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RESUMO

Discute, conceitualmente, o emprego pelo Poder Público das Unidades de Conservação da
Natureza como instrumento de conservação ambiental, agregando, num mesmo ensaio, argumentos
de diversas áreas do conhecimento que geralmente não são tratadas conjuntamente. São abordadas
três vulnerabilidade significativas do instrumento, sendo elas: perda de áreas, perda de diversidade
biológica, e a perda da efetividade das áreas de amortecimento frente aos danos ambientais
originados em áreas vizinhas. A discussão constante do texto é sintetizada em uma questão central:
"São as Unidades de Conservação brasileiras eficientes instrumentos de conservação ambiental,
conforme empregadas pelo Poder Público?", e duas questões específicas: a) "Determinado território,
que hoje encontra-se contido dentro dos limites de uma Unidade de Conservação, permanecerá
integrando aquela UC no futuro", e b) "Permanecendo tal território contido numa UC, é garantido que
a biodiversidade ali encontrada será conservada?". O panorama de vulnerabilidades elencadas,
atuando de forma sinérgica, apontam para uma tendência do desgaste do instrumento, de modo a
justificar um questionamento do modo como Unidades de Conservação tem sido empregadas pelo
governo, dentro de uma gestão ambiental fragmentada.

Palavras-chave: Unidades de Conservação; Gestão Pública Ambiental; Desmatamento; Degradação
Ambiental.



ABSTRACT

Discusses, conceptually, the governmental use of Conservation Units (protected areas in
Brazil, not including tribal lands) as a tool for environmental conservation, grouping, in the same
essay, an array of arguments from different areas of knowledge, which are not usually found together.
Three significant vulnerabilities of the tool are addressed: area loss, biodiversity loss and lessening
protection from their surrounding buffer zones. The discussion in the text is synthesized into a central
question: "Are the Brazilian Conservation Units efficient tolls of conservation, as currently applied by
the government?", and two specific questions: a) "Will a specific area, currently found inside the limits
of a Conservation Unit, stay in that situation in the future?" and b) "In staying so, will the biodiversity
contained in that area be protected?". The panorama of vulnerabilities Iisted, acting in synergy, showa
tendency of continuing loss of effectiveness of Conservation Units as tools of conservation, enabling
questioning of their application methods by the government.

Key-words: Conservation Units; Public Environmental Management; Deforestation; Environmental
degradation.
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INTRODUÇÃO

A Constituição Federal, em seu art. 225, estabelece que "todos têm direito ao meio

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia

qualidade de vida (... )" (BRASIL, 1988). No sentido de assegurar esse direito, pelo mesmo

artigo, a Carta Magna incumbiu ao Poder Público, dentre outras incumbências: "definir, em

todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem

especialmente protegidos (...)" (BRASIL, 1988)

A definição e gestão dos espaços territoriais especialmente protegidos foram

normatizadas pela Lei n° 9.605, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de

Unidades de Conservação da Natureza - SNUC. As Unidades de Conservação - UCs são,

portanto, um dos diversos instrumentos empregados pelo Poder Público, em suas três

esferas, para garantir o meio ambiente ecologicamente equilibrado previsto na Constituição.

Como qualquer política pública, as UCs são objeto de avaliação quanto ao

cumprimento de seus objetivos. O potencial destas áreas protegidas como estratégia para

proteger os recursos naturais tem sido associada à efetividade de sua gestão, o que tem

levado ao crescimento da importância das avaliações dessa efetividade (HOCKINGS et aI.,

2006). Especialmente na última década, diversas metodologias de avaliação foram

desenvolvidas e aplicadas na maioria dos países do mundo que possuem áreas protegidas,

tanto por órgãos governamentais como por outras instituições. Uma revisão de cerca de 40

metodologias foi publicada como parte do estudo global de avaliação de efetividade de

gestão de áreas protegidas (LEVERINGTON et. aI., 2008a, LEVERINGTON et. aI., 2008b).

Diversas metodologias têm sido utilizadas no Brasil desde 1999, quando o Instituto

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, com o apoio de

parcerias, avaliou a gestão em 86 Unidades de Conservação federais (FERREIRA et aI.,

1999). Desde então, foram aplicadas outras metodologias, como Padovan, Perfis de

Parques, Parques em Perigo, Matriz de Cenários, Tracking Tool e Rapid Assessment and

Prioritization of Protected Area Management - RAPPAM (PAVESE et aI., 2007). Em comum,

estas diferentes metodologias visam avaliar a eficácia da gestão interna de cada Unidade,

até mesmo comparando-as entre si, e não do instrumento UC propriamente dito.

O conceito de que as Unidades de Conservação são o melhor instrumento para

conservação da natureza é bastante arraigado. Dourojeanni e Pádua (2007, p.163) chegam

a afirmar que "até agora o gênio humano não descobriu outra forma mais eficiente que as

UCs para preservar a biodiversidade". No entanto, no mesmo livro é compilada uma série de
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pontos de vista antagônicos, entre os defensores de cada um dos dois grupos de Unidades

de Conservação, quais sejam, as UCs de Proteção Integral e de Uso Sustentável, com os

autores posicionando-se à favor do primeiro grupo. No entanto, ao considerar que, pelo

menos parcialmente, cada um destes dois "Iobbies" tenha alguma razão quanto as críticas

ao outro grupo, somando-as pode se formar um novo conjunto de críticas ao próprio

conceito de UC, independente da categoria.

Particularmente popular é a impressão de que, quando o Poder Público cria uma

Unidade de Conservação, aquele determinado território, contido em seus limites, estará

reservado para o futuro, protegido de eventual degradação. Por exemplo, Pádua (1997)

atesta que a criação de UCs "permite a sobrevivência de espaços nos quais os processos

de reprodução da biodiversidade e da evolução biológica transcorram sem abalos radicais

de origem antrópica".

o objetivo do presente ensaio é agrupar argumentos e situações de ordens diversas,

que via de regra não são discutidas conjuntamente, que, de maneira sinérgica, compõem

um panorama de ameaças ao papel das UCs como instrumento de conservação ambiental,

permitindo assim questionar, ou mesmo contrapor, o senso comum de que mesmo uma UC

sem implementação já confere algum ganho ambiental. A justificativa desse estudo seria

expor as vulnerabilidades do instrumento UC como estratégia de conservação ambiental,

sem questionar a importância destas como integrantes de uma estratégia maior de gestão

ambiental pelo Estado brasileiro, conjuntamente à outros instrumentos como o Zoneamento

Territorial e o Licenciamento Ambiental.

Nesse sentido, não pretendemos discutir deficiências na execução do instrumento

Unidade de Conservação, pois não se pode avaliar um instrumento de gestão se não lhe

são fornecidas as condições operacionais básicas. Por exemplo, não seria razoável julgar os

resultados efetivamente obtidos pelas Unidades de Conservação brasileiras, sem levar em

conta que a maioria destas não possui estrutura nem pessoal suficientes para desempenho

dos objetivos previstos nos seus Planos de Manejo ou dos próprios Decretos de criação.

Tais deficiências já foram em trabalhos anteriores, como Drummond et. ai. (2006), e acabam

resultam em situações em que, pela falta da devida implementação, algumas UCs

representem pouco mais que riscos em algum mapa governamental, com seus efeitos

práticos sendo imperceptíveis no campo.

Também não julgamos ser o caso de entrar no mérito das sobreposições de UCs

com Terras Indígenas, pois tratam-se de situações onde o próprio Poder Público não definiu
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a destinação prioritária da localidade onde tais sobreposições ocorrem, criando uma

situação de ordenamento territorial que ainda não está totalmente pacificada do ponto de

vista jurídico.

Num esforço de síntese, a temática que se pretende abordar pode ser consolidada

na seguinte questão central: são as Unidades de Conservação brasileiras eficientes

instrumentos de conservação ambiental, conforme empregadas pelo Poder Público?

Numa tentativa de otimizar a discussão pretendida, sem, no entanto, reduzir

demasiadamente o escopo abrangido, propomos abordá-Ia através de duas questões

específicas, como hipóteses à serem avaliadas pelo presente estudo, no caso:

nO1) Determinado território, que hoje encontra-se contido dentro dos limites de uma Unidade

de Conservação, permanecerá integrando aquela UC no futuro?

nO2) Permanecendo tal território contido numa UC, é garantido que a biodiversidade ali

encontrada será conservada?

Visando responder estas questões, a argumentação apresenta-se organizada em

três capítulos distintos:

No primeiro capítulo, fazendo referência à primeira questão, são abordadas algumas

situações em que os próprios limites territoriais de algumas Unidades de Conservação

sofrem, ou já sofreram, processos de alteração. As razões que levam a essas alterações de

limites são de origens variadas, que acabam por demonstrar a insuficiente importância

política conferida às UCs quando confrontadas com a maioria de outros interesses. Mesmo

nos casos em que a remarcação dos limites é compensada com uma eventual ampliação da

mesma Unidade, porções de território que, como resultado de estudos técnicos, integravam

determinadas UCs, e conseqüentemente eram considerados protegidos, passaram a não

mais contar com tal proteção.

No capítulo 2, são discutidas algumas causas de degradação da qualidade ambiental

dos espaços territoriais contido nas UCs, mesmo que estas preservem a integridade de sua

delimitação. Aborda também situações em que a criação de UC em determinada localidade

pode apenas estar alterando o tipo de degradação que ocorre localmente, geralmente

substituindo agentes que causam desmatamento por causadores de outros tipos de ilícitos.

Trata-se essencialmente de atendimento à questão nO2.
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No terceiro capítulo, são analisadas situações referentes aos instrumentos legais de

proteção ao entorno das UCs, visando o estabelecimento de uma região que sirva de

anteparo a vasta gama de atividades, eventos e pressões que possam refletir

negativamente no cumprimento dos objetivos da própria Unidade. O conjunto de situações

abordadas leva a concluir que estes instrumentos sofreram revezes normativos e políticos

recentes, resultando em menor grau de proteção ao ambiente natural contido nas UCs.

Refere-se principalmente à primeira questão, ao mesmo tempo em que agrava a fragilidade

territorial das UCs abordadas pela segunda.

Drummond et aI. (2011), em análise recente da história e situação das UCs no Brasil,

concluem que:

"Há motivos para supor que mesmo a grande expansão do número e da
área protegida por UCs não seja suficiente para garantir a conservação de
ecossistemas, espécies, populações e genes, que continuariam ameaçados
pelos processos de destruição e fragmentação de habitats, pela sobre-
exploração de espécies de animais e plantas, por espécies exóticas, pela
poluição e pelas mudanças climáticas."

Com este ensaio, tendo como fio condutor a questão central quanto ao emprego das

UCs como instrumento de conservação, pretendemos agregar novos elementos à presente

discussão sobre as Unidades de Conservação brasileiras, elementos estes que acabam por

reforçar conclusões como a transcrita acima, e conseqüentemente, alertando para as

conseqüências e vulnerabilidades do emprego das UCs como instrumentos de conservação

ambiental pelo Poder Público.
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1. AMEAÇAS A INTEGRIDADE DOS LIMITES DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Dentre as inúmeras formas possíveis de ameaça às Unidades de Conservação, e

conseqüentemente ao cumprimento de seus objetivos, sobressaem as iniciativas visando a

alteração de seus limites físicos. O desmembramento de UCs traz o maior potencial de

adversidade ao futuro destas, e trata-se também de argumento definitivo frente à percepção de

que a criação de uma UC, mesmo que sem implementação alguma, já ao menos garante

aquele território para conservação no futuro, ao impossibilitar outros usos para a localidade

além daqueles compatíveis com Unidades de Conservação.

Considerando o fortalecimento da agenda política de infra-estrutura (incluindo energia,

mineração e transportes), representada hoje pelo Programa de Aceleração do Crescimento -

PAC, do Governo Federal, bem como modificações recentes na legislação, é razoável esperar

que as demandas e iniciativas para alteração de limites de UCs podem transformar-se em

tendência nos próximos anos.

1.1 CASOS DE ALTERAÇÕES DE LIMITES DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Os casos elencados a seguir não são abordados aqui na intenção de esgotar as

discussões técnicas e legais inerentes a cada um deles, algumas das quais ainda não

totalmente pacificadas. Foram incluídos apenas no sentido de ilustrar algumas situações, não

todas, em que determinados territórios, que inicialmente encontravam-se inserido dentro dos

limites de uma determinada Unidade de Conservação, e portanto considerados "protegidos" de

maneira permanente, vieram a perder tal proteção, ou tiveram seu nível de preservação

rebaixado, como nos casos de alteração de categoria de UC.

1.1.1 Floresta Nacional do Bom Futuro e Parque Nacional Mapinguari

Criada em Rondônia pelo Decreto n~ 96.188/88, com área estimada em 280 mil

hectares, a Floresta Nacional do Bom Futuro sempre enfrentou a crônica falta de estrutura e

pessoal como diversas outras UCs da região Norte. Tendo a sede do município de Buritis como

pólo urbano mais próximo, está encravada numa região de franca expansão da fronteira

agropecuária, e insuficiente presença de Estado.
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Essa situação favoreceu eventos de grilagem, levando a formação de povoações

significativas dentro dos limites da Unidade, sendo a maior destas a chamada Vila do Rio

Pardo. Essa localidade conta com algumas centenas de habitantes, cujas principais atividades

econômicas não fogem do tripé "madeira-gado-roça". Políticos locais aproveitaram-se da

situação, angariando apoio eleitoral em troca de levar à Vila alguns serviços públicos, ainda que

precários, como transporte público, escolas e atendimento de saúde. Além de jactarem-se

contra a causa principal da situação de miserabilidade dos seus eleitores, o "meio ambiente".

Como nem Ibama, nem posteriormente o ICMBio, conseguiam sozinhos dissuadir a

crescente ocupação ilegal da FLONA, foram tomadas diversas iniciativas pontuais, sendo

realizadas inúmeras "operações conjuntas" com forças policiais e militares, Incra, e Ministério

Público, visando reverter a situação. O resultado era sempre um recrudescimento da oposição

por parte da população e classe política local, e continuação da degradação ambiental na

Unidade.

Fig. 1.1 - Vila do Rio Pardo, dentro da FLONA Bom Futuro (fonte: ICMBio)

Numa engenhosa artimanha política, o governador Ivo Cassol aproveitou uma obra de

interesse do governo federal, no caso, o complexo de usinas hidrelétricas do Rio Madeira, para

propor uma barganha. Sendo que uma Unidade de Conservação Estadual, a Floresta Estadual

de Rendimento Sustentado (FERS) Rio Vermelho, seria afetada pelo reservatório das usinas, o

governo de Rondônia propôs à União a cessão dessa UC estadual, em troca da desafetação
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parcial da FLONA, com a conseqüente permanência da população na porção alterada, que

seria convertida em duas outras UCs Estaduais de Uso Sustentável.

Sem entrar em detalhes, tampouco nos aspectos legais da discussão política gerada, o

fato é que, em 11 de junho de 2010, promulga-se a Lei n.212.249, que dispõe da seguinte

maneira:

Art. 113. São alterados os limites da Floresta Nacional do Bom Futuro,
unidade de conservação federal criada pelo Decreto nO96.188, de 21 de junho
de 1988, conforme o memorial descritivo previsto no art. 114 desta Lei,
passando a área desta unidade de conservação dos atuais cerca de
280.000 ha (duzentos e oitenta mil hectares) para cerca de 97.357 ha
(noventa e sete mil, trezentos e cinquenta e sete hectares).

9 1º É a União autorizada a doar ao Estado de Rondônia os imóveis rurais
de sua propriedade inseridos na área originária e desafetada da Floresta
Nacional do Bom Futuro, com exceção daqueles relacionados nos incisos 11 a
XI do art. 20 da Constituição Federal, com a condição de que sejam criadas, no
perímetro desafetado, uma Área de Proteção Ambiental - APA e uma Floresta
Estadual.

Com esse ato, permitiu-se que a extensão de uma UC Federal fosse diminuída em

aproximadamente 66%, com a área restante sendo transformada em duas Unidades estaduais

nas quais será permitida a ocupação originada de grilagem, bem como a degradação ambiental

resultante. Somam-se aos prejuízos ambientais os impactos causados a UC estadual que foi

incluída na negociação, a FERS Rio Vermelho.
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Fig. 1.2 - Limites da FLONA Bom Futuro após redução. e duas novas UCs Estaduais (fonte: www.oeco.com.br)

Na mesma Lei, alem da alteração dos limites da FLONA Bom Futuro, são também

alterados os limites de outra Unidade Federal, no caso, o Parque Nacional Mapinguari. Apenas

dois anos após sua criação, uma porção de sua extensão, que também será inundada, agora

porém pelo reseNatório da UHE Jirau, foi excluída de seus limites, ainda que o mesmo Parque

tenha sido ampliado em outra direção.

1.1.2 O Complexo Hidrelétrico Tapajós

Tendo em vista a intenção do governo, no âmbito do PAC, de asfaltar a totalidade da

estrada BR-163, que liga as cidades de Cuiabá (MT) e Santarém (PA), conseqüentemente

vislumbrou-se a probabilidade de aumento de degradação ambiental ao longo do trajeto da

rodovia, resultante da maior facilidade de acesso e ocupação. Visando demonstrar preocupação

com essa questão, o governo federal implantou, no ano de 2006, uma série de iniciativas de

cunho ambiental e econômico. Dentre estas, a instituição do Distrito Florestal Sustentável - DFS

da BR-163, com a finalidade de implementação de políticas públicas de estímulo à produção

florestal sustentável, o incremento nos esforços de fiscalização de desmatamento, além da

criação e ampliação de Unidades de ConseNação na região, casos do Parque Nacional do

Jamanxim, e do Parque Nacional da Amazônia, respectivamente, entre outras ações.
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Em paralelo a implementação gradual destas ações, ressurge no setor energético do

governo o interesse na instalação de usinas hidrelétricas nas bacias dos rios Tapajós e

Jamanxim, como já intencionado anteriormente na década de 1980. Denominado Complexo

Tapajós, o referido projeto prevê a construção de até 5 usinas, sendo duas no rio Tapajós, e

três no rio Jamanxim, das quais duas dentro dos limites do próprio PARNA do Jamanxim (Fig.

1.3). Considerando os impactos específicos desse tipo de empreendimento, a legislação não

apenas proíbe sua implantação nos locais sugeridos (Art. 7'~.do SNUC, e art. 92. do

Regulamento de Parques Nacionais), como também não contempla a pesquisa de potencial

hidrelétrico dentro de UCs de Proteção Integral.

Em 2009, o Ibama consulta o ICMBio 1 sobre a possibilidade de abrir processo de

licenciamento ambiental para o Complexo Tapajós, no que foi atendido com uma confirmação

de que o pleito fere a legislação. Tratativas nesse sentido também foram realizadas referente às

UCs na bacia do rio Juruena, o que será abordado mais adiante. Diante dessa situação, o setor

energético se viu obrigado pleitear alterações na norma vigente que respaldem a pesquisa e

aproveitamento de potencial hidrelétrico em Unidades de Conservação, principalmente na

região amazônica, onde concentra-se o maior potencial hidrelétrico não explorado.

1 Processo ICMBio nº 02070.00148112009-19
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Complexo Hidrelêtrico Tapajos
Localização e Unidades de Conservação
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Fig. 1.3 - Localização das 5 usinas hidrelétricas que compõem o Complexo Tapajós, e UCs Federais da região

(Fonte:www.tapajoslivre.org)

Em 9 de abril de 2010, é publicado o Decreto nQ 7.154, que:

"Sistematiza e regulamenta a atuação de órgãos públicos federais,
estabelecendo procedimentos a serem observados para autorizar e realizar
estudos de aproveitamentos de potenciais de energia hidráulica e sistemas de
transmissão e distribuição de energia elétrica no interior de unidades de
conservação."

Por meio deste Decreto, não apenas normatiza-se a pesquisa de potencial hidrelétrico

dentro de UCs, como de fato, acaba por permiti-Ia, agora sem depender de interpretações do

SNUC ou outras normas. Não deixa de ser razoável crer que o próximo passo seja a

desafetação das Unidades onde se intenciona construir as usinas, ainda que algumas, como o

PARNA Jamanxim, tenham sido criadas tão recentemente. O maior problema para a Unidade
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pode nem ser a perda de áreas em si, porém as alterações da socioeconômica regional

resultante do fluxo migratório relacionadas à empreendimentos dessa escala e tipologia.

Razoável também seria crer que estas pesquisas não são, como se alega, apenas para

confirmação de "potencial" hidrelétrico, pois o potencial dessas localidades já é conhecido há

algumas décadas. Supõe-se que estes estudos teriam por finalidade refinar os conhecimentos

sobre a localidade, tendo como foco a execução da obra, no sentido de ajustar os valores

relativos à construção, compensações ambientais e leilão de outorga pela Aneel.

1.1.3 Parque Nacional dos Campos Amazônicos

o Parque Nacional dos Campos Amazônicos foi criado em 21 de junho de 2006, com

cerca de 873.570ha. Localiza-se na região de encontro das divisas dos Estados do Amazonas,

Rondônia e Mato Grosso, e engloba extensões de fitofisionomia de cerrado, incluindo

principalmente os campos que dão origem ao nome da Unidade.

Dois rios que banham o Parque, no caso, os rios Roosevelt e Machado, são objeto de

interesse por parte da Empresa de Pesquisa Energética - EPE, que tem buscado junto ao MMA

autorizações para realização de pesquisa de potencial hidrelétrico. No caso do rio Roosevelt,

chegou a ser concedida autorização para uma primeira fase de pesquisas. A referida

autorização continha algumas condicionantes, que não foram consideradas atendidas pelo

ICMBio quando da solicitação pela EPE para uma nova fase de pesquisas. Adicionalmente, o

novo projeto de pesquisa apresentado previa a "definição de eixos de barragem", já denotando

a clara intenção da instalação de usinas nos limites do PARNA, o que fere frontalmente a

legislaçã02• O ICMBio deferiu pela negativa à concessão da segunda autorização de pesquisa.

Esta situação, bem como a situação relatada no item sobre o Complexo Tapajós, teve

todo seu arcabouço normativo alterada pela publicação do Decreto n2 7.154/2010 que resultou

na possibilidade da concessão de autorizações para estudos de potencial hidrelétrico em UCs.

É de se esperar que após obtidos tais dados, e confirmada a viabilidade das usinas hidrelétricas

nestas localidades, sejam tomadas medidas pela desafetação das Unidades, como aconteceu

no caso do rio Machado, no mesmo Parque Nacional.

Para viabilizar a instalação da usina hidrelétrica Tabajara neste rio, cujo reservatório

inundaria áreas do Parque, foi criado em 2009 um Grupo de Trabalh03 interinstitucional, entre o

Ministério do Meio Ambiente e o Ministério de Minas e Energia, no intuito de propor alterações

2 Lei 99.85/2000 - Lei do SNUC, e Decreto nº-84.017/1979 - Regulamento dos Parques Nacionais Brasileiros.
3 Processo ICMBio nº-02070.00017812008-18

19



nos limites do PARNA Campos Amazônicos, que conforme o art. 22 ~7Qda Lei do SNUC, só

pode ser feito mediante lei específica. Ainda que a área a ser inundada pelo empreendimento

represente apenas 0,16% da área total da Unidade, e que a proposta de alteração de limites

oriunda do GT contenha outra área a ser acrescida ao Parque, trata-se de mais um caso em

que um determinado território que integrava uma UC, e portanto era considerado "protegido",

está prestes a sofrer danos ambientais graves e irreversíveis. Também deve ser levada em

conta uma probabilidade de variação, ou mesmo de erro, na estimativa da área inundada.

Tampouco devem ser ignorados os outros impactos aos ecossistemas advindos da implantação

da usina, dentre os quais a alteração do regime hidrológico, tanto superficial quanto

subterrânea, que trará impactos a delicada vegetação de campos de cerrado que caracterizam

o Parque.

1.1.4 Parque Nacional do Juruena

o Parque Nacional do Juruena foi criado em 05 de junho de 2006, com uma área de

1.958.203ha. Foi inserido numa região que conta com diversas outras Unidades de

Conservação estaduais e federais, além de várias Terras Indígenas, no intuito de formar uma

barreira para impedir o avanço das frentes de desmatamento. Sendo um Parque Nacional,

possui um importante potencial turístico nas inúmeras cachoeiras e corredeiras encontradas

nos seus limites.

No entanto, como em outros casos relatados acima, a EPE tem interesse no

aproveitamento hidrelétrico do rio Juruena, e já conduz pesquisas neste sentido. Os inventários

de outros rios na região também estão sendo realizados, como do Teles Pires, que junto com o

Juruena são os formadores do Tapajós, além do próprio Tapajós no seu trecho mais alto. A Fig.

1.4 mostra 13 pontos de pesquisa da EPE no trecho do rio Juruena que percorre o Parque.

Dados os motivos que levaram a publicação do Decreto nQ7.154, é de se esperar forte pressão

pela desafetação do Parque para viabilizar a construção de usinas.
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Fig. 1.4 - Pontos de pesquisa de potencial hidrelétrico pela EPE no trecho do rio Juruena que forma o limite do

PARNA. (fonte EPE/CEPAC)

1.1.5. Parque Nacional da Serra da Canastra

o PARNA da Serra da Canastra - PNSC foi criado pelo Decreto nº 70.355, de 03 de

abril de 1972, com uma extensão territorial de cerca de 200 mil hectares. No art. 4º do próprio

decreto de criação, constava uma ressalva que "das áreas definidas (00.) poderão ser excluídas,

a critério do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, aquelas que tenham alto valor

agricultável, desde que esta exclusão não afete as características ecológicas do Parque". Dois

anos após a criação do Parque, em 1974, são publicados os Decretos n° 74.446 e 74.447,

estabelecendo uma área de aproximadamente 106 mil hectares como sendo de interesse social

para fins de desapropriação, com vistas a constituir, o Parque Nacional da Serra da Canastra.

O primeiro Plano de Manejo do PNSC é publicado em 1981, focando a gestão de uma

área de aproximadamente 71 mil hectares, espaço este que foi objeto de processo de

desapropriação. Em 2005, o Plano de Manejo é atualizado, englobando a totalidade dos 200 mil

hectares, reconhecendo, no entanto, que faltava ainda desapropriar os quase 130 mil hectares

restantes. Neste intervalo entre um Plano e outro, sucederam-se vários atos administrativos,

como a expedição de licenças ambientais e de títulos minerários, que permitiram a instalação

de novas atividades na área remanescente aos 71 mil já regularizados, enquanto que outras
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atividades econômicas exercidas tradicionalmente, como agricultura e pecuária, consolidaram-

se. Destaca-se a mineração das jazidas de kimberlito na região, rocha que abriga diamantes.

Diante do exposto, evidencia-se uma situação em que o Poder Público em geral, e os

responsáveis pela gestão da UC em específico, não consolidaram a iniciativa do Decreto

Presidencial de 1974, no caso, efetivar o PNSC nos seus 200 mil hectares, deixando surgir

fatos consumados que inviabilizam tal intenção.

Dada a situação, pressões sociais e econômicas dos beneficiários destes usos

altemativos da área do Parque respaldaram iniciativas políticas no sentido de desafetar porções

da Unidade. A principal deles trata-se do Projeto de Lei nQ 1448/2007, que propões desmembrar

47.516,15 ha da área total do PNSC, transformando a área desmembrada num mosaico de

UCs. Este mosaico seria formado por uma Área de Proteção Ambiental e um Monumento

Natural, ambas categorias de menor grau de proteção comparados à Parque Nacional. O

referido Projeto de Lei já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Cidadania e de Justiça

da Câmara Federal, e tramita na Comissão de Comissão de Meio Ambiente, Defesa do

Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado.

O ICMBio já se adiantou em apresentar contraproposta, cedendo os 9 mil hectares onde

estão instaladas duas vilas, além de algumas atividades de mineração. Com isso, o restante da

mineração e dos agropecuaristas teriam de ser removidos (Folha de São Paulo, 11.01.2011).

Tendo sucesso o Projeto de Lei que visa desmembrar um Parque Nacional, ainda que

convertendo estas áreas em UC menos restritivas, ou vingando a contraproposta do ICMBio,

em ambos os casos, teremos áreas que, anteriormente constituíam Parques Nacionais, e

estariam deixando de contar com esse grau de proteção.

1.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE O TEMA

Como se pretendeu demonstrar, uma Unidade de Conservação mal planejada, sem

implementação, sujeita a degradação por falta de fiscalização, sem geração de benefícios

significativos para a população regional, desconhecida pela população em geral, e que se

demonstra antagônica as pretensões de outros setores da sociedade toma-se presa fácil dos

setores produtivos que vem nela um "obstáculo ao progresso e à geração de empregos". Ou

seja, a criação de uma UC hoje, de forma alguma, e cada vez mais claramente, não garante

que aquela região seja uma UC no futuro, dogma que os defensores de UCs como principal

estratégia para conservação agora são obrigados a rever.
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2 AMEAÇAS A INTEGRIDADE DO ECOSSISTEMA NAS UNIDADES DE

CONSERVAÇÃO

No capítulo anterior, foram abordadas situações que comprometem a

integridade territorial das unidades de conservação. Neste, são abordados aspectos

relativos à integridade ecossistêmica das UCs. Mais especificamente, situações em

que os componentes, funções ou processos biológicos pertencentes aos ambientes

naturais contidos dentro de unidades estão, ou podem estar, sendo comprometidos,

ainda que a UC não se encontre sofrendo ameaças quanto aos seus limites territoriais.

Em comum, as situações discutidas neste capítulo possuem o fato de que seus

efeitos deletérios podem não ser perceptíveis numa primeira abordagem, até mesmo

por demandarem estudos específicos, preferencialmente in situo

2.1 EXPLORAÇÃO E OUTRAS FORMAS DE IMPACTOS SOBRE A FAUNA E OS

RECURSOS FLORESTAIS NÃO-MADEIREIROS

Redford (1992), após compilar e analisar diversos estudos sobre impactos

diretos de ações humanas nas florestas, principalmente a caça, introduz no âmbito da

biologia da conservação o conceito da "floresta vazia", alertando para a possibilidade

de que os pixels verdes das imagens de satélite estarem transmitindo uma percepção

equivocada da integridade desses ambientes florestais. O parágrafo de encerramento

do artigo em que apresenta a citada teoria segue conforme transcrito abaixo:

"Não devemos deixar que uma floresta cheia de árvores nos engane,
fazendo-nos acreditar que tudo ali está bem. Várias destas florestas
são "mortas-vivas", e embora imagens de satélites registrem-nas
como florestas, elas estão vazias de grande parte da riqueza
faunística valorizada pelo homem. Uma floresta vazia é uma floresta
condenada." (REDFORD 1992)

O autor refere-se à depleção demográfica de inúmeras espécies vitais para o

bom funcionamento da floresta, cujas populações encontram-se em situação tão

crítica que estas espécies podem não estar mais desempenhando integralmente suas

funções no ecossistema. Entre as principais funções ecossistêmicas desempenhadas

pela fauna, com efeitos diretos sobre a estrutura e composição florestal, temos a

polinização de inúmeras espécies florais, a dispersão e predação de sementes, bem

como o controle populacional das espécies herbívoras efetuado pelas espécies

predadoras.
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Comumente, especles chaves para o equilíbrio das florestas, são também

aquelas mais visadas pela caça e pesca, seja comercial, seja de subsistência. Nas

florestas neotropicais, podemos citar como exemplo de espécies dispersoras e

predadoras de sementes a anta (Tapirus terrestris), as pacas (Agouti spp.) e cutias

(Dasyprocyta spp.), e aves como os mutuns (Mitu spp.) e os jacus (Penelope spp).

Deve se incluir nesse rol as espécies aquáticas, como quelônios (Podocnemis spp.) e

peixes frutívoros como o tambaqui (Colossoma macropomum), dado que durante

vários meses do ano, boa parte da floresta de várzea amazônica encontra-se

inundada, sendo nesse período que diversas espécies vegetais frutificam.

Numa tentativa de quantificar a perda direta de fauna em florestas neotropicais,

somente no que se refere à caça de subsistência, Redford e Robinson (1987, in

REDFORD, 1992) concluíram que a população rural da Amazônia brasileira, estimada

em 1980 em 2.847.000 pessoas\ foi responsável pelo abate de 14 milhões de

mamíferos. Somando aves e répteis, a estimativa alcançaria 19 milhões de animais.

Considerando que parcela significativa desta população rural é atualmente composta

pelos moradores das diversas categorias de UCs de uso sustentável, parte dessa

perda de fauna estaria ocorrendo em áreas teoricamente designadas para

conservação. Mesmo quando envolvidos em atividades econômicas consideradas

sustentáveis pela establishment ambiental (Le. coleta de castanhas, essências

vegetais, e material para artesanato), estes povos tradicionais tem na caça e pesca a

base de sua alimentação durante tais atividades no campo.

Em paralelo à questão do empobrecimento da fauna, processo similar ocorre

com as espécies vegetais. Talvez o exemplo mais significativo seja a da castanha-do-

pará (Bertholettia excelsa), cujas sementes possuem alto valor comercial e são de fácil

obtenção pelas populações rurais amazônicas, o que resulta na probabilidade de que

não esteja ocorrendo uma adequada reposição das árvores mais velhas da espécie

(Peres et aI, 2004). Com a capacidade de sobreviver por séculos, a falta de

recrutamento de novos indivíduos de castanheira pode demorar a ser percebido,

porém quando o for, poderá ser tarde demais para recuperar as populações de tão

longeva espécie e, conseqüentemente, suas funções no ecossistema. Essa situação é

agravada quando analisamos em termos da cadeia trófica, pois muitas espécies

animais têm na castanha-do-pará um de seus principais alimentos, sendo assim

prejudicadas duplamente: no presente, pela competição com a coleta humana na

1 Dados do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (1982)
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busca de sementes; e também no futuro, pela possibilidade de esgotamento das

populações de castanheiras pela falta de reposição de novos indivíduos.

Na Mata Atlântica, podemos traçar um paralelo desta situação com o caso do

palmito-juçara (Euterpe edulis), tão valioso em termos comerciais quanto importante

para a fauna daquele bioma.

Parcela significativa, ou pelo menos a parcela que poderia ser

quantificada, da caça, coleta e exploração de recursos da biota se dá nas UCs de Uso

Sustentável, onde estas atividades são realizada de maneira empírica. Nestas

localidades, a freqüente exploração desses recursos sem um devido embasamento

técnico no ordenamento, que geralmente privilegia o resultado socioeconômico

imediato da atividade, em contraponto à sustentabilidade, resulta numa situação em

que a biodiversidade, bem como a biomassa desses ambientes encontre-se bastante

debilitada.

Outros impactos diretos sobre a fauna também agravam o desequilíbrio

ambiental deste grupo de UCs. Um estudo de Carvalho-Jr. & Pezzuti (2010) realizado

na Reserva Extrativista do Tapajós-Arapiuns, no Pará, estimou que são mortas no

mínimo 12 onças-pintadas (Panthera onca) e 7 onças-pardas (Puma conc%r) por ano

dentro daquela Unidade. Estas mortes não ocorrem visando consumo ou venda, e sim

evitar ataques destes felinos à pessoas ou animais de criação na citada Reserva.

Diante dessa constatação, e sendo estas espécies de felinos predadores de topo da

cadeia, deduz-se que os efeitos da significativa diminuição da população de onças na

unidade desestabilize toda cadeia trófica local, de forma sinérgica com outras formas

de impacto ambiental. Considerando novamente a RESEX do Tapajós-Arapiuns, por

exemplo, com seus quase 15 mil habitantes, esse sinergismo fica ainda mais

significativo. Com a interrupção dos citados processos ecológicos, haverá uma ruptura

na dinâmica de regulação e renovação da flora amazônica, que pode não ser

percebida de imediato, porém numa escala temporal proporcional aos ciclos naturais

da vegetação florestal, pode levar ao colapso daquele ambiente. E o tipo de situação

que não deveria estar ocorrendo numa unidade territorial intitulado pelo Poder Público

como sendo "de Conservação".

É razoável supor que mesmo nas UCs de Proteção Integral, dada a notória

fragilidade dos órgãos responsáveis por sua fiscalização, que a caça, a coleta, e

outras formas de impacto às espécies-chave para o ambiente florestal também

ocorram em escala significativa. Seja nos casos em que ainda persistem populações
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residindo dentro de UCs desse grupo (Le. PARNA do Jaú), seja nos casos em que a

população do entorno não encontre dificuldade em acessar, explorar e causar

degradação à unidade (Le. REBIO Gurupi), ou nos casos em que mesmo sob

influência de ações de ordenamento e controle, espécimes da fauna sofrem impactos

diretos, como atropelamentos (Le. PARNA do Iguaçu), não se pode considerar que a

biota nesses locais esteja protegida, ainda que habite o interior dos limites de uma

Unidade de Conservação. Mas, nesse caso, não se trata de um problema quanto ao

conceito do instrumento UC, e sim da sua execução, conforme discutido na Introdução

deste ensaio.

2.2 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS FLORESTAIS MADEIREIROS

É comumente manifestada na sociedade uma percepção de que a mera

criação pelo Poder Público de uma Unidade de Conservação, independente de

categoria escolhida, já estaria conferindo "alguma proteção" aquele território. Mesmo

sem qualquer tipo de demarcação, estrutura física ou pessoal, no momento de criação

sendo pouco além de um "risco" num mapa de algum gabinete em Brasília, ainda

assim diversos atores sociais consideram que este primeiro passo na implantação da

UC já contribui, por exemplo, com uma garantia de que aquele território será

preservado, estando a salvo da degradação antrópica atual e futura.

Esta percepção ganhou reforço nos últimos anos com o advento da aplicação

do Sensoriamento Remoto (SR) no monitoramento florestal, fazendo crescer

significativamente os diversos setores da sociedade que podem acompanhar e tirar

suas próprias conclusões sobre o desflorestamento na Amazônia, sejam estes

estudantes, pesquisadores, jornalistas, políticos, empresários dos mais diversos

setores, agentes govemamentais, organizações não governamentais, bem como

qualquer pessoa que se intitule "ambienta lista" ou tenha algum interesse no assunto.

Ao analisar imagens geradas com a tecnologia do SR, mesmo aquelas de menor

resolução e disponibilizadas gratuitamente2
, é possível realizar várias inferências e

elaborar suposições sobre a dinâmica do desmatamento, as quais geralmente

reforçam a tese de que mesmo UCs mal estruturadas são eficientes em deter a

destruição florestal. De fato, para um leigo, ao ver o polígono de uma UC num mapa

com uma proporção muito maior de pixe/s verdes dentro da UC do que em seu

entorno, algumas vezes inclusive sendo visível uma interrupção abrupta entre áreas

2 Sendo a fonte principal destas o programa GoogleEarth (http://www.google.com.br/intl/pt-BR/earth/index.html).
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devastadas fora da UC e área verde dentro da UC (Fig. 2.1), fica difícil contrariar a

teoria de que mesmo os "parques de papel" cumprem plenamente sua função.

Existem, no entanto, alguns aspectos que permitem questionar esse senso-comum,

sendo o cerne da questão a diferença entre os conceitos de desmatamento e corte

seletivo.

Fig. 2.1 - Região do Rio Tapajós (PA) onde aparecem 4 UCs (FLONAs Tapajós e
Trairão, RESEX Tapajós-Arapiuns e PARNA da Amazônia, onde é visível o contraste
entre a cobertura vegetal das UCs e das regiões circundantes entremeadas pelas
Rodovias Transamazônica e BR-163, e seus ramais. Fonte: GoogleEarth

À vista das imagens fornecidas por SR, é difícil, numa primeira análise, contra-

argumentar quanto à proteção conferida pelo limite da UC. A área desmatada, bem

como os vetores visíveis de devastação, estão muitas vezes restritos ao exterior da

Unidade. Dentre esses vetores de desmatamento, destacam-se as estradas oficiais,

implantadas pelo Poder Público, e os inúmeros ramais, geralmente abertos

irregularmente, formando as "espinhas-de-peixe" tão características da paisagem nas

áreas de expansão de fronteira agropecuária.

No entanto, num esforço de lógica, devemos admitir que os agentes de

desmatamento, após a criação de UC, provavelmente não mudaram o ramo de

atuação, e sim mudaram de local. Um fazendeiro, criador de gado, não vai arriscar um

investimento considerável que é a abertura da área, a formação do pasto, a compra,

transporte e alimentação dos animais, bem como funcionários para cuidar do rebanho,

numa área proibida para esta atividade, como uma UC. Essa situação só acontece nos

casos de extrema ausência de presença de Estado, como na região denominada
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"Terra do Meio" no Pará, onde foram realizadas pela Polícia Federal e Ibama as

"Operações Boi-Pirata" nos últimos anos (GloboAmazônia, 28.01.2010).

Quando se cria uma UC numa área onde encontram-se criadores de gado, o

que acaba ocorrendo é que estes fazendeiros buscam outras áreas para continuar sua

atividade. A situação mais comum é de fazendeiros que não residem no local,

deixando empregados para cuidar do rebanho. À partir do momento em que a situação

econômica do empreendimento demonstra-se menos rentável, o capital financeiro

simplesmente recua, esperando uma oportunidade melhor. Isso pode ser causado por

aumento da fiscalização e controle pelo Poder Público (i.e. a criação de uma UC), pela

conjuntura econômica nacional e internacional, ou até mesmo pelo advento de uma

oferta para a aquisição da terra por algum outro empreendedor, geralmente ligado à

agricultura, mesmo quando a situação fundiária da propriedade é questionável. A

expansão da fronteira agrícola na Amazônia tem se caracterizado pela ocupação da

cultura de soja das áreas anteriormente ocupadas por pastagens, sendo a pecuária

uma atividade praticamente nômade. Obviamente, essa dinâmica geralmente ocorre à

margem das unidades de conservação. Sendo assim, explica-se porque, via de regra,

não se detecta nas imagens geradas por satélites atividades agropecuaristas de

grande escala dentro de limites de UCs, pois estão são, de fato, raras.

Ainda quanto à discrepância entre a percepção de integridade do ambiente

gerada pela observação remota e o que de fato acontece, London e Kelly (2007, p.

211), alertam para tal situação ao descreverem uma das possíveis seqüências de

eventos de degradação florestal em que o dano só é evidenciado pelo SR após algum

tempo:

o desmatamento está ocorrendo sem ser detectado pelo
sensoriamento remoto. Durante o primeiro ano de desmatamento, as
árvores menores são derrubadas e ocorre o plantio concomitante de
capim: um trabalhador distribui as sementes em determinadas áreas,
enquanto escavadeiras mecânicas "limpam" o terreno. Um ano depois
de o capim ter se firmado sob as árvores, o gado é introduzido na
área. Portanto, os rebanhos tomam conta da floresta sem que o
governo note que algumas árvores foram cortadas. O capim é
queimado no segundo ano, como parte de uma segunda "limpeza".
As árvores de médio porte são derrubadas, restando somente as
grandes. O capim cresce de novo (sua raizes sobrevivem a
queimada) e isso permite que, mais uma vez, o gado venha a pastar
na área devastada. Só no terceiro ano acontece a queimada que
destrói o resto da cobertura florestal, permitindo assim a detecção por
satélite. Contra esse modelo de desmatamento, qualquer ação
tomada pelo Estado é incapaz de reverter a destruição que já
aconteceu ou de impedir que o restante da floresta seja arruinado.
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A série de eventos acima narrados descreve uma seqüência que inicia desde a

situação de mata virgem, progredindo até a formação de uma área de pastagem

consolidada. Em que pese neste estudo assumirmos que dentro de UCs é raro que se

chegue até esse ponto, a transcrição acima permite concluir que, nos casos de

extração seletiva de madeira, bem menos conspícua que a formação áreas para

pecuária, parcela significativa da atividade deve passar despercebida pelo

monitoramento via satélites.

Como resultado da criação de uma unidade de conservação em determinado

local, têm-se o deslocamento dos pecuaristas, no entanto, são atraídos aqueles com

interesse na exploração de madeira. Geralmente, e principalmente na região norte,

UCs são criadas em áreas com boa cobertura vegetal, onde ainda é possível

encontrar, em abundâncias economicamente viáveis do ponto de vista dos

madeireiros, as principais espécies fornecedoras de madeira nobre. Enquanto as

fazendas, por irregulares que sejam em termos fundiários, possuem "donos", e

conseqüentemente empregados, "jagunços", cujo serviço é proteger essas terras de

exploração de outras pessoas, uma UC com poucos funcionários, numa região sem

presença de forças policiais, é praticamente um convite para a retirada seletiva de

espécies de madeira nobre. É sintomático que o lobby contra a criação de novas

unidades de conservação seja sempre protagonizado pelo chamado setor "ruralista",

ou agropecuário, e raramente se nota tal posicionamento do setor madeireiro.

Ainda que as mais modernas tecnologias de sensoriamento remoto permitam

identificar a retirada de árvores individuais, a grandiosidade da região amazônica,

aliada a falta de capacidade operacional do Estado em responder aos indícios de

depredação ambiental, tornam o corte seletivo ilegal uma atividade de baixo risco e

alto rendimento, para o infrator. Isso resulta numa situação em que a cobertura vegetal

mostrada em imagens de SR está aparentemente preservada, porém a estrutura da

floresta pode estar extremamente empobrecida. Asner et aI. (2005), ao aplicar novas

técnicas de análise espacial na Amazônia Brasileira, permitindo maior refinamento na

detecção de alteração na estrutura da vegetação, sugeriu que o corte seletivo, ao

mesmo tempo em que é ubíquo na região, não é comumente apontado pelo

monitoramente realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), que

serve de base para os dados oficiais divulgados pelo Governo Federal. No referido

estudo, os autores sugerem que o corte seletivo seja possivelmente responsável por

duplicar a área degradada por atividade antrópica anteriormente contabilizada. Sem

detalhar suas conclusões especificamente quanto à "áreas protegidas" (termo
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internacional que inclui tanto UCs como Terras Indígenas), o artigo considera que

estas oferecem alguma proteção, ainda que tenham verificado degradação em

florestas federais no Pará e Mato Grosso.

2.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE O TEMA

Em que pese o subsídio adicional que as imagens geradas por Sensoriamento

Remoto tem fornecido à gestão das Unidades de Conservação, bem como à demais

setores da sociedade interessados no assunto, este tipo de análise pode estar

ignorando, ou pelo menos subestimando, fatores de degradação ambiental menos

conspícuos que o corte raso da vegetação original. Conseqüentemente, levando a

tomada de decisões equivocadas por parte dos gestores de UCs e pelo Poder Público

como um todo.

A depleção do componente faunístico dos ambientes florestais tem

desdobramentos da própria estrutura da floresta. As funções ecológicas exercidas

pelas espécies animais podem estar sendo comprometidas pela caça e pesca

exercidas de forma desordenada. Se, no que se às UCs, essa situação é mais atinente

às categorias de uso sustentável, cabe considerar que também ocorrem em maior ou

menor grau nas UCs de proteção integral. No entanto, a não ser que sejam realizados

estudos específicos sobre essa questão, eventuais comprometimentos nesse sentido

podem ficar sem detecção até que o problema tenha desdobramentos ecossistêmicos.

Algumas espécies vegetais estão em situação semelhante à fauna, como indicam os

casos da castanha e do palmito citados.

Ao utilizar o desmatamento evidente como principal indicador da efetividade da

proteção ambiental fornecida pelas UCs, estudos de ampla divulgação, como Ferreira

et ai. (2005) ignoram tanto o deslocamento das atividades geradoras deste

desmatamento para outras áreas, como a substituição destas por outras formas de

degradação florestal no próprio local. Mesmo estudos que concluíram que o efeito do

"transbordamento,,3 do desmatamento, da área em que a UC foi criada para áreas

circundantes, não é significativo, não desconsideram a possibilidade desse efeito

ocorrer em escalas espaciais maiores (ANDAM et aI. 2008).

3 Utilizamos "transbordamento" por melhor traduzir o termo utilizado na literatura internacional para

ilustra o conceito de deslocamento de desmatamento, no caso, spillover.
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Na dinâmica da ocupação recente do território brasileiro, são comuns os casos

de pessoas, as vezes famílias inteiras, que, atuando no ramo de serrarias, iniciaram

tais atividades no interior dos estados sulinos, com a exploração das matas de

araucárias (Araucaria angustifolia), na primeira metade do seco XX. Posteriormente,

com incentivo do governo militar, e devido a rarefação das araucárias de maior porte,

iniciaram uma migração rumo ao norte, primeiramente explorando a porção amazônica

do Mato Grosso, e posteriormente deslocando suas atividades para o Pará e

Rondônia. Na última década, muitos desses madeireiros tem atuado no sul do

Amazonas. Não por coincidência, os atuais focos de desmatamento na Amazônia

estão concentrados naquela região, em municípios como Lábrea e Apuí, onde

pecuaristas ocupam terras já "desbravadas" por madeireiras, contando com alguma

população local para servir de mão de obra, bem como uma incipiente infra-estrutura

de apoio, principalmente vias de acesso abertas pela atividade madeireira.

Esta dinâmica socioeconômica da exploração florestal foi narrada ao autor

deste ensaio por inúmeras pessoas que atuam nesse ramo, bem como vivenciada

durante sua atuação como fiscal do Ibama nos anos de 2003 até 2006, principalmente

no Estado de Rondônia. Trata-se de uma experiência que muitos dos responsáveis

pela análise e aplicação das imagens geradas via satélite não possuem.

31



3 RELAÇÕES ADMINISTRATIVAS ENTRE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E

SUAS ÁREAS DE ENTORNO

As Unidades de Conservação são espaços territoriais instituídos pelo Poder Público

para fins de atendimento a objetivos que são principalmente de ordem ambiental, sem

desconsiderar todas as outras vertentes elencadas pelo art. 4° da Lei nO9.985/2000 - Lei do

SNUC. Estes espaços possuem "limites definidos", conforme art. 2° da mesma Lei. Estes

limites, no entanto, formalmente estabelecidos pelos memoriais descritivos dos seus

Decretos de criação, e facilmente visualizados em mapas e outras ferramentas visuais,

tratam-se, quando confrontados com a situação in locu, muitas vezes de abstrações

administrativas. Alguns limites de Unidades de Conservação coincidem, ora com atributos

naturais, como cursos d'água ou feições de relevo geográfico, ora com referências

antrópicas, como estradas ou cercas de propriedades particulares. Em todo caso, nem os

processos ecológicos de cada ecossistema onde se localiza determinada UC, nem as

variadas formas de pressão que ameaçam os objetivos da mesma, respeitam estes limites

espaciais determinado artificialmente.

Diante dessa constatação, demonstra-se necessário um instrumento de gestão que

permita aos responsáveis pelas Unidades de Conservação intervir, nas áreas circunvizinhas

a cada Unidade, nos processos com potencial de causar dano ambiental à própria, e que

possam vir a comprometer seus objetivos de criação. No Brasil, o principal instrumento

vigente nesse sentido, ainda que não seja o primeiro 1
, trata-se da Zona de Amortecimento,

assim definida pelo art. 2° da Lei do SNUC, inciso XVIII: "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".

3.1 LEGISLAÇÃO QUANTO A DEFINiÇÃO DAS ZONAS DE AMORTECIMENTO

A Zona de Amortecimento - ZA tem como propósito servir de filtro contra problemas

e ameaças que o meio externo possa trazer ou causar à UC, e conseqüentemente seus

objetivos de criação. Destacamos que a criação de uma UC deve ser realizada por Ato do

Poder Público, e que "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

1 A Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981, que dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção
Ambiental, já demonstra em sua redação uma preocupação com o entorno de Unidades de Conservação,
conforme seu art. 3º : "Nas áreas vizinhas às Estações Ecológicas serão observados, para a proteção da biota
local, os cuidados a serem estabelecidos em regulamento (...)." (grifo nosso)
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os limites mais adequados para a unidade, conforme se dispuser em regulamento" (art. 22,

S2°, Lei 9.985/2000).

Ressaltamos então que, no intuito de assegurar maior proteção às Unidades de

Conservação, e conseqüentemente de seus objetivos de criação, resultantes dos estudos e

consultas acima citados, as lonas de Amortecimento impõem limites ao exercício de

propriedade e a livre iniciativa.

Ainda quanto ao conjunto normativo referente às lAs, sobressai o art. 25 da Lei do

SNUC, que passamos a transcrever:

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.
~ 10 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.
~ 20 Os limites da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos e as
respectivas normas de que trata o ~ 10 poderão ser definidas no ato de
criação da unidade ou posteriormente. (grifo nosso)

Justificando o grifado, frisamos que a norma não estabelece, expressamente, qual o

ato do Poder Público que deve ser editado para definir os limites das lAs. Seria possível

interpretar que, qualquer que seja o momento dessa definição, fica exigido ato da mesma

hierarquia utilizado para criação da própria UC, permitindo apenas a postergação desse ato,

por quaisquer motivos.

No entanto, tem sido procedimento adotado desde a promulgação da Lei do SNUC

no ano de 2000, que as lAs fossem delimitadas juntamente com os Planos de Manejo das

Unidades de Conservação, por meio de Portarias do Presidente do Ibama.

Até que em 2006, a Portaria Ibama nO39, de 16.05.2006 estabelece a lona de

Amortecimento do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos. Criado em 1983 com 912 km2 de

extensão, para esta Unidade foi delimitada uma lA de 97 mil km2
, ou o equivalente a 100

vezes a área original do Parque (Fig. 3.1), justificada pela sensibilidade socioambiental da

região. Esta situação inviabilizava a exploração de petróleo naquela região, o que provocou

reações significativas do Ministério de Minas e Energia, da Agencia Nacional do Petróleo e

do próprio Estado do Espírito Santo, argumentando no sentido de que uma mera Portaria

seria frágil para determinar limitações de tamanha envergadura, provocando

necessariamente um posicionamento jurídico sobre o caso.

Em NOTA N° AGU/MC - 07/2006, de 16 de agosto daquele ano, o Consultor-Geral

da União discorre sobre vários aspectos e conclui por indicar que a definição da lA "seja

assentada no ato de criação" das UCs ou que "na impossibilidade ou inconveniência" fosse

"posteriormente e devidamente justificada por ato de idêntica natureza e hierarquia". A
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referida Nota contou com o aprovo do Advogado-Geral da União, que ainda determinou o

seu encaminhamento à Casa Civil e ao Ministério do Meio Ambiente.
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Fig.3.1 - Proposta de exclusão de blocos de exploração de petróleo e gás no entorno do PARNA Marinho de
Abrolhos (fonte: Conservação Internacional/Brasil)

Mesmo tendo o MMA emitido parecer no sentido de reafirmar a legalidade do modo

de definição de Zona de Amortecimento que tem empregado, um Juiz da 7° Vara/SJ-DF

suspendeu os efeitos da ZA em questão, ao conceder, em 14 de julho de 2007 "a segurança

para anular a Portaria IBAMA nO39, de 16 de maio de 2006, que definiu os limites da Zona

de Amortecimento do Parque Nacional Marinho de Abrolhos, por incompetência do

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

IBAMA".

Este caso tratou-se de um "divisor-de-águas". Sofrendo forte contestação de seus

quadros técnicos, bem como de diversos setores da sociedade civil, esse posicionamento foi

internalizado de diversas formas pelos órgãos responsáveis pela atribuição de gerir as UCs

federais, previamente o Ibama, e desde 27 de abril de 2007, o Instituto Chico Mendes de

Conservação da Biodiversidade - ICMBio, criado via Medida Provisória nO366/2007, naquela

data.
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Assim sinaliza o Decreto nO 11.612, de 5 de janeiro de 2008, que cria o Parque

Nacional Mapinguari, no Amazonas, que em seu art. 3° estabelece "como limite da zona de

amortecimento do Parque Nacional Mapinguari a faixa de dez quilômetros em projeção

horizontal, a partir do seu perímetro". Sendo este Decreto posterior à decisão judicial citada,

claramente atende a referida orientação jurídica.

Ainda nesse sentido, algumas Unidades de Conservação já existentes, como o

Parque Nacional Tumucumaque (AP/PA), a e Reserva Biológica do Tapirapé (PA), tiveram

seus Planos de Manejo aprovados via Portarias do Presidente do ICMBio, que em relação

as respectivas ZAs, dispõem que a "Zona de Amortecimento constante neste Plano de

Manejo é uma proposta de zoneamento para o entorno da Unidade de Conservação, que

será estabelecida posteriormente por instrumento jurídico específico". Esta redação,

utilizada em todos os Planos de Manejo finalizados desde o advento do ICMBio, evidencia a

indefinição que paira sobre o correto instrumento para definição das ZAs.

3.2 ZONAS DE AMORTECIMENTO, ÁREAS CIRCUNDANTES E O ENTORNO DAS

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO EM GERAL

3.2.1 O processo de licenciamento ambiental no entorno de Unidades de Conservação

Analisando o citado Decreto de criação do PARNA Mapinguari, observamos que foi

estabelecida uma Zona de Amortecimento equivalente a uma faixa de dez quilômetros. Essa

iniciativa remonta à figura da área circundante, instrumento criado pela Resolução do

Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama nO13, de 6 de dezembro de 1990, sobre

qual fazem-se necessários esclarecimentos frente às suas relações e distinções quanto as

ZAs.

A área circundante determina apenas o limite até onde a gestão da UC pode interferir

nos processos de licenciamento ambiental, conforme dispõe a citada Resolução:

Art. 2°. 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 órgão responsável pela
administração da Unidade de Conservação.

Ainda que intencionada visando o processo de licenciamento ambiental, as áreas

circundantes têm servido de critério inicial para delimitação da ZA, numa fase ou situação

em que os estudos realizados não são suficientes para maior detalhamento desta. Ressalta-

se, porém, que tanto a área circundante quanto a Zona de Amortecimento tem em comum a
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função de proteger as Unidades de Conservação de ameaças e influências negativas.

Enquanto a primeira é relativa apenas ao licenciamento ambiental, pois ao final do processo

de licenciamento, cessa a interveniência da gestão da UC nesse espaço territorial, pois sua

a existência não acarreta em mais outros tipos de interferência nessa faixa, a ZA, por sua

vez, resulta em permanente interveniência quanto ao uso e ocupação do espaço nela

contido. Paralelamente, sugerem ainda alguns autores, como Kinouchi (2010), que as ZAs

fossem aproveitadas como pólos indutores de experimentação e aplicação de práticas

sustentáveis inovadoras, em prol do desenvolvimento regional, sem deixar de estarem estas

em consonância com os objetivos das áreas protegidas que circundam.

As naturezas espaciais e temporais da Zona de Amortecimento são outras diferenças

em relação à área circundante, que é permanentemente fixada em 10 quilômetros. A ZA foi

idealizada para ser resultado de estudos técnicos que refletem a realidade local do entorno

da UC, principalmente quanto a seus aspectos biológicos, sociais, e econômicos, possuindo

cada um desses aspectos sua própria dinâmica, que varia ao longo do tempo.

É derivado dessa percepção que os defensores da definição de ZAs junto do Plano

de Manejo entendem que a mesma poderia ser redefinida, conforme se demonstre

necessário, no mesmo esforço das revisões desses Planos, conforme previstas na Lei do

SNUC, resultando que consideram as Portarias assinadas pelo Presidente do ICMBio

instrumento adequado para a oficialização das ZAs.

De forma oposta, aqueles que questionam a adequação das Portarias para essa

função sustentam a tese de que as limitações impostas pela Zona de Amortecimento

extrapolam a alçada de competência de órgão ambiental, não apenas do ponto de vista

jurídico, mas principalmente em termos de planejamento estratégico socioeconômico da

região na qual se insere.

Tendo como pano de fundo está discussão, o Instituto Chico Mendes instaurou

Grupo de Trabalho - GT interno, no sentido de elaborar proposta de Decreto para

regulamentar "os arts. 2°, 25 e 27 da Lei n°. 9.985, de 18 de julho de 2000, no que concerne

à forma de instituição e à definição do regime jurídico de proteção das zonas de

amortecimento das Unidades de Conservação da Natureza instituídas pela União Federal"

(ICMBio, 2000).

No intuito de sanar algumas incertezas quanto ao tratamento legal dado às áreas

circunvizinhas às UCs, e tendo também como base os resultados do GT acima citado, o

Conama publica sua Resolução nO 428, de 17 de dezembro de 2010, que entre outras

disposições, revoga a Resolução nº- 13/1990, e, portanto, a figura normativa da "área

circundante".

No que tange às áreas do entorno das Unidades de Conservação, e normas de

gestão da ZA, consta dessa Resolução, art. 1°, S2°, que:
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Durante o prazo de 5 anos, contados à partir da publicação desta
Resolução, o licenciamento de empreendimentos de significativo impacto
ambiental, localizados numa faixa de 3 mil metros a partir do limite da UC,
cuja ZA na esteja estabelecida, sujeitar-se-á ao procedimento [de
licenciamento] previsto no caput, com exceção de RPPNs, Áreas de
Proteção Ambiental e Áreas UrbanasConsolidadas.

Adicionalmente, consta do art. 5° da mesma Resolução, que:

Nos processos de licenciamento ambiental de empreendimentos não
sujeitos a EINRIMA, o órgão ambiental Iicenciador deverá dar ciência ao
órgão responsável pela gestão da UC, quando o empreendimento:
I - puder causar impacto direto em UC;
11 - estiver localizado na sua ZA;
111 - estiver localizado no limite de até 2 mil metros da UC, cuja ZA não
tenha sido estabelecida na prazo de até 5 anos a partir da data de
publicação desta Resolução.

Da análise desta Resolução, depreende-se que a função anteriormente cumprida

pelos 10 mil metros da área circundante, qual seja, ser um "recorte territorial", externo ao

limite da própria UC, no qual seus gestores poderiam intervir administrativamente no

processo de licenciamento ambiental, independente da situação em que se encontra a ZA

daquela Unidade, agora passou a ser regulamentado de maneira distinta. Na ausência de

ZA já definida, diminui de 10 para 3 mil metros o espaço onde existe esta possibilidade de

intervenção visando a salvaguarda dos objetivos da UC.

3.2.2 Plantio de organismos geneticamente modificados no entorno de Unidades de

Conservação

Além da situação anteriormente exposta, da relação entre a gestão da Unidade de

Conservação com processos de licenciamento ambiental no seu entorno, ocorre também

outra situação em que atividades produtivas sofrem regulamentação própria devido à

proximidade com UCs, qual seja, o plantio de organismos geneticamente modificados, mais

conhecidos como "transgênicos".

O Decreto nQ 5.950, de 31 de outubro de 2006, ao regulamentar o art. 57-A da Lei do

SNUC, estabelece as "faixas limites para os seguintes organismos geneticamente

modificados nas áreas circunvizinhas às unidades de conservação (...), até que seja definida

a zona de amortecimento e aprovado o Plano de Manejo da unidade de conservação",

sendo estes limites:

"I - quinhentos metros para o caso de plantio de soja geneticamente
modificada (...);
11 - oitocentos metros para o caso do plantio de algodão geneticamente
modificado (...); e
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111- cinco mil metros para o caso do plantio de algodão geneticamente
modificado (...) quando existir registro de ocorrência de ancestral direto ou
parente silvestre na unidade de conservação."

Ressalta-se que os limites de proximidade prevista pelo referido decreto são

significativamente menores do que os dez mil metros anteriormente estabelecidos pela

Resolução Conama nQ. 13/1990, que justificava tal distância visando a proteção dos

ecossistemas existentes no entorno de unidades de conservação. Em que pese o fato de

que desde a publicação desta Resolução em 1990 não foi pacificado entre os órgãos

pertinentes o significado conceitual de "atividades que possam afetar a biota", conforme

constante em dois artigos da referida Resolução, esta norma serviu de base para inúmeras

medidas preventivas quanto à impactos negativos às Unidades de Conservação. Esta

Resolução foi inclusive responsável pela tomada de conhecimento das eventuais ameaças

representadas pelas ditas "atividades que possam afetar a biota" por parte dos gestores das

UCs, que de outra forma não teriam sequer sido comunicados. Com sua revogação, o

universo de eventos no entorno da UC, sujeitos à análise pela gestão da UC, diminui

consideravelmente, o que não quer dizer que os eventos em si diminuam sua ocorrência,

apenas que estes não serão objeto de interveniência, ou mesmo de conhecimento, pelos

gestores de UCs.

3.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE O TEMA

Aqueles que defendem ser a criação de Unidades de Conservação a melhor

estratégia para garantir o "meio ambiente ecologicamente equilibrado" previsto no art. 225

da Constituição Federal, necessariamente devem também reconhecer que aquele espaço

territorial não consegue exercer suas funções, sejam ambientais ou sociais, tampouco

atingir seus objetivos, em total independência dos processos ocorrendo em seu entorno.

Não estando as UCs, portanto, imunes aos eventos externos, pacificou-se ser necessário o

estabelecimento de espaços circundantes aos próprios limites das Unidades, que sirvam de

anteparo à eventos e pressões que possam refletir negativamente nestas. Dois instrumentos

legais intencionados para exercerem esta função, a Zona de Amortecimento e a área

circundante, sofreram revezes consideráveis recentemente.

As ZAs tem sua própria legitimidade questionada quanto ao seu modo de definição,

como exemplificado anteriormente. O passivo existente na elaboração e oficialização dos

Planos de Manejo (somente 99, ou 32%, das 310 UCs federais possuem Planos de
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Manej02), compromete ainda mais a eficácia das Zonas de Amortecimento, o que traz riscos

às próprias UCs.

A figura jurídica das áreas circundantes, que ao longo de 20 anos exerceu papel

complementar e/ou suplementar as ZAs, garantindo algum grau de intervenção pela gestão

da UC nas áreas do seu entorno, foram revogadas pela Resolução Conama nQ.428.

Tendo em vista a situação instalada, é inegável o insucesso do Poder Executivo,

principalmente daqueles responsáveis pela agenda ambiental, para, em conjunto com Poder

Judiciário, discutir, definir e buscar pacificar um entendimento jurídico consensual quanto ao

instrumento adequado para definição das Zonas de Amortecimento de Unidades de

Conservação. Isso acarreta em prejuízo à execução da Política Nacional de Meio Ambiente,

da qual as UCs são componentes fundamentais. Os prejuízos decorrentes dessa situação

extrapolam a seara puramente ambiental, pois geram insegurança jurídica à diversos

setores da sociedade, dentre os quais enfatizamos o setor produtivo. Esse tipo de situação

acaba resultando em desmoralização frente à sociedade da gestão governamental

ambiental como um todo.

O conjunto de situações expostas no presente capítulo, sobre a relação das

Unidades de Conservação com seu entorno, se não esgota o assunto, soma-se àquelas

abordadas nos demais capítulos no sentido de fragilizar o Sistema Nacional de Unidades de

Conservação no cumprimento de seus objetivos, previstos na art. 4Q.da Lei nQ.9.985/2000.

2 Fonte: Coordenação de Planos de Manejo - Diretoria de Unidades de Conservação de Proteção
Integral/ICMBio, em 21.01.2011
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CONCLUSÃO
Iniciamos este ensaio propondo discutir um panorama de vulnerabilidades das

UCs integrantes do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, tendo como

elemento condutor uma questão central, qual seja: são as Unidades de Conservação

brasileiras eficientes instrumentos de conservação ambiental, conforme empregadas

pelo Poder Público? No intuito de melhor abordar o tema, essa questão central foi

desmembrada em duas questões específicas. Recapitulando o conjunto de elementos

abordados ao longo deste ensaio, tornam-se possíveis algumas conclusões quanto ao

assunto:

Questão nO1) Determinado território, que hoje encontra-se contido dentro dos

limites de uma Unidade de Conservação, permanecerá integrando aquela UC no

futuro?

Considera-se que os limites territoriais e categoria de cada Unidade de

Conservação foram estabelecidos com base tanto em estudos técnicos como em

resposta à contextos políticos. Conforme comprovam as situações elencadas no

capítulo 1, são diversos os casos em que as Unidades de Conservação têm seus

limites e categorias questionados, ou mesmo efetivamente alterados, como resultado

de pressões políticas e econômicas antagônicas aos objetivos da UC em questão. O

panorama atual permite prever que as demandas originadas pela agenda energética

serão as protagonistas destas revisões, tendo em vista as recentes adequações

normativas beneficiando a agenda energética em contraposição às Unidades de

Conservação. Mesmo quando as alterações de limites são compensadas com a

ampliação da mesma UC, uma porção de sua extensão territorial, inserida na mesma

por critérios técnicos, sendo portanto de importância para os objetivos daquela UC,

perde sua proteção legal. Pelo mesmo raciocínio, estas mesmas pressões políticas

devem tornar cada vez mais difícil a criação de novas UCs, pelo menos àquelas cuja

localização proposta venha à coincidir com outros interesses.

Questão nO2) Em permanecendo tal território contido numa UC, é garantido

que a biodiversidade ali encontrada será conservada?

O Sensoriamento Remoto é atualmente a principal ferramenta de

monitoramento dos ambientes florestais, por meio de análises que consideram o corte

raso como principal, ou às vezes único, indicador de danos ao ambiente. Nesse

sentido, foram abordadas no segundo capítulo duas formas de degradação, o

empobrecimento da fauna e a extração seletiva de árvores, que não são
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adequadamente identificadas via satélite, ao mesmo tempo em que acarretam em

significativos danos a qualidade dos ambientes naturais. Em que pese as diferentes

realidades de cada UC quanto a estrutura operacional, bem como as diferentes

categorias previstas no SNUC, a extração ilegal de componentes da fauna e flora

ocorrem mesmo dentro de áreas protegidas, sendo incipientes as tentativas

governamentais de quantificação destas modalidades de impacto negativo à

biodiversidade das UCs. Sem esses dados, não é possível medir a eficácia das

medidas para impedir tais danos. Existem ainda evidências que a percepção de

eventuais benefícios quanto a danos ambientais numa localidade em que foi criada

uma UC pode ser devida apenas à transferência dos agentes causadores de

degradação para outras localidades.

Concomitante aos impactos diretos à biodiversidade contida dentro das

Unidades de Conservação, ocorrem também impactos indiretos, resultantes de danos

ambientais nas áreas circundantes às mesmas. No capítulo 3, discute-se a situação

dos instrumentos legais existentes para ordenar a ocupação e uso dos espaços

adjacentes às UCs. Em última análise, tendo em vista a escala espacial em que se

dão as relações naturais nos ecossistemas, relações estas envolvendo tanto territórios

integrantes de UCs como fora destas, permite-se concluir que, não apenas

territorialmente, como também em termos de relações ecológicas, as Unidades de

Conservação cada vez mais se caracterizarão pelo isolamento, cercadas por uma

matriz que ao invés de amortecer os possíveis impactos, atua como fonte adicional

destes.

Diante do conjunto de elementos expostos ao longo deste ensaio, pode se

admitir que o conceito de Unidades de Conservação como instrumento prioritário para

garantir a conservação ambiental tem de ser revisto e readequado. Ainda que

inegavelmente devem compor o rol de instrumentos à disposição do Poder Público,

deve ser empregado com maior parcimônia, pois a tendência ate então vigente de

criar UCs para depois implementá-Ias já começa a demonstrar sinais de desgaste. As

pressões antagônicas ao livre emprego de UCs na gestão pública ambiental, sejam de

ordem política, social ou econômica, cada vez mais tem obtido sucesso em contornar

as restrições impostas pela legislação relacionada à UCs, seja de modo legal, como

no caso da agenda energética, seja ilegalmente, como na caça, pesca e madeireiros.

Num contexto em que a criação de UCs tende a ser cada vez mais difícil, as

que já existem sendo questionadas, e mesmo as que atualmente não se encontram

sob ameaça direta estando cada vez mais isoladas biologicamente numa paisagem
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continuamente degradada, urge ao Poder Público adotar uma estratégia de gestão

ambiental do território que vá além de decretar determinados espaços territoriais como

Unidade de Conservação. Mesmo que essas contassem com toda a estrutura

necessária para sua implementação, as questões abordadas no presente texto levam

a crer que nem assim seriam capazes de deter todas as ameaças que enfrentam. Sem

uma abordagem integrada da paisagem como um todo, seja rural, urbana ou de áreas

ainda não inseridas na economia nacional, que leve em consideração a maioria dos

atributos naturais essenciais ao meio ambiente ecologicamente equilibrado previsto na

Constituição Federal, as Unidades de Conservação serão incapazes de atender

sequer aos seus próprios objetivos.

Sem ter a pretensão de solucionar, em poucas linhas de texto, o complexo

dilema que se impõe ao Poder Público quanto à temática abordada nesse ensaio,

consideramos que a criação de UCs deveria ser o instrumento de emprego prioritário

em duas situações. Primeiro, aquelas localidades únicas do ponto de vista histórico e

cultural, com elevado potencial de uso público, principalmente por meio de atividades

turísticas. A necessidade de manter a integridade do ambiente natural que compõe

determinado conjunto histórico ou cultural, somada a impossibilidade de reproduzir

aquele conjunto em outra localidade, justificaria o estabelecimento de uma área

especialmente protegida. O segundo caso seriam atributos ambientais essenciais para

manutenção de serviços ambientais e processos ecológicos, como áreas contendo os

principais mananciais em escala regional, ou importantes e insubstituíveis locais de

importância para a biota, como criadouros e locais de alimentação. Nestes dois casos,

o estabelecimento de UCs complementaria outros instrumentos de gestão ambiental

do território, como as Reservas Legais e Áreas de Preservação Permanente previstas

no Código Florestal, que por sua vez não seriam capazes de isoladamente conferir o

grau de proteção necessário ao atributo à ser conservado.

Priorizando determinadas situações para estabelecimento de UCs, o Poder

Público poderia otimizar a distribuição de seus recursos para implementação e

funcionamento das mesmas, ou mesmo para execução dos outros instrumentos de

gestão ambiental de que dispõe, de maneira que um complemente o outro no

enfrentamento das pressões que ameaçam a qualidade ambiental do território

nacional. No entanto, a condução recente da gestão ambiental federal tem se dado de

maneira fragmentada, contemplando abordagens sectárias sobre o tema, inclusive

com as UCs sendo geridas por autarquia própria dentro do Ministério do Meio

Ambiente, caminha em outra direção, sem ter demonstrado resultado frente as

vulnerabilidades apontadas neste ensaio.
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