e marinhos, com o 

fim de otimizar o estabelecimento de unidades de conservação para cumprir efetivamente com seus 

objetivos e funções. 

 

Dos Objetivos Gerais, Objetivos Específicos e Estratégias Nacionais para as Terras Indígenas e 

Terras Ocupadas por Remanescentes das Comunidades dos Quilombos 

7. OBJETIVO GERAL: estabelecer um programa nacional de conservação e uso sustentável da 

diversidade biológica em terras indígenas e terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos 

quilombos. 

I - OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) definir estratégias para conservação e uso sustentável da diversidade biológica em terras indígenas e 

terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos; e 

b) implementar programa nacional de conservação e uso sustentável da diversidade biológica em terras 

indígenas e terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos; 

II - ESTRATÉGIAS: 

a) articular com os órgãos governamentais competentes, comunidades e organizações indígenas a 

formulação e implementação de um programa nacional de conservação e uso sustentável da diversidade 

biológica em terras indígenas; e 

b) articular com os órgãos governamentais competentes, comunidades e organizações quilombolas a 

formulação e implementação de um programa nacional de conservação e uso sustentável da diversidade 

biológica em terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos. 

 

Das Estratégias Nacionais para as Áreas com Reconhecimento Internacional 

8. OBJETIVO GERAL: implementar convenções, tratados e programas intergovernamentais, 

relacionados às áreas naturais protegidas, dos quais o Brasil é parte. 

I - OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
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a) consolidar as áreas de reconhecimento internacional existentes; 

b) ampliar o número de áreas brasileiras reconhecidas internacionalmente; 

c) implementar o sistema de gestão das Reservas da Biosfera; 

d) estabelecer gestão integrada das áreas de reconhecimento internacional situadas no território nacional; 

e) fortalecer as relações com demais países signatários das convenções, tratados e programas 

intergovernamentais dos quais o Brasil é parte; e 

f) estabelecer uma política nacional para as zonas úmidas, no escopo da Convenção de Ramsar; 

II - ESTRATÉGIAS: 

a) estabelecer acordos e parcerias que favoreçam a implementação das Convenções do Patrimônio 

Mundial e de Ramsar, do Tratado de Cooperação Amazônica e do Programa “O Homem e a Biosfera” da 

Unesco, no Brasil; 

b) priorizar as áreas de reconhecimento internacional na implementação e consolidação das unidades de 

conservação; 

c) selecionar novas áreas nacionais que atendam aos critérios para reconhecimento internacional pelas 

convenções; 

d) definir estratégia nacional para indicação e reconhecimento de novas Reservas da Biosfera no Brasil; 

e) elaborar e implementar planos de comunicação, educação e sensibilização pública para a importância 

dessas áreas em particular, facilitando o entendimento e a apropriação dos princípios e conceitos desses 

tratados intergovernamentais pela sociedade, de forma articulada à estratégia nacional de comunicação e 

educação para o SNUC; 

f) desenvolver e implementar sistemas de gestão e monitoramento da implementação das convenções e 

programas intergovernamentais; 

g) avaliar, periodicamente, o funcionamento e efetividade dos conselhos deliberativos das Reservas da 

Biosfera; 

h) realizar a troca de informações e experiências entre os países signatários das Convenções do 

Patrimônio Mundial e de Ramsar, do Tratado de Cooperação Amazônica e do Programa “O Homem e a 

Biosfera” da Unesco; 

i) capacitar técnicos e gestores para o aproveitamento das vantagens e cumprimento das obrigações dos 

tratados e programas intergovernamentais relacionados às áreas protegidas dos quais o Brasil é parte; 

j) realizar diagnóstico e classificação das zonas úmidas brasileiras, relacionando as características das 

áreas aos critérios necessários ao reconhecimento internacional pela Convenção de Ramsar; e 

l) formular proposta de política nacional para as zonas úmidas. 
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Entorno das Unidades de Conservação 

Resolução CONAMA Nº 013 de 06 de dezembro de 1990 

Publicada no D.O.U, de 28/12/90, Seção I, Pág. 25.541 

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, alterada pela Lei nº 8.028, de 12 de abril de 1990, 

regulamentadas pelo Decreto nº 99.274, de 06 de junho de 1990, e tendo em vista o disposto em seu 

Regimento Interno, e 

Considerando o disposto nos artigos 79 e 27, Decreto nº 99.274, de 06/06/90; 

Considerando a necessidade de estabelecer-se, com urgência normas referentes ao entorno das Unidades 

de Conservação visando a proteção dos ecossistemas ali existentes, RESOLVE: 

Art. 1º - O órgão responsável por cada Unidade de Conservação, juntamente com os órgãos licenciadores 

e de meio ambiente, definirá as atividades que possam afetar a biota da Unidade de Conservação.  

Art. 2º - Nas áreas circundantes das Unidades de Conservação, num raio de dez quilômetros, qualquer 

atividade que possa afetar a biota, deverá ser obrigatoriamente licenciada pelo órgão ambiental 

competente. 

Parágrafo Único - O licenciamento a que se refere o caput deste artigo só será concedido mediante 

autorização do responsável pela administração da Unidade de Conservação. 

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Tânia Maria Tonelli Munhoz José A. Lutzenberger 
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Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

LEI N
o
 11.516, DE 28 DE AGOSTO DE 2007 

Dispõe sobre a criação do Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade - Instituto Chico Mendes; altera as Leis n
os

 7.735, de 22 

de fevereiro de 1989, 11.284, de 2 de março de 2006, 9.985, de 18 de 

julho de 2000, 10.410, de 11 de janeiro de 2002, 11.156, de 29 de julho 

de 2005, 11.357, de 19 de outubro de 2006, e 7.957, de 20 de dezembro 

de 1989; revoga dispositivos da Lei n
o
 8.028, de 12 de abril de 1990, e 

da Medida Provisória n
o
 2.216-37, de 31 de agosto de 2001; e dá outras 

providências. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica criado o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico 

Mendes, autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa 

e financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de: 

I - executar ações da política nacional de unidades de conservação da natureza, referentes às atribuições 

federais relativas à proposição, implantação, gestão, proteção, fiscalização e monitoramento das 

unidades de conservação instituídas pela União; 

II - executar as políticas relativas ao uso sustentável dos recursos naturais renováveis e ao apoio ao 

extrativismo e às populações tradicionais nas unidades de conservação de uso sustentável instituídas pela 

União; 

III - fomentar e executar programas de pesquisa, proteção, preservação e conservação da biodiversidade 

e de educação ambiental; 

IV - exercer o poder de polícia ambiental para a proteção das unidades de conservação instituídas pela 

União; e 

V - promover e executar, em articulação com os demais órgãos e entidades envolvidos, programas 

recreacionais, de uso público e de ecoturismo nas unidades de conservação, onde estas atividades sejam 

permitidas. 

Parágrafo único. O disposto no inciso IV do caput deste artigo não exclui o exercício supletivo do poder 

de polícia ambiental pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - 

IBAMA. 

Art. 2º O Instituto Chico Mendes será administrado por 1 (um) Presidente e 4 (quatro) Diretores. 

Art. 3º O patrimônio, os recursos orçamentários, extra-orçamentários e financeiros, o pessoal, os cargos 

e funções vinculados ao Ibama, relacionados às finalidades elencadas no art. 1º desta Lei ficam 

transferidos para o Instituto Chico Mendes, bem como os direitos, créditos e obrigações, decorrentes de 

lei, ato administrativo ou contrato, inclusive as respectivas receitas. 

Parágrafo único. Ato do Poder Executivo disciplinará a transição do patrimônio, dos recursos 

orçamentários, extra-orçamentários e financeiros, de pessoal, de cargos e funções, de direitos, créditos e 

obrigações, decorrentes de lei, ato administrativo ou contrato, inclusive as respectivas receitas do Ibama 

para o Instituto Chico Mendes. 

Art. 4º Ficam criados, no âmbito do Poder Executivo, os seguintes cargos em comissão do Grupo-

Direção e Assessoramento Superiores - DAS e Funções Gratificadas - FG, para integrar a estrutura do 

Instituto Chico Mendes. 

I - 1 (um) DAS-6; 

II - 3 (três) DAS-4; e 

III - 153 (cento e cinqüenta e três) FG-1 

Parágrafo único. As funções de que trata o inciso III do caput deste artigo deverão ser utilizadas 

exclusivamente para a estruturação das unidades de conservação da natureza instituídas pela União, de 

acordo com a Lei n
o
 9.985, de 18 de julho de 2000. 

Art. 5º O art. 2º da Lei n
o
 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação: 
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"Art. 2º É criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - 

IBAMA, autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa 

e financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de: 

I - exercer o poder de polícia ambiental; 

II - executar ações das políticas nacionais de meio ambiente, referentes às atribuições federais, relativas 

ao licenciamento ambiental, ao controle da qualidade ambiental, à autorização de uso dos recursos 

naturais e à fiscalização, monitoramento e controle ambiental, observadas as diretrizes emanadas do 

Ministério do Meio Ambiente; e 

III - executar as ações supletivas de competência da União, de conformidade com a legislação ambiental 

vigente." (NR) 

Art. 6º A alínea a do inciso II do § 1º do art. 39 da Lei n
o
 11.284, de 2 de março de 2006, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

"Art. 39. .................................................................................. 

§ 1º .......................................................................................... 

......................................................................................................... 

II - ........................................................................................... 

a) Instituto Chico Mendes: 40% (quarenta por cento), para utilização restrita na gestão das unidades de 

conservação de uso sustentável; 

..............................................................................................." (NR) 

Art. 7º O inciso III do caput do art. 6º da Lei n
o
 9.985, de 18 de julho de 2000, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

"Art. 6º .....................................................................................  

.......................................................................................................... 

III - órgãos executores: o Instituto Chico Mendes e o Ibama, em caráter supletivo, os órgãos estaduais e 

municipais, com a função de implementar o SNUC, subsidiar as propostas de criação e administrar as 

unidades de conservação federais, estaduais e municipais, nas respectivas esferas de atuação. 

..............................................................................................." (NR) 

Art. 8º O parágrafo único do art. 6º da Lei n
o
 10.410, de 11 de janeiro de 2002, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

"Art. 6º ..................................................................................... 

Parágrafo único. O exercício das atividades de fiscalização pelos titulares dos cargos de Técnico 

Ambiental deverá ser precedido de ato de designação próprio da autoridade ambiental à qual estejam 

vinculados e dar-se-á na forma de norma a ser baixada pelo Ibama ou pelo Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes, conforme o Quadro de Pessoal a que 

pertencerem." (NR) 

Art. 9º A Lei n
o
 11.156, de 29 de julho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 1º Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Especialista Ambiental - 

GDAEM, devida aos ocupantes dos cargos da Carreira de Especialista em Meio Ambiente, do Ministério 

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

IBAMA e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – Instituto Chico Mendes, de 

que trata a Lei n
o
 10.410, de 11 de janeiro de 2002, quando em exercício de atividades inerentes às 

atribuições do respectivo cargo no Ministério do Meio Ambiente, no Ibama ou no Instituto Chico 

Mendes." (NR) 

"Art. 2º A GDAEM será atribuída em função do desempenho individual do servidor e do desempenho 

institucional do Ministério do Meio Ambiente, do Ibama ou do Instituto Chico Mendes, conforme o 

caso. 

.......................................................................................................... 

§ 4º A avaliação de desempenho institucional visa a aferir o desempenho do órgão no alcance dos 

objetivos organizacionais, podendo considerar projetos e atividades prioritárias e características 

específicas das atividades do Ministério do Meio Ambiente, do Ibama e do Instituto Chico Mendes. 
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..............................................................................................." (NR) 

"Art. 4º A partir da data de produção dos efeitos financeiros do primeiro período de avaliação, o titular 

de cargo efetivo referido no art. 1o desta Lei, em exercício no Ministério do Meio Ambiente, no Ibama 

ou no Instituto Chico Mendes, quando investido em cargo em comissão ou função de confiança fará jus à 

GDAEM, observado o posicionamento na tabela e o cargo efetivo ocupado pelo servidor, nas seguintes 

condições: 

.......................................................................................................... 

II - ocupantes de cargos comissionados DAS, níveis 1 a 4, de função de confiança, ou equivalentes, 

perceberão até 100% (cem por cento) do valor máximo da GDAEM, exclusivamente em decorrência do 

resultado da avaliação institucional do Ministério do Meio Ambiente, do Ibama ou do Instituto Chico 

Mendes, conforme o caso." (NR) 

"Art. 5º A partir da data de produção dos efeitos financeiros do primeiro período de avaliação, o titular 

de cargo efetivo referido no art. 1o desta Lei que não se encontre em exercício no Ministério do Meio 

Ambiente, no Ibama ou no Instituto Chico Mendes fará jus à GDAEM, observado o posicionamento na 

tabela e o cargo efetivo ocupado pelo servidor, nas seguintes situações: 

I - quando requisitado pela Presidência ou Vice-Presidência da República, perceberá a GDAEM 

calculada como se estivesse no Ministério do Meio Ambiente, no Ibama ou no Instituto Chico Mendes; 

..............................................................................................." (NR) 

"Art. 7º O servidor ativo beneficiário da GDAEM que obtiver na avaliação pontuação inferior a 50% 

(cinqüenta por cento) do seu valor máximo em 2 (duas) avaliações individuais consecutivas será 

imediatamente submetido a processo de capacitação, sob responsabilidade do Ministério do Meio 

Ambiente, do Ibama ou do Instituto Chico Mendes, conforme o órgão ou entidade de lotação do 

servidor." (NR) 

"Art. 9º Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa do Meio 

Ambiente - GDAMB, devida aos servidores dos Quadros de Pessoal do Ministério do Meio Ambiente, 

do Ibama e do Instituto Chico Mendes ocupantes de cargos de provimento efetivo, de nível superior, 

intermediário ou auxiliar, do Plano de Classificação de Cargos, instituído pela Lei n
o
 5.645, de 10 de 

dezembro de 1970, ou de planos correlatos das autarquias e fundações públicas, não integrantes de 

Carreiras estruturadas, quando em exercício de atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo no 

Ministério do Meio Ambiente, no Ibama ou no Instituto Chico Mendes. 

..............................................................................................." (NR) 

"Art. 10. A GDAMB será atribuída em função do desempenho individual do servidor e do desempenho 

institucional do Ministério do Meio Ambiente, do Ibama ou do Instituto Chico Mendes, conforme o 

caso. 

........................................................................................................... 

§ 6º O limite global de pontuação mensal por nível de que dispõem o Ministério do Meio Ambiente, o 

Ibama e o Instituto Chico Mendes para ser atribuído aos servidores corresponderá a 80 (oitenta) vezes o 

número de servidores ativos por nível que fazem jus à GDAMB, em exercício no Ministério do Meio 

Ambiente, no Ibama ou no Instituto Chico Mendes. 

..............................................................................................." (NR) 

"Art. 12. A partir da data de produção dos efeitos financeiros do primeiro período de avaliação, o titular 

de cargo efetivo a que se refere o art. 9º desta Lei, em exercício no Ministério do Meio Ambiente, no 

Ibama ou no Instituto Chico Mendes, quando investido em cargo em comissão ou função de confiança 

fará jus à GDAMB, nas seguintes condições: 

.......................................................................................................... 

II - ocupantes de cargos comissionados DAS, níveis 1 a 4, de função de confiança, ou equivalentes, 

perceberão até 100% (cem por cento) do valor máximo da GDAMB, exclusivamente em decorrência do 

resultado da avaliação institucional do Ministério do Meio Ambiente, do Ibama ou do Instituto Chico 

Mendes, conforme o caso." (NR) 

"Art. 13. A partir da data de produção dos efeitos financeiros do primeiro período de avaliação, o titular 

de cargo efetivo a que se refere o art. 9º desta Lei que não se encontre em exercício no Ministério do 

Meio Ambiente, no Ibama ou no Instituto Chico Mendes fará jus à GDAMB nas seguintes situações: 

I - quando requisitado pela Presidência ou Vice-Presidência da República, calculada como se estivesse 
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em exercício no Ministério do Meio Ambiente, no Ibama ou no Instituto Chico Mendes; e 

..............................................................................................." (NR) 

"Art. 15. O servidor ativo beneficiário da GDAMB que obtiver na avaliação pontuação inferior a 50% 

(cinqüenta por cento) do limite máximo de pontos destinado à avaliação individual em 2 (duas) 

avaliações individuais consecutivas será imediatamente submetido a processo de capacitação, sob 

responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente, do Ibama ou do Instituto Chico Mendes, conforme a 

unidade de lotação do servidor." (NR) 

Art. 10. A Lei n
o
 11.357, de 19 de outubro de 2006, passa a vigorar com as seguintes alterações:  

"Art. 15. É vedada a aplicação do instituto da redistribuição de servidores dos Quadros de Pessoal do 

Ministério do Meio Ambiente, do Ibama e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

- Instituto Chico Mendes para outros órgãos e entidades da administração pública e destes órgãos e 

entidades para aqueles. 

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica nas redistribuições entre o Ministério do 

Meio Ambiente, o Ibama e o Instituto Chico Mendes." (NR) 

"Art. 17. Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Executiva e de Suporte do 

Meio Ambiente - GTEMA, devida aos titulares dos cargos do PECMA, de que trata o art. 12 desta Lei, 

quando lotados e em exercício das atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo no Ministério 

do Meio Ambiente, no Ibama ou no Instituto Chico Mendes, em função do alcance de metas de 

desempenho institucional e do efetivo desempenho individual do servidor. 

.......................................................................................................... 

§ 2º O limite global de pontuação mensal por nível de que dispõem o Ministério do Meio Ambiente, o 

Ibama e o Instituto Chico Mendes para ser atribuído aos servidores corresponderá a 80 (oitenta) vezes o 

número de servidores ativos por nível que fazem jus à GTEMA, em exercício no Ministério do Meio 

Ambiente, no Ibama ou no Instituto Chico Mendes. 

.......................................................................................................... 

§ 5º Os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual e institucional e de 

atribuição da GTEMA serão estabelecidos em atos dos dirigentes máximos do Ministério do Meio 

Ambiente, do Ibama e do Instituto Chico Mendes, observada a legislação vigente. 

..............................................................................................." (NR) 

Art. 11. A Gratificação de Desempenho de Atividade de Especialista Ambiental - GDAEM, a 

Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa do Meio Ambiente - GDAMB e a 

Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Executiva e de Suporte do Meio Ambiente - 

GTEMA dos servidores redistribuídos para o Instituto Chico Mendes continuarão a ser pagas no valor 

percebido em 26 de abril de 2007 até que produzam efeitos financeiros os resultados da primeira 

avaliação a ser processada com base nas metas de desempenho estabelecidas por aquele Instituto, 

observados os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual e 

institucional fixados em ato do Ministro de Estado do Meio Ambiente e o disposto nas Leis n
os

 11.156, 

de 29 de julho de 2005, e 11.357, de 19 de outubro de 2006. 

Art. 12. O art. 12 da Lei n
o
 7.957, de 20 de dezembro de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 12. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e o 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes ficam autorizados a 

contratar pessoal por tempo determinado, não superior a 180 (cento e oitenta) dias, vedada a prorrogação 

ou recontratação pelo período de 2 (dois) anos, para atender aos seguintes imprevistos: 

I - prevenção, controle e combate a incêndios florestais nas unidades de conservação; 

II - preservação de áreas consideradas prioritárias para a conservação ambiental ameaçadas por fontes 

imprevistas; 

III - controle e combate de fontes poluidoras imprevistas e que possam afetar a vida humana e também a 

qualidade do ar, da água, a flora e a fauna." (NR) 

Art. 13. A responsabilidade técnica, administrativa e judicial sobre o conteúdo de parecer técnico 

conclusivo visando à emissão de licença ambiental prévia por parte do Ibama será exclusiva de órgão 

colegiado do referido Instituto, estabelecido em regulamento. 

Parágrafo único. Até a regulamentação do disposto no caput deste artigo, aplica-se ao licenciamento 

ambiental prévio a legislação vigente na data de publicação desta Lei. 
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Art. 14. Os órgãos públicos incumbidos da elaboração de parecer em processo visando à emissão de 

licença ambiental deverão fazê-lo em prazo a ser estabelecido em regulamento editado pela respectiva 

esfera de governo. 

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 16. Ficam revogados: 

I - o art. 36 da Lei n
o
 8.028, de 12 de abril de 1990; 

II - o art. 2º da Medida Provisória n
o
 2.216-37, de 31 de agosto de 2001; e 

III - o art. 20 da Lei n
o
 11.357, de 19 de outubro de 2006. 

Brasília, 28 de agosto de 2007; 186º da Independência e 119º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Paulo Bernardo Silva 

Marina Silva 

 


