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RESUMO

Parques e reservas nacionais servem para preservar amostras representativas da fauna e
flora, além de serem verdadeiros cartões postais das belezas e riquezas naturais de um país.
No Brasil ocorre o inverso: as unidades de conservação federais de uso indireto (parques
nacionais, reservas ecológicas e biológicas e estações ecológicas, onde é proibido a explora-
ção dos recursos naturais) estão abandonadas, em situação precária de implementação e
vulneráveis à ação do homem. Além disso, as unidades existentes estão mal distribuídas entre
os biomas brasileiros, sendo insuficientes para cumprir seu papel de preservar a biodiversida-
de, especialmente as inúmeras espécies ameaçadas de extinção.

O WWF analisou a situação de todas as unidades de conservação federais de uso indireto
com mais de 6 anos de criação – 86 unidades, de um total de 91 existentes no País – e cons-
tatou que:

Implementação:

• Das 86 unidades avaliadas, 47 (ou 55%) estão em situação precária, não oferecendo condi-
ções de cumprir com o papel para o qual foram criadas; 32 (37%) foram consideradas mini-
mamente implementadas e somente 7 (8,4%) foram consideradas razoavelmente
implementadas;

• 96% das unidades da região Norte têm menos da metade do número ideal de funcionários.
Esse percentual é de 73% na média nacional. O Parque Nacional do Jaú (AM), por exemplo,
o maior do Brasil e o segundo maior parque de floresta tropical do mundo, conta com somen-
te 5 funcionários (dois do Ibama e três prestadores de serviço) para administrar e fiscalizar
sua área total que chega a 22.720 km2, superior ao estado de Sergipe.

• 62% das unidades de conservação no Brasil apresentam uso incompatível com a finalidade
prevista em lei.

• Quase 45% das unidades de conservação têm menos da metade dos recursos financeiros
necessários para a sua implementação.

• Na região Norte, 35% das unidades possuem equipamentos ou veículo, mas não possuem
material de consumo (gasolina, por exemplo) ou vice-versa.

• Quase 28% das unidades de conservação não têm infraestrutura adequada, não possu-
indo sequer sede administrativa; igual percentual têm menos da metade de sua área
regularizada.

• 100% das unidades de conservação da região Sul não possuem plano de manejo.

O resultado é que a área efetivamente protegida no Brasil é muito menor do que o indicado nas
estatísticas oficiais: as 86 unidades de conservação estudadas pelo WWF protegeriam em
tese 1,85% do território nacional; mas, descontando-se os parques e reservas em situação
precária, o total efetivamente protegido cai para 0.4% do território. Isso coloca o Brasil bem
abaixo da média mundial, que é de 6%.
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Vulnerabilidade:

• Das 86 unidades avaliadas, 37 (43%) foram consideradas mediamente ou muito vulneráveis à
ação do homem, enquanto 49 unidades (57%) foram consideradas pouco vulneráveis.

• 41% das unidades de conservação de uso indireto têm mais da metade da área de seu
entorno desmatada. Boa parte desse entorno está ocupado por agricultura intensiva, pólos
industriais, centros urbanos ou empresas de mineração.

Uma análise conjunta dos dados relativos à implementação e vulnerabilidade permitiram a ela-
boração de uma “matriz de risco”, que agrupou as 86 unidades em quatro blocos, segundo o
grau de ameaça enfrentado (quanto maior for a vulnerabilidade e menor for a implementação,
maior o risco que o parque ou reserva está correndo). Segundo a matriz de risco, a situação
dos parques e reservas brasileiros é a seguinte:

• 20 unidades de conservação (23% do total) correm “risco extremo”;

• 17 unidades de conservação (20%) estão sob “risco alto”;

• 27 unidades de conservação (31%) enfrentam “risco mediano”;

• 22 unidades de conservação (26%) estão em situação de “risco normal”;

• Em síntese, ¾ dos parques e reservas nacionais estão ameaçados devido à uma combina-
ção de falta de implementação com alta vulnerabilidade.

Entre os principais problemas constatados em termos de implementação estão a ausência de
plano de manejo (documento obrigatório para o planejamento das atividades nos parques) e o
número inadequado de funcionários. Além disso, um grande número de parques e reservas
estão sendo usados de forma incompatível com sua finalidade e em vários as terras sequer
foram demarcadas.

Além da falta de implementação, o desmatamento e a ocupação da terra ao redor dos parques
e reservas para uso urbano e atividade agropecuária, principalmente, converteram grande
parte dessas unidades em verdadeiras “ilhas florestais”. A existência de atividades que entram
em conflito com a finalidade do parque ou reserva (por exemplo, extração ilegal de madeira) e
a exploração dos recursos naturais dentro da unidade são alguns dos problemas apontados no
quesito vulnerabilidade, que atinge a quase totalidade das unidades de conservação federais
de uso indireto.

Este relatório também indica que as unidades de conservação existentes não cumprem sua
função de pesquisa e visitação e estão mal distribuídas pelo território nacional. Como os cortes
programados para o Orçamento da União este ano são significativos, a situação deve se agra-
var ainda mais.

As informações do relatório foram colhidas junto aos próprios chefes das unidades de conser-
vação, que são funcionários do IBAMA, em abril de 1998; a pontuação de cada resposta dada
variou, na maioria dos casos, de 0 a 4, usando-se o seguinte critério (resposta 1 equivalente a
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4 pontos, resposta 2 equivalente a  3 pontos,  resposta 3 equivalente a  2 pontos, resposta 4
equivalente a 1 ponto e resposta 5 equivalente a 0 ponto). O grau de implementação e de
vulnerabilidade das unidades de conservação foi obtido pela média aritmética dos pontos, da
seguinte forma:
Implementação — unidades com grau de implementação entre 0-1,99 na média foram classifi-
cadas como em situação precária; entre 2,0-2,99, como unidades minimamente implementadas;
e entre  3,0-4,0, como unidades razoavelmente implementadas;
Vulnerabilidade —  inversamente, as unidades com pontuação média entre 3,0-4,0 foram con-
sideradas muito vulneráveis; entre  2.0-2,9, mediamente vulneráveis; e entre 0-1,99, como pou-
co vulneráveis.

Este relatório é o primeiro estudo qualitativo e quantitativo de avaliação das unidades de con-
servação no Brasil.  A metodologia empregada foi desenvolvida conjuntamente com o IBAMA e
pode ser adotada pelo Ministério do Meio Ambiente para futuros estudos da situação dos par-
ques e reservas federais, podendo ainda ser aplicada em níveis estadual e municipal.
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INTRODUÇÃO

O Brasil é um dos mais ricos países do mundo em termos ambientais: possui em seus 8.511.996
km2 cerca de 1/3 das florestas tropicais remanescentes e o maior sistema fluvial do planeta
(no território brasileiro estão situados 2/3 da vasta bacia amazônica, por exemplo). O Brasil
possui ainda a parte mais extensa do maior complexo de terras inundáveis (o Pantanal), a
savana que contém a mais rica diversidade biológica (o Cerrado) e mais mangues do que
qualquer outro país.

Essa vasta paisagem abriga uma variedade gigantesca de fauna e flora: classificado como o
país da “megadiversidade” pelos cientistas, o Brasil tem de 10% a 20% das espécies conheci-
das no mundo, segundo as estimativas. Há um grande número de espécies que só ocorre no
Brasil e uma grande quantidade ainda desconhecida pela Ciência. Em nenhum outro país há
tantas espécies de macacos, papagaios, anfíbios, peixes de água-doce, vertebrados terres-
tres ou plantas. A flora brasileira representa 22% da flora mundial.

Mas o Brasil é também um país que apresenta alguns dos centros mais industrializados (e
poluídos) do mundo, convivendo com focos de miséria e ocupação desordenada: enquanto a
Amazônia brasileira ainda abriga algumas das maiores extensões de floresta, a Mata Atlântica
- igualmente rica em diversidade de espécies - tem sido sistematicamente destruída há mais
de um século e é, hoje, o segundo bioma florestal mais devastado do mundo.

Com menos de 7% da área original, a Mata Atlântica resiste à ação do homem através de
fragmentos esparsos de floresta, que são de crucial importância para a proteção de mananci-
ais, prevenção da erosão e conservação de espécies raras da região. Mas embora muitos
desses fragmentos de floresta se localizem dentro de parques ou reservas, essas áreas não
são efetivamente protegidas ou controladas. O mesmo ocorre na Amazônia, onde o desmata-
mento crescente ameaça reproduzir na região o quadro atual da Mata Atlântica: a derrubada de
árvores para comercialização e o fogo para abrir campos agrícolas e pastagens destroem
cerca de 15.000 km2 de floresta a cada ano.

Embora o Brasil tenha uma das mais rigorosas legislações ambientais do mundo, ela tem de-
monstrado ser ineficaz no combate à devastação. Os problemas incluem insuficiência de pes-
soal, dificuldade em monitorar áreas extensas e de difícil acesso e falta de regulamentação das
medidas que permita a implementação das disposições legais.

Uma maneira de minimizar o efeito da destruição dos hábitats e o consequente empobrecimen-
to da biodiversidade é a instituição de áreas protegidas. Tais áreas, denominadas “Unidades de
Conservação”, são espaços criados especificamente para a proteção e conservação de amos-
tras representativas de cada tipo de fauna e flora existente. As unidades de conservação são
um instrumento fundamental na estratégia de conservação do patrimônio natural mundial, sen-
do adotadas em praticamente todos os países.
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1 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO BRASIL

O Brasil, apesar de sua posição de destaque em termos de biodiversidade mundial, apresenta
um sistema federal de unidades de conservação insuficiente e falho, resultando em sérios
problemas na proteção de suas espécies.

As primeiras unidades de conservação brasileiras foram criadas, principalmente, devido a seus
atrativos naturais, como os Parques Nacionais do Iguaçu (Paraná) e de Itatiaia (Rio de Janei-
ro). Posteriormente, percebeu-se que não apenas as “belas paisagens” mereciam ser conser-
vadas, mas também aquelas que exercem funções fundamentais na manutenção dos ecossis-
temas e do equilíbrio ecológico. Foram estabelecidos, então, novos critérios baseados em re-
comendações biológicas como grau de endemismo (espécies originárias de uma única região
ou bioma) e fragmentação de hábitats, entre outras. A partir daí surgiram os Parques Nacionais
do Jaú (Amazonas) e do Cabo Orange (Amapá) - criados na década de 80.

A Constituição Federal, em seu artigo 225, que trata da questão ambiental, afirma que “todos
têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, (...) essencial à sadia qualidade de
vida”. Para “assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público definir, em todas
as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente
protegidos, sendo a alteração e supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer
utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção” (art. 225,
parágrafo 1o, inciso III). A responsabilidade pela gestão das unidades de conservação em nível
federal e a coordenação da rede de unidades de conservação estaduais e municipais é do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), órgão
ligado ao Ministério do Meio Ambiente.

No Brasil, as unidades de conservação federais são divididas em duas grandes categorias:
uso direto (onde o aproveitamento direto dos recursos naturais é possível, desde que feito de
maneira sustentável), incluindo as Reservas Extrativistas (RESEX), as Àreas de Proteção
Ambiental (APA) e as Florestas Nacionais (FLONAS); e uso indireto (onde o uso dos recursos
naturais não é permitido, pois o propósito é a preservação da diversidade biológica), incluindo
os Parques Nacionais (PARNAS), as Reservas Biológicas (REBIO), Reservas Ecológicas
(RESEC) e as Estações Ecológicas (ESEC). O conjunto das unidades de conservação da
forma como se apresenta hoje é resultado de sucessivas legislações criadas de forma
desordenada, e falha por apresentar objetivos sobrepostos.

Porém, o fundamental é que a simples criação de unidades de conservação com o objetivo de
proteger a biodiversidade não garante que isto venha, de fato, a ocorrer. No Brasil, muitas
dessas unidades de conservação apresentam problemas de implementação que invibializam
sua função. Mesmo os parques antigos, como o de Itatiaia (Rio de Janeiro) - criado em 1937 -
não tiveram sua implementação concluída. Isso ocorre porque, além de criar as unidades de
conservação, a União deveria alocar recursos financeiros e humanos para a sua efetiva imple-
mentação. Todavia, os recursos disponíveis não são suficientes e a manutenção das unidades
necessita da complementação proveniente dos programas de cooperação internacional e co-
gestões com organizações não-governamentais.

Sucessivos cortes orçamentários vêm limitando cada vez mais a capacidade de o governo
federal dedicar recursos para as áreas protegidas. Por isso, torna-se urgente a elaboração de
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estudos detalhados sobre a atual condição de implementação e vulnerabilidade das unidades
de conservação para que se possa priorizar e racionalizar os poucos recursos existentes.

O objetivo deste trabalho é exatamente o de avaliar a situação atual das Unidades de Conser-
vação Federais de Uso Indireto, determinando a extensão dos problemas existentes e servin-
do como um guia na priorização de ações sai que efetivem a implementação e diminuam a
vulnerabilidade destas unidades.

1.1 - RESULTADOS

Das 91 unidades de conservação federais de uso
indireto existentes no Brasil, este estudo avaliou
todas as 86 unidades criadas há mais de 6 anos -
prazo estabelecido a priori para uma implementa-
ção mínima.

As análises foram baseadas nas respostas obti-
das através do “Formulário de Coleta de Informa-
ções sobre as Unidades de Conservação”, produ-
zido pelo WWF em conjunto com o IBAMA (Anexo
1) e entregue aos chefes de Unidades de Conser-
vação durante o “Encontro Anual dos Chefes de
Unidades” em Maragogi, Alagoas (abril 1998).

Do total de 13 questões do formulário, 8 contribuíram para determinar o grau de implementação
das unidades, isto é, com base nas respostas foi possível obter um quadro da situação fundiária
da unidade; instrumentos de planejamento existentes; tipos de uso da unidade; relação entre os
recursos financeiros aplicados e os necessários; demarcação física; número de funcionários;
equipamentos e materiais; e infraestrutura da unidade. As outras 5 questões contribuíram para
a determinação do grau de vulnerabilidade, que reflete as pressões externas e internas que
comprometem a integridade da área, incluindo o grau de insularização da unidade (nível de
desmatamento no entorno da mesma); a forma predominante de uso da terra no entorno da
unidade; a existência, no entorno da unidade, de projetos setoriais conflitantes com os seus
objetivos - como pólos industriais ou expansão imobiliária; a exploração dos recursos naturais
dentro da unidade; e a porcentagem de áreas alteradas dentro da unidade.

Das 86 unidades de conservação federais de uso indireto analisadas aqui, 36 são Parques
Nacionais, 23 são Estações Ecológicas, 23 são Reservas Biológicas e 4 são Reservas Eco-
lógicas (Tabela 1).

As 86 unidades estudadas totalizam 1,85% do território nacional ou aproximadamente 160.000
km2. Isso torna o Brasil um dos países com a menor área de seu território em unidades de
conservação: a média mundial é de aproximadamente 6%, enquanto outros países latino-ame-
ricanos protegem proporcionalmente mais, como o caso da Bolívia (3,9%), Colômbia (7,9%) e
Venezuela (22%) (IUCN, 1997).

55% das Unidades de Conservação Federais
de Uso Indireto estão em situação precária
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TABELA 1 - N ÚMERO TOTAL DOS 4 TIPOS DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE USO INDIRETO FEDERAIS NO BRASIL.

Região GeográficaTipo de Unidade de
Conservação Sul Sudeste Norte Centro-Oeste Nordeste TOTAL

Estação Ecológica 4 3 9 3 4 23

Parque Nacional 7 8 8 5 8 36

Reserva Biológica 1 7 7 0 8 23

Reserva Ecológica 1 0 2 0 1 4

TOTAL 13 18 26 8 21 86

1.2. -  A IMPLEMENTAÇÃO  DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

A análise dos dados coletados nas oito questões relativas ao grau de implementação revela
que, das 86 unidades analisadas, 47 (ou 55%) estão em situação precária, 32 (ou 37%) foram
consideradas como minimamente implementadas e somente 7 unidades (ou 8,4%) podem ser
classificadas como razoavelmente implementadas. Não há qualquer unidade de conservação
federal de uso indireto no Brasil plenamente implementada. Isso demonstra que os parques no
Brasil não cumprem seu papel básico que é o de proteger mananciais e espécies ameaçadas,
servir de local para pesquisa científica e, em certos casos, permitir o contato com a natureza
por meio do ecoturismo.

São exemplos de unidades não implementadas o Parque Nacional do Pico da Neblina (AM), a
Reserva Biológica do Gurupi (MA) e a Estação Ecológica de Caracaraí (RR). Entre as unida-
des minimamente implementadas estão o Parque Nacional de Itatiaia (RJ), a Reserva Biológi-
ca de Una (BA) e a Estação Ecológica de Anavilhanas (AM). Já o Parque Nacional do Apara-
dos da Serra (RS), a Reserva Biológica de Poço das Antas (RJ) e a Estação Ecológica de
Seridó (RN) aparecem entre as unidades razoavelmente implementadas.

Pode-se dizer que os parques e reservas classificados em situação precária existem basicamente
nos decretos que os criaram, sem oferecer as condições mínimas de implementação exigidas para
uma unidade do gênero. Mesmo as unidades minimamente implementadas não são capazes de ga-
rantir plenamente a integridade dos ecossistemas que deveriam proteger. A rigor, apenas as unidades
de conservação razoavelmente implementadas, ou seja, 8,4% do total, estão aptas a enfrentar satis-
fatoriamente as crescentes pressões externas e internas enfrentadas por áreas naturais.

Descontando-se do total oficial as áreas em situação precária e considerando-se apenas a
área situada nas 39 unidades de conservação minimamente e razoavelmente implementadas
(22% do total oficialmente declarado), a área “efetivamente” protegida no Brasil reduz-se de
1,85% a somente 0.4% do território nacional. Caso o cálculo utilizasse apenas as áreas razo-
avelmente implementadas, o total protegido seria irrisório.

As regiões com pior desempenho na implementação de suas unidades são Norte, Sul e Nor-
deste, enquanto as regiões Centro-Oeste e Sudeste obtiveram as maiores proporções de uni-
dades minimamente implementadas (Figura 1). Ao contrário do que se poderia esperar, a pro-
porção de unidades não implementadas em regiões bem desenvolvidas, como a região Sul, é
equivalente à regiões pouco desenvolvidas como o Nordeste e o Norte, mostrando que este é
um problema de abrangência nacional.
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Quando a análise se baseia nos biomas, e não nas regiões, o que se percebe é uma situação
bastante distinta. O Cerrado e o Pantanal são os dois biomas com a maior proporção de sua
área em unidades razoavelmente implementadas ou minimamente implementadas, embora o
número de unidades de conservação seja baixo. No lado oposto está a Caatinga, onde a situ-
ação é dramática. O bioma possui menos de 5% de sua área oficialmente protegida situada em
unidades de conservação consideradas minimamente e/ou razoavelmente implementadas, o
que significa que apenas 0,02% da Caatinga estão de fato protegidos. A Amazônia e a Mata
Atlântica não se encontram em situação muito melhor. Ambos têm baixa proporção de suas
áreas em unidades de conservação em boas condições.

FIGURA 1  - MÉDIA DO GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO DAS UNIDADES POR REGIÃO

Não houve relação significativa do grau de implementação das unidades em função da presen-
ça ou ausência de público. Isto demonstra que, apesar dos Parques Nacionais serem unidades
abertas à visitação, não foram alocados os recursos necessários no orçamento da União para
melhorar sua infraestrutura para receber os visitantes.

1.3 -PROBLEMAS  DIVERSOS - IMPLEMENTAÇÃO

Entre os principais problemas que levam à esta situação estão a ausência de instrumentos
adequados de planejamento, como planos de manejo, e o número insuficiente de funcionários
por unidade (Tabela 2). A elaboração de um plano de manejo é requisito obrigatório por lei para
unidades de conservação, exatamente por ser o principal instrumento para seu gerenciamento.
Sem o plano de manejo é praticamente impossível estabelecer as formas adequadas de utiliza-
ção da área e propor prioridades de ação dentro das unidades. Esta situação é mais grave nas
regiões Sul e Centro-Oeste, onde a inexistência de planejamento é fator comum entre todas as
unidades analisadas.

O uso incompatível da unidade com a sua finalidade também ocorre em quase todas as
regiões, assim como a falta de demarcação física - situação evidenciada nas unidades do
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Norte e Nordeste. Já as regiões Sul e Nordeste são as que registram maiores dificuldades
com a falta de recursos financeiros (Tabela 2). Estes resultados demonstram a grande vari-
edade de problemas enfrentadas pelas unidades de conservação no tocante à implementa-
ção, sendo necessária a adoção de políticas gerais e específicas para sanar os problemas
dentro de cada região.

TABELA 2 - P RINCIPAIS PROBLEMAS ENCONTRADOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS DE

USO INDIRETO (EM PERCENTUAIS / ORDENADOS PELA MÉDIA GERAL EM ORDEM DECRESCENTE)

Região GeográficaProblemas apresentados
Sul Sudeste Norte Centro-Oeste Nordeste MÉDIA

Plano de Manejo com
mais de 10 anos ou
apenas Plano de Ação
Emergencial (PAE)

100 72 81 100 86 88

Número de funcionários
insuficiente (menos de
50% do número ideal)

62 67 96 75 67 73

Tipo de uso incompatível
com a finalidade da
unidade prevista em lei

69 44 69 63 67 62

Recursos financeiros
insuficientes (menos de
50% do necessário)

46 44 35 38 62 45

Demarcação física da
unidade inadequada
(menos de 50% do
perímetro demarcado)

38 17 58 13 43 34

Situação fundiária
inadequada (menos de
50% da área
regularizada)

31 33 38 13 29 29

Infraestrutura
inadequada (não possui
nem sede
administrativa)

31 22 50 13 24 28

Disponibilidade de
equipamentos e
materiais inadequada
(possui equipamento ou
veículo e não possui
material de consumo ou
vice-versa)

15 11 35 0 10 14

Os recursos atualmente aplicados pelo governo federal na implementação das unidades para
manejo e administração são insuficientes. Estimativas extra-oficiais indicam que são investi-
dos cerca de 20% do necessário na implementação e manutenção das unidades de conserva-
ção. Esta situação torna-se ainda mais grave quando sabemos que o orçamento do Ministério
do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal (MMA) sofreu profundos cortes para
o ano de 1999, o que vai prejudicar ainda mais a continuidade do processo de implementação
das unidades de conservação existentes e a criação de novas áreas.
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1.4 - VULNERABILIDADE  DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

As unidades de conservação analisadas neste estudo também foram classificadas pelo seu
grau de vulnerabilidade, ou seja, o conjunto de ameaças à integridade da área, internas e exter-
nas, enfrentadas pela unidade. Das 86 unidades-alvo, 49 (ou 57%) foram consideradas pouco
vulneráveis, 35 (ou 41%) mediamente vulneráveis e somente 2 unidades (ou 2,3%) foram con-
sideradas muito vulneráveis. São exemplos de unidades pouco vulneráveis o Parque Nacional
de Sete Cidades (PI), a Estação Ecológica de Maracá (RR) e a Reserva Biológica do Uatumã
(AM). Entre as unidades mediamente vulneráveis estão o Parque Nacional de Brasília (DF), a
Reserva Biológica do Guaporé (RO) e a Estação Ecológica de Poço das Antas (RJ). Já o
Parque Nacional de Monte Pascoal (BA) e a Reserva Biológica de Saium-Castanheira (AM)
são exemplos de unidades muito vulneráveis.

O estudo identificou uma relação significativa do grau de vulnerabilidade das unidades em
função da localização geográfica. A região com a maior média de grau de vulnerabilidade foi a
Nordeste, enquanto a menor média ficou com a região Norte. O Sul e o Nordeste apresentaram
as maiores proporções de unidades mediamente vulneráveis. Somente nas regiões Nordeste
e Norte foram encontradas unidades muito vulneráveis (Figura 2).

FIGURA 2 - MÉDIA DO GRAU DE VULNERABILIDADE  DAS UNIDADES POR REGIÃO
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1.5 - PROBLEMAS DIVERSOS - VULNERABILIDADE

O desmatamento e a ocupação da terra no entorno dos parques para exploração imobiliária e
atividades agropecuárias converteram grande parte dessas unidades em “ilhas verdes” sob
constante pressão externa, a despeito da legislação que prevê a existência do entorno — uma
faixa de 10 km ao redor das unidades de conservação, definida em Resolução do CONAMA
(Conselho Nacional de Meio Ambiente), que serve como “zona tampão”, onde a ocupação
humana e as atividades econômicas devem ser compatíveis com o papel de preservação da
unidade, não oferecendo risco para sua integridade. É responsabilidade do IBAMA gerenciar o
entorno das unidades, garantindo o cumprimento da Resolução, o que na prática não vem
sendo feito.

O desmatamento da Mata Atlântica - com somente 7% da área original remanescente - é um
claro exemplo da fragmentação dos biomas. Quanto maior o isolamento dos fragmentos flores-
tais existentes, maior será o grau de insularização da área e, conseqüentemente, de
vulnerabilidade da mesma.

Outro problema comum nas unidades analisadas é o desenvolvimento de projetos contrários
aos objetivos da unidade (Tabela 3), como por exemplo projetos imobiliários e de expansão
agrícola que envolvem desmatamento. A exploração de recursos naturais, principalmente mi-
nerais e madeira, é outra ameaça identificada.

TABELA 3 - P RINCIPAIS PROBLEMAS ENCONTRADOS NA ANÁLISE  DA VULNERABILIDADE  DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FE-
DERAIS DE USO INDIRETO (EM PERCENTUAIS, ORDENADOS PELA MÉDIA GERAL EM ORDEM DECRESCENTE)

Região GeográficaProblemas apresentados
Sul Sudeste Norte Centro-Oeste Nordeste MÉDIA

Projetos setoriais
conflitivos com os
objetivos da unidade

85 78 62 88 67 76

Grau de insularização da
unidade (mais de 50% do
entorno da unidade já
desmatado)

38 61 12 38 57 41

Tipo de uso da terra no
entorno da unidade (mais
de 50% do entorno
ocupado com agricultura
intensiva, pólo industrial,
centro urbano ou
mineração)

23 28 12 25 24 22

Exploração de algum
recurso natural dentro da
unidade (exploração
sistemática, afetando
mais de 10% da área da
mesma)

15 11 8 0 24 12

Percentual de área
alterada dentro da
unidade (mais de 70% da
área já alterada)

0 6 4 0 5 2.8



Áreas Protegidas ou Espaços Ameaçados?

21

Série Técnica WWF-Brasil   Volume III

Como existe uma grande variedade de problemas apresentados por cada unidade, ações loca-
lizadas são necessárias em cada caso. A região Norte, por exemplo, apesar de ter a maior
proporção de unidades pouco vulneráveis no conjunto, apresentou a unidade de conservação
mais vulnerável. É a Reserva Ecológica Saium-Castanheira, localizada em Manaus, de ape-
nas 100 ha. Embora pequena, é uma área importante porque protege uma espécie endêmica
de macaco, o saium-de-coleira (Saguinus bicolor bicolor), que ocorre apenas numa área restri-
ta de 30 km ao redor de Manaus. Com o crescimento da cidade, o sauim ficou praticamente
sem hábitat. A espécie é uma das 208 citadas na lista oficial de espécies ameaçadas de extinção
do IBAMA e da IUCN (União Mundial para a Natureza).

1.6 -O RISCO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Com o objetivo de fornecer um instrumento de planejamento que permita indicar prioridades na
aplicação de recursos humanos e financeiros nas unidades de conservação brasileiras, criou-
se uma matriz, denominada “matriz de risco”, contendo as médias de implementação e
vulnerabilidade das 86 unidades analisadas neste estudo. As unidades de conservação foram
agrupadas em quatro blocos, segundo o grau de risco enfrentado (Figura 3). Em resumo, o
grau de risco é o resultado do grau de implementação combinado com a vulnerabilidade da
área. Quanto maior for a vulnerabilidade e menor for a implementação, maior o risco que o
parque ou reserva está correndo.

No primeiro bloco, denominado “risco extremo” estão as 20 unidades de conservação (23% do
total) com piores índices de implementação e, ao mesmo tempo, maior vulnerabilidade (Fig. 3).
A Reserva Ecológica Sauim-Castanheira (AM) e o Parque Nacional da Chapada de Diamantina
(BA) são dois exemplos de unidades muito vulneráveis à ação do homem e com baixa imple-
mentação. Para estas unidades, a aplicação de recursos deveria maximizar igualmente os
esforços para o aumento da implementação e diminuição da vulnerabilidade.

No segundo bloco, denominado “risco alto” encontramos as 17 unidades de conservação (20%)
minimamente implementadas, ou implementadas mas com vulnerabilidade alta: o Parque Naci-
onal do Monte Pascoal (Bahia) e dois Parques Nacionais da região de Cerrado - o Parque
Nacional de Brasília (DF) e o Parque Nacional das Emas (Goiás), são bons exemplos. Neste
bloco as ações deveriam ser direcionadas na tentativa de minimizar os efeitos da vulnerabilidade
dentro e na região do entorno das unidades.

No terceiro bloco, denominado “risco mediano”, encontramos as 27 unidades de conservação
(31%) não implementadas e de média vulnerabilidade: o Parque Nacional do Jaú (AM) e a
Reserva Ecológica do Raso da Catarina (BA), por exemplo. Neste bloco, recomenda-se que as
ações sejam direcionadas para o aumento do grau de implementação das unidades.

Finalmente, no quarto bloco, denominado “risco normal”, encontramos as 22 unidades de con-
servação (26%) minimamente implementadas ou razoavelmente implementadas que estão em
situação pouco ou mediamente vulnerável. Neste bloco, as ações deveriam ser direcionadas
para a finalização do processo de implementação e na adoção de medidas preventivas, princi-
palmente no entorno das unidades, reduzindo ainda mais o grau de vulnerabilidade existente.

A classificação da matriz de riscos em quatro blocos não significa necessariamente que os
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recursos humanos e financeiros devam ser desviados, por exemplo, das unidades do bloco de
risco normal para as unidades do bloco de risco extremo. Todas as unidades, independente do
bloco a que pertencem, precisam de recursos para a sua manutenção constante e nenhuma
unidade analisada neste estudo está totalmente implementada. Esta classificação foi criada
com o objetivo de dar subsídios para maximizar os esforços e ações dos órgãos responsáveis
pela gestão das unidades de conservação e para ajudar a direcionar eventuais  recursos ex-
tras que venham a ser alocados para essas unidades, segundo as prioridades identificadas.

FIGURA 3 - GRAU DE RISCO ENFRENTADO PELAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS NO BRASIL
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RISCO EXTREMO (20 Unidades, 23%) RISCO ALTO (17 Unidades, 20%)
Tipos de Unidades Número Tipos de Unidades Número

Parques nacionais 10 Parques Nacionais 11
Reservas biológicas 5 Reservas biológicas 5
Estações ecológicas 4 Estações ecológicas 1
Reservas ecológicas 1 Reservas ecológicas 0

Regiões do Brasil Número Regiões do Brasil Número
Norte 4 Norte 1
Nordeste 7 Nordeste 6
Centro-Oeste 1 Centro-Oeste 3
Sul 6 Sul 2
Sudeste 2 Sudeste 5

RISCO MEDIANO (27 unidades, 31%) RISCO NORMAL (22 unidades, 26%)
Tipos de Unidades Número Tipos de Unidades Número

Parques nacionais 9 Parques Nacionais 6
Reservas biológicas 7 Reservas biológicas 6
Estações ecológicas 8 Estações ecológicas 10
Reservas ecológicas 3 Reservas ecológicas 0

Regiões do Brasil Número Regiões do Brasil Número
Norte 14 Norte 7
Nordeste 4 Nordeste 4
Centro-Oeste 2 Centro-Oeste 3
Sul 3 Sul 2
Sudeste 4 Sudeste 6
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2 - METODOLOGIA

2.1 - COLETA  DOS DADOS

Dois workshops conjuntos realizados no ano passado com participação de técnicos do WWF
e do IBAMA, além de especialistas convidados, serviram para a definição da metodologia utili-
zada. Este estudo baseou-se nas 86 unidades de conservação federais de uso indireto com
mais de 6 anos de criação, de um total de 91 unidades existentes, o que, na prática, excluiu as
cinco unidades criadas em 1998 (Parque Nacional do Viruá e Parque Nacional da Serra da
Mocidade, ambos em Roraima; Parque Nacional de Jurubatiba e Reserva Biológica Fazenda
União, ambos no Rio de Janeiro; e Parque Nacional da Serra das Confusões, no Piauí), por se
considerar que não houve tempo hábil para iniciar o processo de implementação.

Os questionários de coleta de informações foram respondidos pessoalmente pelos chefes das
unidades de conservação, que são funcionários do IBAMA.

A grande inovação deste estudo é que a maioria das questões propostas no formulário foram
quantitativas, evitando-se desta maneira opiniões e respostas mais subjetivas e, conseqüente-
mente, permitindo uma análise padronizada das respostas. Contudo, qualquer formulário apre-
senta limitações. Neste estudo, por exemplo, não foram considerados pontos relevantes como a
representatividade dos ecossistemas, a proteção de espécies carismáticas ou ameaçadas de
extinção e padrões de biodiversidade dentro das unidades de conservação. Como a informação
disponível sobre estes parâmetros não é uniforme entre as unidades, para obtê-la seria necessá-
rio um grande investimento de tempo e recursos na coleta de dados de forma sistemática.

 Na fase inicial de análise dos formulários, verificou-se que várias questões deixaram de ser
respondidas ou foram respondidas como “dados inexistentes”. Nestes casos, as respostas
foram obtidas junto à sede do IBAMA. Importante ressaltar que em alguns pontos houve um
conflito entre os dados oficiais fornecidos pelo IBAMA em Brasília e aqueles coletados junto
aos chefes das unidades de conservação. Sempre que isso ocorreu, deu-se preferência às
respostas já registradas pelos chefes das unidades. Desta forma, apenas as questões de fato
“não respondidas” ou respondidas com “dados inexistentes” foram complementadas.

Outras limitações a serem consideradas na metodologia são a ocorrência de um certo grau de
subjetividade nas respostas dadas ou diferenças de interpretação de cada chefe de unidade
ao responder as perguntas. Portanto, é possível que algumas respostas tenha sido superesti-
madas ou mesmo subestimadas. Mas, no conjunto, elas foram as mais precisas possíveis.

Apesar das limitações, este estudo marca o início de uma análise padronizada da situação real
das unidades de conservação federais do Brasil, gerando dados que poderão servir de guia
para ações concretas de conservação da biodiversidade brasileira e permitir um acompanha-
mento da evolução do quadro, a partir de futuros levantamentos semelhantes. Esta metodologia
poderá também ser aplicada em unidades de conservação estaduais e municipais, ampliando
a abrangência do trabalho.
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2.2 -  ANÁLISE  DOS DADOS

A pontuação de cada resposta do “Formulário de Coleta de Informações sobre as Unidades de
Conservação” variou de 0 a 4, usando-se o seguinte critério (resposta 1 equivalente a 4 pontos,
resposta 2 equivalente a  3 pontos,  resposta 3 equivalente a  2 pontos, resposta 4 equivalente a 1
ponto e resposta 5 equivalente a 0 ponto). Houve duas exceções neste critério, referente às ques-
tões 2 e 3. Neste caso foi usado o seguinte critério de pontuação (resposta 1 equivalente a 4 pontos,
resposta 2 equivalente a 3.17 pontos, resposta 3 equivalente a 2.34 pontos, resposta 4 equivalente
a 1.51 pontos, resposta 5 equivalente a 0.68 pontos e resposta 6 equivalente a 0 ponto) (Anexo 1).

O grau de implementação e de vulnerabilidade das unidades de conservação foi obtido pela
média aritmética das questões respondidas no formulário, variando de 0 a 4 pontos.

2.3 - IMPLEMENT AÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

O grau de implementação das unidades de conservação analisadas neste estudo foi assim
classificado: (a) unidades em situação precária (grau de implementação entre 0-1,99); (b) uni-
dades minimamente implementadas (entre 2,0-2,99), (c) unidades razoavelmente implementadas
(3,0-4,0). Numa escala determinada de 0 a 4 para a análise dos resultados, considerou-se que
as pontuações menores que 2 seriam consideradas insuficientes. Assim, os parques e reser-
vas que apresentassem média final variando de 0 a 1,99 seriam consideradas unidades não
implementadas ou em situação precária. São unidades que apresentaram pontuações  insufici-
entes em pelo menos 4 dos 8 quesitos estudados.

2.4 - VULNERABILIDADE  DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

O grau de vulnerabilidade das unidades de conservação analisadas neste estudo foi assim
classificado: (a) pouco vulneráveis (grau de vulnerabilidade entre 0-1,99); (b) mediamente vul-
neráveis (entre 2.0-2,9) e (c) muito vulneráveis (entre 3,0-4,0). Neste caso, a relação se inver-
te: as unidades com grau de vulnerabilidade menor que 2, em média, são unidades pouco
vulneráveis, enquanto as unidades com média acima de 3 foram consideradas muito vulnerá-
veis. Unidades consideradas muito vulneráveis apresentaram um quadro grave em pelo me-
nos três dos cinco quesitos analisados.

Foi utilizado o teste “t” para verificar as diferenças das médias do grau de implementação e de
vulnerabilidade entre as unidades abertas à visitação (PARNAS) e as unidades não abertas à
visitação (REBIO, RESEC e ESEC).

Foi utilizada análise de variância simples (ANOVA) para testar: (1) o grau de implementação e
vulnerabilidade das unidades em relação à região geográfica e (2) o grau de implementação em
relação à região geográfica, dividindo-se as unidades em abertas à visitação (PARNAS) e
unidades não abertas à visitação (REBIO, RESEC e ESEC).
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3 - CONCLUSÃO

O Brasil é um dos países que menos protege o seu
território. Com somente 1,85% de seu território den-
tro de unidades de conservação federais de uso in-
direto criadas há mais de 6 anos, o Brasil está entre
os países cuja área protegida está abaixo da média
mundial, que é de 6%.

O Brasil também protege mal seu patrimônio natu-
ral: levando-se em consideração o grau de imple-
mentação das unidades, a área do território brasi-
leiro efetivamente protegida é ainda menor: 0,4%.
Das 86 unidades federais analisadas pelo estudo
do WWF, apenas 7 (8,4% do total) cumprem razoavelmente o seu papel de conservação da
natureza, enquanto outras 32 (37%) atendem apenas aos requisitos mínimos necessários. As
demais 47 áreas (ou 55%) estão em situação precária ou praticamente inexistente.

Todas as unidades apresentam um ou mais problemas graves, tais como: terras não regulari-
zadas e não demarcadas; falta de equipamentos ou funcionários para fiscalizar e administrar a
área, entre outros. A conseqüência é que o Brasil não preserva efetivamente nem o pouco
território que os números oficiais expressam. As unidades de conservação existentes não
cumprem sua função de pesquisa e visitação e estão mal distribuídas pelo País.

Além da falta de implementação, 37 das 86 unidades de conservação avaliadas (43%) estão
mediamente ou muito vulneráveis à ação do homem, enquanto 49 unidades (57%) foram con-
sideradas pouco vulneráveis. O desmatamento e a ocupação da terra ao redor dos parques
para uso urbano e atividade agropecuária, principalmente, converteram grande parte dos par-
ques e reservas em verdadeiras ilhas florestais.

Como resultado, uma análise combinada dos fatores de implementação e vulnerabilidade reve-
la que 20 unidades de conservação federais de uso indireto estão correndo um risco extremo,
enquanto outras 17 enfrentam um grau de risco considerado alto e  27 estão na condição de
risco mediano. Apenas cerca de 1/4 do total, ou 22 unidades, estão em situação de risco que
pode ser considerada normal.

O risco enfrentado pelos ecossistemas brasileiros em geral, e pelas unidades de conservação
em particular, é real: as taxas de desmatamento têm atingido índices recorde nos últimos anos,
e recentemente voltaram a apresentar tendência de alta. Sem o número adequado de unidades
de conservação com o tamanho necessário e em bom estado, há pouca esperança de se
garantir a conservação da biodiversidade do Brasil a longo prazo.

Concluindo, ações urgentes são necessárias tanto para a criação de novas unidades de con-
servação quanto para a melhoria da implementação e diminuição da vulnerabilidade das unida-
des existentes. Entre tais medidas inclui-se a realização de estudos detalhados sobre a
representatividade das atuais unidades, com ênfase biogeográfica, que permitirão identificar
os ecossistemas que hoje estão desprotegidos e orientar a criação de novas áreas comple-

As regiões Sul, Norte e Nordeste apresentaram o pior
desempenho de suas Unidades de Conservação
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mentares às existentes, nos locais e biomas ainda não contemplados, equilibrando assim a
distribuição das unidades de conservação entre as várias regiões do País.

Quanto à melhoria da situação das unidades existentes, recomenda-se a adoção de uma polí-
tica ampla de recuperação dessas áreas, com a alocação dos meios financeiros e humanos
necessários à completa implementação dessas unidades e o envolvimento do conjunto da
sociedade na defesa e valorização das unidades de conservação brasileiras. Outro ponto fun-
damental é a modernização da legislação relativa ao assunto, com a aprovação do novo Siste-
ma Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), proposto em 1992 e até hoje não votado
pelo Congresso. O SNUC será um instrumento importante para rever a forma como as unida-
des de conservação se apresentam hoje, isto é, um conjunto criado de forma desordenada e
com objetivos sobrepostos.
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5 - ANEXO 1

CONSULTA DIRETA AOS CHEFES DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

FORMULÁRIO PARA COLETA DE INFORMAÇÕES
SOBRE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (UC)

Caro Chefe de Unidade,

Com o objetivo de analisar o grau de implementação e vulnerabilidade das unidades de conser-
vação de uso indireto federais no Brasil,  o WWF pede sua colaboração no sentido de respon-
der as questões a seguir, escolhendo, em cada uma delas, a opção mais adequada para refletir
a situação de sua unidade.

Categoria e Nome da Unidade: __________________________________________________
Nome do Chefe:_______________________________________________________________
Endereço/telefone:____________________________________________________________
Área (ha): ___________

Marcar com um “ X”  a resposta apropriada:

Questões relacionadas com a implementação das Unidades

1) Situação fundiária da unidade:
(  )  90-100% regularizada (  )  70-89% regularizada
(  )  50-69% regularizada (  )  30-49% regularizada
(  )   0-29% regularizada. (  )  dados inexistentes

2) Instrumentos de planejamento existentes:

(  ) planos de manejo elaborados ou revisados nos últimos 5 anos
(  ) planos de ação emergencial (PAE) elaborado para UC com plano de manejo desatualizado
(  ) planos de manejo elaborado ou revisado nos últimos 10 anos
(  ) PAE elaborado para UC que nunca tiveram plano de manejo ou algum outro  instrumento de

planejamento
(  ) planos de manejo com mais de 10 anos
(  ) sem nenhum instrumento de manejo
(  ) outros (identifique)

3) Tipos de uso da Unidade de conservação (dentro da unidade)
Exemplo: Se a unidade é um Parque Estadual e ela recebe um número de visitantes adequado
para a sua capacidade, a unidade se encaixa na primeira opção. Se a unidade for uma Estação
Ecológica e existem atividades de pesca dentro da mesma, ela se encaixaria dentro das op-
ções 4, 5, ou 6 dependendo do grau de incidência (reduzida, mediana, elevada).

(  )  uso compatível e de acordo com a capacidade instalada na área
(  )  uso compatível porém subutilizado de acordo com a capacidade instalada
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(  )  uso compatível e sobre utilizado de acordo com a capacidade instalada
(  )  uso incompatível e de incidência reduzida
(  )  uso incompatível e de incidência mediana
(  )  uso incompatível e de elevada incidência
(  ) dados inexistentes

4) Relação entre os recursos financeiros aplicados e os necessários para a unidade, em 1997
Exemplo: Recursos necessários para o manejo da unidade  X  em 1997  = 1.000,00
                Recursos efetivamente aplicados em 1997 na unidade X         =    500,00
                Resposta = 50%

(  ) 90-100%                   (  ) 70-89%
(  ) 50-69%                     (  ) 30-49%
(  ) 0-29%                        (  ) dados inexistentes

5) Demarcação fisica da UC (% do perímetro da UC demarcado comparado com o perímetro
demarcável; ou seja, partes do perímetro que possuem limites naturais não entram no cálculo)
Exemplo: Se os limites da unidade estão em linhas secas e ela está completamente demarcada,
então marcar a primeira opção. A primeira opção também deverá ser marcada se 50 % dos
limites da unidade forem um rio e os outros 50% de linha seca estiverem demarcados. No caso
de não haver nenhuma demarcação ou demarcação parcial das linhas secas, marcar as op-
ções 2,3,4, ou 5.

(  ) 90-100% demarcada                   (  ) 70-89% demarcada
(  ) 50-69% demarcada                     (  ) 30-49% demarcada
(  ) 0-29% demarcada                       (  ) dados inexistentes

6) Número de funcionários (instituição e outros).
(  ) 90-100% do ideal para a unidade
(  ) 70-89% do ideal para a unidade
(  ) 50-69% do ideal para a unidade
(  ) 30-49% do ideal para a unidade
(  ) 0-29% do ideal para a unidade
(  ) dados inexistentes

Observação: número atual: ____ número ideal: _____
7)  Equipamentos e materiais (transporte, comunicação interna e externa, equipamento de
       escritório, equipamento para fiscalização, material de consumo)

(  ) todos os equipamentos e materiais necessários para o funcionamento da unidade
(  ) possui  transporte e comunicação e parte dos demais  equipamentos e materiais necessá-

rios para o funcionamento da unidade
(  ) possui  parte dos equipamentos e materiais necessários para o funcionamento da unidade
(  ) possui equipamento mas não possui material de consumo e/ou vice-versa
(  ) nenhum equipamento e material
(  ) dados inexistentes

8) Infra estrutura (Estações Ecológicas e Reservas Biológicas: alojamento para pesquisador,
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laboratório, centro de vivência - Parques: centro de visitantes, trilhas, placas - Em comum:
sede administrativa).

(  )  infraestrutura completa de acordo com a categoria da unidade
(  )  infraestrutura parcialmente completa de acordo com a categoria da unidade e com sede
       administrativa
(  )  unidade possui apenas sede administrativa
(  )  infraestrutura incompleta de acordo com a categoria da unidade e inclusive sem sede
       administrativa
(  )  sem nenhuma infraestrutura
(  ) dados inexistentes

Questões relacionadas com a vulnerabilidade das Unidades

1) Grau de insularização da unidade: percentual de cobertura vegetal natural no entorno, em
um raio de 10 km da unidade de conservação

Exemplo: Opção 1 =  a vegetação no entorno da unidade, num raio de 10 km,  está entre 90 e
100% intacta. Opção 5 = a unidade está praticamente isolada, com quase 100% do entorno
desmatado ou com outra vegtetação que não a cobertura vegetal original.

(  ) 90-100% de cobertura vegetal natural no entorno num raio de 10 km da UC, contíguas ou
não

(  ) 70-89%de cobertura vegetal natural no entorno num raio de 10 km da UC, contíguas ou não
(  ) 50-69%de cobertura vegetal natural no entorno num raio de 10 km da UC, contíguas ou não
(  ) 30-49%de cobertura vegetal natural no entorno num raio de 10 km da UC, contíguas ou não
(  )  0-29%de cobertura vegetal natural no entorno num raio de 10 km da UC, contíguas ou não
(  ) dados inexistentes

2) Porcentagem de áreas alteradas dentro da unidade de conservação

(  ) 0-10% da unidade alterada           (  ) 30-49% da unidade alterada
(  ) 50-69% da unidade alterada         (  ) 70-89% da unidade alterada
(  ) 90-100% da unidade alterada       (  ) dados inexistentes

3) Exploração dos recursos naturais dentro das unidades

Esclarecimento: Considere por exploração esporádica aquela que for eventual, não planejada.
Exploração sistemática, por outro lado, é a aquela que possui um plano anual de exploração
(mesmo que não aconteça durante os 12 meses do ano, mas que ocorra todos os anos)

(  ) Sem exploração
(  ) Exploração esporádica em menos de 10% da área
(  ) Exploração sistemática em menos de 10% da área ou exploração esporádica entre 10 a

50% da área
(  ) Exploração sistemática entre 10 e 30% da área ou esporádica
(  ) Exploração sistemática (de vários recursos) em mais de 30% da área
(  ) dados inexistentes
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4) Forma predominante de uso da terra no entorno da unidade

(  )  Área natural e extrativismo extensivo
(  ) Agricultura de subsistência de baixa densidade
(  ) Monocultura de reflorestamento ou pecuária ou exploração madeireira ou agricultura de alta
      densidade
(  ) Agricultura intensiva
(  )  Polo industrial, centro urbano ou mineração
(  ) Outros (identifique)_______________________________________________________
(  ) dados inexistentes

5) Existência de projetos setoriais conflitivos com os objetivos das UC’s

Exemplo: Um programa de subsídio para a expansão da fronteira agrícola no entorno da unida-
de deve ser considerado como um projeto setorial conflitivo com os objetivos de uma UC de
uso indireto.

(   ) não há projeto ou há projeto de baixo impacto a mais de 50 km de distância
(   ) dados inexistentes
(  ) há projeto a menos de 50 km de distância. Neste caso, assinalse com um “x” a tabela

abaixo:
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O WWF defende a conservação dos parques e reservas nacionais como estratégia básica
de proteção da rica biodiversidade do Brasil. Este estudo avalia, de forma objetiva e siste-
mática, a situação atual das Unidades de Conservação Federais de Uso Indireto. Pela pri-
meira vez, são revelados dados quantitativos sobre a vulnerabilidade, o grau de implemen-
tação e os fatores que contribuem para a situação precária dessas Unidades.

O WWF-Brasil é uma organização não-governamental autônoma dedicada à conservação
da natureza, atuando em todas as regiões do país com o objetivo de harmonizar a atividade
humana, a preservação da biodiversidade e o uso racional dos recursos naturais renováveis
em benefício dos brasileiros de hoje e das próximas gerações. O WWF trabalha no Brasil
desde 1971, realizando atualmente 60 programas e projetos, e integra a maior rede mundial
de conservação da natureza.

Para maiores informações consulte:


