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RESUMO 

A conservação da Mata Atlântica (MA) é prioritária porque a MA é um dos hotspots da 

biosfera. Apresenta uma alta incidência de espécies endêmicas e grande diversidade de 

espécies, muitas das quais são raras e ameaçadas de extinção. A MA possui um histórico 

ininterrupto de degradação ambiental, o mais antigo e contínuo do Brasil. Por outro lado, foi 

na área geográfica abrangida pela MA que ocorreram as primeiras demarcações de áreas 

protegidas no Brasil. A instituição de áreas para conservação na MA vem ocorrendo por mais 

tempo no Brasil. A MA é também muito estudada no âmbito da biologia da conservação, 

sendo que, formalmente, estudos nesse campo do conhecimento tiverem início na década de 

1970. As metodologias para a avaliação, seleção e priorização de áreas para alocação de 

estratégias de conservação, no contexto do Planejamento Sistemático para Conservação 

(PSC), vêm sendo desenvolvidas na Austrália, Inglaterra, África do Sul e América do Norte 

de forma mais intensa principalmente a partir do ano 2000. Realizou-se aqui a revisão 

bibliográfica da atividade de pesquisa, em biologia da conservação, relacionada ao PSC e à 

aplicação de métodos de priorização espacial para conservação na MA Brasileira, incluindo os 

estudos acadêmicos e aqueles realizados por instituições governamentais e não 

governamentais relacionados com a aplicação desses métodos. Nessa busca, enfatizaram-se as 

informações relacionadas às redes de unidades de conservação e à legislação ambiental 

voltada para a conservação da MA Brasileira e a forma como são tratadas e avaliadas essas 

informações nos estudos levantados. É feito o levantamento da legislação brasileira voltada à 

conservação da MA, com vistas a estabelecer pontos de reflexão sobre as implicações dessa 

legislação na conservação da biodiversidade na MA Brasileira. Foram levantados seis estudos 

acadêmicos e dois não acadêmicos, um oriundo de organização não governamental, outro de 

instituição governamental que aplicaram métodos de priorização espacial na Mata Atlântica 

Brasileira. A maior parte desses estudos utilizou - surrogates - da biodiversidade verdadeiros. 

Os estudos acadêmicos utilizaram apenas um tipo de - surrogate - e os estudos não 

acadêmicos utilizaram os dois tipos. A legislação ambiental abordada nesses estudos abrange 

as unidades de conservação e as Áreas de Preservação Permanente (APP), conforme o 

segundo Código Florestal Brasileiro. Existe um amplo repertório de espaços especialmente 

protegidos que poderiam conter redes de áreas prioritárias para alocação de estratégias para 

conservação da biodiversidade permeando esses espaços. Os objetivos de criação das 

unidades de conservação do grupo de categorias de proteção integral, que são tratadas como 

reservas nos estudos levantados, pouco se relacionam com os “surrogates” de biodiversidade, 

utilizados nos estudos. O único estudo que foi realizado com o objetivo de estabelecer áreas 

prioritárias para conservação de forma explicita para criação de unidades de conservação tem 

baixa implementação. A baixa reversão dos estudos que utilizam o PSC e os métodos para 

priorização espacial para conservação na MA Brasileira em ações de conservação é observada 

também na maior parte dos estudos que utilizam essas metodologias. Mudar essa situação é 

extremante importante e mais estudos utilizando o PSC, de forma mais engajada, são 

reevantes para resolver problemas de conservação na Mata Atlântica Brasileira.  

Palavras-chave: Biologia da conservação; Mata Atlântica; Planejamento Sistemático para 

Conservação; Rede de unidades de conservação. 
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ABSTRACT 

Conserving the Atlantic Forest (AF) is a priority because it is a biosphere hotspot. This 

hotspot has one of the highest levels of endemicity in the world as well as high levels of 

species diversity, most of which are rare and currently on the red list. The AF has a history of 

uninterrupted environmental degradation that is the oldest and most continuous in Brazil. On 

the other hand, it was the AF geographical area where the first Brazilian protected areas were 

demarcated. AF is the area where institution of preservation areas has been occurring for 

longer than any other in Brazil. The AF is very much studied in the field of Biological 

Conservation. This field began formally in the 1970s. Only recently, around 2000, the 

improvement of spacial priorization methods (quantitative Methods and computational tools) 

in the context of the Systematic Conservation Planning, has been utilized by researchers and 

managers from governmental and no-governmental institutions. We made a bibliographic 

research of academicals studies, including studies from the Brazilian government and non-

government institutions that have utilized spacial priorization methods from the Systematic 

Conservation Planning approach in the Brazilian Atlantic Forest. In our findings, we have 

stressed the importance of the information within these studies relating to environmental 

legislation and the Brazilian conservation areas and how they are evaluated. We also 

researched Brazilian Atlantic Forest environmental conservation legislation in order to 

determine points of discussion to better understand the implications of this legislation and 

Systematic Conservation Planning studies in the biodiversity conservation implementation in 

six academic and two non academic studies that have used spacial priorization methods for 

Brazilian Atlantic Forest conservation. The true biodiversity surrogates were the most used in 

these studies. Academic studies used only one kind of surrogates and non academic studies 

used two: the true and the indicator-surrogates. The environmental legislation applied on these 

studies is the conservation unit legislation and the second Brazilian Forest Code. There is a 

large selection of specially protected spaces that can represent areas with potential to be used 

as conservation areas. Networks of areas with specific strategies for biodiversity conservation 

could permeate those spaces. In the current context, the conservation units’ creation targets 

have little relation with biodiversity surrogates. The only study carried out with the objective 

of establishing priority areas to explicitly create conservation units has low implementation. 

Low implementation of systematic planning and spatial prioritizing methods is also observed 

in most Brazilian Atlantic Forest conservation studies just like the other studies of this kind 

around the world. Change these situation is a very important mater and more engaged PSC 

studies are relevant to solve conservation problems at Brazilian Atlantic Forest. 

 

Keywords: Atlantic forest; Conservation Areas; Systematic Conservation Planning. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

A Mata Atlântica (MA) é a segunda maior floresta pluvial tropical do continente 

americano (Oliveira-Filho & Fontes 2000). Originalmente, a MA estendia-se de forma 

contínua ao longo da costa brasileira, abrangendo também o leste do Paraguai e o nordeste da 

Argentina, em sua porção sul. No passado, a MA estava distribuída em uma área aproximada 

de mais de 1,5 milhões de km
2
, sendo 92% dessa área no Brasil (Tabarelli et al. 2005). 

A conceituação científica da MA era exclusivamente um assunto de interesse 

acadêmico e diferentes pesquisadores agrupavam formações vegetais com critérios próprios 

(Capobinaco 2001 apud Maciel 2007). A partir da promulgação da constituição federal, ela 

tornou-se uma questão legal e, nesse documento, a MA foi definida como patrimônio 

nacional, o que exigia uma definição clara da sua abrangência (Maciel 2007). O Decreto nº 

6.660, de 21 de novembro de 2008, estabelece essa definição clara da sua abrangência. Esse 

instrumento legal regulamenta os dispositivos da chamada “Lei da Mata Atlântica” (Lei nº 

11.428, de 22 de dezembro de 2006), que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação 

nativa da Mata Atlântica Brasileira (MAB). O primeiro artigo do referido decreto estabelece 

que, de acordo com o "Mapa da Área de Aplicação da Lei nº 11.428, de 2006", está 

contemplada a configuração original das seguintes formações florestais nativas e ecossistemas 

associados: Floresta Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila Mista, também denominada de 

Mata de Araucárias; Floresta Ombrófila Aberta; Floresta Estacional Semidecidual; Floresta 

Estacional Decidual; campos de altitude; áreas de formações pioneiras, conhecidas como 

manguezais, restingas, campos salinos e áreas aluviais; refúgios vegetacionais; áreas de tensão 

ecológica; brejos interioranos e encraves florestais, representados por disjunções de Floresta 

Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Estacional Semidecidual e Floresta 

Estacional Decidual; áreas de estepe, savana e savana-estépica; vegetação nativa das ilhas 

costeiras e oceânicas. Conforme o "Mapa da Área de Aplicação da Lei nº 11.428, de 2006", a 

MA ocupa aproximadamente 15% do território nacional, cobrindo uma área de 1.306.000 km² 

de extensão. 

O conceito de bioma é controverso, uma das acepções para esse conceito esta 

relacionada com a adição das características da fauna à uniformidade fitofisionômica e 

climática, características desta unidade biológica, de fato, sua definição pode variar bastante 

de autor para autor (Coutinho, 2005). Na redação da Lei da MA, o bioma MA não é 

constituído pelas mesmas formações florestais que na redação do Decreto nº 750/1993 

revogado, que trata a MA como Domínio (figura 1). Portanto, ao se tratar da aplicação da 
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legislação brasileira referente à MAB, deve-se considerar a área de aplicação da lei da MA, 

conforme a Lei nº 11.428 que e o Decreto nº 6.660, de 21 de novembro de 2008 que a 

regulamenta (Gonçalves 2009), sendo esta a posição adotada no presente estudo (figura 2). 

 

 

Figura 1 – A área de aplicação da lei da Mata Atlântica Brasileira (Lei nº 11.428, de 2006) 

e a área do Domínio da Mata Atlântica conforme o Decreto nº 750/1993 sobrepostas. 
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Figura 2 – Área de Aplicação da Lei da Mata Atlântica Brasileira (Lei nº 11.428, de 

2006). 

 

Na literatura referente a MA, se percebe a existência de mais de uma acepção sobre a 

região abrangida por esse termo, sendo que boa parte dos autores não deixa claro a que está se 

referindo quando cita a MA (Coutinho 2005). As duas acepções mais frequentemente 

utilizadas poderiam ser entendidas como a "Mata Atlântica Global", que corresponde à sua 

extensão total no Brasil, Argentina e Paraguai (figura 3), e a "Mata Atlântica Brasileira", 

englobando apenas as porções ocorrentes no Brasil (figura 4). A "Mata Atlântica Global" 

corresponde à concepção do "Hotspot Mata Atlântica" (Atlantic Forest Hotspot - Myers et al. 

2000; Mittermeier et al. 2005) e da "Ecorregião Mata Atlântica" (Atlantic Forest Ecoregion + 

Atlantic Dry Forest Ecoregion - Olson et al. 2001). Já a "Mata Atlântica Brasileira" 



15 

 

corresponde ao domínio da Mata Atlântica brasileira e às sub-regiões biogeográficas da Mata 

Atlântica no Brasil (Silva & Casteleti 2003; Ribeiro et al. 2009). 

 

-  

Figura 3 – Acepção da Mata Atlântica Global - Ecorregião da Mata Atlântica - 

Ecorregião da Mata Atlântica seca (Olson et al. 2001) 
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Figura 4 – Acepção da Mata Atlântica Brasileira (Ribeiro et al. 2009). 

 

Segundo Scarano (2002), os diferentes ecossistemas ou comunidades vegetais que 

compõem a MA, sensu lato (Oliveira-Filho & Fontes 2000), estão sob efeito de uma vasta 

gama de condições ambientais. Estes fatores ambientais são responsáveis por criar a elevada 

diversidade de ecossistemas e fitofisionomias que a compõe. Um dos fatores mais importantes 

para essa variação é a extensão latitudinal de 29º observada, que abrange regiões tropicais e 

subtropicais (Ribeiro et al. 2009). A segunda maior fonte de variação é a de elevação, à 

medida que as formações vegetacionais estendem-se desde o nível do mar até 2.800 m, com 

correspondentes gradientes em biodiversidade. Além disso, devido à continentalidade e a 
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diferentes padrões de pluviosidade, as florestas do interior diferem consideravelmente das 

costeiras (Câmara 2003). Estes fatores combinados geram uma grande diversidade de 

paisagens que suportam uma extraordinária biodiversidade. 

Essa grande variedade de fitofisionomias e ecossistemas abrigam uma das maiores 

riquezas biológicos do planeta, abrangendo cerca de 20.000 espécies de plantas, mais de 1.400 

de vertebrados terrestres e milhares de espécies de invertebrados, muitas das quais são 

regional ou localmente endêmicas (Conservação Internacional 2005; Laurance 2009). A flora 

e fauna da MA podem incluir de 1% a 8% do total de espécies do mundo (Silva & Casteleti 

2003). Por outro lado, o seu histórico de degradação é antigo e contínuo (Ayres et al. 2005; 

Tabarelli et al. 2005; Ribeiro et al. 2009). A MA sofreu séculos de exploração madeireira e de 

degradação por agricultura, pecuária, silvicultura e caça (Laurence 2009). Este quadro foi 

agravado pelo fato de que a região abriga mais de 70% de toda a população brasileira, sendo 

que cerca de 80% do PIB brasileiro é gerado nos Estados situados na região da MA (CEPF 

2001). Atualmente, a área abriga os maiores centros industriais e silviculturais do Brasil, além 

dos centros urbanos mais populosos. Como resultado desse longo histórico de perda e 

fragmentação de habitats a cobertura de MAB encontra-se reduzida a, aproximadamente, 11% 

a 16% de sua extensão original, sendo que 80% dos fragmentos restantes são menores que 50 

ha (Ribeiro et al. 2009). Consequentemente, a MA está repleta de espécies ameaçadas de 

extinção. A título de exemplo, 80% das 199 espécies de aves endêmicas da região encontram-

se atualmente ameaçadas de extinção (Laurence 2009). Portanto, sua riqueza biológica, 

exposta ao referido histórico de degradação ambiental, coloca a MA entre as áreas mais 

prioritárias para ações de conservação no mundo, sendo considerada um dos 25 hotspots para 

a conservação da biosfera (Myers et al. 2000; Mittermeier et al. 2005). A MAB já foi 

considerada "the hottest of the hotspots" (Laurence 2009). 

No Brasil, os esforços pioneiros para conservação, na forma de áreas protegidas 

territorialmente demarcadas, ocorreram na área de abrangência da MAB. Onde foi instituída a 

primeira área protegida territorialmente demarcada no país, representada pelas "Florestas da 

Tijuca e das Paineiras", instituídas em 1861, no Rio de Janeiro (Medeiros 2006). Ainda que a 

primeira área protegida do Brasil, citada por muitos autores (Diegues 2001; Cabral 2002; 

Ferreira 2004), seja o Parque Nacional de Itatiaia, essa unidade de conservação foi criada 

posteriormente, em 1937, na MAB. Dois anos depois, em 1939, foram criados os Parques 

Nacionais do Iguaçu e da Serra dos Órgãos, ambos também na MAB. Esses três Parques 

Nacionais foram criados no contexto histórico iniciado pela criação do Parque Nacional de 

Yellowstone, em 1872 (Araújo 2012; Morsselo 2001). As motivações para criação dos 
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Parques Nacionais relacionam-se com as noções de bem público nacional de usufruto 

democrático e com caráter de monumento para a proteção de sítios de grande beleza cênica 

(Runte 1979). 

A evolução do conceito de área protegida iniciada a partir dos primeiros parques 

nacionais deu origem aos sistemas de unidades de conservação, os quais se reproduziram 

mundialmente até a atualidade (Morsello 2001). A evolução das tipologias de áreas protegidas 

(tabela 1) teve origem nos valores recreativos e na proteção de cenários espetaculares, como 

grandes cânions e cascatas inicialmente propostos como objetivos dos parques (Runte 1979). 

Paulatinamente, essas áreas protegidas passaram a ser criadas objetivamente como locais para 

a conservação de espécies, habitats e outros objetivos afetos a uma noção científica 

relacionada à biologia da conservação (Morsello 2001). 

Tabela 1 – Tipologias de Áreas Protegidas associadas ao SNUC e a IUCN  

(Adaptado de MMA 2007b) 

CATEGORIAS IUCN CATEGORIAS SNUC  

Ia – Reserva de Proteção Integral – Área 

manejada principalmente para pesquisa.  

RESERVA BIOLOGICA 

PROTEÇÃO 

INTEGRAL  

ESTAÇÃO ECOLOGICA 

Ib – Área Selvagem – Área protegida e 

manejada principalmente para a proteção 

da natureza 

NÃO HÁ CATEGORIA 

EQUIVALENTE NO SNUC 

II – Parque Nacional - Área protegida e 

manejada principalmente para proteção 

dos ecossistemas e recreação 

PARQUE NACIONAL 

III – Monumento Natural – Área 

protegida e manejada principalmente para 

conservação de aspectos naturais 

específicos 

MONUMENTO NATURAL  

REFÚGIO DE VIDA 

SILVESTRE 

IV – Área de manejo de espécies ou 

habitats – Área protegida com manejo 

ambiental  

ÁREA DE RELEVANTE 

INTERESSE ECOLÓGICO  

USO 

SUSTENTÁVEL 

RESERVA PARTICULAR DO 

PATRIMÔNIO NATURAL 

V – Paisagem Terrestre ou Marinha – 

Área protegida manejada principalmente 

para conservação e recreação em 

paisagens terrestres e marinhas 

ÁREA DE PROTEÇÃO 

AMBIENTAL 

VI – Área de manejo de recursos – Área 

protegida e manejada  

RESERVA EXTRATIVISTA  

RESERVA DE 

DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL  
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Nos Estados Unidos, a aplicação de critérios biológicos e de princípios científicos para 

identificar áreas protegidas começou na década de 1920 (Noss et al. 1999), antecedendo o 

surgimento de um campo de estudo da biologia voltado para a conservação e as referidas 

questões relativas à aplicação de critérios biológicos e de princípios científicos para a 

identificação de áreas para conservação, que se constituí como um campo do conhecimento 

específico batizado como Biologia da Conservação (Soulé 1985). Esse campo de estudo 

começou se diferenciar com uma área de conhecimento escpecífica entre a década de 1960 e 

início da de 1980, por meio do desenvolvimento de algumas questões centrais que nortearam 

o seu desenvolvimento teórico como a teoria de biogeografia de ilhas (Mac Arthur & Wilson 

1963; Mac Arthur & Wilson 1967; Mac Arthur 1972) que tanto influencia até hoje os critério 

para o desenho de unidades de conservação. Outra questão central é a viabilidade 

populacional de espécies (Soulé 1986; Soulé 1987) e a genética da conservação (Schonewald-

Cox et al. 1983). Alguns periódicos já tratavam de assuntos relacionados com essa disciplina 

desde a década de 50, como por exemplo, a revista Koedoe fundada em 1951. Porém, apenas 

a partir da década de 1990 é que surgem os primeiros periódicos especializados em Biologia 

da Conservação vinculados a área de conhecimento proposta em 1985 (Soulé 1985).  

O aumento observado no número de artigos publicados na área da Biologia da 

Conservação vem ocorrendo em vários países, dentre os quais o Brasil, indica um interesse 

crescente de pesquisa nessa área do conhecimento (Grelle et al. 009a). É interessante ressaltar 

ainda que o maior número de artigos publicados em Biologia da Conservação com foco no 

Brasil está relacionado à conservação da MAB, conforme revisão realizada recentemente por 

Grelle e colaboradores (2009a). 

A identificação de áreas prioritárias para a conservação tem se tornado um desafio, 

tendo em vista as rápidas mudanças na distribuição da diversidade global uma vez que a ação 

humana vem acelerando severamente as taxas de extinção das espécies (Pimm et al. 1995). 

Uma forma de reverter essa aceleração é o estabelecimento de áreas protegidas, que ainda é a 

estratégia mais eficaz e menos dispendiosa de conservar populações in situ, além de manter os 

processos e o funcionamento do ecossistema em longo prazo (Loucks et al. 2008; Lawler & 

White 2008; Trindade-Filho & Loyola 2010). Nas primeiras décadas da produção acadêmica 

em Biologia da Conservação, o objetivo de alcançar a máxima diversidade de espécies na 

seleção de áreas para conservação esteve presente em quase todas as publicações (Saetersdal 

et al. 1993). Porém, métodos específicos para seleção de áreas para conservação – 
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territorialmente delimitadas e geograficamente identificadas – passaram a ser criados mais 

recentemente, com o desenvolvimento das geotecnologias (Scott et al. 1991; Sample 1994).  

Inicialmente, foram utilizadas análises de padrões de correlação de riqueza de espécies 

para a seleção de áreas para conservação (Pearson & Cassola 1992). Posteriormente, surgiu o 

critério de complementaridade, que envolve a seleção de novas áreas a serem protegidas com 

elementos diferentes daqueles já representados em unidades de conservação criadas 

(Kirkpatrick 1983). Proposto apenas na década de 1980, o conceito de complementaridade 

tornou-se um marco para a seleção de áreas para conservação, com aplicações desenvolvidas 

por mais de duas décadas (Margules & Pressey 2000; Pressey et al. 1993). Depois desse 

marco, estratégias para a seleção de novas áreas para conservação deixaram de ser baseadas 

na análise dos padrões de correlação entre a riqueza de espécies, dirigindo seu foco para a 

análise dos padrões de congruência espacial de redes de reservas estabelecidas por meio de 

algoritmos de complementaridade e selecionadas para diferentes grupos (Trindade-Filho & 

Loyola 2010). 

No século XXI, cada vez mais as redes de áreas protegidas adquirem importância 

global, dada a crise atual de biodiversidade, em que mais de 35% das espécies estão 

categorizadas como ameaçadas de extinção (SCBD 2010) e, a cada ano, em média 52 espécies 

de mamíferos, aves e anfíbios movem-se para uma categoria mais próxima de extinto 

(Hoffmann et al. 2010). Porém, a eficiência das áreas protegidas em representar os diversos 

atributos da biodiversidade ainda é baixa (Rodrigues et al. 2004), isso porque o 

estabelecimento dessas áreas protegidas antecede o surgimento de ciência específica para esse 

fim e na prática, foi a vontade política e a oportunidade imediata que determinam que essas 

áreas fossem estabelecidas (Lemes et al. 2011). Além disso, os recursos disponíveis para a 

conservação são limitados e os conflitos pelo uso desses recursos crescentes, sendo necessária 

a adoção de estratégias planejadas para sua alocação. Esse reconhecimento levou ao 

surgimento da ciência do Planejamento Sistemático para a Conservação – PSC (Margules & 

Pressey 2000), que visa propor o melhor conjunto de locais para a conservação e manejo da 

biodiversidade dentre aqueles disponíveis, satisfazendo princípios-chave como abrangência, 

adequação, representatividade e eficiência (Wilson et al. 2009). No escopo do PSC foram 

desenvolvidos métodos e técnicas de priorização espacial para a conservação, que são uma 

forma de avaliação de conservação que pode ser utilizada como uma fase técnica dentro do 

modelo operacional mais amplo do PSC, focalizado no planejamento, na implementação e no 

monitoramento de conservação (Margules & Pressey 2000; Margules & Sarar 2007; Pressey 

& Bottrill 2008; Kukkala & Moilanen 2013). Priorização espacial para a conservação é o 



21 

 

processo de identificação de locais prioritários para o investimento em conservação por meio 

de análises espaciais baseadas em dados quantitativos com uma tendência a considerar os 

custos para conservação (Wilson et al. 2009). 

O PSC é um campo da Biologia da Conservação que atualmente tem merecido muita 

atenção e pesquisa (Pinto & Bini 2008; Pressey & Bottrill 2008). O PSC tem em seu escopo 

uma gama de métodos de priorização espacial para a conservação cujas aplicações atualmente 

se diversificaram bastante (Margules & Pressey 2000; Margules & Sarkar 2007; Moilanen et 

al. 2009), originalmente proposto por Margules e Pressey (2000), é um procedimento para 

seleção de reservas definidas dentre as tipologias de áreas protegidas das categorias I a IV 

(tabela 1), conforme o sistema de classificação da União Internacional para a Conservação da 

Natureza (International Union for Conservation of Nature, IUCN 1994). Essas categorias 

restringem usos diretos e estão associadas à conservação de espécies, habitats e locais com 

características únicas. Elas foram as primeiras a serem estabelecidas, influenciadas pelo 

modelo de Yellowstone (primeiro parque nacional), as já citadas restrições a usos diretos 

associadas a elas se baseiam em uma concepção de preservação do ambiente natural - 

pristinity - ou ambiente selvagem - wilderness (Kalamandeen & Gilson 2006). 

O PSC pode tratar de quaisquer sistemas de áreas que possuam função de conservação, 

dependendo da estratégia de conservação a ser priorizada e da modelagem do problema que se 

pretenda tratar (Sarkar 2003, Margules & Sarkar 2007). Desse modo, a priorização pode ser 

feita de forma a incluir as outras categorias menos restritivas da classificação da IUCN, que 

são as categorias V e VI (tabela 1). Assim, espera-se que uma vez que os objetivos, alvos e 

metas de conservação estejam definidos de forma rigorosa e independente da concepção de 

ambiente natural ou ambiente selvagem, as restrições necessárias para conservação da 

biodiversidade poderão ser compatibilizadas com outras formas apropriação dos recursos 

naturais de forma sustentável, associadas ou não a populações indígenas e tradicionais. 

O PSC é uma abordagem estruturada, multidisciplinar e baseada em etapas, visando à 

identificação de áreas para conservação e à definição de estratégias de manejo e de políticas 

públicas, com revisão, quando necessária, em qualquer etapa (Margules & Sarkar 2007). Esta 

abordagem tem três objetivos básicos: i) alcançar a representação adequada de todos os 

componentes da biodiversidade em redes de áreas protegidas (por meio da escolha correta dos 

objetos e metas de conservação); ii) garantir a persistência da biodiversidade no futuro; e iii) 

atingir estes objetivos com o menor gasto de recursos possível. A questão fundamental da 

priorização espacial para a conservação, dentro do PSC, pode ser assim definida (Kukkala e 

Moilanen 2013): como criar um sistema de áreas protegidas que conserve o máximo da 
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biodiversidade de uma região, de suas espécies e habitats (princípio da representação), ao 

mesmo tempo em que englobe diferentes escalas espaciais e níveis de organização 

hierárquicos (princípios de abrangência e representatividade), considerando também esses 

aspectos em longo prazo (princípios de adequação e persistência). No mundo real, nem toda a 

biodiversidade e os ecossistemas podem ser protegidos e, consequentemente, é preciso aplicar 

os princípios de complementaridade e de objetivos econômicos (princípios de eficiência e 

efetividade de custo), para que possamos alcançar soluções eficazes. Devemos assegurar que 

a biodiversidade crítica está devidamente protegida (princípios de insubstitubilidade e custo 

de reposição), mas de forma flexível (princípio de flexibilidade), que permita a 

implementação e integração com as necessidades futuras dos usos da terra conflitantes 

(princípios de vulnerabilidade e ameaça). O PSC inclui, então, a priorização espacial como 

um componente baseado em dados (data-driven) de um processo de colaboração social que 

visa permitir e facilitar a implementação de ações de conservação (Kukkala e Moilanen 

2013). 

O PSC é um modelo operacional para o planejamento e implementação de 

conservação baseado em estágios (Margules & Sarkar 2007; Sarkar & Illoldi-Rangel 2010), 

que em sua descrição original era composto de seis estágios (Margules & Pressey, 2000). 

Posteriormente o modelo operacional do PSC foi expandido para 10 (Sarkar 2005), 11 

(Pressey & Bottrill 2009) e 13 estágios (Sarkar & Illoldi-Rangel 2010). Seguindo a proposta 

de Sarkar & Illoldi-Rangel (2010), o PSC constitui um processo com treze estágios (figura 5).  
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Figura 5 – Os 13 estágios do PSC adaptado de Sarkar & Illoldi-Rangel (2010) e em 

amarelo os seis estágios inicias propostos por Margules & Pressey  (2000). 

 

Os estágios 3, 4, 5, 6, 7 e 8 são os que estão mais fortemente relacionados ao alcance 

da maior representatividade sobre a biodiversidade da região analisada. Os estágios 9, 10 e 11, 

também realizados por meio das ferramentas computacionais para estabelecer o conjunto de 

melhores soluções de redes de áreas que deve ser selecionado para conservação. Nesses 

estágios podem ser utilizados métodos quantitativos e ferramentas computacionais e também 
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são nesses estágios, 3 a 11, que é realizado o acesso à biodiversidade como definido por 

Knight et al. (2008). As maiores dos estudos acadêmicos que utilizam o PCS e os métodos de 

priorização espacial para conservação se concentram nesses estágios (Knight et al. 2008, 

2009). Esses tratamentos de dados são utilizados para se chegar a melhores soluções, que, por 

sua vez, podem ser utilizadas nos estágios 12 e 13, na implementação e monitoramento do 

planejamento em ações de conservação na prática. 

Os métodos de priorização espacial para a conservação, que são utilizados nos estágios 

do PSC, fazem a seleção de cenários de redes de áreas para conservação baseados na 

complementaridade das feições previamente escolhidas para a comparação desses cenários. 

Anteriormente a essa seleção, são realizadas diversas formas de processamento e análise de 

dados (estágio 4 – figura 5) tais como análises de viabilidade populacional (Margules & 

Sarkar 2007; McCarthy 2009) e modelos de distribuição de espécies (Margules & Sarkar 

2007; Elith & Leathwick 2009). Esses métodos de tratamento de dados fornecem subsídios 

para que os diferentes instrumentos computacionais, como o C-Plan (Pressey et al. 2009), o 

ResNet (Sarkar et al. 2009), Marxan e Cluz (Ball et al. 2009) e Zonation (Moilanen et al. 

2005; Moilanen & Kujala 2006, 2008; Moilanen 2007), estabeleçam modelos com os 

melhores cenários das redes de áreas importantes para garantir a representatividade e a 

persistência da biodiversidade. Esses métodos quantitativos e ferramentas computacionais são 

apresentados em detalhe em Moilanen et al. (2009). O desenvolvimento desses instrumentos 

de planejamento para conservação foi motivado pela necessidade de solucionar problemas de 

planejamento para o desenho de redes de áreas protegidas (ou reservas) para conservação da 

biodiversidade (Pressey 1998). Contudo, esse instrumental pode ser utilizado para atender a 

outras ações de planejamento (Pierce et al. 2005; Balmford & Cowling 2006), bem como, no 

estágio 12, podem ser estabelecidas outras estratégias de conservação que não a criação de 

unidades de conservação (Sarkar & Illoldi-Rangel 2010). 

A literatura científica que relaciona a seleção de reservas ao PSC é vasta (Moilanen et 

al. 2009, Pinto & Grelle 2009a), sendo que o grande volume de artigos publicados tem sido 

produzido principalmente nos Estados Unidos e na Austrália (Moilanen et al. 2009). Contudo, 

em recente revisão dos artigos que realizaram a seleção de reservas na América do Sul até 

2008, com vistas a apresentar uma revisão de métodos utilizados, Pinto & Grelle (2009a) 

encontraram apenas 24 artigos, dos quais somente dois realizaram algum tipo de seleção de 

reservas na MAB. 

Knight et al. (2009) observam que a grande maioria dos estudos acadêmicos que 

aplicam técnicas de priorização espacial não reportam e nem resultam na implementação de 
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ações para conservação e também que vem se observando uma progressiva apropriação dessas 

técnicas na literatura não acadêmica, pelas agências de governo e organizações não 

governamentais, para a resolução de problemas explícitos da conservação da biodiversidade. 

Apropriação essa que vem se dando de forma isolada da aplicação observada na literatura 

científica (Prendergast et al. 1999; Hopkinson et al. 2000; Pullin et al. 2004).  

Foi feita, no presente estudo, uma busca dos artigos científicos e estudos publicados 

por organizações não governamentais e pelo governo brasileiro, que aplicaram as técnicas de 

priorização espacial e o PSC para conservação na MAB.  

O primeiro capítulo trata da revisão desses estudos detalhando os métodos utilizados, 

os tipos de dados utilizados, a forma de abordagem da legislação ambiental referente às 

unidades de conservação e outros espaços especialmente protegidos na MAB.  

O segundo capítulo trata da legislação ambiental voltada para conservação da MAB 

através: da revisão dos espaços especialmente protegidos com aplicação legal na MAB, o 

levantamento e comparação dos objetivos de criação das unidades de conservação de proteção 

integral (tabela 1), relacionado-os com os - surrogates - utilizados nos estudos levantados no 

primeiro capítulo e a efetividade de implementação dos resultados de um dos estudos de PSC 

levantados. São citados, no segundo capítulo, os artigos científicos e outras fontes não 

acadêmicas que abordaram essa legislação tratando da base conceitual dessa legislação, das 

questões relacionadas às iniciativas para conservação relacionadas a essa legislação e a 

problemática de sua implementação.  

Na conclusão, é feita uma análise crítica tratando das etapas do PSC que são 

abordadas nos estudos levantados, por consguinte, a aplicação que vem sendo dadas às 

técnicas de priorização espacial para conservação e os seus resultados em ações de 

conservação na MAB. Allguns pontos de reflexão sobre possiveis aplicações do PSC 

relacionadas as informações inerentes à legislação ambiental. É destacada a necessidade de 

ampliação desse campo de conhecimento em um contexto mais abrangente em relação a todas 

as etapas do PSC para subsidiar uma alteração na forma de abordagem das políticas públicas 

para conservação na MAB. 



26 

 

CAPÍTULO 1 

1 REVISÃO DOS ESTUDOS QUE APLICARAM MÉTODOS DE PRIORIZAÇÃO 

ESPACIAL PARA A CONSERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA BRASILEIRA 

1.1 INTRODUÇÃO 

O grande desafio da biologia da conservação é fornecer subsídios para interromper o 

processo de extinção de espécies que vem ocorrendo atualmente (Margules & Sarkar 2007; 

Pimm et al. 1995, 2006). No início da década de 1990, a biodiversidade estava sendo perdida 

e o desenvolvimento de redes de áreas protegidas, em sua maioria, tinha ocorrido de forma ad 

hoc, muitas vezes de maneira oportunística, com locais protegidos devido à sua localização 

especial ou a valores estéticos, sem considerar o seu valor de biodiversidade (Pressey et al. 

1993; Lemes et al. 2011). Em resposta à crise da biodiversidade, foi desenvolvido o 

Planejamento Sistemático para a Conservação - PSC, dirigido a abordar este viés observado 

nas redes de áreas de conservação existentes (Kukkala & Moilanen 2013). Também foram 

desenvolvidos métodos e técnicas de priorização espacial para a conservação, uma forma de 

avaliação de conservação que pode ser utilizada como uma fase técnica dentro do modelo 

operacional mais amplo de PSC, que focaliza no planejamento, na implementação e no 

monitoramento de conservação (Margules & Pressey, 2000; Margules & Sarkar, 2007; 

Pressey & Bottrill, 2008; Kukkala & Moilanen, 2013). Priorização espacial para a 

conservação é o processo de identificação de locais prioritários para o investimento em 

conservação, por meio de análises espaciais baseadas em dados quantitativos (Wilson et al. 

2009). 

O PSC aborda várias questões centrais da Biologia da Conservação e é aplicado à 

priorização de áreas para alocação de estratégias de conservação. Faz uso de protocolos 

específicos para esse fim (Margules & Sarkar 2007). Engloba questões como à priorização de 

locais por seu valor de biodiversidade e se aplica ao planejamento participativo e a 

implementação colaborativa de estratégias, decisões e ações que garantam a sobrevivência e 

conservação da biodiversidade em longo prazo e em um estado de conservação favorável 

(Kukkala & Moilanen 2013). O PSC procura definir, de forma explícita, quais objetos de 

conservação (espécies, ecossistemas, processos ecológicos etc.) são relevantes e quais são as 

metas, ou área mínima necessária, para que estes objetos persistam ao longo do tempo. Busca 

também, proteger uma amostra representativa da biodiversidade regional de forma inteligente, 

identificar áreas prioritárias para conservação, considerando os possíveis conflitos de uso da 
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terra e, dado os limitados recursos disponíveis para conservação, identificar uma solução de 

consenso que apresente a melhor relação custo/benefício, de modo a proteger o máximo de 

objetos de conservação com o mínimo de área protegida. O PSC centra-se na concepção e 

implementação de conservação on-the -ground (Margules & Sarkar 2007, Kukkala & 

Moilanen 2013), ou seja, ações de conservação efetivadas na paisagem.  Este método de 

planejamento oferece ferramentas para otimizar o desenho e a expansão das redes de áreas 

protegidas, buscando identificar  áreas de maior insubstituibilidade e complementaridade 

(Sarkar et al 2006, Pressey et al 2007), bem como minimizar as perdas, considerando também 

a informação espacial sobre a probabilidade de perda de valores ecológicos na paisagem 

(Nicholson et al. 2006, Visconti et al. 2011). Esta abordagem pode aliviar as demandas 

conflitantes (trade- offs) entre ganhos econômicos e perdas ecológicas e melhorar o sucesso 

de conservação, já que maximiza a relação custo/efetividade por meio da minimização da área 

(e, portanto, do custo) necessária para atingir alvos e metas ecológicos definidos a priori 

(Possingham et al. 2006). 

O PSC é amplamente considerado como o paradigma mais influente para identificar e 

colocar sobre proteção áreas prioritárias para a conservação (Margules & Pressey 2000, 

Pressey & Bottrill 2009, Sarkar & Illoldi - Rangel 2010, Kukkala & Moilanen 2013). O PSC 

tem sido descrito como o primeiro “consenso” em Biologia da Conservação (Sarkar 2005). A 

base conceitual fundamental e o processo de PSC remontam à década de 1990 e o seu modelo 

operacional original foi resumido no trabalho seminal de Margules e Pressey (2000). Nos 

últimos 20 anos, as publicações sobre PSC e campos do conhecimento relacionados à 

priorização espacial têm aumentado em volume quase exponencial e também nesse período se 

observa o amadurecimento e a ampliação no escopo das disciplinas envolvidas (Kukkala & 

Moilanen 2013). Adicionalmente, a aplicação de PSC e dos métodos de priorização espacial 

também vem crescendo em estudos não acadêmicos realizados por agências governamentais e 

por organizações não governamentais em várias regiões do globo (Knight et al. 2009). Cabe 

ressaltar, contudo, que apesar da crescente produção acadêmica relacionada à PSC e áreas 

afins, com centenas de artigos publicados, até 2008 apenas 24 artigos trataram de algum tipo 

de priorização espacial para a conservação no continente sul-americano, segundo a revisão de 

Pinto e Grelle (2009a). Tendo em vista o contexto acima apresentado, este capítulo teve como 

objetivo traçar um panorama dos estudos acadêmicos e não acadêmicos que aplicaram algum 

tipo de priorização espacial ou procedimentos associados ao PSC voltados para a seleção de 

novas áreas para conservação na Mata Atlântica Brasileira - MAB. A partir dos estudos 

encontrados, é feita uma análise cienciométrica sobre os seguintes aspectos: ano de 
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publicação, área de abrangência dos estudos, país de vínculo institucional dos autores, 

cobertura taxonômica e - surrogates - de biodiversidade utilizados, objetivos e métodos 

empregados. Também foi feito um relato detalhado sobre os objetivos dos estudos, dos 

métodos aplicados, dos resultados e discussão em cada trabalho encontrado que utilizou a 

legislação ambiental para conservação da MAB em seu conteúdo. Na discussão, é feita a 

contextualização e a revisão desses métodos e verificada a forma de abordagem de cada 

trabalho sobre a legislação ambiental voltada para a conservação da MAB. 

1.2 METODOLOGIA 

Os resultados desse estudo são baseados em dados compilados por meio de protocolos 

de consultas orientadas por palavras-chave em três bases de dados de publicações científicas: 

Web of Science (WoS) do Institute for Scientific Information (ISI – Thomson Scientific, 

Philadelphia), Scopus e Scielo (Scientific Electronic Library Online). A base de dados Scopus, 

indexa mais periódicos do que o ISI; porém, esta atinge publicações mais antigas (Falagas et 

al. 2008; Gavel & Iselid 2008). Já a base Scielo indexa mais periódicos brasileiros; 245, 

seguido pelo Scopus (242) e o Web of Science (133), conforme citação de Abel Packer, um 

dos idealizadores da base Scielo, no portal do bibliotecário na web Page  

(http://portaldobibliotecario.wordpress.com/category/livro-eletronico acessado em dezembro 

de 2013). Estas bases de dados são muito utilizadas em análises cienciométricas e em 

levantamentos bibliográficos (Verbeek et al. 2002; ex. Wilson et al. 2007; Pyšek et al. 2008). 

As buscas por artigos foram realizadas usando a rotina “general search”. Foram 

realizadas buscas usando as seguintes palavras-chave: "Atlantic Forest" AND "conservation 

biology" OR "biodiversity conservation" OR "systematic conservation planning" OR "spatial 

conservation prioritization" OR "conservation prioritization" OR "reserve selection" OR 

"surrogate" OR "nature reserve". Assumiu-se que as buscas utilizando essas palavras-chave 

capturariam uma parte representativa dos artigos importantes para esta avaliação. Aplicando-

se a sintaxe adequada para cada uma das três bases de dados citadas anteriormente, foram 

efetuadas buscas para recuperar artigos ou revisões publicadas até dezembro de 2012. 

Os artigos completos foram obtidos por meio do portal Periódicos Capes, ou obtidos 

diretamente dos autores, por correio ou e-mail, após requisição por e-mail. Os artigos 

completos foram usados para obter as informações de interesse. 

Na ausência de um protocolo específico para buscar os estudos não acadêmicos que 

utilizaram métodos de priorização espacial para a conservação, foi feita uma busca em web 

pages de Organizações Não Governamentais Internacionais e de grande porte que realizam 

http://portaldobibliotecario.wordpress.com/category/livro-eletronico
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estudos para planejamento de ações de conservação baseados em instrumentos da área de 

conhecimento da biologia da conservação (para identificar essas instituições veja Robinson 

2006). Da mesma forma, foi buscada a página da instituição de governo que é o ponto focal 

para a realização e fomento de estratégias para conservação da biodiversidade relacionadas 

com a Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB) no Brasil (Marinoni & Peixoto 

2010). 

As seguintes informações foram retiradas dos estudos acadêmicos que aplicaram 

métodos de priorização espacial para a conservação na Mata Atlântica - MA: ano de 

publicação, periódico de publicação do artigo, região em que o estudo foi realizado, grupos de 

organismos, objetivos do estudo, tipos de dados utilizados, método e programa utilizados, 

extensão da área de estudo, nomes dos autores e coautores e país de vínculo institucional dos 

autores. As mesmas informações foram levantadas dos estudos não acadêmicos, excluindo-se 

as informações sobre periódico de origem, onde indicamos a instituição de origem. 

1.3 RESULTADOS 

PARTE 1 – ESTUDOS ACADÊMICOS 

Excluindo-se as repetições, foram levantados 7.353 artigos na base Web of Science, 

129 na base Scopus e 1113 na base Scielo, no entanto, a maior parte desses trabalhos não 

aplicou métodos de priorização espacial para a conservação na MA. 

Entre os 7.353 artigos que foram encontrados na base Web of Science, apenas 54 

continham em seu título ou abstract as palavras “Atlantic Forest”. Somente um artigo desse 

conjunto de 54 não fez menção a MA Sul Americana, mas sim à Floresta Atlântica localizada 

na costa atlântica da Espanha. Entre os demais 53 estudos, 47 se referiam a MA sul americana 

restrita ao Brasil, ou seja, a MAB. Um artigo tinha como abrangência a MA Sul Americana. 

Um artigo se restringia à porção da MA Sul Americana restrita a Argentina. Um artigo se 

restringia à porção da MA Sul Americana restrita ao Paraguai. Três artigos trataram da MA 

sul americana de forma comparativa em uma escala global de análise (figura 6). Por fim, 

foram levantados cinco artigos que utilizaram os métodos de priorização espacial para a 

conservação na MA (tabela 2). 
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Figura 6 – Resultados da busca na base de dados WEB OF SCIENC 

 

Entre os 130 artigos encontrados na base Scopus, todos continham em seu título ou 

abstract as palavras “Atlantic Forest”; entretanto, 128 tinham como foco a MA Sul 

Americana e os dois artigos restantes se referiram às Florestas Atlânticas Europeias. Desses 

128 artigos levantados que se referiam a MA Sul Americana, 120 tratam da MAB e os oito 

artigos restantes se dividem em três grupos: um grupo dos artigos que tratam da MA sul 

americana numa escala global (três artigos), outro grupo dos artigos que se restringem a 

porção da MA Sul Americana localizada na Argentina (três artigos) e o ultimo grupo dos 

artigos que se restringiram à porção da MA Sul Americana localizada no Paraguai (dois 

artigos) (figura 7). Finalmente, foram levantados sete artigos que utilizaram os métodos de 

priorização espacial para a conservação na MA (tabela 2). 

Número de artigos levantados 7353 

• Artigos que citam Atlantic Forest  54 

• Artigos que não citam Atlantic Forest  7299 

Artigos que citam Atlantic Forest  54 
 

• Atlantic Forest - América do Sul 53 

• Atlantic Forest - Espanha 1 

Artigos que citam Atlantic Forest - América do Sul - total 53 

• Atlantic Forest -Brasil              47 

• Atlantic Forest -Argentina 1 

• Atlantic Forest -Paraguai 1 

• Atlantic Forest - América do Sul 4 
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Figura 7 – Resultados da busca na base de dados SCOPUS 

 

Entre os 1.113 artigos que foram encontrados na base Scielo, apenas 247 continham 

em seu título ou abstract as palavras: “Atlantic Forest” ou “Floresta Atlântica”. A totalidade 

desses artigos tratou da MAB (figura 8), mas nenhum desses artigos utilizou os métodos de 

priorização espacial para a conservação na MA. 

 

Figura 8 – Resultados da busca na base de dados SCIELO 

 

Número de artigos levantados 130 

•Artigos que citam Atlantic Forest  130 

•Artigos que não citam Atlantic Forest  0 

Artigos que citam Atlantic Forest  130 
 

•Atlantic Forest - América do Sul 128 

•Atlantic Forest - Europa                     2 

Artigos que citam Atlantic Forest - América do Sul - total 128 

•Atlantic Forest -Brasil            120 

•Atlantic Forest -Argentina 3 

•Atlantic Forest -Paraguai                2 

•Atlantic Forest - América do Sul 3 

Número de artigos levantados 1113 

•Artigos que citam Mata Atlântica  247 

•Artigos que não citam Mata Atlântica 866 

Artigos que citam Mata Atlântica-  247 
 

•Mata Atlântica- América do Sul 247 

•Mata Atlântica- Europa                     0 

Artigos que citam Mata Atlântica-  - América do Sul - total 128 

•Mata Atlântica- Brasil                 247 

•Mata Atlântica- Argentina      0 

•Mata Atlântica- Paraguai      0 

•Mata Atlântica- América do Sul      0 
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Assim, foram levantados nove artigos que aplicaram métodos de priorização espacial 

para a conservação na MA (tabela 2). Três artigos do conjunto dos nove citados foram 

indexados em ambas as bases; Scopus e Web of Science. Quatro indexados somente na base 

Scopus, dois indexados somente na base Web of Science (tabela 2). Esses nove artigos foram 

publicados em sete periódicos: Biodiversity and Conservation (3), Conservation Biology (1), 

Diversity and Distributions (2), Environmental Conservation (1), Forests (1), Natureza e 

Conservação (1) – (tabela 2). 

Optou-se por excluir os artigos que extrapolaram sua abrangência para além da MAB, 

em função do foco em estudos que, na utilização dos dados, resultados ou na discussão, 

incluíssem a legislação ambiental aplicada à conservação da MAB. Mais especificamente na 

utilização ou citação das unidades de conservação ou outros espaços especialmente protegidos 

conforme a legislação brasileira, em especial a Reserva Legal – RL e a Área de Preservação 

Permanente - APP nos termos das Leis nº 12.651/2012 e nº 4.771/1965 e as áreas de cobertura 

florestal primária ou secundária de acordo com a lei da Mata Atlântica – Lei nº 11.428/2006.  

Assim, foi realizada a leitura e análise integral dos seis artigos que aplicaram métodos 

de priorização espacial para a conservação, mas cuja abrangência da área de estudo limitou-se 

a MAB. Os dados levantados resultantes dessa analise mais detalhada são apresentados na 

tabela 3. Os referidos seis artigos levantados foram publicados em cinco periódicos: 

Biodiversity and Conservation (2), Conservation Biology (1), Diversity and Distributions (1), 

Environmental Conservation (1), Natureza e Conservação (1) – (tabela 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Tabela 2 – Artigos que aplicaram métodos de priorização espacial para a conservação na 

Mata Atlântica 

Referências Periódico Ano 

Base de Dados 
Área de 

Abrangência 
 

Scopus  
 Web of 

Science 
Scielo 

 Izquierdo & 

Clark 
Forests 2012 X   

  

Mata Atlântica 

Argentina 

 Trindade-Filho 

et al. 
B&C* 2012 X X 

  

Mata Atlântica Sul 

Americana 

 

Pinto & Grelle 

Environ. 

Conserv.* 
2012 X   

  

Mata Atlântica 

Brasileira 

 

Felinks et al. 
B&C* 2011   X 

  

Mata Atlântica 

Brasileira 

 

Grelle et al. 
N&C* 2010 X   

  

Mata Atlântica 

Brasileira 

 

Becker et al. 
D&D* 2010 X X 

  

Mata Atlântica 

Brasileira 

 

Pinto & Grelle 
B&C* 2009 X   

  

Mata Atlântica 

Brasileira 

 

Loyola et al. 
D&D* 2007   X 

  

Mata Atlântica Sul 

Americana 

 

Loiselle et al. 

Conserv. 

Biol.* 
2003 X X 

  

Mata Atlântica 

Brasileira 
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Tabela 3 – Artigos que realizaram seleção de cenários de áreas de conservação (seleção de reservas) na Mata Atlântica Brasileira 

 

 
 

 

Referência Periódico

Procedênci

a dos 

Autores

Região 

Estudada

Dados 

Utilizados**
O bjetivos

Método de 

seleção

Resolução 

Espacial 

(grão)***

Extenção

Loiselle et 

al.

Conserv. 

Biol.*

EUA / Brasil 

(São Paulo) / 

Reino Unido

Mata 

Atlântica 

(Brasil)

Cotingidae 

(Aves)

Testar 

diferentes 

métodos de 

modelagem e 

suas implicações 

nos resultados 

de seleção de 

reservas

Algoritmos 

sequenciais 

baseados em 

complement

aridade

Células de 

0,25º'(aprox

imadamente 

27 X 27 

km)

Mata 

Atlântica 

Brasileira

Pinto & 

Grelle
B&C*

Brasil (Rio 

de Janeiro)

Mata 

Atlântica 

(Brasil)

Primatas

Verificar 

eficiência do 

sistema de 

unidades de 

conservação de 

proteção 

integral 

(reservas) para 

conservação de 

primatas

Simulated 

annealing

Células de 

0,25º 

(aproximada

mente 25 x 

25 km)

1884 (? 

1.177.500 

km2)

*E & S (Ecology and Society) ; D&D (Diversity and Distributions); Conserv. Biol. (Conservation Biology); 

B & C (Biodiversity and Conservation); Environ. Conserv. (Environmental Conservation); N&C (Natureza e Conservação).

** Essa informação encontra-se no menor nível de resolução taxonômica que pôde ser identificado no artigo.

*** O grão é a unidade de análise.

****interface do MARXAN para Arc view

2009 SITES****

WORLDMAP2003

Ano Programa
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Tabela 3 - Artigos que realizaram seleção de cenários de áreas de conservação (seleção de reservas) na Mata Atlântica Brasileira 

(continuação) 

 

 

 

 

 

Referência Periódico

Procedênci

a dos 

Autores

Região 

Estudada

Dados 

Utilizados**
O bjetivos

Método de 

seleção

Resolução 

Espacial 

(grão)***

Extenção

Grelle et al. N&C*
Brasil (Rio 

de Janeiro)

Mata 

Atlântica 

(Brasil - Rio 

de Janeiro)

Tipos de 

vegetação

Establecer áeas 

prioritárias para 

conservação 

representativa 

do conjunto das 

fitofisionomias 

que ocorrem no 

estado e 

estabelecer quais 

estão inseridas 

nas unidades de 

conservação de 

proteção 

integral 

(reservas) 

Simulated 

annealing 

Células de 

0,05º  

(aproximada

mente 5 X 5 

km) 

2.306 

células

*E & S (Ecology and Society) ; D&D (Diversity and Distributions); Conserv. Biol. (Conservation Biology); 

B & C (Biodiversity and Conservation); Environ. Conserv. (Environmental Conservation); N&C (Natureza e Conservação).

** Essa informação encontra-se no menor nível de resolução taxonômica que pôde ser identificado no artigo.

*** O grão é a unidade de análise.

****interface do MARXAN para Arc view

SITES****2010

Ano Programa
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Tabela 3 - Artigos que realizaram seleção de cenários de áreas de conservação (seleção de reservas) na Mata Atlântica Brasileira 

(continuação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência Periódico

Procedênci

a dos 

Autores

Região 

Estudada

Dados 

Utilizados**
O bjetivos

Método de 

seleção

Resolução 

Espacial 

(grão)***

Extenção

Becker et al. D&D*

Brasil (São 

Paulo e 

Goiás)/EUA

Mata 

Atlântica 

(Brasil - São 

Paulo)

Anfíbios 

(anuros)

Avaliar a 

eficiencia do 

sistema de 

unidades de 

conservação de 

proteção 

integral do 

estado de São 

paulo em 

relação a 

conservação dos 

anfibios

 Simulated 

annealing 

Hexágonos 

com 1200 

km2

220 

héxagonos

*E & S (Ecology and Society) ; D&D (Diversity and Distributions); Conserv. Biol. (Conservation Biology); 

B & C (Biodiversity and Conservation); Environ. Conserv. (Environmental Conservation); N&C (Natureza e Conservação).

** Essa informação encontra-se no menor nível de resolução taxonômica que pôde ser identificado no artigo.

*** O grão é a unidade de análise.

MARXAN2010

Ano Programa
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Tabela 3 - Artigos que realizaram seleção de cenários de áreas de conservação (seleção de reservas) na Mata Atlântica Brasileira 

(continuação) 

 

 

 
 

 

 

Referência Periódico

Procedênci

a dos 

Autores

Região 

Estudada

Dados 

Utilizados**
O bjetivos

Método de 

seleção

Resolução 

Espacial 

(grão)***

Extenção

Pinto & 

Grelle

Environ. 

Conserv.*

Brasil (Rio 

de Janeiro)

Mata 

Atlântica 

(Brasil)

Primatas 

Avaliar a rede 

de municipios 

em relaçao as 

áreas de 

potencial 

conflito para 

conservação de 

primatas e nos 

municipios 

prioritários 

determina quais 

possuem 

unidades de 

conservaçãod e 

proteção 

integral

Simulated 

annealing

Limites 

municipais

3130 limites 

municipais

B & C (Biodiversity and Conservation); Environ. Conserv. (Environmental Conservation); N&C (Natureza e Conservação).

** Essa informação encontra-se no menor nível de resolução taxonômica que pôde ser identificado no artigo.

*** O grão é a unidade de análise.

2011 MARXAN

Ano Programa
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Tabela 3 - Artigos que realizaram seleção de cenários de áreas de conservação (seleção de reservas) na Mata Atlântica Brasileira 

(continuação) 

 

 

 
 

 

 

Referência Periódico

Procedênci

a dos 

Autores

Região 

Estudada

Dados 

Utilizados**
O bjetivos

Método de 

seleção

Resolução 

Espacial 

(grão)***

Extenção

Felinks et al. B&C*

Alemanha / 

Brasil (São 

Paulo)

Mata 

Atlântica 

(Basil - São 

Paulo)

Anfíbios 

(anuros) e 

pequenos 

mamíferos

Estabelecer 

redes de 

fragmentos 

florestais 

(reservas) que 

seja mais 

eficiente para 

minimizar ou 

interromper o 

processo de 

perda de 

espécies assim 

como estabelcer 

áreas 

prioritárias para 

ações de 

restauração

Simulated 

annealing

20 

Fragmentos 

florestais (2-

275 ha) 

Uma área de 

estudo de 

100 km2 

*E & S (Ecology and Society) ; D&D (Diversity and Distributions); Conserv. Biol. (Conservation Biology); 

B & C (Biodiversity and Conservation); Environ. Conserv. (Environmental Conservation); N&C (Natureza e Conservação).

** Essa informação encontra-se no menor nível de resolução taxonômica que pôde ser identificado no artigo.

*** O grão é a unidade de análise.

MARXAN2011

Ano Programa
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Tratando-se da extensão espacial da área de estudo, três desses seis artigos trataram de 

toda a Mata Atlântica Brasileira (Pinto & Grelle 2009b, 2012; Loiselle et al. 2003), um 

restringiu-se ao estado do Rio de Janeiro (Grelle et al. 2010) e dois restringiram-se ao estado 

de São Paulo (Becker et al. 2010; Felinks et al. 2011) (Figura 9). 

 

Figura 9 – Área de abrangência dos estudos levantados para a MAB 

  

Em relação à resolução espacial do estudo, exceto no artigo de Becker e colaboradores 

(2010), que empregou dois tipos de unidades de planejamento, todos os demais estudos 

utilizaram um único tipo de unidade de planejamento. Quatro artigos utilizaram unidades de 

planejamento de tamanho constante, onde três analisaram células quadradas entre 25 e ~56 

km² (Loiselle et al. 2003; Pinto & Grelle 2009, 2012) e um analisou unidades hexagonais de 

1200 km² (Becker et al. 2010). Três estudos empregaram unidades de planejamento de 

tamanho irregular, definidas pelos limites de bacias hidrográficas (Becker et al. 2010), 

municípios (Pinto & Grelle 2012) ou fragmentos florestais (Felinks et al. 2011) (ver tabela 3). 
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Em termos de autoria e coautoria, 21 autores diferentes publicaram artigos na área 

pesquisada. A maioria desses autores (n = 18) publicou apenas um trabalho, sendo que apenas 

dois autores publicaram mais de um. Todos os estudos levantados têm pelo menos um autor 

com vínculo institucional no Brasil (ver tabela 3). 

Observando-se a utilização de informações sobre biodiversidade no conjunto dos seis 

artigos que realizaram a priorização espacial na Mata Atlântica Brasileira, constatamos que os 

dados referentes às informações sobre espécies foram os mais usados nesses estudos 

levantados (n = 5). Apenas um trabalho utilizou dados de tipos de vegetação como 

informação de biodiversidade (Grelle et al 2010). Todos os demais trabalhos usaram 

informações relativas a espécies (n = 5), sendo que todos utilizaram dados de espécies 

animais de grupos de vertebrados (tabela 3). Quatro estudos utilizaram um único grupo 

taxonômico, ressalvando-se que os mamíferos (especificamente os primatas) foram utilizados 

em dois dos estudos (Pinto & Grelle 2009, 2012), as aves em um estudo (Loiselle et al 2003) 

e os anfíbios em um estudo (Becker et al. 2010). O único estudo que tratou de mais de um 

grupo taxonômico (Felinks et al. 2011) analisou a dinâmica da composição de espécies de 

anfíbios e de pequenos mamíferos (tabela 3). 

Em relação às abordagens de análise, os seis estudos realizaram o processo de seleção 

de reservas por meio de algoritmos sequenciais baseados em complementaridade, cinco dos 

quais usaram o algoritmo simulated annealing (tabela 3). Um dos estudos foi realizado no 

programa WORLDMAP (Loiselle et al 2003) e os demais estudos utilizaram o instrumento 

computacional para realização da seleção de reservas denominado MARXAN (n = 3) ou em 

uma variação do mesmo denominada SITES (n = 2) (tabela 3). 

Analisando como a legislação ambiental para conservação da MAB é abordada, 

somente um artigo não tratou diretamente da legislação (Felinks et al. 2011). Os outros cinco 

artigos abordaram as informações referentes às unidades de conservação e os espaços 

especialmente protegidos nos termos da lei nº 4.771/1965, em especial, figurava a Área de 

Preservação Permanente fortemente vinculada às áreas ripárias. Esses cinco artigos seguem 

detalhados a seguir. 

1.2.1  O QUE FIZERAM OS TRABALHOS REALIZADOS NA MATA 

ATLÂNTICA BRASILEIRA QUE ABORDARAM A LEGISLAÇÃO 

AMBIENTAL QUE SE APLICA A SUA CONSERVAÇÃO 

Pinto e Grelle (2009b) realizaram a avaliação do sistema de unidades de conservação 

de proteção integral da Mata Atlântica Brasileira em relação à sua eficiência para conservação 
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de primatas. Para estabelecer os melhores cenários de redes de áreas prioritárias para 

conservação de primatas, foram considerados três arranjos diferentes: um arranjo 

considerando o sistema de unidades de conservação existente, mas incluindo somente as 

unidades de conservação com áreas maiores de 11.500 hectares capazes de manter populações 

viáveis de Brachyteles hypoxanthus- o muriqui do norte; outro, considerando o tamanho 

médio das unidades de conservação de proteção integral do sistema, incluindo áreas maiores 

que 5.000 hectares, por fim um que não considerou o sistema de unidades de conservação 

previamente existente. Foram utilizados os pontos de registro de ocorrência das seguintes 

espécies: Brachyteles arachnoides, B. hypoxanthus, Callicebus coimbrai, C. melanochir, C. 

nigrifrons, C. personatus, C. barbarabrownae, Callithrix aurita, C. flaviceps, C. geoffroyi, C. 

kuhlii, Cebus flavius, C. nigritus, C. robustus, C. xanthosternos, Leontopithecus caissara, L. 

chrysopygus, L. Rosália e L. chrysomelas. O estudo conclui que o sistema de unidades de 

conservação abrange uma área muito maior que a necessária quando comparado à rede de 

áreas prioritárias que seria a mais eficiente para conservação de primatas. No entanto o estudo 

conclui que o sistema atual não protege a totalidade das espécies endêmicas de primatas 

(resultado do segundo arranjo). Mesmo assim, a manutenção do sistema de unidades de 

conservação atual não deve ser ignorada, uma vez que sua função não é somente conservar as 

espécies de primatas, mas toda a biodiversidade associada à MAB. 

Grelle et al. (2010) realizou a avaliação do sistema de unidades de conservação de 

proteção integral do estado do Rio de Janeiro em relação à sua eficiência para representar os 

tipos de vegetação que ocorrem no estado (análise de lacunas de conservação). Essas unidades 

de conservação de proteção integral são consideradas no estudo como similares às das 

categorias I-IV da IUCN (ver tabela 1). Os alvos de conservação estabelecidos foram 

baseados na abundância (área ocupada) de cada um dos 19 tipos de vegetação que ocorrem no 

estado em cada unidade de planejamento. Os tipos de vegetação utilizados foram os seguintes: 

FODM – Floresta Ombrófila Densa Montana, FODSM – Floresta Ombrófila Densa 

Submontana, FESM – Floreta Estacional Semidecidual Montana, FPIM – Formações 

Pioneiras com Interferência Marinha (vegetação de restinga), FESS – Floresta Estacional 

Semidescidual Submontana, FODTB – Floreta Ombrófila Mista de Terras Baixas, FPIFM – 

Formações Pioneiras com Influência Fluviomarinhas (manguezal), FODAM – Floresta 

Ombrófila Densa Auto-Montana, FPIFL – Formação Pioneira com Influência Fluvial 

(pântanos), FESTB – Floresta Estacional Semidescidual de Terras Baixas, FODA – Floresta 

Ombrófila Densa Aluvial, RAM – Refúgio Auto-Montano (campos de altitude), RM – 

Refúgio Montano (Campos de altitude), RSM – Refúgio Submontano (Campos de Altitude), 



42 

 

SGL – Savana Gramíneo-lenhosa, SF – Savana Florestada, SEF – Savana Estépica Florestada, 

FESA – Floresta Estacional Semidecidual Aluvial e SEGL – Savana Estépica Gramíneo-

Lenhosa, de acordo com Veloso (1992). O resultado gerou uma melhor solução. O sistema de 

áreas para conservação (reservas), que alcançou todos os alvos de conservação para cada 

substitutivo, continha 351 células de planejamento. Essas unidades de planejamento foram 

contabilizadas em relação à sua sobreposição com as áreas das unidades de conservação de 

proteção integral e as Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade (Brasil - MMA 

2007a), que têm como ação a criação de unidade de conservação de proteção integral. Assim, 

23 das 351 células que compreendem a melhor rede de áreas para atingir os alvos de 

conservação coincidem com essas Áreas Prioritárias e pelo menos uma unidade de 

planejamento, com maior riqueza de ecossistemas coincide com o atual sistema de unidades 

de conservação de proteção integral. Nesse sistema, estão representados 15 dos 19 tipos de 

vegetação. O estudo indica a necessidade de criação de unidades de conservação no norte e 

nordeste do estado. 

Becker et al. (2010) identificaram áreas prioritárias para conservação de anfíbios no 

estado de São Paulo. Foram feitas simulações considerando as unidades de planejamento 

inseridas nos limites das unidades de conservação das categorias I-IV da IUCN, indicadas no 

estudo como Parques Nacionais, Estaduais e Estações Ecológicas (ver tabela 1) com áreas 

superiores a 300 hectares, para fazer uma análise da eficiência dessas unidades de 

conservação para todas as espécies de anfíbios e também separadamente para cada grupo de 

espécies, conforme o tipo de reprodução: dependente de ambientes aquáticos e totalmente 

terrestres separados em cinco categorias relativas aos tipos de habitats necessários aos tipos de 

reprodução (água corrente, água parada permanente, água parada temporária e terrestre). O 

Código Florestal (Lei nº 4.771/1965) foi citado na discussão do artigo em função da 

importância das matas ciliares para a conservação das espécies com reprodução dependente 

de ambientes aquáticos. Foram utilizados dados de distribuição de 220 espécies de anfíbios 

(mapa da distribuição da IUCN) e atribuídos diferentes custos em relação à perda de habitat 

necessário aos hábitos reprodutivos dessas espécies (aquáticos e terrestres). Foram utilizadas 

duas unidades de planejamento: hexágonos e bacias hidrográficas. O estudo apresenta 

resultados orientando a localização aproximada das áreas chave para conservação das espécies 

conforme seu tipo de reprodução no estado de São Paulo, e destaca a importância de se 

incluírem características do comportamento das espécies para a elaboração de estratégias de 

conservação embasadas em informação ecológica. 
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Pinto & Grelle (2012) avaliaram a possibilidade de minimizar conflitos na 

conservação de primatas, utilizando a densidade da população humana como indicador de 

ameaça ao grupo. As mesmas informações sobre as mesmas espécies de primatas de Pinto e 

Grelle (2009) foram utilizadas neste estudo. Os limites dos municípios foram utilizados como 

unidade de planejamento. Apenas os municípios com percentuais de áreas de ocorrência de 

Mata Atlântica superiores a 25% foram contabilizados. Dois arranjos de dados foram feitos: 

um estabelecendo o custo em relação à densidade populacional dos municípios; outro, não. 

Ambos resultaram em um conjunto de nove municípios prioritários. Na discussão, foram 

informadas quantas e quais unidades de conservação de proteção integral se inserem em 

quantos desses nove municípios prioritários. O estudo chama à atenção sobre a associação dos 

dados de ocorrência dos primatas com os municípios com alta densidade populacional e 

estabelece a necessidade de novos levantamentos de campo para aprimorar os registros de 

ocorrência desses primatas. 

 

PARTE 2 – ESTUDOS NÃO ACADÊMICOS 

Foram levantados dois estudos que aplicaram métodos de priorização espacial 

vinculados à conservação da biodiversidade e às unidades de conservação: i) estudo oriundo 

da Organização não Governamental WWF (World Wildlife Fund) Brasil: “Visão da 

Biodiversidade da Biorregião Serra do Mar” (Scaramuza 2006); ii) estudo conduzido pelo 

Ministério do Meio Ambiente (MMA), Organização Governamental com competência para 

elaborar estratégias para conservação da biodiversidade em âmbito nacional, denominado: 

“Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade” (Brasil - MMA 2007a). O 

detalhamento desses estudos é apresentado na tabela 4. Os dois estão disponíveis na Internet 

para download nas páginas oficiais das instituições responsáveis por sua elaboração. 

A área de abrangência do primeiro estudo se restringe à “Ecoregião da Serra do Mar” 

que se distribui por sete estados brasileiros. A chamada Ecoregião, correspondia, 

originalmente, aos limites da floresta ombrófila densa nas regiões sul e sudeste do Brasil, 

definidos pelo sistema de classificação de vegetação adotado pelo IBGE em 1988. Entretanto, 

após revisões, foram incluídas as seguintes áreas: (a) região serrana capixaba, (b) o maciço 

florestal da região dos Parques Estaduais (PE) turístico do alto Ribeira (PETAR), Carlos 

Botelho e Intervales e as vertentes orientais da Serra da Mantiqueira e Itatiaia; (c) uma área ao 

sul para que a delimitação da ecorregião coincidisse com as vertentes orientais das escarpas 
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litorâneas nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, (d) os manguezais das regiões 

de Cananéia-SP, Paranaguá-PR e São Francisco do Sul-SC (figura 10). 

 

 

Figura 10 – Abrangênia do estudo não acadêmico: “Visão da Conservação da Ecoregião 

da Serra do Mar” 
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Tabela 4 – Estudos não acadêmicos que realizaram seleção de reservas na Mata Atlântica Brasileira 

 

 

 

 

 

ESTUDO NÃO ACADEMICO ORIUNDO DE ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL

Referência

ORGANIZAÇÃO 

NÃO 

GOVERNAMEN

TAL

Ano
Procedência 

dos Autores
Região Estudada

Dados 

Utilizados
Outros dados/uso

Método 

de 

seleção

Programa

Resolução 

Espacial 

(grão)***

Extenção

Scaramuzza 

et al.
WWF BRASIL

2004-

2011

Brasil 

(Brasília/DF) 

Mata Atlântica 

(Rio Grande do 

Sul, Santa 

Catarina, Paraná, 

Rio de Janeiro, 

São Paulo, Minas 

Gerais e Espirito 

Santo)

Unidades 

fitogeomorfoló

gicas, 9 

espécies

de palmeiras, 

51 de anfíbios 

(sendo 129 

sub-

populações), 

48 de aves e 10 

de mamíferos.

Modelos de Distribuição de 

espécies/realizar análise de 

lacunas para conservação 

dos alvos e estabelecer áreas 

prioriatárias para ações de 

conservação

simulated 

annealing 

MARXAN/

CPLAN

hexagonos 

de 5.000 

hectares

127.411 km2 

Ecoregião da Serra 

do Mar

* Essa informação encontra -se no menor nível de resolução taxonômica que pôde ser identificado no estudo

** O grão é a unidade de análise.
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Tabela 4 - Estudos não acadêmicos que realizaram seleção de reservas na Mata Atlântica Brasileira (Continuação) 

 

 

 

* Essa informação encontra-se no menor nível de resolução taxonômica que pôde ser identificado no estudo 
** O grão é a unidade de análise. 
 

ESTUDO NÃO ACADEMICO ORIUNDO DE ORGANIZAÇÃO GOVERNAMENTAL

Referência
ORGANIZAÇÃO 

GOVERNAMENTAL
Ano Procedencia 

do estudo

Região Estudada Dados Utilizados Outros dados/uso
Método 

de seleção
Programa

Resolução 

Espacial 

(grão)***

Extenção

Brasil
MINISTÉRIO DO 

MEIO AMBIENTE
2007 Brasil 

Brasil - todos os 

biomas (Mata 

Atlântica Brasileira)

Unidades 

fitogeomorfológicas, 

409 alvos de espécies

distribuídos entre os 

grupos taxonômicos da 

seguinte forma:

• Invertebrados (98 spp);

• Peixes (84 spp);

• Anfíbios (13 spp);

• Répteis (15 spp);

• Mamíferos (86 spp);

• Aves (113 spp).

Estabelecer áreas 

prioriatárias para ações de 

conservação

simulated 

annealing 

MARXAN

/CPLAN

hexagonos 

de 6.000 

hectares

Mata Atlântica 

Brasileira (IBGE, 

2004)
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As “Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade” têm abrangência 

nacional, mas o processo de seleção das áreas prioritárias para conservação foi dividido por 

biomas, restringiu-se, portanto, a presente análise à parte do estudo que estabeleceu as áreas 

prioritárias para a MA, que considerou os limites do bioma MA conforme estabelecido pelo 

IBGE (2004a, 2004b) e os encraves de MA que ocorrem em outros biomas. 

Observando-se a utilização de informações sobre a biodiversidade é constatado que os 

dois estudos utilizaram tanto os - surrogates – verdadeiros (true) – dados de espécies como os 

-surrogates – estimadores (estimator) – dados ambientais. O primeiro estudo (estudo da 

WWF) empregou unidades fitogeomorfológicas (dado ambiental) e dados referentes a 120 

espécies diferentes de animais e vegetais (dado de espécies), utilizando a modelagem 

preditiva de distribuição para as espécies e informações sobre distribuição das populações das 

espécies de anfíbios. O segundo estudo (estudo do MMA) usou unidades fitogeomorfológicas 

(dado ambiental) cuja metodologia de determinação difere do primeiro estudo e utilizou dados 

de 409 espécies diferentes de animais (dados de espécies). 

A maior parte das espécies utilizadas nos dois trabalhos foi de animais, entretanto o 

primeiro estudo lançou mão de nove espécies de vegetais enquanto o segundo estudo não fez 

uso de nenhuma espécie vegetal. Essa utilização preponderante de espécies animais se 

concentrou em espécies de vertebrados, 109 no estudo da WWF e 311 no estudo do MMA. 

Neste ultimo estudo foram utilizado 98 espécies de invertebrados e no estudo da WWF não 

foram utilizadas espécies de invertebrados. Entre os vertebrados, as espécies de aves foram as 

mais utilizadas: 48 no estudo da WWF e 113 espécies no estudo do MMA. 

Os dois estudos realizaram o processo de seleção de áreas prioritárias para 

conservação utilizando os seguintes instrumentos computacionais; o MARXAN e o CPLAN 

(tabela 4). Esses estudos são apresentados em um formato de publicação com muito mais 

espaço para detalhamento das etapas e a realização dos mesmos, além de se reportarem à 

realização de oficinas e reuniões com o intuito de fundamentar a sua elaboração e a 

construção das recomendações para sua aplicação o que não se observa os estudos 

acadêmicos. O segundo estudo gerou uma portaria que legalmente subsidia as políticas 

públicas e a legislação que regem as ações de conservação do governo brasileiro em todo o 

território nacional. 

Ambos utilizaram informações sobre o sistema de unidades de conservação brasileira 

considerando as duas categorias, de proteção integral e de uso sustentável, entretanto, no 

tratamento de dados, apenas as Unidades de Conservação de Proteção Integral tiveram os 

hexágonos em seu interior dissolvidos e bloqueados e, portanto, essas unidades de 
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conservação que passaram a representar o sistema de reservas pré existentes a ser 

complementada por cenários de novas áreas. Para as demais Unidades de Conservação e as 

Terras Indígenas, os contornos foram inseridos na base das Unidades de Planejamento, mas os 

hexágonos foram mantidos. Ambos os estudos buscaram cenários de sistemas de áreas 

protegidas com o objetivo de complementar o sistema já existente. 

A elaboração do projeto "Visão da Conservação de Biodiversidade da Ecorregião 

Serra do Mar" se deu no âmbito do Programa para Conservação da Biodiversidade nos Sítios 

do Patrimônio Mundial Natural do Brasil, que tem como função consolidar e promover a 

gestão integrada nos sítios nacionais. Sua finalidade é servir como base de planejamento para 

as ações de conservação do WWF-Brasil nesse território. 

A elaboração e a revisão das "Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade" 

foi um dos desdobramentos da participação do Brasil na Convenção sobre Diversidade 

Biológica – CDB, assinada em 1992. Essa Convenção estabeleceu, como uma das principais 

metas para os países signatários, o estabelecimento e o manejo adequado de um sistema de 

áreas protegidas. O Ministério do Meio Ambiente realizou, entre 1998 e 2000, a primeira 

“Avaliação e Identificação das Áreas e Ações Prioritárias para a Conservação dos Biomas 

Brasileiros”. Desse modo, a indicação de sistemas de áreas prioritárias para a conservação 

estendeu-se para todo o país no final da década de 90. A atualização das áreas prioritárias para 

conservação foi realizada em 2007, a partir da utilização do protocolo de métodos do PSC e a 

nova revisão, que também esta sendo realizada utilizando esse protocolo, esta em andamento 

desde 2013. Como citado anteriormente, é um estudo que fornece subsídios para as políticas 

públicas brasileiras relacionadas à implementação de ações para conservação da 

biodiversidade no país (Brasil – MMA 2007a). 

1.4 DISCUSSÃO 

Analisando os tipos de dados utilizados nos estudos levantados, observa-se que apenas 

um estudo utilizou informações sobre grupos de espécies de invertebrados (Brasil – MMA 

2007a). A maior parte das informações utilizadas foi de vertebrados terrestres: aves, primatas 

e anfíbios (nessa ordem) nos estudos não acadêmicos, e primatas, aves e anfíbios (nessa 

ordem), nos estudos acadêmicos (tabelas 3 e 4). A Biologia da Conservação é vista 

principalmente do ponto de vista macroscópico de grandes organismos (Clark & May 2002). 

Nesse contexto, os diferentes grupos de organismos atraem o interesse humano de forma 

distinta por diferentes razões. 
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Os estudos levantados, seguem a tendência mundial de utilizar mais os dados de 

espécies do que de outros tipos de dados (Pinto & Bini 2008). No entanto, Grelle et al. (2010) 

utilizaram os tipos de vegetação para selecionar reservas e os dois estudos não acadêmicos 

fizeram uso das unidades fitogeomorfológicas. 

Esses dados que serviram como - surrogate - da biodiversidade, indicadores indiretos 

da diversidade biológica a fim de realizar a análise comparativa e, posteriormente, para a 

priorização dos diferentes cenários de sistemas de áreas para conservação, podem ser tratados 

como - surrogates - verdadeiros, ou “true surrogates” - no caso de serem predominatemente 

estabelecidos através de elementos biológicos, tais como: comunidades de aves ou de plantas 

superiores, padrões de ocorrência de espécies ou um grupo taxonômico bem estudado ou  - 

surrogate - estimador - “estimator-surrogates”, estes baseados em dados predominanatemente 

ambientais, como tipos de vegetação ou habitat: domínios ambientais e parâmetros da 

estrutura da paisagem (Margules & Sarkar 2007). Esses - surrogates - podem ser utilizados 

separadamente ou combinados (Margules & Sarkar 2007). Os dois estudos não acadêmicos 

utilizaram a combinação desses tipos de - surrogates. Grelle et al. (2010) utilizaram somente - 

surrogates - estimadores e o restante dos estudos utilizou somente - surrogates - verdadeiros. 

Quanto à forma de utilização dos dados de espécies (surrogates - verdadeiros), 

observou-se: a utilização dos pontos de ocorrência das espécies em três estudos - Pinto e 

Grelle (2009, 2012) e Felinks et al. (2011), a utilização da área de distribuição da espécie 

informada por uma instituição oficial como a IUCN - Becker et al. (2010), por fim, a 

elaboração e utilização de modelos preditivos de distribuição de espécie, com fim de 

estabelecer sua área de ocorrência potencial - Loiselle et al. (2003) e Scaramuzza et al. 

(2006). 

Pinto e Grelle (2009, 2012) usaram pontos de ocorrência de espécie, oriundos de 

coleções de museus que são coletados para outras propostas de uso (taxonomia e sistemática), 

que não o PSC e geralmente as coletas são realizadas em localidades onde os coletores já 

esperavam encontrar a espécie ou em locais acessíveis. Muitos pontos de ocorrência 

acompanham redes de estradas (Nelson et al. 1990). Verifica-se que o uso de pontos de 

ocorrência diminui a probabilidade de erros de comissão e aumenta a confiança na ocorrência 

das espécies nas áreas priorizadas para conservação e aumenta a probabilidade de não se 

cometer o erro do tipo I; considerar que a espécie está presente onde de fato ela não está 

(O’Dea et al. 2006).  

O principal problema da utilização sem tratamento dos dados de pontos de ocorrência 

de espécies é que esse registro é incompleto e sua distribuição é espacialmente irregular 
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(Rondinini et al. 2006)l levando a supervalorização de áreas mais conhecidas. Uma forma de 

lidar com esse problema é tratar esses dados por meio da modelagem preditiva de distribuição 

de espécies (Giannini et al. 2012). 

A modelagem preditiva de distribuição de espécies tem sido amplamente utilizada 

com múltiplos objetivos, dos quais destacamos: a utilização de modelos de distribuição 

potencial de espécies raras ou ameaçadas (Araújo e Williams 2000; Engler et al. 2004), 

avaliação do potencial invasivo de espécies exóticas (Peterson et al. 2003; Peterson & Robins 

2003); os impactos potenciais das mudanças climáticas (Peterson et al. 2002; Oberhauser & 

Peterson 2003; Siqueira & Peterson 2003; Thomas et al. 2004; Araújo et al. 2006; Araújo et 

al. 2007; Wiens et al. 2009). 

Foram levantados na presente revisão sete estudos que aplicaram a modelagem 

preditiva de distribuição de espécies no âmbito da MAB, assim especificados: dois estudos 

que utilizaram a modelagem preditiva de distribuição de espécies no auxílio na determinação 

de áreas prioritárias para conservação no contexto do planejamento sistemático para 

conservação (Loiselle et al. 2003; Scaramuzza et al. 2006), um estudo que fez uso desse 

método para prever impactos de mudanças climáticas na MAB (Colombo & Joly 2010), um 

estudo que empregou o método para avaliação do potencial invasivo de espécies exóticas 

(Loyola et al. 2012), dois estudos que utilizaram o método para conservação de espécies raras 

ou ameaçadas (Dias et al. 2011; Marini et al. 2010), um estudo usou a modelagem para 

comparar cenário de distribuição de espécies em função da disponibilidade de habitat 

esperada caso fosse observada à legislação ambiental (De Barros Ferraz 2012). 

Estimar padrões de distribuição de um taxa é uma das várias opções de tratamento de 

dados que podem torna-los mais apropriados para as análises comparativas do PSC e isso 

pode ser feito relacionando os registros atuais de localização desses taxa com variáveis 

ambientais usando modelos de previsão empíricos como o BIOCLIM, modelos de previsão 

estatísticos como GLMs e GAMs ou métodos do tipo “caixa preta”, como o Maxent 

(Margules & Sarkar 2007), entretanto, é preciso cautela nesse uso , de modo a se evitar erros 

de seleção de sistemas de áreas para conservação que selecionem áreas onde se estime a 

ocorrência desses taxa, mas, que de fato, eles não estão ocorrendo (Loiselle et al. 2003). 

Uma das análises que podem ser feitas, no âmbito do PSC, é o reconhecimento do 

quanto os alvos para conservação vêm sendo alcançados nos sistemas de áreas protegidas 

estabelecidas (Margules & Pressey 2000). Essa tarefa é conhecida como análise de lacunas 

para conservação e pode ser considerada como a pesquisa que verifica a eficiência dos 
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sistemas de áreas protegidas existentes em representar a biodiversidade (Pinto & Grelle 

2009b). 

A análise de lacunas para conservação pode ser realizada na etapa de revisão do 

sistema de áreas para conservação anterior à etapa de priorização de novas áreas com 

potencial para ações de conservação, quando são utilizados algoritmos de priorização 

baseados na complementaridade (Margules & Sarkar 2007).  

Esse tipo revisão sistemática dos sistemas de áreas de conservação tem uma longa 

história e foi base conceitual para o “Gap Analysis Program” desenvolvido nos Estados 

Unidos, que incorporou pesquisas e projetos de desenvolvimento para ações de conservação 

em 48 estados contíguos desse país (Kiester et al. 1996). Esse programa foi baseado nos 

métodos do PSC, cujas primeiras aplicações levaram ao reconhecimento da contribuição dos 

sistemas de áreas de conservação existentes para alvos explícitos que visam à conservação da 

biodiversidade (Kirkpatrick 1983). 

Entre os estudos que realizaram análise de lacunas para conservação na MAB, 

restringindo-se unicamente à representatividade do seu sistema de unidades de conservação 

em relação à conservação de alvos específicos de conservação e desvinculados de uma etapa 

posterior de seleção de reservas, estão: Silva e Dinnouti (2001), Paglia et al. (2004).  

Três estudos revisados aqui realizaram esse tipo de análise como uma etapa preliminar 

à seleção de cenário de sistemas de áreas de conservação (reservas), avaliando a 

representatividade do sistema de unidades de conservação da Mata Atlântica Brasileira e 

apresentaram esses resultados (Grelle et al. 2010; Pinto e Grelle 2009b; Scaramuzza et al. 

2006). 

Grelle et al. (2010), por meio da análise de lacunas para conservação, determinaram 

que, no sistema de unidades de conservação de proteção integral do estado do Rio de Janeiro 

existente, estão representados 15 dos 19 tipos de vegetação que ocorrem no estado. 

Pinto e Grelle (2009b), por meio da análise de lacunas para conservação, 

determinaram que no sistema de unidades de conservação da Mata Atlântica Brasileira 

existente estão representadas 89% das espécies endêmicas de primatas. Assim, esse sistema 

pode ser considerado razoavelmente representativo para biodiversidade de primatas, uma vez 

que não foi desenhado com esse objetivo. 

Scaramuzza et al. (2006) realizaram uma análise de lacunas e identificaram o nível de 

proteção de 202 objetos de conservação conferidos pelo sistema de unidades de conservação 

de proteção integral da Mata Atlântica Brasileira da ecorregião da serra do mar (faixa paralela 

ao oceano atlântico compreendido pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
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Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo). No caso, os 202 objetos de 

conservação foram avaliados segundo três níveis: desprotegido (sem representatividade 

alguma em UC), com proteção parcial (com alguma proteção em UC, mas ainda sem atingir a 

meta) e protegida (com a meta de proteção atingida). O nível de proteção atingido pelos 

objetos de conservação é de 51 % (104 objetos). Aquém das metas, estão 74 objetos (37%) e, 

completamente desprotegidas, 24 (12%). Assim, 84% dos objetos de conservação estão 

representados no sistema de unidades de conservação de proteção integral da MAB restrita à 

ecorregião da serra do mar. 

Esse conjunto de unidades de conservação foi o primeiro a ser estabelecido no Brasil 

(Medeiros 2006; Diegues 2001; Cabral 2002; Ferreira 2004) e, portanto, a maior parte das 

suas unidades de conservação foi criada num contexto tradicional de seleção de áreas para 

conservação, ou seja, sem uma definição a priori de objetivos explícitos, voltado para a 

representatividade dos mesmos nesse conjunto de áreas protegidas (Pressey et al. 1993; 

Pressey 1994); entretanto, os três estudos indicam que, mesmo que criado sem essa intenção a 

priori, associado ao sistema de unidades de conservação da MAB existente ou parte dele 

observa-se uma contribuição significativa para conservação de alvos explícitos para a 

conservação da biodiversidade. 

Uma questão polêmica e que não é abarcada na análise de lacunas, mas que pode ser 

explorada na análise da seleção de cenário de sistemas de áreas para conservação (seleção de 

reservas) é a manutenção de populações viáveis (Gaston et al. 2002; Pressey et al. 2007; Pinto 

e Grelle 2009b; Margules & Pressey 2000). Muitos pesquisadores concordam que a 

persistência deve ser considerada no desenho de sistemas de áreas para conservação (Araujo e 

Williams 2000; Cabeza e Moilanen 2001). Deve-se fazer a seleção de localidades maiores que 

um determinado threshold de tamanho, baseando a seleção dessas localidades no seu potencial 

para manter populações mínimas viáveis em todo o sistema de áreas para conservação 

(reservas) e realizar Análises de Viabilidade Populacional para algumas espécies como 

arranjo, a fim de lidar com a persistência numa escala local (Cabeza e Moilanen 2001). 

Pinto e Grelle (2009b) utilizam os dados de uma Análise de Viabilidade Populacional 

da espécie Brachyteles hypoxanthus - o muriqui do norte (Brito e Grelle 2006), para 

estabelecer diferentes cenários com diferentes tamanhos das unidades de planejamento, 

incluindo, em um dos cenários, as unidades de planejamento com área igual à área mínima 

capaz de manter populações viáveis do muriqui do norte e, portanto, voltado à obtenção de 

cenário de sistemas de áreas para conservação capazes de manter populações viáveis do 

primata. Scaramuzza et al. (2006) estabelece como alvos áreas mínimas que devem ser 
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buscadas para alguns  – surrogates - verdadeiros, visando buscar a persistência desses 

rastreador – surrogates - nos cenários de sistemas de áreas de conservação. Essas áreas 

mínimas são estabelecidas por meio de aproximações estimadas, oriundas de consultas aos 

especialistas. 

Dois estudos avaliaram a capacidade do sistema de unidades de conservação da MAB 

de manter populações viáveis de duas espécies diferentes, utilizando dados de Análise de 

Viabilidade Populacional. Brito et al. (2008) avaliaram a capacidade do sistema de unidades 

de conservação que abrange a áreas de ocorrência da espécie Brachyteles hypoxanthus - o 

muriqui do norte - de manter populações viáveis da espécie. Brito & Grelle (2004) avaliaram 

a capacidade do sistema de unidades de conservação do estado do Rio de Janeiro de manter 

populações viáveis de uma espécie de um pequeno marsupial arborícola - Micoureus 

travassosi. Ambos os estudos indicam a viabilidade desses sistemas de unidades de 

conservação de manter populações viáveis das espécies estudadas. 

A Análise de Viabilidade Populacional demanda um volume grande de dados o que 

torna esse tipo de análise inviável de ser feita para muitas espécies e para grandes escalas de 

tempo e espaço, mas é útil para minimizar a perda iminente de populações de uma espécie 

num escala local e num intervalo de tempo de aproximadamente 50 anos (Margules & Sarkar 

2007). Observa-se que as publicações da literatura nacional, que aplicam esse tipo de análise, 

apresentam uma tendência de aumento no seu número. Os estudos já realizados no Brasil são 

aplicados a apenas 15 espécies, a maior parte delas com ocorrência na MAB (Brito 2009). As 

informações desses estudos já publicados podem ser aplicadas em futuras análises da seleção 

de cenário de sistemas de áreas para conservação com a finalidade de lidar com a questão da 

persistência da biodiversidade num sistema de áreas numa escala local na Mata Atlântica 

Brasileira. 

Foram levantados dois artigos que utilizaram um instrumento computacional 

denominado TAMARIN, destinado a estabelecer sistema de áreas para alocação de estratégias 

voltadas à conservação da biodiversidade (Chomitz et al. 2006; Stoms et al. 2003). 

TAMARIN é um sistema espacial de apoio à decisão que pode ser utilizado para priorização 

espacial das ações de conservação. Esse instrumento computacional visa acessar três critérios 

chave da conservação: representação, redundância e resiliência (Shaffer & Stein 2000 apud 

Stoms et al. 2003), além de incorporar uma variável referente ao custo da terra. Esse sistema 

se presta a avaliar configurações espaciais e valorizar redes de áreas para conservação. 

Aplica-se a áreas muito fragmentadas e densamente ocupadas, como é o caso da MA. Ele 

integra princípios econômicos e de conservação para a elaboração dos cenários. As 
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informações sobre as áreas protegidas podem ser inseridas na base de dados a ser utilizada na 

elaboração desses cenários. 

Os cinco trabalhos de seleção de cenário de sistemas de áreas para conservação 

(seleção de reservas) na MAB, que avaliaram os sistemas de reservas existentes, fizeram suas 

respectivas avaliações utilizando o dado espacializado das unidades de conservação de 

proteção integral (ver tabela 1), como o sistema de reservas existentes (MMA 2007a; Pinto e 

Grelle 2009b; Scaramuzza et al. 2006; Grelle et al. 2010; Becker et al. 2010). Não foram 

incluídas na construção do sistema de reservas existentes nesses estudos, as unidades de 

conservação do SNUC (Lei nº 9.985/2000) que correspondem às categorias de I-IV (ver 

tabela 1) conforme é indicado por Margules e Pressey (2000) quando se referem às áreas 

protegidas que podem ser consideradas como reservas. Essas reservas são estabelecidas 

principalmente para a proteção da biodiversidade, o que inclui tanto ecossistemas, quanto 

espécies e populações, sendo o principal objetivo das reservas a separação dos elementos da 

biodiversidade dos processos que ameaçam sua existência no estado selvagem. Os cinco 

estudos levantados aqui optam por uma abordagem ainda mais restritiva se limitando às 

unidades de conservação de proteção integral do SNUC que correspondem às categorias de I-

III da IUCN (ver tabela 1). 

Pinto e Grelle (2012) também utilizam essa abordagem mais restritiva considerando 

apenas as unidades de conservação de proteção integral passíveis de serem citadas na 

sobreposição dos nove municípios prioritários para conservação dos primatas. 

Essa abordagem mais restritiva não é observada nos estudos que avaliaram a 

capacidade do sistema de unidades de conservação da Mata Atlântica Brasileira de manter 

populações viáveis de espécies (Brito et al. 2008, Brito & Grelle 2004), uma vez que estes 

utilizam todas as categorias de unidades de conservação nas suas análises. 

As categorias de I-IV da IUCN foram as primeiras a serem estabelecidas, 

influenciadas pelo modelo de Yellowstone (primeiro parque nacional), categorizando as áreas 

protegidas como aquelas em que as atividades humanas são restringidas (Kalamandeen & 

Gilson 2006), estando fortemente relacionado com as unidades de conservação de proteção 

integral brasileiras, que são aquelas onde não são permitidos usos diretos, de acordo com a 

Lei nº 9.805/2000. A definição de proteção integral observada no inciso VI do artigo segundo 

da referida lei é o seguinte; “VI - proteção integral: manutenção dos ecossistemas livres de 

alterações causadas por interferência humana, admitido apenas o uso indireto dos seus 

atributos naturais”. A definição de uso indireto no inciso IX do artigo segundo da referida lei 

é o seguinte: “IX - uso indireto: aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição 
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dos recursos naturais”. As Unidades de Conservação de uso sustentável são aquelas onde é 

permitido o uso sustentável dos recursos. A definição de uso sustentável no inciso XI do 

artigo segundo da referida lei é o seguinte; “XI - uso sustentável: exploração do ambiente de 

maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos 

ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma 

socialmente justa e economicamente viável”.  

A dicotomia entre a preservação e a utilização está e sempre esteve presente no 

processo histórico de construção dos modelos de áreas protegidas do início do século XX até 

os dias atuais (Kalamandeen & Gilson 2007). Castro et al. (2006) observam a polarização 

entre as posturas pro natureza (pro-nature) e pro pessoas (pro-people), oriundas de duas 

interpretações da forma como se dá a apropriação dos recursos naturais pelas populações 

humanas. Este último ensaio atenta para o fato de que essa relação, entre populações locais, 

envolvendo a apropriação de recursos e graus de conservação, deveria ser tratada de maneira 

empírica ao invés de ser assumida quase como um dogma. Assim, essa apropriação de 

recursos, que foi interpretada como totalmente deletéria no inicio da construção do discurso 

político para a conservação da biodiversidade, no âmbito dos conceitos ideológicos de 

proteção do ambiente selvagem (wilderness), ou do ambiente natural intocado (pristinity) 

(Kalamandeen & Gilson 2007) vem se alterando a luz das mudanças do pensamento ecológico 

(Pickett et al. 1992) e do reconhecimento de que muitas paisagens naturais biodiversas foram 

influenciadas pelo manejo humano (Willis et al. 2004; Gilson & Willis 2004). 

Adams et al. (2004) sugeriram que se avance além do debate dos dois pontos de vista 

relacionados à conservação e desenvolvimento e, por meio da definição rigorosa dos objetivos 

e prioridades de conservação, se obtenha outra abordagem, independentemente da dicotomia 

entre conservação e desenvolvimento. 

No Brasil, não existem evidências que demonstrem que os diferentes grupos (proteção 

integral e uso sustentável) gerem graus diferenciados de conservação da cobertura florestal, 

sendo mais relevante à crítica em relação aos “parques de papel”, unidades de conservação 

que só foram legalmente instituídas, mas não foram implementadas, independentemente do 

seu grupo (Lucas et al. 2008; Nelson & Chomitz 2011). Aparentemente, a opção feita pelos 

estudos acadêmicos e não acadêmicos levantados aqui pelas unidades de conservação de 

proteção integral é baseada na interpretação legalista relacionada ao maior grau de restrição 

de uso. 

Medeiros (2006) propõe a gestão das diversas tipologias de áreas protegidas de forma 

integrada. Nesse contexto, talvez num cenário futuro, os graus de conservação possam ser 
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estabelecidos após o estabelecimento dos cenários de sistemas de áreas para conservação, 

baseados na definição rigorosa dos objetivos e prioridades de conservação, estabelecendo, 

também, uma relação entre os objetivos de criação dessas áreas, seus atributos e os  – 

surrogates - de conservação dos sistemas que indicaram sua criação. 

Sistemas de áreas de conservação poderiam se adequar às áreas protegidas instituídas e 

aos espaços especialmente protegidos existentes, em um novo paradigma. Nesse cenário, 

áreas com regimes de restrição de uso similares aos de proteção integral poderiam ser 

inseridos nessas áreas protegidas e espaços especialmente protegidos existentes em escalas 

mais adequadas que em unidades de conservação inteiras e por motivações outras que o 

conceito de proteção do ambiente selvagem (wilderness) ou do ambiente natural intocado 

(pristinity) (Kalamandeen & Gilson 2007) que permeia a base conceitual do SNUC (Lei nº 

9.605/2000) e das categorias de I a IV da IUCN.  

Atualmente, as unidades de conservação de proteção integral sofrem de uma 

esquizofrenia legal. A implementação das suas estruturas de gestão, visitação e outras ações 

de manejo, que pressupõem uso direto, é sempre controversa e baseada em diferentes 

interpretações do regulamento. Observa-se baixa aderência com os contextos locais das 

comunidades que residem em seu entorno e, muitas vezes, no seu interior. Também, uma 

tendência de inviabilização da criação dessa categoria de unidades de conservação em um 

processo democrático é notória. As unidades de proteção integral existentes são mais 

frequentemente expostas à flexibilização do seu regime de restrição por meio de ações de 

redefinição de seus limites, alteração de sua categoria para categorias menos restritivas ou, 

ainda, a realização da gestão das mesmas em desacordo com suas prerrogativas legais. 

Nesse contexto, o que se observa atualmente é uma grande distância da situação atual 

em relação a outro cenário de sistemas de áreas para conservação, baseados na definição 

rigorosa dos objetivos e prioridades de conservação. Essa distância a princípio, parece mais 

fácil de transpor no caso da MAB, onde se situa o maior volume de estudos de Biologia da 

Conservação, entretanto, o pequeno número de estudos atrelados ao PSC parece ampliar essa 

distância, tendo em vista que o PSC é um protocolo de procedimentos que se aproxima mais 

das questões relacionadas ao acesso à biodiversidade, por meio de alvos de conservação 

explícitos que estão atrelados ao estabelecimento de uma definição rigorosa dos objetivos e 

prioridades de conservação. Por fim as questões que permeiam os estágios do PSC podem 

contribuir para superação da dicotomia entre proteção integral e uso sustentável, rumo a um 

salto de qualidade na construção democrática da legislação ambiental que trata de áreas 

protegidas e sua execução de forma mais efetiva e eficiente no mundo real. 
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1.5 CONCLUSÃO 

A pesquisa utilizando o protocolo de métodos do PSC na MA ainda é muito recente. 

Ao levantarmos estudos que tratem de algumas etapas desse protocolo (seleção de reservas) 

ou de procedimentos utilizados nessas etapas (modelagem de distribuição de espécies e 

análise de viabilidade populacional), foi identificado um repertório de procedimentos que 

foram aplicados ao processo de escolha de áreas importantes para conservação na MAB. 

Repertório que precisa ser ampliado, tendo em vista o pequeno número de estudos levantados 

quando comparado ao volume de estudos dessa área de conhecimento no resto do mundo, 

principalmente nos EUA, Austrália, Inglaterra e África do Sul. 

A utilização de informações sobre a biodiversidade, de forma direta ou indireta, é 

fundamental em estudos de PSC e ambas são observadas nos estudos levantados. Nesses 

estudos, observa-se a utilização de diferentes tipos de dados, de diferentes unidades de 

planejamento com diferentes resoluções e, na maior parte desses estudos, se observa, a 

avaliação da representatividade da biodiversidade nas unidades de conservação. Nesses 

estudos, os padrões espaciais de biodiversidade são aplicados para aumentar o conhecimento 

necessário para que se possa aprimorar a boa gestão e conservação da MAB, por meio do seu 

sistema de áreas protegidas. 

O uso de informações referentes ao sistema de unidades de conservação da Mata 

Atlântica Brasileira se apresenta numa abordagem muito restritiva, podendo observar a baixa 

utilização de informações espacializadas sobre as unidades de conservação de uso sustentável, 

assim como das outras tipologias de áreas protegidas. O procedimento mais utilizado é a 

seleção de reservas e os estudos levantados são em número reduzido. Nesse contexto, se faz 

necessário o aumento de volume de estudos nessa área e o aprimoramento de suas aplicações 

na Mata Atlântica Brasileira. No contexto dos estudos acadêmicos, a aplicação desses 

métodos, em situações que corroborem as demais etapas do planejamento sistemático para 

conservação, é algo que deveria ser buscado.  

No presente levantamento, observa-se o exercício das várias opções de análise e de 

aplicação de métodos que visam à obtenção dos cenários de áreas para alocação de estratégias 

de conservação, entretanto, não está evidenciado se esses exercícios também resultaram em 

ações de conservação de biodiversidade de fato. Esses estudos parecem se limitar ao 

procedimento de acesso à biodiversidade, isolado do contexto mais amplo referente às várias 

etapas do PSC. 
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Os métodos de priorização espacial para a seleção de áreas para alocação de 

estratégias que objetivam a conservação, podem tratar de outras estratégias para a 

conservação na MAB, como a recomposição de áreas, estabelecimento de corredores e 

formação de mosaicos como de fato se observa no estabelecimento das Áreas Prioritárias para 

Conservação da Biodiversidade do MMA (Brasil – MMA 2007a), contudo, até mesmo esse 

estudo, cujo objetivo final é explicitamente estabelecer regramentos para a execução de 

políticas públicas para conservação da biodiversidade, e, portanto resultar em ações de 

conservação, tem baixa efetividade quando se trata de criação de unidades de conservação 

(capítulo 2). 

Nesse contexto, observa-se um duplo desafio: a ampliação e o aprimoramento dos 

estudos na área de PSC e a busca da sua efetiva aplicação em ações de conservação. Assim 

como, numa interpretação mais ousada dos possíveis desdobramentos da ampliação do 

conhecimento associado ao PSC, uma mudança de paradigma para execução de políticas 

públicas que visam à conservação da biodiversidade no Brasil, em relação à dicotomia entre 

as atuais categorias de unidades de conservação. Sendo que, no contexto da MAB, observa-se 

uma base mais robusta do conhecimento relacionado à Biologia da Conservação. Talvez, essa 

mudança possa ocorrer primeiro na MAB, como aconteceu no estabelecimento das áreas 

protegidas no Brasil. 
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CAPÍTULO 2 

2 A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE NA 

MATA ATLÂNTICA BRASILEIRA – UMA REVISÃO COMENTADA DE 

CONCEITOS, INTENÇÕES E AÇÕES 

2.1 INTRODUÇÃO 

Uma primeira descrição biogeográfica, que muito se aproxima da Mata Atlântica - 

MA – Sensu Stricto (Oliveira-Filho & Fontes 2000), é aquela que corresponde à região 

florística denominada “Dryades” (figura 11), formulada por Von Martius em 1824 (Oliveira-

Filho & Fontes 2000). Von Martius usou nomes de divindades gregas para a divisão botânica 

do primeiro mapa fitogeográfico do Brasil. “Dryades”, especificamente, era a denominação 

dada às divindades que vivem nas árvores (Ab’Saber 2009). Esse primeiro mapa delimitava 

áreas por meio de critérios biológicos referentes à distribuição e descrição de espécies 

vegetais. Ele foi publicado na Flora Brasiliensis em 1858.   

 

 

Figura 11 – Divisão Florística de Vom Martius (IBGE, 2012) 
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Um dos registros de espécies botânicas, publicado na Flora Brasiliensis, motivou a 

proposta de criação da Reserva Biológica de Goethea, cujo objetivo era proteger a espécie 

Pavonia alnifolia (ex-Goethea antifolia). O então gênero Goethea foi descrito em 

homenagem a Goethe e, posteriormente, no ano de 1932, quando da comemoração do 

centenário de morte de Goethe, foi proposta a criação da referida Reserva (Abreu 1957). 

Atualmente, parte da área original da referida proposta de criação da Reserva Biológica de 

Goethea compõe o Parque Municipal Natural Chico Mendes (Figura 12), na cidade do Rio de 

Janeiro (D’Elia 2005). 

 

 

Figura 12 – Localização do Parque Natural Municipal Chico Mendes  

 

 

O processo de acúmulo de conhecimento formal em botânica, mais especificamente 

em taxonomia, e a descrição de espécies vegetais, iniciado pela publicação da Flora 

Brasiliensis, certamente foram fatores decisivos para o estabelecimento do status de hotspot 

dado a MA (Myers 1988; 1990; Myers et al. 2000; Mittermeier et al. 2005), uma vez que um 

dos critérios para o estabelecimento desse status é justamente a alta incidência de espécies 

vegetais endêmicas na MA. 
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A biodiversidade ou diversidade biológica é, conforme a definição da Convenção de 

Diversidade Biológica (CDB, 1992): 

[...] a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre 

outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os 

complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade 

dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas. (Brasil-MMA, 2000). 

A partir da Convenção da Diversidade Biológica (CDB 1992), o termo biodiversidade 

passou a ser amplamente difundido (Lévêque 1999 apud Maciel 2007), tornando-se, inclusive, 

o termo preferido entre os cientistas para tratar de vida selvagem na natureza (Sarkar 1999). E 

esse termo, vida selvagem, esteve fortemente associado a espécies de vertebrados terrestres 

(Weddell 2002), o que, paulatinamente, passou a se referir a todo tipo de espécie selvagem 

(Kalamandeen & Gilson 2007). 

O termo Biodiversidade passou a servir para definir uma amplitude de elementos 

relacionados à vida no planeta, entre elas as espécies vegetais (Barros 2011). O conceito em si 

é muito antigo na literatura acadêmica (Meine et al. 2006), ainda que se atribua muitas vezes 

sua criação a alguns autores contemporâneos (Wilson 1988; Lovejoy 1980; Norse & 

McManus 1980). Seu uso se tornou comum da literatura científica principalmente depois de 

1986, após o Fórum da Biodiversidade realizado em Washington, DC (Meine et al. 2006). A 

construção desse conceito é um acúmulo do conhecimento sobre as espécies, sua diversidade, 

riqueza e as diversas interações entre elas (Hubblell 2001), porém deve-se ter cuidado no seu 

entendimento para não cair no rumo da sua banalização e seu uso indiscriminado (Barros 

2011). 

O que se observa é que a definição do termo pode ser tão complexa quanto se queira. 

Diversos autores apresentam definições que, embora distintas, se assemelham em seu teor 

(Maciel 2007). Em adição a suas definições multifacetadas, surgem vários campos de 

interesse que percebem e compreendem a biodiversidade por diferentes perspectivas, de 

forma que os sistematas, geneticistas, ecólogos, conservacionistas, sociólogos, economistas, 

advogados e políticos, com frequência, delimitam os conceitos de biodiversidade aos 

propósitos de suas respectivas disciplinas ou interesses (Lévêque 1999 apud Maciel 2007). 

Meine et al. (2006) retomam as origens da Biologia da Conservação e estabelecem sua 

relação com a construção do termo biodiversidade. Esse ensaio também estabelece os 

desdobramentos dessa disciplina e a relação existente entre a ética relacionada a ela com as 

origens do movimento do ambientalismo do pós-segunda guerra mundial, seu papel no 

embasamento das leis e políticas relacionadas com a conservação das espécies e a criação das 
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áreas protegidas nos Estados Unidos e globalmente, na construção de tratados internacionais 

voltados para as questões centrais da conservação da biodiversidade. Entretanto, se essa 

relação entre a Biologia da Conservação, o movimento do ambientalismo e a política e a 

gestão ambiental já teve seu ápice com a promulgação da CDB em 1992 e o grande aporte de 

recursos as grandes Organizações Não Governamentais que ligam com questões da Biologia 

de Conservação, parece que existe uma tendência desse campo do conhecimento, fechar-se 

em si mesma, sem conseguir influenciar os tomadores de decisão e o restante da sociedade 

para a importância dos seus objetivos (Robinson 2006). Meine et al. (2006) apontam a falta de 

estudos que estabeleçam a relação entre a Biologia da Conservação e o movimento 

ambientalista de forma mais exata. Robinson (2006) atenta para a incapacidade de intervenção 

da biologia da conservação na política e a gestão ambiental e cita a morte do movimento 

ambientalista como movimento estritamente voltado para a reversão do processo de extinção 

de espécies para conduzir, no seu ensaio, o leitor a refletir sobre a necessidade de uma maior 

aproximação da Biologia da Conservação das questões sociais. Bursztyn & Bursztyn (2012), 

ao tratar do movimento ambientalista, observam que a legislação ambiental é consequência da 

incorporação do movimento ambientalista pelas estruturas de estado e governo, sendo essa 

legislação um dos instrumentos da gestão e regulação do meio ambiente. 

A relação entre a legislação ambiental e a conservação da biodiversidade é tratada pó 

três estudos, utilizando a legislação norte americana, tratando das leis que estabeleceram a 

lista de espécies ameaçadas de extinção, que regulamentaram as atividades de pesca ou de 

regimes de ordenamento de terras públicas neste país (Meine et al. 2006; Keiter 2005; Clark 

1996). O ambientalismo e a legislação ambiental se expandiram globalmente (Bursztyn & 

Bursztyn 2012). Atualmente, a regulação exercida pela legislação ambiental se dá de diversas 

formas. Dentre elas, há o ordenamento territorial preventivo, caracterizado pela delimitação 

de espaços territoriais protegidos que possuem regimes especiais de uso (Bursztyn & 

Bursztyn 2012). No Brasil, a Carta Magna estabelece os espaços territoriais especialmente 

protegidos que englobam um conjunto de tipologias de áreas protegidas, como as unidades de 

conservação (Medeiros 2006). Estas, no Brasil, eram regulamentadas por diversas leis e 

instituições independentemente e passaram a ser regulamentadas por uma normatização única: 

a Lei nº 9.605/2000, Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, que inaugura 

uma visão sistêmica para o arranjo dessas unidades de conservação (Araújo 2012).  

Uma das diretrizes do Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC (Lei nº 

9.605/2000) é a de assegurar que, no conjunto das unidades de conservação, estejam 

representadas amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, 
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habitats e ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, salvaguardando o 

patrimônio biológico. Essa diretriz expressa o desejável estabelecimento de um sistema de 

unidades de conservação que garanta a representatividade e a viabilidade da biodiversidade 

que deve conservar. Essa diretriz é consonante com as metas de Aichi que foram estabelecidas 

na décima reunião das partes da Convenção da Diversidade Biológica em 2010, 

principalmente no que se refere ao objetivo estratégico C: “Melhorar a situação de 

biodiversidade protegendo ecossistemas, espécies e diversidade genética”. A sua meta 11, 

estabelece que, até 2020, pelo menos 17 % de áreas terrestres e de águas continentais e 10 % 

de áreas marinhas e costeiras, especialmente áreas de especial importância para 

biodiversidade e serviços ecossistêmicos, terão sido conservados por meio de sistemas de 

áreas protegidas, geridas de maneira efetiva e equitativa, ecologicamente representativas e 

satisfatoriamente interligadas por outras medidas espaciais de conservação, além de 

integradas em paisagens terrestres e marinhas mais amplas. O protocolo de métodos e os 

conceitos do Planejamento Sistemático para Conservação – PSC (Margules & Pressey 2000; 

Margules & Sarkar 2007; Sarkar & Illoldi-Rangel 2010) são compatíveis com os termos da 

diretriz do SNUC e a referida meta de Aichi, no que se refere ao que essas meta e diretriz 

determinam. Permeiam também a meta, a diretriz e o PSC conceitos como: sistemas de áreas 

protegidas, representatividade, viabilidade, conectividade, assim como o estabelecimento de 

alvos com metas de conservação. 

Nesse contexto, realiza-se, neste capítulo, uma revisão das áreas protegidas e espaços 

especialmente protegidos da Mata Atlântica Brasileira - MAB, obtendo-se uma visão ampla 

das áreas previstas por lei que integram sistemas de áreas protegidas na MAB. Nessa revisão, 

é listada a legislação que trata das áreas protegidas e os conceitos e princípios observados 

nesse conjunto de normas, que encontram respaldo em questões centrais da Biologia da 

Conservação e da Ecologia da Paisagem. São observadas as potencialidades dessas áreas 

protegidas como áreas que propiciam a conservação da biodiversidade e os problemas para a 

efetividade de sua implementação. 

Realiza-se também a comparação - surrogates - da biodiversidade utilizados nos 

estudos levantados no capítulo 1 com os objetivos específicos de criação das unidades de 

conservação de proteção integral do sistema de unidades de conservação da MAB, que 

correspondem às categorias Ia, I e II da IUCN (ver tabela 1). Essas tipologias de unidades de 

conservação foram escolhidas para o levantamento dos objetivos de criação porque são das 

mesmas tipologias que foram utilizadas nos estudos. Outro detalhe que determinou o foco do 

levantamemto dos objetivos de criação das unidades de conservação foi à data de publicação 
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do instrumento legal que as criou. Isso porque após a data da publicação do Decreto nº 4.340 

de 22 de agosto de 2002 a citação dos objetivos de criação das unidades de conservação 

passou a ser obrigatório, conforme o que determina esse ato infralegal. 

É feito o levantamento das unidades de conservação criadas após 2007, quando foram 

instituídas as diretrizes ditadas pelas Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade - 

APCBs (Brasil -MMA, 2007a), estabelecendo, no sistema atual o quanto da intenção 

observada no planejamento oriundo das diretrizes das APCBs (Brasil - MMA, 2007a) tem se 

efetivado em ações de criação de unidades de conservação. 

Finalmente, são feitas considerações referentes aos resultados desse estudo, tratando 

da ideia de se estabelecer uma relação entre objetivos de criação de unidades de conservação e 

os  – surrogates utilizados para mapear atributos da biodiversidade, indicando a possibilidade 

de aproximar o conceito de sistemas de áreas para alocação de estratégias de conservação e as 

estruturas legais de mosaicos e corredores. Observam-se algumas indicações de cenários para 

o futuro, nos quais os sistemas de áreas para alocação de estratégias de conservação poderiam 

extrapolar os sistemas de unidades de conservação e serem planejadas, integradas a um 

repertório de diferentes espaços territoriais protegidos. 

Na primeira parte dos resultados, é realizada a revisão da legislação que estabelece os 

espaços territoriais protegidos, além de se abordar estudos acadêmicos e não acadêmicos que 

trataram sobre esses espaços na MAB. Na segunda parte dos resultados, é apresentado o 

diagnóstico dos objetivos de criação de unidades de conservação da MAB. Por fim, na 

terceira parte dos resultados, são levantadas as unidades de conservação da MAB criadas após 

2007 que foram criadas à luz das diretrizes da portaria das APCBs (Brasil - MMA 2007a) 

para estabelecer um indicativo do grau de efetividade de aplicação do estudo que subsidiou 

essa portaria. 

2.2 METODOLOGIA 

A presente revisão apoia-se em trechos da legislação brasileira, os métodos foram 

centralizados na interpretação técnica e, portanto, literal das leis abordadas. Porém, ressalta-se 

que o trabalho não contemplou análises jurídicas, ainda que, tenha-se empregado noções de 

jurisprudência e de hierarquia legal ao longo da revisão, este não é o foco principal da 

proposta de discussão, mas, sim, o enfoque de questões multidisciplinares sobre a interface 

dessas leis com outras áreas de conhecimento humano, em especial as áreas de conhecimento 

da Biologia da Conservação e a Ecologia da Paisagem. A legislação ambiental que foi 

analisada é aquela que trata dos espaços especialmente protegidos relacionados ao: capítulo 
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do meio ambiente da carta magna, o antigo código florestal (Lei nº 4.771/1961), o novo 

código de conservação da vegetação nativa (Lei nº 12.651/2012), a lei da Mata Atlântica (Lei 

nº 11.428/2006) e o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC - Lei nº 

9.605/2000 e os decretos e outras normatizações de menor nível hierárquico. 

Numa primeira etapa, analisamos e comentamos a legislação que estabelece os 

espaços territoriais protegidos. Assim, realizamos a revisão das outras tipologias e formas de 

estabelecimento de espaços territoriais protegidos e a literatura que se refere a esses espaços 

na MAB. Na segunda etapa, são comparados os objetivos de criação das unidades de 

conservação de proteção integral da MAB com os  – surrogates - utilizados nos estudos 

levantados no capítulo anterior. Na terceira etapa, é tratada a informação referente às unidades 

de conservação criadas depois de 2007, já regidas pela portaria que estabelece as APCBs 

(Brasil - MMA 2007a). Estabelecendo o quanto foi implementado das ações previstas como 

criação de unidades de conservação nas APCBs (Brasil - MMA 2007a).  

A legislação utilizada para revisão realizada na primeira etapa desse estudo, que se 

refere à instituição de espaços territoriais especialmente protegidos e a MAB foi feita nas 

páginas: da Casa Civil da Presidência da República (http://www4.planalto.gov.br/legislacao), 

da Câmara Federal (http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao), do Senado 

Federal (http://www.senado.gov.br/legislacao/), do Ministério do Meio Ambiente e das 

autarquias vinculadas a ele. 

A segunda forma de levantamento da legislação referente ao conjunto dos 

instrumentos legais que delimitam unidades de conservação na MAB, foi baseada no 

levantamento de informação bibliográfica (dados alfanuméricos não espaciais) e de dados 

espaciais (procedimentos de operações espaciais em ambiente de Sistema de Informação 

Geográfica). Os referidos procedimentos de operações espaciais em ambiente de Sistema de 

Informação Geográfica, foram utilizados para efetuar cruzamentos de dados e informações 

espacializadas, utilizando o programa ARCGIS 10.1. Os dados de cruzamento foram os 

seguintes: 

 Delimitação da área de abrangência do presente estudo, que foi definida pelo 

shapefile com o limite da área de aplicação da Lei n° 11.428, de 22 de dezembro 

de 2006, a qual dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma 

Mata Atlântica. O download do arquivo foi efetuado a partir do site oficial do 

Ministério do Meio Ambiente (www.mma.gov.br) em dezembro de 2012; 

http://www4.planalto.gov.br/legislacao
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao
http://www.senado.gov.br/legislacao/
http://www.mma.gov.br/
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 Definição das unidades de conservação da MAB, baseada no shapefile com o 

limite de todas as unidades de conservação brasileiras cadastradas no Cadastro 

Nacional de Unidades de Conservação, que foi utilizado para levantar as 

informações sobre as Unidades de Conservação totalmente sobrepostas à área de 

aplicação da Lei n° 11.428, de 22 de dezembro de 2006. O download do arquivo 

foi efetuado no site oficial do Ministério do Meio Ambiente (www.mma.gov.br) 

em dezembro de 2012. 

Levantamos os objetivos de criação nos instrumentos legais de criação de 52 unidades 

de conservação de proteção integral conforme o SNUC e que correspondem às categorias de I 

a II da IUCN (ver tabela 1) criadas a partir de 22 de agosto de 2002, depois da publicação do 

Decreto nº 4.340 de 22 de agosto de 2002 (ver a introdução desse capítulo) que foram 

consultados na íntegra (APÊNDICE 1). A análise desses objetivos nos instrumentos legais 

permitiu classifica-los em três conjuntos:  

(a) instrumentos legais que não citam objetivos;  

(b) instrumentos legais que não utilizam um texto explícito para apresentar objetivos; e 

(c) instrumentos legais que apresentam seus objetivos de forma explícita. 

Foram analisados apenas os objetivos explícitos nas seguintes categorias:  

(a) espécies (quando foram citadas espécies com seu nome científico) similar a 

rastreador (surrogate) verdadeiro (Margules & Sarkar 2007); 

(b) fitofisionomias similares a rastreador (surrogate) estimador (Margules & Sarkar 

2007); e 

(c) termos gerais que se relacionam com a identificação da biodiversidade (natureza, 

biodiversidade, ecossistemas e outros), sem similaridade com rastreador (surrogate).  

Foram quantificadas as citações dos seguintes termos: “Ecossistemas da Mata 

Atlântica”, “Bioma da Mata Atlântica”, “Remanescentes da Mata Atlântica” e “Mata 

Atlântica”, estabelecendo, dessa forma, um critério de semelhança entre objetivos de criação 

de unidades de conservação e o rastreador (surrogate) da biodiversidade, utilizado nos estudos 

levantados no primeiro capítulo. 

A terceira forma de levantamento de informações tratou do cruzamento da informação 

espacializada do conjunto de unidades de conservação que foram criadas após 2007 com a das 

APCBs (Brasil - MMA 2007a). O levantamento de informação bibliográfica (dados 

alfanuméricos não espaciais) e de dados espaciais (procedimentos de operações espaciais em 

ambiente de Sistema de Informação Geográfica) foi feito da mesma forma que na etapa 

http://www.mma.gov.br/
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anterior. Entretanto, outros dados foram utilizados para esse levantamento, diverso do 

levantamento anterior: 

 Delimitação da área definida pelo shapefile com o limite das APCBs da Portaria 

MMA 2007, restringindo-se as Áreas Novas com ação prioritária de criação de 

unidades de conservação de proteção integral, de uso sustentável ou qualquer 

categoria do bioma MA. O download do arquivo foi efetuado a partir do site oficial 

do Ministério do Meio Ambiente (www.mma.gov.br) em dezembro de 2012; 

 Definição das unidades de conservação da MAB, baseada no shapefile com o 

limite de todas as unidades de conservação brasileiras cadastradas no Cadastro 

Nacional de Unidades de Conservação, criadas depois de 2007, para levantar as 

Unidades de Conservação totalmente sobrepostas às Áreas Prioritárias para 

Conservação da Biodiversidade, acima descrito. O download do arquivo foi 

efetuado no site oficial do Ministério do Meio Ambiente (www.mma.gov.br) em 

dezembro de 2012. 

Foi levantado o número de unidades de conservação criadas depois de 2007, que se 

sobrepõe às APCBs novas com ação prioritária de criação de unidades de conservação de 

proteção integral, de uso sustentável ou qualquer categoria do bioma MA, avaliando a 

congruência entre as unidades de conservação criadas depois de 2007 e as diretrizes 

direcionadas às APCBs para estabelecer, um indicador da efetividade das ações previstas no 

estudo do MMA que utilizou os estágios e métodos do PSC. 

2.3 RESULTADOS 

2.3.1 PRIMEIRA ETAPA – LEGISLAÇÃO COMENTADA QUE ESTABELECE 

OS ESPAÇOS TERRITORIAIS PROTEGIDOS 

Conforme os critérios estabelecidos em Pereira & Scardua (2008) podem ser 

considerados espaços territoriais especialmente protegidos: 1) as unidades de conservação; 2) 

as áreas destinadas às comunidades tradicionais, quais sejam, as terras indígenas e os 

territórios quilombolas; 3) as áreas tombadas; 4) os monumentos arqueológicos e pré-

históricos; 5) as áreas especiais e locais de interesse turístico, destinados à prática do 

ecoturismo; 6) as reservas da biosfera; 7) os corredores ecológicos; 8) as zonas de 

amortecimento; 9) os espaços protegidos constitucionalmente como patrimônio nacional que 

são: a Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, a Zona Costeira e o Pantanal 

http://www.mma.gov.br/
http://www.mma.gov.br/
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Mato grossense; 10) as áreas de proteção especial, destinadas à gestão ambiental urbana; 11) 

os jardins botânicos; 12) os hortos florestais; 13) os jardins zoológicos; 14) as terras devolutas 

e arrecadadas, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais; 15) as áreas de preservação 

permanente e as reservas legais, previstas no Código Florestal; 16) os megaespaços 

ambientais protegidos pelas seguintes normas internacionais: a Convenção das Nações Unidas 

sobre o Direito do Mar, o Tratado da Bacia do Prata, o Tratado de Cooperação Amazônica, a 

Convenção Relativa a Zonas Úmidas de Importância Internacional e a Convenção Relativa à 

Proteção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural. 

Esse estudo se restringe a apresentar a base legal que afeta a conservação da MAB na 

forma dos seguintes espaços especialmente protegidos: unidades de conservação - UC, os 

mosaicos, os corredores, a reserva da biosfera - RB, as áreas interditadas pela lei da MA, a 

MA, a área de preservação permanente – APP - e a reserva legal - RL. É apresentada a 

legislação levantada em ordem hierárquica. Primeiramente é apresentada a Constituição 

Federal de 1988, seguindo-se pelas leis federais e terminando com outros regulamentos 

relacionados a cada um dos espaços especialmente protegidos citados anteriormente. São 

citados as seguintes normatizações: (i) a lei da Mata Atlântica e outras normas infralegais que 

a regulamentam, (ii) Os Códigos Florestais e os espaços territoriais especialmente protegidos 

associados a eles: APP e RL, (iii) a lei que institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação, os decretos que a regulamentam e os espaços territoriais especialmente 

protegidos associados: unidades de conservação, os mosaicos, os corredores, a RB. 

2.3.1.1 A Constituição Federal de 1988 (CF/88) 

A Constituição Federal de 1988 (CF/88) determina que a Mata Atlântica passa a ser 

objeto de proteção especial como um patrimônio comum dos brasileiros. No capítulo do meio 

ambiente, o status especial da Mata Atlântica é citado no artigo 225, parágrafo IV. Também a 

obrigação do poder público de estabelecer espaços territorialmente protegidos é estabelecida, 

nesse artigo, no inciso III do seu primeiro parágrafo. Transcreve-se abaixo o artigo em 

questão: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações. 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

I – preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 

ecológico das espécies e ecossistemas; 
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II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 

fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; 

III – definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão 

permitidas somente por meio de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 

integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 

[...] 

VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem 

em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os 

animais à crueldade. 

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 

§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal 

Mato-grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, 

na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio 

ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. 

Partindo do que fundamenta a CF/88, a Mata Atlântica passa a ser um patrimônio 

nacional e ter um regime diferenciado de uso, ou seja, passa a estar protegida. 

2.3.1.2 A Lei Federal nº 11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica) e o Decreto nº 6.660/2008 

A Lei Federal nº 11.428/2006 (lei da Mata Atlântica) e o Decreto nº 6.660/2008 

regulamentam o regime especial de proteção do referido patrimônio. Anteriormente a essa lei, 

foram instituídos os Decretos n° 99.547/1990 e n° 750/1993 ambos revogados. Esses 

instrumentos legais têm em comum determinar os graus de imunidade à vegetação primária e 

secundária nos estágios inicial, médio e avançado de regeneração. Por sua vez, as normas que 

tratam dos critérios para o enquadramento da vegetação como primária ou secundária, em 

grau de regeneração que restrinja seu uso, encontram-se na Resolução nº 388, de 23 de 

fevereiro de 2007, onde estão listadas outras resoluções convalidadas por essa regra que trata 

dos critérios de enquadramento da vegetação para todos os estados de abrangência da MAB. 

Ditt et al. (2008) apresentam métodos para a identificação e a espacialização de áreas 

protegidas pela lei da Mata Atlântica no estado de São Paulo e discutem alguns aspectos 

relacionados à ambiguidade da interpretação da lei na determinação dos estágios de 

regeneração, a relação entre estes e a forma como se dão as suas sucessões nas Florestas 

Tropicais. As constatações desse estudo inferem que essa classificação de estágios primários e 

secundários é inadequada à conservação dos diversos processos ecológicos dessas florestas. 

A lei da Mata Atlântica, em seu artigo décimo primeiro, estabelece imunidade à 

vegetação primária e secundária nos estágios inicial, médio e avançado de regeneração: 
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Art. 11. O corte e a supressão de vegetação primária ou nos estágios avançado e 

médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica ficam vedados quando: 

I - a vegetação: 

a) abrigar espécies da flora e da fauna silvestres ameaçadas de extinção, em 

território nacional ou em âmbito estadual, assim declaradas pela União ou pelos 

Estados, e a intervenção ou o parcelamento puserem em risco a sobrevivência dessas 

espécies; 

b) exercer a função de proteção de mananciais ou de prevenção e controle de erosão; 

c) formar corredores entre remanescentes de vegetação primária ou secundária em 

estágio avançado de regeneração; 

d) proteger o entorno das unidades de conservação; ou 

e) possuir excepcional valor paisagístico, reconhecido pelos órgãos executivos 

competentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA. (BRASIL, 

2006a). 

As condições estabelecidas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, muito se aproximam com 

os objetivos das unidades de conservação extraídas dos seus instrumentos de criação listadas 

nesse estudo (Apêndice A). Assim a lei da Mata Atlântica estabelece indiretamente áreas que 

deveriam exercer funções de conservação da biodiversidade semelhantes a unidades de 

proteção integral. Esses espaços são protegidos constitucionalmente como patrimônio 

nacional em áreas protegidas pela lei da Mata Atlântica, tratando-os de espaços territoriais 

especialmente protegidos. 

2.3.1.3 Os Códigos Florestais 

O primeiro Código Florestal Brasileiro foi instituído pelo Decreto nº 23.793, de 23 de 

janeiro de 1934 (Andrade e Silva 2003). Esse decreto classificou as florestas em protetoras, 

remanescentes, modelo e de rendimento. O conceito de florestas protetoras tinha a 

preocupação não somente com a preservação da vegetação nativa, mas também com a 

conservação do regime das águas e de espécies da fauna, bem como na proteção contra 

erosão, entre outros aspectos. Essas se assemelham conceitualmente às Áreas de Preservação 

Permanente (APPs), no entanto, o Decreto não estabelecia as distâncias mínimas para a 

proteção dessas áreas. 

O segundo Código Florestal, a Lei Federal nº 4.771/1965, criou dois importantes 

institutos: Áreas de Preservação Permanente (APPs) e, posteriormente, após alteração feita em 

1989, áreas de Reserva Legal (RL). As APPs foram estabelecidas nos artigos 2º e 3º e a RL 

foi estabelecido no artigo 16º. O artigo 2º sofreu alterações e regulamentações ao longo do 

tempo. Em 1985, a Resolução CONAMA 4 instituiu parâmetros para delimitação das APPs 
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de reservatórios, nascentes e veredas, topos de morro e linhas de cumeada, restinga e bordas 

de tabuleiro ou chapadas. Em 1986, a Lei nº 7.511 altera as larguras das faixas 

correspondentes a APPs de curso d'água. Em 1989, por meio da Lei nº 7.803, novamente são 

alteradas as larguras das faixas correspondentes a APPs de curso d'água. Importante destacar 

que esta Lei nº 7.803/1989 fez uma modificação bastante significativa no artigo 2º, alínea a, 

determinando, a partir de então, que a faixa marginal dos cursos d’água fosse medida a partir 

do seu nível mais alto, isto é, a partir do seu leito maior sazonal. 

A definição legal da APP, que foi estabelecida pela Lei Federal nº 4.771/1965, no seu 

Artigo 1º, parágrafo 2º, inciso II, é a seguinte: 

Art. 1º [...] II - área protegida nos termos dos arts. 2º e 3º desta Lei, coberta ou não 
por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 

paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, 

proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. 

O estabelecimento de um conceito para APP é considerado um marco importante da 

legislação, pois explicita que é considerada a “área” como de preservação permanente, 

independentemente de estar coberta ou não por vegetação nativa. Até então, era considerado 

como de preservação permanente as florestas e demais formas de vegetação. 

Outro aspecto importante foi que o conceito definiu as funções ambientais 

desempenhadas pelas APPs. Ao verificarmos as categorias de APPs, estabelecidas no Art. 2º, 

identifica-se a correlação dos mesmos com as funções elencadas. Abaixo, transcreve-se o 

referido artigo onde estão definidas as categorias de APPs. 

Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as 

florestas e demais formas de vegetação natural situadas: 

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

faixa marginal cuja largura mínima será: 

1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de 

largura; 

2 - de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50 

(cinquenta) metros de largura; 

3 - de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 

(duzentos) metros de largura; 

4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 

600 (seiscentos) metros de largura; 

5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 

600 (seiscentos) metros; 

b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais; 
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c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer 

que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de 

largura; 

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

e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% 

na linha de maior declive; 

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

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

faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; 

h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a 

vegetação. 

Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos 

perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e 

aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, observar-se-á o disposto nos 

respectivos planos diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites 

a que se refere este artigo. 

Becker et al. (2010) enfatizam a importância da zona ripária que são Áreas de Preservação 

Permanente - APPs para as estratégias de conservação dos anfíbios com reprodução 

dependente de ambientes aquáticos, a baixa aplicação dessa lei é um problema amplamente 

relatado pelo referido estudo (Becker et al. 2010) e em outros (Andrade e Silva 2003; 

Coutinho et al. 2013; De Barros Ferraz et al 2012). 

A definição legal da Área de Reserva Legal - RL, que foi estabelecida pela Lei Federal 

nº 4.771/1965, em seu Artigo 1º, parágrafo 2º, inciso III é a seguinte: 

Art. 1º [...] 

III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, 

excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos 

naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da 

biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas; [...] 

O conceito definiu as funções ambientais da RL considerando os aspectos relativos à 

conservação da biodiversidade e à possibilidade do uso sustentável dos recursos naturais, o 

que não era permitido nas APPs. Na MA, a APP e RL têm importância muito grande em 

função do seu alto grau de fragmentação. Os remanescentes de vegetação nativa, localizados 

nesses espaços especialmente protegidos, mesmo que pequenos, têm importante papel na 

conservação da biodiversidade e na diminuição do isolamento dos poucos fragmentos da 

paisagem. Tais remanescentes funcionam como trampolins ecológicos no deslocamento e na 

dispersão das espécies pela paisagem (Ribeiro et al. 2009). 

Herman (2012) observam usando como exemplo a APA da Serra da Mantiqueira a 

complexidade associada à averbação de RLs e a recuperação de APPs, que são ações difíceis 
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de serem colocadas em pratica, principalmente em grandes áreas. Faltam técnicos em número 

suficiente para atender ao grande número de proprietários rurais no contexto da MA, pelo 

menos, nos estados onde ela ocorre, localizados nas regiões sul e sudeste do Brasil. Utilizando 

como exemplo a APA Serra da Mantiqueira, existem apenas 70 averbações de reservas legais 

em toda a extensão da APA, onde é válido supor que, nos seus 422.000 há, existam centenas 

de milhares de pequenas propriedades rurais. Dificilmente, a equipe de funcionários da APA 

será capaz de fiscalizar e exigir a averbação das reservas em todas as propriedades. Mais 

difícil ainda, será orientar onde alocá-las. A criação das reservas legais pelos proprietários 

esbarra numa série de dificuldades, causadas em grande parte pela falta de unificação na 

interpretação da lei pelas próprias instituições encarregadas do assunto.Por exemplo, o manejo 

em RLs, fundamental para orientar os produtores rurais sobre o se pode ou não fazer dentro 

delas. Segundo os dois últimos códigos florestais, o anterior de 1947 e o atual, em vigor, na 

RL, o manejo florestal sustentável pode ser realizado, observando-se princípios e critérios 

técnicos e científicos, estabelecidos em regulamento inferior que deveria ser promulgado, mas 

até o momento não o foi. Ou seja, por hora, pela lei federal, não há como utilizar a RL para 

manejo florestal, por falta de regulamentação especifica. Dessa forma, o Código Florestal em 

vigor, propõe o uso de espécies nativas, ou de exóticas como pioneiras, para a restauração do 

ecossistema original na recomposição das reservas legais. Entretanto, a legislação estadual de 

Minas Gerais que se aplica no presente exemplo, permite intervenções com sistemas 

agroflorestais e ecoturismo nas RLs, contrariando a legislação federal. Muitas vezes, essa falta 

de unificação leva à punição do proprietário rural, que atendeu um instrumento legal, mas não 

o outro. Também se observa a ausência de fiscalização sobre os cartórios de registro de 

imóveis, que não verificam se a reserva legal está averbada nas transmissões e 

desmembramentos das propriedades, conforme previsto em lei. 

O Código Florestal de 1965 vigorou até 2012 (Coutinho et al. 2013), quando vários 

debates sobre a revisão legislativa deste levaram à aprovação da Lei Federal nº 12.651, de 25 

de maio de 2012. Para a sanção da referida Lei, o Governo Federal realizou 12 vetos e 32 

mudanças. Destas, 13 são ajustes ou adequações de conteúdo, 14 recuperam o texto do 

Senado e cinco são dispositivos novos (Garcia 2012). A Lei n° 12.651/2012 pode ser 

considerada como o Novo Código Florestal (Coutinho et al. 2013), mas esse instrumento legal 

diferentemente dos anteriores, em seu cabeçalho, apresenta o seguinte texto: “[...] dispõe 

sobre a proteção da vegetação nativa.” Essa alteração aparece várias vezes no texto, 

possibilitando que se aplique a todos os biomas. Esse instrumento legal mantém o estatuto das 
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Áreas de Preservação Permanente e a Reserva Legal. O texto da Lei Federal nº 12.651 de 

2012 define as APP e RL, conforme os incisos II e III, do art. 3°: 

Art. 3º [...] 

II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por 

vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 

paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de 

fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. 

III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, 

delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico de 

modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a 

reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, 

bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa. 

A Lei n° 12.651/2012, no capítulo II, que trata “Das áreas de Preservação 

Permanente”, insere uma Seção que delimita, objetivamente, as áreas de preservação 

permanente, ressaltando que essa condição aplica-se em zonas rurais ou urbanas (art. 4º). Pelo 

que define o art. 4º, considera-se como APP: 

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, 

excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima 

de: 30 a 500 metros, dependendo da largura do rio; 

[...] 

V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 100% 

(cem por cento) na linha de maior declive; 

[...] 

IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 

(cem) metros e inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a partir da 

curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação 

sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por 

planície ou espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cotado ponto 

de sela mais próximo da elevação. 

Nesse capítulo, fica claro que o trânsito de pessoas e a extração de água ficam 

permitidos na APP (artigo 9º). De acordo com Borges et al. (2011), a definição de APP 

demonstrou o grau de importância que o legislador atribuiu a essas áreas. Foi abordada a 

proteção do solo, da flora, da fauna, da paisagem e da biodiversidade, culminando com a sua 

significância para o bem-estar das populações humanas. Não deve haver uma visão específica 

ou unilateral. Logo, os recursos naturais existentes nas APPs devem ser vistos como um todo 

e, por isso, preservados de maneira permanente. A revisão legislativa promoveu algumas 

mudanças que alteram a operação da norma. Dentre estas, destaca-se a definição da metragem 

das faixas marginais protegidas ao longo de cursos d’água, que fica agora estabelecida com 
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base na borda da calha do leito regular e não mais a partir do seu nível mais alto, isto é, a 

partir do seu leito maior sazonal. O que representa uma redução considerável da APP 

referente às zonas ripárias. Estudos apontam pra o risco dessa redução para a biota (Freitas 

2010). 

A Lei nº 12.651/2012, no capítulo IV que trata da RL, na seção I, que trata da 

delimitação da Área de RL e nos artigos 6º, 7º, 8º e 9º, desobriga o estabelecimento da RL 

para empreendimentos de geração de energia (Hidrelétricas) e no estabelecimento de áreas 

para construção de estradas. O artigo segundo, inciso três, estabelece que a localização da RL 

deve estar de acordo com a formação de corredores ecológicos e localização das unidades de 

conservação. A Lei n° 12.651/2012, no capítulo IV que trata da RL, na seção II que trata da 

proteção a RL e nos seus artigos 12 e 20, estabelece a possibilidade da exploração sustentável 

da RL. Assim, ficam atribuídas à RL restrições legais semelhantes a das unidades de 

conservação de uso sustentável e à APP restrições legais semelhantes a das unidades de 

conservação de proteção integral. 

Em última análise, esses espaços especialmente protegidos tiveram uma flexibilização 

no seu grau de proteção e a redução de sua área de aplicação em relação à APP. Para uma 

análise mais detalhada dos potenciais prejuízos à conservação da biodiversidade associados à 

lei do Código Florestal atualmente em vigor, veja Galetti et al (2010), Freitas (2010) e 

Sparovek et al. (2012). A baixa aplicação do código anterior e a provável repetição desse 

padrão na nova lei que o substitui, assim como a procrastinação da regulamentação infra-legal 

desses Códigos Florestais comprometendo sua execução, tornam, vazia de sentido a discussão 

referente às perdas em relação às diferenças entre a lei anterior e a que esta em vigor, já que 

têm tido baixa aplicação na prática.  

O Código Florestal em vigor traz uma novidade relativa complexidade dos 

mecanismos de compensação de RL. Para esse fim estabelece a Cota de Reserva Ambiental, 

sem sua regulamentação infralegal, faltando assim os meios específicos para sua 

implementação pelos órgãos responsáveis pela execução do SISNAMA que são citadas como 

responsáveis pela sua implementação, o que é temerário. Ainda assim a partir dessa nova lei a 

RL, pelo menos em regulamento, passou a estar explicitamente sujeita a formação de sistemas 

de áreas protegidas e as formas de sua compensação em áreas de UCs mais explícitas e 

dinâmicas, mesmo que, como já citado, não se saiba ainda, como exatamente vai ser feita a 

regulação dessas formas de compensação. 
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2.3.1.4 A lei nº 9.605/2000 institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC) 

A lei nº 9.605/2000 institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). 

Um dos objetivos do SNUC é a proteção das espécies ameaçadas de extinção. O seu capítulo 

I, artigo 2º e inciso VII, define a conservação in situ como: “[...] manutenção e recuperação de 

populações viáveis de espécies em seus meios naturais [...]” . O seu capítulo II, artigo 5º e 

inciso XIII, propõe que se protejam grandes áreas por um conjunto integrado de unidades de 

conservação de diferentes categorias, próximas ou contíguas. Esses trechos da referida lei 

remetem aos conceitos e orientações da biologia da conservação (Soulé 1985) como; a 

proteção de espécies ameaçadas de extinção (Meine et al. 2006), a análise de viabilidade 

populacional (Soulé 1986; Soulé 1987) e a teoria de biogeografia de ilhas (Mac Arthur & 

Wilson 1963; Mac Arthur & Wilson 1967; Mac Arthur 1972). 

Os Decretos nº 4.340/2002 e nº 5.746/2006 regulamentam a tipologia específica de 

espaço territorial protegido denominada unidades de conservação, assim como três estratégias 

de ordenamento territorial com diferentes escalas de atuação: Reserva da Biosfera, Corredores 

Ecológicos e Mosaicos. O Decreto nº 5.758/2006, que também regulamenta o SNUC, 

estabelece o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas. 

O Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas tem como um de seus objetivos a 

integração das unidades de conservação com outras tipologias de áreas protegidas: as Terras 

Indígenas e os Territórios Quilombolas, que também são espaços territoriais protegidos. 

O Decreto nº 5.746/2006 regulamenta a categoria de unidade de conservação das 

Reservas Particulares do Patrimônio Natural, que são unidades de conservação de domínio 

privado (Morsello 2001). 

O Decreto nº 4.340/2002 regulamenta as outras categorias de unidade de conservação 

e mais duas estratégias de ordenamento territorial com diferentes escalas de atuação: as 

Reservas da Biosfera e os Mosaicos de Unidades de Conservação. 

Levantamos os seguintes instrumentos de ordenamento da Mata Atlântica brasileira: 

(a) A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA), cuja área de atuação extrapola a área 

da Mata Atlântica brasileira (aqui tratada como a área de aplicação da lei da Mata Atlântica); 

(b) os três corredores ecológicos (Corredor do Nordeste, Corredor Central da Mata Atlântica e 

Corredor da Serra do Mar) e (c) os seis mosaicos instituídos por portarias publicadas pelo 

Ministério do Meio Ambiente, instrumento legal que rege os mosaicos conforme determinam 

os artigos oitavo e nono do Decreto nº 4.340/2002 (Tabela 5). 
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Tabela 5 – Mosaicos estabelecidos por portaria no MMA em consonância com o SNUC 

 

 

A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica foi instituída pela UNESCO em 1972 e 

contemplada pelo SNUC (2000). As Reservas da Biosfera são definidas legalmente como: 

[...] um modelo adotado internacionalmente, de gestão integrada, participativa e 

sustentável dos recursos naturais, com os objetivos básicos de preservação da 

diversidade biológica, desenvolvimento de atividades de pesquisa, monitoramento 

ambiental, educação ambiental, desenvolvimento sustentável e a melhoria da 

qualidade de vida (Brasil, 2000). 

De acordo com esta Lei, as Reservas da Biosfera podem ser constituídas por áreas 

públicas e privadas, inclusive por Unidades de Conservação já existentes, desde que sejam 

respeitadas as normas legais que disciplinam o manejo da categoria específica. A Zona 

Núcleo I da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica corresponde às áreas das Unidades de 

Conservação federais e estaduais, abrangendo os trechos mais preservados dos ecossistemas 

do Estado do Rio de Janeiro (Rambaldi et al. 2002). Nessa Zona Núcleo I estão inseridos os 

Mosaicos da Serra do Mar e o do Mico Leão dourado, além do Corredor Ecológico da Serra 

do Mar. 

Os corredores ecológicos são definidos no SNUC da seguinte maneira: 

[...] corredores ecológicos: porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, 

ligando unidades de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o 

movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas 

degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam para sua 
sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das unidades individuais. 

(BRASIL, 2000). 

Os termos “corredores ecológicos” ou “corredores da biodiversidade” muitas vezes 

são utilizados para designar estratégias distintas. Pode-se usar o termo “corredor ecológico” 

quando se refere a trechos de vegetação nativa que conectam fragmentos. Esses termos podem 

ser tratados como sinônimos (Maciel 2006). Sanderson et al. (2003) definem corredor da 

seguinte forma: 

Um corredor de biodiversidade compreende uma rede de áreas protegidas 

entremeada por áreas com diferentes graus de interferência humana, no qual o 

NOME DO MOSAICO INSTRUMENTO LEGAL LOCALIZAÇÃO REGIONAL

Mosaico Bocaina PORTARIA MMA Nº 349, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2006
ESTADOS DE SÃO PAULO E RIO DE 

JANEIRO

Mosaico Mantiqueira PORTARIA MMA Nº 351, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2006
ESTADOS DO RIO DE JANEIRO, SÃO 

PAULO E MINAS GERAIS

Mosaico Mata Atlântica Central Fluminense PORTARIA MMA N 350, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2006 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Mosaico do Extremo Sul da Bahia PORTARIA MMA No- 492, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2010 ESTADO DA BAHIA

Mosaico LAGAMAR PORTARIA MMA Nº 150, DE 8 DE MAIO DE 2006 ESTADOS DE SÃO PAULO E PARANÁ

Mosaico Bocaina, PORTARIA MMA Nº 349, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2006 ESTADOS DE SÃO PAULO E RIO DE 

JANEIROMosaico Mico-Leão-Dourado PORTARIA MMA N 481, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2010 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Mosaico Carioca PORTARIA MMA Nº 245 DE 11 DE JULHO DE 2011 ESTADO DO RIO DE JANEIRO



78 

 

manejo é integrado para ampliar a possibilidade de permanência de todas as 

espécies, a manutenção de processos ecológicos e evolutivos e o desenvolvimento 

de uma economia regional baseada no uso sustentável dos recursos naturais. 

Os corredores da biodiversidade ou ecológicos, definidos por lei, são unidades de 

planejamento regional inseridas em uma área prioritária para conservação ou uma região 

delimitada, de elevada diversidade biológica, composta por um mosaico de diferentes 

paisagens e de usos da terra. O corredor em geral abrange várias áreas protegidas e outras 

áreas de uso menos intensivo, não necessariamente protegido, que devem ser gerenciadas de 

maneira integrada, com intuito de proteger e garantir a sobrevivência de espécies e de habitats 

(Fonseca 2000; Arruda & Sá 2004; Aguiar et al. 2005; Fonseca et al. 2004; Rocha et al. 

2005). Um corredor de biodiversidade constitui um mosaico de usos de terra, incluindo 

sistemas agro florestais de baixo impacto, áreas protegidas já existentes e a serem instituídas 

que recebem incentivos econômicos compensatórios (Fonseca 2000; Arruda & Sá 2004; 

Aguiar et al. 2005). 

Tabarelli et al. (2005) cita a criação dos três corredores (Sandesron et al. 2003) nas 

seguintes regiões da Mata Atlântica: nos fragmentos florestais localizados mais a nordeste no 

Brasil (o corredor de Pernambuco); a sudeste na Bahia e no Espírito Santo (Corredor Central); 

os corredores unindo as florestas de montanha do Rio de Janeiro e São Paulo (Corredor da 

Serra do Mar). Segundo o referido estudo, esses corredores foram o resultado da consolidação 

de uma estratégia para ações de conservação em nível regional que se originou do Projeto 

para Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade Brasileira (PROBIO), um componente 

do Programa Nacional de Biodiversidade iniciado em 1996 pelo Ministério do Meio 

Ambiente com suporte do Banco Mundial e GEF (Global Enviromental Facility). O Corredor 

Central cobre uma área de 8,4 milhões de hectares e é considerado um centro de endemismo 

para muitos grupos taxonômicos (Thomas et al. 1998). Essa área na Bahia e Espírito Santo é 

considerada uma das áreas mais prioritárias pela Conservação Internacional (1994). Em 

resposta a essa importância, o Programa Piloto das Florestas Úmidas Brasileiras (Pilot 

Program for Brazilian Rain Forest (PPG-7) estabeleceu o projeto Corredor Central da Mata 

Atlântica de conservação da biodiversidade para esse corredor (Stoms et al. 2004). Para mais 

informações sobre a região, veja Fonseca (1985), Brown e Brown (1992), Alger and Caldas 

(1994), Viana et al. (1997), Thomas et al. (1998). 

Os corredores ecológicos ou da biodiversidade abrangem escalas maiores e vários 

mosaicos podem se inserir em um corredor. O artigo 26 do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação institui os mosaicos da seguinte maneira: 
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Quando existir um conjunto de unidades de conservação de categorias diferentes ou 

não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas protegidas públicas ou 

privadas, constituindo um mosaico, a gestão do conjunto deverá ser feita de forma 

integrada e participativa, considerando-se os seus distintos objetivos de conservação, 

de forma a compatibilizar a presença da biodiversidade, a valorização da 

sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável no contexto regional. 

O Decreto nº 4.340/2002, no seu décimo primeiro artigo, relaciona os mosaicos aos 

corredores da seguinte maneira: 

Os corredores ecológicos, reconhecidos em ato do Ministério do Meio Ambiente, 

integram os mosaicos para fins de sua gestão. 

Parágrafo único. Na ausência de mosaico, o corredor ecológico que interliga 

unidades de conservação terá o mesmo tratamento da sua zona de amortecimento. 

Os mosaicos são formados por grupos de unidades de conservação. As outras áreas 

com outras categorias de uso no interior do mosaico, passam a ser regidas pelos mesmos 

regimes de utilização de uma zona de amortecimento (Decreto nº 4.340/2002). Mosaicos e 

Corredores Ecológicos visam à integração dos esforços para a conservação e a gestão 

compartilhada do espaço (Maciel 2007). 

Outra abordagem conceitual para corredores ecológicos está associada aos estudos 

científicos que lidam com conceitos de conectividade (Merriam 1984; Moilanen & Nieminen 

2002; Chardon et al. 2003) e problemas de redução e fragmentação de habitats (Doak et al. 

1992; Newmark 1991; Marsh & Pearman 1997). Nesse contexto, os corredores ecológicos são 

elementos da paisagem que têm como função manter ou reestabelecer a conectividade entre 

elementos isolados da paisagem (Newmark 2003). Podem ser, por exemplo, faixas de 

vegetação ou habitat nativos conectando remanescentes isolados (Hobbs 1992) e devem se 

basear em dados empíricos das dinâmicas das populações das espécies que se almeja 

conservar (Rocha et al. 2006). 

Nessa abordagem conceitual, os corredores compõem um mosaico. Este é definido por 

meio do conceito de mosaico da Ecologia da Paisagem, que trata a paisagem como um 

mosaico: “[...] um mosaico heterogêneo formado por unidades interativas, sendo esta 

heterogeneidade existente para pelo menos um fator, segundo um observador e numa 

determinada escala de observação” (Metzger 2001).  

Ribeiro et al. (2009) analisaram a distribuição espacial dos fragmentos florestais da 

MAB e, entre suas sugestões para guiar as estratégias para conservação, estão: a proteção dos 

fragmentos maiores e maduros e a criação de mosaicos de pequenos fragmentos 

funcionalmente ligados. Especialmente nos casos onde não restam fragmentos maiores, uma 

opção é se considerar mosaicos de pequenos fragmentos ligados funcionalmente (Uezu et al. 
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2005; Martensen et al. 2008 apud Ribeiro et al. 2009). Assim, no âmbito desses estudos 

acadêmicos, os corredores compõem os mosaicos em escalas inversas ao que se observa em 

relação aos mosaicos e corredores instituídos por lei.  

2.3.2 SEGUNDA ETAPA – OS OBJETIVOS DE CRIAÇÃO DE UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO E OS - SURROGATES - PARA MAPEAR A 

BIODIVERSIDADE 

Realiza-se a comparação dos - surrogates - da biodiversidade utilizados nos estudos 

levantados no capítulo 1 com os objetivos de criação das unidades de conservação do sistema 

de unidades de conservação da Mata Atlântica Brasileira das categorias Ia, I e II da IUCN 

(Parque Nacional e Estadual, Estação Ecológica e Reserva Biológica), todas de proteção 

integral, mesma categoria de unidades de conservação utilizadas nos referidos estudos. Foram 

levantados os objetivos de criação das unidades de conservação criadas após a data da 

publicação do Decreto nº 4.340/2002, a partir de quando, a citação dos objetivos de criação 

das unidades de conservação passa a ser obrigatória. 

Visando o levantamento dos referidos objetivos de conservação, consideramos as 

unidades de conservação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação que se inserem 

totalmente na área de aplicação da Lei da MA e que compõem o que tratamos aqui como 

Sistema de Unidades de Conservação da MAB. Estimamos um número de 1791 unidades de 

conservação na MAB conforme os dados do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, 

atualizados em 12/06/2012. Duzentas e oitenta e oito unidades de conservação formam o 

subconjunto das unidades de conservação das categorias Parque Nacional, Parque Estadual, 

Parque Natural Municipal, Estação Ecológica e Reserva Biológica. Oitenta e sete unidades de 

conservação desse subconjunto foram criadas depois de 22 de agosto de 2002, quando passou 

a vigorar o Decreto nº 4.340/2002, que determina que os objetivos de criação das unidades de 

conservação devem ser citados no instrumento legal que as institui de forma explicita. Dessas, 

levantamos 52 instrumentos legais (Apêndice A). 

Desse conjunto de 52 instrumentos legais, seis não apresentaram objetivos no seu 

texto, 11 não apresentaram um artigo específico para exposição dos objetivos de criação das 

unidades de conservação que instituíram e os trinta e cinco restantes apresentaram os 

objetivos de forma explícita. 

Objetivos gerais aparecem em 15 instrumentos legais (40% das citações por 

instrumento legal, no total de instrumentos legais levantados com objetivos explícitos). 

Classificamos como objetivos gerais aqueles que utilizaram os termos abstratos como a 
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natureza, os recursos naturais, a diversidade biológica, ecossistemas naturais existentes, a 

elevada riqueza biológica, os ecossistemas, os processos ecológicos, quando esses termos 

foram utilizados isolados de outras informações que os especifiquem, tais como: uma 

fitofisionomia, restinga, floresta de Araucárias etc... Dessa forma, a citação foi feita sem uma 

qualificação. Um exemplo de citação desses termos com qualificação é a seguinte: “Preservar 

os ecossistemas naturais existentes, com destaque para os remanescentes de Floresta 

Ombrófila Mista”. Nesse caso, observa-se um tipo de objetivo que pode ser atribuído a uma 

dada região e também a um - surrogate - que foi utilizado para mapear a biodiversidade nos 

estudos revistos no primeiro capitulo, a saber: fitofisionomias, entretanto, quando é feito o uso 

dos referidos termos sem qualifica-los, esses podem ser atribuídos a qualquer unidade de 

conservação situada em qualquer lugar. No exemplo anterior se o objetivo da UC se 

restringisse a: “Preservar os ecossistemas naturais existentes”, esta UC poderia estar em 

qualquer lugar no planeta, faltando assim, algum elemento que permita identificar e localizar 

a unidade de conservação baseado no seu objetivo de criação. Esse, a principio, não estaria 

vinculado, de forma explicita a um alvo de conservação que corresponda a um atributo 

especifico dessa área de proteção.  

O termo "Mata Atlântica" foi utilizado como objetivo, aparece de forma genérica sete 

vezes (18% das citações por instrumento legal no total de instrumentos legais levantados com 

objetivos explícitos). Essa utilização foi feita nas seguintes frequências e maneiras: três como 

“ecossistemas da Mata Atlântica", duas, como “o bioma mata atlântica”, duas se referindo aos 

seus remanescentes. 

A proteção de fitofisionomias foi citada como objetivo de criação em oito 

instrumentos legais (21,6% das citações por instrumento legal no total de instrumentos legais 

levantados com objetivos explícitos). Essas citações se referiram as seguintes fitofisionomias: 

Floresta Ombrófila Mista, Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Densa Submontana 

e Floresta Estacional Semidecidual. A Floresta Ombrófila Mista foi mencionada em quatro 

instrumentos legais diferentes, das seguintes formas: “Preservar os ambientes naturais ali 

existentes com destaque para os remanescentes de Floresta Ombrófila Mista”, “Preservar os 

ecossistemas naturais existentes, com destaque para os remanescentes de Floresta Ombrófila 

Mista”. A Floresta Ombrófila Densa foi mencionada duas vezes, nas seguintes formas: 

“Preservar os ambientes naturais pertencentes ao Bioma da Mata Atlântica, em especial os da 

Floresta Ombrófila Densa (FOD)”, “...os ecossistemas de Mata Atlântica, em especial as 

subformações da Floresta Ombrófila Densa e Formações Pioneiras.”. As duas últimas 

fitofisionomias, Floresta Ombrófila Densa Submontana e Floresta Estacional Semidecidual, 
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foram mencionadas uma vez cada, mantendo o mesmo padrão que consiste em associar 

fitofisionomias aos conceitos gerais de ecossistemas ou ambientes. 

A proteção de quatro espécies foi tratada como objetivo de criação em três 

instrumentos legais (8,1% das citações por instrumento legal no total de instrumentos legais 

levantados com objetivos explícitos). Duas unidades de conservação trazem nos seus 

objetivos espécies de animais, sendo uma de mamífero e outra de ave. A unidade de 

conservação que teve uma espécie de primata entre seus objetivos de criação. Essa espécie foi 

citada da seguinte forma no seu objetivo: “garantir a manutenção de populações viáveis de 

espécies de mamíferos e aves ameaçadas de extinção, especialmente o muriqui-do-norte 

(Brachyteles hypoxanthus)”. A unidade de conservação em que uma espécie de ave esteve 

entre seus objetivos de criação, essa foi citada da seguinte forma: “garantir a manutenção de 

populações viáveis de espécies de aves e mamíferos ameaçadas de extinção, especialmente o 

gravatazeiro (Rhopornis ardesiacus)”. Uma unidade de conservação cujos objetivos incluem a 

preservação de espécies vegetais, essa inclusão de da, da seguinte forma: preservação dos 

exemplares arbóreos significativos existentes das espécies de jatobá (Hymenaea courbaril) e 

copaíba (Copaifera langsdorfii). Os dois primeiros objetivos tem o foco em populações 

viáveis de espécie e o terceiro trata da proteção de exemplares das espécies. 

Atribuindo uma classificação similaridade entre os - surrogates - verdadeiros e 

estimadores da biodiversidade (Margules & Sarkar 2007) e aos objetivos de criação das 

unidades de conservação levantados no presente estudo, observa-se o seguinte resultado: 

a) A maior parte dos objetivos de criação levantados, os já citados objetivos gerais 

(40% das citações por instrumento legal, no total de instrumentos legais levantados 

com objetivos explícitos), não são passíveis de comparação com os - surrogates - 

utilizados nos estudos levantados; 

b) As fitofisionomias citadas, em oito dos objetivos de criação (21,6% das citações 

por instrumento legal, no total de instrumentos legais levantados com objetivos 

explícitos), podem ser relacionadas com os - surrogates - estimadores utilizados 

em dos estudos levantados (Grelle et al. 2010) que utilizaram fitofisionomias como 

- surrogate - estimador; e 

c) A proteção de quatro espécies foi citada como objetivo de criação em três 

instrumentos legais (8,1% das citações por instrumento legal no total de 

instrumentos legais levantados com objetivos explícitos), pode ser relacionada com 

os - surrogates - verdadeiros utilizados, na maior parte dos estudos levantados no 
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primeiro capítulo que utilizam dados sobre espécies como rastreador - surrogate - 

verdadeiro. 

O muriqui do norte - Brachyteles hypoxanthus – (Figura 13) foi objeto de um estudo 

de análise de viabilidade populacional (Britto & Grelle 2006) e dois estudos de seleção de 

reservas, levantados no primeiro capítulo (Pinto & Grelle 2009b, 2012). Esses dois estudos 

utilizaram informações dessa espécie, além de outras espécies de primatas.  

A menção da espécie Brachyteles hypoxanthus - muriqui do norte - em um dos 

objetivos de criação de uma das unidades de conservação levantada é feita da segiuinte forma: 

“[...] garantir a manutenção de populações viáveis de espécies de mamíferos e aves 

ameaçadas de extinção, especialmente o muriqui do norte (Brachyteles hypoxanthus)”. 

Essa maneira de se mencionar a referida espécie remete ao conceito de viabilidade de 

populações (Boyce 1992) e sua aplicação ao desenho de cenários de áreas para conservação 

(ver capítulo anterior), assim como a ocorrência da espécie como uma forma de mapear a 

biodiversidade, qualificando esse objetivo em relação às ideias e conceitos que carrega e ao 

fato de que, o objetivo em questão, esta vinculado a um atributo especifico dessa área 

protegida.  Assim como estabelecer a semelhança entre o referido objetivo de conservação 

com um dado utilizado para mapear a biodiversidade no contexto dos estudos de PSC 

levantados. 

 

Figura 13 – Imagem da espécie endêmica da MA, Brachyteles hypoxanthus - muriqui do 

norte (fonte: http://www.biodiversitas.org.br/muriqui/) 
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A comparação dos objetivos de criação das unidades de conservação com - surrogates 

- de biodiversidade dos estudos levantados no capítulo anterior indica que o discurso dos 

instrumentos legais que os institui tende a ser mais divergente que convergente com o que é 

proposto como indicador ( surrogates ) de biodiversidade nos estudos. Disto se infere que de 

fato o conjunto de objetivos de criação de cada unidade de conservação (Apêndice A) tem 

pouca semelhança com o conjunto de - surrogates - utilizados para avaliação dessas unidades 

de conservação como um sistema. Sendo que isso ocorre muito mais pela pouca objetividade 

e especificidade da maior parte dos objetivos dos instrumentos legais do que pela ausência de 

relação entre esses conteúdos, uma vez que em alguns casos específicos os objetivos de 

criação do discurso legal são idênticos aos - surrogates - utilizados nos referidos estudos. 

Assim os resultados aqui obtidos, reforçam a observação que os estudos que avaliaram 

o sistema de unidades de conservação da MAB, o avaliaram em função de critério e objetivos 

que não são aqueles para os quais eles foram criados. Objetivos de criação para sistemas de 

unidades de conservação não existem na legislação, mas os objetivos de criação de cada uma 

das unidades de conservação individualmente, e, essa informação é, até o momento, uma das 

poucas que se pode acessar para se estabelecer objetivos de criação na escala de um conjunto 

de unidades de conservação que podem ser relacionados a alvos de conservação e - surrogates 

- da biodiversidade. 

Tal constatação reflete também a afirmação feita por Faith et al. (2003) que atestam 

que apesar de uma década de trabalho na elaboração e métodos de seleção de sistemas de 

“reservas”, nenhum grupo de áreas selecionadas pelos algoritmos computacionais foi 

implementado em sua totalidade em qualquer lugar no mundo real. Dessa forma, se os 

sistemas planejados, em sua maioria não foram implementados, não se pode observar na 

legislação uma instancia que aporte os surrogates na forma de objetivos de criação de 

sistemas de áreas protegidas. Entretanto essa relação poderia ser apropriada em um proposta 

de aprimoramento da construção da legislação que propõem mosaicos e corredores. Já que 

esses são espaços que contém conjuntos de unidades de conservação e outras áreas protegidas 

numa determinada escala regional. 

2.3.3 TERCEIRA ETAPA – A IMPLEMENTAÇÃO DAS ÁREAS 

PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO NA MATA ATLÂNTICA 

BRASILEIRA 

A identificação de ações e Áreas Prioritárias para a Conservação da biodiversidade 

(APCBs) tem-se mostrado importante instrumento de proteção no Brasil e no mundo (Brasil-
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MMA 2000b). O levantamento dessas áreas é o primeiro passo para uma elaboração de uma 

estratégia regional ou nacional para conservação da biodiversidade (Margules & Pressey 

2000; Margules & Sarkar, 2007). Nesse contexto, todos os biomas brasileiros foram 

contemplados pela realização de estudos para o estabelecimento de APCs, como parte das 

ações necessárias para o cumprimento às obrigações do país junto à Convenção sobre 

Diversidade Biológica, firmada durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento – CNUMAD (Rio-92). As Áreas Prioritárias para Conservação 

da Biodiversidade Brasileira foram revistas e publicadas pelo MMA em 2007 (ver figura 14) e 

analisadas no primeiro capitulo desse trabalho. Observa-se, assim, que se o primeiro passo 

para uma estratégia nacional da conservação da biodiversidade foi dado na forma do 

estabelecimento de APCBs, busca-se estabelecer o quanto essa estratégia tem sido efetiva, ou 

seja, até que ponto o estudo do MMA tem se revertido em ações de conservação na MA, 

especificamente em criação de unidades de conservação dentro do ordenamento estabelecido. 

Essa análise foi feita a partir da reorganização dos dados publicados pelo Ministério do Meio 

Ambiente em 2007 (Brasil MMA 2007a).   
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Figura 14 – Mapa das àreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade (Brasil 

MMA 2007a) 

 

APCBs conforme publicados pelo Ministério do Meio Ambiente em 2007 (Brasil 

MMA 2007a) se aplicam a todos os biomas brasileiros e se dividem em APCBs protegidas 

que correspondem as Áreas Protegidas já instituídas e APCBs novas que correspondem 

aquelas para as quais está atribuído um conjunto de ações prioritárias, dentre essas ações, as 

que se referem à criação de unidades de conservação. Foram estabelecidas 879 APCBs no 

bioma Mata Atlântica – APCBs_MA (figura 15), 521 são áreas novas (59,3% das 

APCBs_MA) e 358, áreas já protegidas (40,7% das APCBs_MA) (figura 15). Desse total de 

521 APCBs_MA novas, 175 têm como  ação prioritária a criação de unidades de conservação 

(figura 15) o que corresponde a 33,5% do total das APCBs_MA novas. Essas 175 

APCBs_MA novas, 76 têm como ação prioritária a criação de   unidades de conservação de 

qualquer categoria, 62 têm como ação prioritárias a criação de unidade de conservação de 

proteção integral e 37 têm como ação prioritária a criação de unidades de conservação de uso 

sustentável. 
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Figura 15 – Fluxograma das APCBs do Bioma Mata Atlântica 



89 

 

 

De um universo de 1.791 unidades de conservação instituídas na MAB, conforme os 

dados do Cadastro Nacional de Unidades de conservação, 385 delas foram criadas a partir do 

ano de 2007 (21,49% do total de unidades de conservação da MAB), 151 do grupo de 

proteção integral (42,1% do total de unidades de conservação criadas a partir de 2007) e 234 

do grupo de uso sustentável (57,9% do total de unidades de conservação criadas a partir de 

2007). 

Foram criadas 12 unidades de conservação de proteção integral de um total de 151 

unidades de conservação de proteção integral criadas a partir de 2007 sobrepostas a quatro 

APCBs_MA novas cuja ação prioritária é a criação de unidades de conservação de proteção 

integral (Barra do Sai-Guaçu- MaZc 104, Cantareira – entorno  – Ma 203, Boa Nova – Ma 

436, Alto Cariri – Ma 412) de um total de 62 APCBs_MA novas cuja ação prioritária é a 

criação de unidades de conservação de proteção integral. Assim, apenas 7,9% das unidades de 

conservação de proteção integral, criadas a partir de 2007, se sobrepõem a APCBs_MA novas 

que tem como ação prioritária a criação de unidades de conservação desse grupo. Também se 

observa que apenas 6,4% das APCBs_MA novas com ação prioritária de criação de unidade 

de conservação de proteção integral tiveram essa diretriz executada (figura 16). 

Foram criadas 14 unidades de conservação da categoria Reserva Particular do 

Patrimônio Natural – RPPN, de um total de 234 unidades de conservação de uso sustentável 

criadas a partir  de 2007 sobrepostas a quatro APCBs_MA novas (Morro Grande – Ma178, 

Área tampão Itatiaia – Ma 175, Corredor Três Picos-Desengano – Ma 265, Teresópolis – Ma 

261). As 14 RPPNs somam 4,8 hectares num universo de 383.600 hectares das respectivas 

APCBs_MA novas. Assim, apenas 5,9% das unidades de conservação de uso sustentável, 

criadas, a partir de 2007, se sobrepõem a APCBs_MA novas. Também se observa que apenas 

10,8% das APCBs_MA novas, com ação prioritária de criação de unidade de conservação de 

uso sustentável, tiveram essa diretriz executada (figura 16). 

Foram criadas 14 unidades de conservação, a partir de 2007 (sete RPPNs, quatro 

Áreas de Proteção Ambiental, dois Reservas Extrativistas e uma Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável), sobrepostas a sete APCBs_MA novas, cuja ação prioritária é a criação de 

unidade de conservação de categoria indefinida (Pindobas – Ma 034, Região Serrana – Ma 

341, Ilhas Piúma e Francês, MaZc 322, Alto Mucuri Ma 339, Cassurubá MaZc392, Itanhaém 

MaZc 157). Observa-se que apenas 8,1% das APCBs_MA novas com a ação prioritária em 

questão, de um total de 76 APCBs_MA novas com a mesma ação prioritária tiveram essa 
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diretriz executada na forma de criação de 14 unidades de conservação de uso sustentável e 

nem uma única unidade de conservação de proteção integral (figura 16). 

 

 

Figura 16 – Levantamento dos resultados parciais da efetividade das ações previstas nas 

APCBs_MA_novas para criação de UCs 

 

 

Somando-se os resultados dos três parágrafos anteriores, obtém-se o somatório de 40 

unidades de conservação criadas a partir de 2007, que estão localizadas no mesmo arranjo 

espacial de 15 APCBs_MA novas, com ação prioritária de criação de unidades de 

conservação seja de uso sustentável, proteção integral ou sem ação definida. Assim, 1,3% das 

unidades de conservação criadas a partir de 2007 estão localizadas nessas APCBs_MA novas. 

Também 8,5% dessas APCBs_MA novas tiveram essa ação realizada. 

O estudo que estabelece as “Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade” 

fornece subsídios para as políticas públicas brasileiras relacionadas à implementação de ações 

para conservação da biodiversidade no país (Brasil – MMA 2007a). Assim sua aplicação pode 

ser aferida por meio da verificação da execução das estratégias para conservação para 

biodiversidade que são recomendadas em seus resultados. As APCBs_MA novas cuja ação 

prioritária é a criação de unidades de conservação tem sua implementação pouco efetiva, 

conforme os resultados aqui obtidos. Indicando que no que se refere à estratégia do governo 

brasileiro para o estabelecimento de um sistema de unidades de conservação no bioma Mata 

Atlântica tem-se observado uma baixa aplicação das ações prioritárias previstas. 
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2.3.4 DISCUSSÃO 

Os objetivos de criação de unidades de conservação, utilizados nos instrumentos legais 

que estabelecem e delimitam essas unidades de conservação, deveriam conter ideias e 

conceitos adequados à escala de afetação da unidade de conservação criada. A utilização de 

conceitos gerais, como biodiversidade, ecossistemas e riqueza biológica sem uma qualificação 

especifica, não é o mais adequado, porque esse tipo de utilização, de uso mais frequente 

apresenta um forte componente de inexatidão nesses instrumentos legais específicos. 

A adequação e a proposição desses objetivos de criação nos instrumentos legais devem 

ser propostas pelos respectivos órgãos ambientais gestores das unidades de conservação, 

conforme estabelece o Decreto nº 4.340/2002. Portanto, uma revisão mais ampla desses 

objetivos, nas diferentes escalas do poder executivo, seria um esforço institucional 

recomendável para a qualificação dos mesmos. 

As unidades de conservação, mosaicos e corredores não são as únicas estratégias de 

ordenamento territorial que podem exercer função de conservação na MAB, observando-se  

outros espaços especialmente protegidos, listados no presente capítulo, que também podem 

exercer essa função, entretanto, as unidades de conservação são os espaços especialmente 

protegidos que estão formal e explicitamente vinculados à conservação da biodiversidade e 

devem ter seus objetivos de criação obrigatoriamente colocados em seus instrumentos legais 

de criação. Por conseguinte, essa informação pode ser útil para a avaliação da efetividade dos 

sistemas de unidades de conservação se estiver explicitamente relacionada com feições que 

permitam mapear a biodiversidade e portanto podem subsidiar a construção de estudos de 

PSC. Os estudos levantados, no primeiro capitulo, utilizam alguns tipos de dados PARA 

mapear ou acessar a biodiversidade que não tem correspondência com esses objetivos de 

criação de unidades de conservação levantados neste capítulo, mas essa relação de 

correspondência pode ser estabelecida em algumas poucos exemplos. 

As outras áreas instituídas pela legislação ambiental que exercem função de 

conservação, especialmente na MAB, são as áreas com cobertura florestal em estágios 

primários e secundários. Essas áreas são protegidas pela lei da Mata Atlântica, entretanto, um 

esforço para espacialização desses espaços e a disponibilização dessa informação se fazem 

necessários para aplicação mais efetiva da referida lei e a utilização dessa informação em 

estudos de planejamento para conservação na MAB. 

A incorporação de um conjunto de áreas mais amplo, que exerça função de 

conservação, deveria ser considerada para subsidiar estudos de Planejamento Sistemático para 
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Conservação na Mata Atlântica Brasileira. A adoção das unidades de conservação de proteção 

integral, para compor os sistemas de reservas, é o que se observa nos estudos revisados no 

primeiro capitulo. Uma abordagem que leve em consideração o zoneamento do plano de 

manejo das unidades de conservação das diversas categorias, somado às áreas de APPs e às 

áreas protegidas pela lei da Mata Atlântica, para as quais o esforço de espacialização também 

ainda precisa ser feito, pode representar outra forma de se pensar às áreas que exercem função 

de conservação na MAB, aprimorando a aplicação dessas políticas públicas e dos próximos 

estudos de PSC na MAB. 

Uma lógica semelhante poderia perpassar a readequação do arranjo legal atual para 

acomodar a questão da visão sistêmica na estrutura infralegal da Lei nº 9.605/2000. Essa 

readequação poderia aplicar-se aos instrumentos legais que instituem mosaicos, corredores e 

ao conjunto de unidades de conservação que os compõem. 

Outro ponto que merece atenção é a necessidade da revisão da restrição legal 

relacionada às unidades de conservação da categoria proteção integral. É preciso observar a 

necessidade de uma escala adequada a esse tipo de regime jurídico de restrição. As restrições 

poderiam estar atreladas ao estabelecendo de uma relação consistente entre os objetivos de 

criação e os atributos dessas áreas que são utilizados como rastreador  de conservação para 

estabelecer e avaliar os sistemas de unidades de conservação. Assim, restrições dessa 

natureza, que precisam ser negociadas para que sejam efetivas, estariam atreladas à 

conservação desses atributos e aos rastreador (surrogates) associados, gerando políticas 

públicas passíveis de serem pactuadas e, portanto, com maior probabilidade de serem 

efetivamente apropriadas pela sociedade. Assim, a definição explícita dos objetivos de criação 

de unidades de conservação, devidamente atrelada a rastreador (surrogate) da biodiversidade, 

pode subsidiar formas de se estabelecer a restrição legal de uso direto em situações muito 

específicas. Essas restrições seriam aplicadas somente onde fossem realmente necessárias e 

com forte embasamento técnico científico. Esse arranjo poderia viabilizar, de forma mais 

qualificada, a negociação dessas restrições num embate democrático da negociação do 

ordenamento territorial. Isso se daria nos processos de pactuação, instituição, execução e 

revisão das políticas públicas para conservação da biodiversidade na MAB conforme é 

proposto nas etapas finais do PSC, mas raramente é realizado e reportado nos estudos que 

utilizam alguns os estágios do PSC de forma generalizada e também na maior parte dos 

estudos levantados aqui. 
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3 DISCUSSÃO E CONCLUSÃO GERAL 

O Planejamento Sistemático para Conservação é uma abordagem estruturada, 

multidisciplinar e baseada em etapas, visando à identificação de áreas para conservação e à 

definição de estratégias de manejo e de políticas públicas, com revisão, quando necessário, 

em qualquer etapa (Margules & Sarkar 2007). Esse Planejamento centra-se na concepção e 

implementação de conservação on-the-ground (Margules & Sarkar 2007, Kukkala & 

Moilanen 2013). Conforme já relatado na introdução, o PSC constitui um processo com treze 

estágios (ver figura 5). 

Na presente revisão, todos os estudos acadêmicos levantados tiveram ênfase nos 

estágios 3, 4, 5, 6, 7 e 8, ou seja, nas etapas que se relacionam com o acesso a biodiversidade, 

conforme o que é definido como acesso a biodiversidade por Knight et al. (2008), ou seja, os 

estudos que realizam o acesso da biodiversidade, são aqueles que utilizam qualquer arranjo 

explicitamente espacializado, reproduzível que identifique áreas com potencial para 

priorização de atividades para conservação da natureza. Os estudos de seleção de reservas no 

contexto do PSC se enquadram nessa classificação, assim como os estudos levantados no 

primeiro capítulo da presente trabalho. Esses estudos tem um formato com a ênfase no 

problema relacionado com o estabelecimento dos locais aonde se devem estabelecer restrições 

ao uso da terra (Margules & Pressey 2000; Stoms et al. 2004; Brooks et al. 2006) na forma de 

otimização, no sentido de selecionar um conjunto de reservas que alcancem alvos específicos 

de conservação com o menor custo possível, entretanto, Faith et al. (2003) atestaram que 

apesar de uma década de trabalho na elaboração e métodos de seleção de sistemas de 

“reservas”, nenhum grupo de áreas selecionadas pelos algoritmos computacionais foi 

implementado em sua totalidade em qualquer lugar no mundo real. Assim como a revisão 

mais recente feita por Knight et al. (2008) indicam a lacuna entre o acesso a biodiversidade e 

o estabelecimento de melhores cenários de áreas para alocação de estratégias para 

conservação realizadas nos estudos e a reversão dessa informação em ações efetivas de 

conservação. Nesse contexto os resultados observados nos dois capítulos anteriores 

corroboram essa situação. 

Os estudos levantados aqui também corroboram outra questão levantada por Knight et 

al. (2008), a lacuna entre ciência e prática de ações para conservação. De fato, é preciso 

urgentemente reduzir essa lacuna. Fica evidenciado pelas informações levantadas nos dois 

capítulos desse trabalho, que os poucos estudos acadêmicos levantados não reportam ou 

resultam em aplicação de ações de conservação. Os estudos não acadêmicos têm uma 
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aderência a um número maior de etapas do PSC, contudo, sua aplicação em ações para 

conservação, que é mais explícita, apresenta baixa efetividade. Esta fica indicada no segundo 

capítulo, na análise feita nos resultados do estudo do MMA referente à aplicação das Áreas 

Prioritárias para Conservação da Biodiversidade (Brasil-MMA 2007a).  

Knight et al. (2008) observam que os estudos acadêmicos pouco se relacionam com as 

ações de conservação, porque os atores que realizam esse tipo de pesquisa não têm 

participação no processo de implementação de ações para conservação. Nesse contexto, ainda 

que a pesquisa básica seja, sem dúvida, um complemento essencial para a gênese e a continua 

efetividade de qualquer ciência aplicada, inclusive a ciência da conservação (Noss 1999), é 

importante lembrar que o acesso à conservação é apenas um pequeno e extremamente 

importante porção dos modelos operacionais para o planejamento da conservação (Pressey 

2006; Knight et al. 2006). Além disso, a maioria dos estudos acadêmicos se limita aos 

estágios relacionados a esse acesso, a despeito das outras etapas relacionadas à 

implementação e posterior monitoramento das ações para conservação. Assim, um ponto 

importante de reflexão é essa ênfase sobre o planejamento referente a onde efetuar as 

estratégias de conservação e a lacuna referente à resolução da questão do como efetivar essas 

estratégias. 

Problemas operacionais para a implementação das ações de conservação relacionados 

aos espaços especialmente protegidos são citados no capítulo 2 desse trabalho, tanto em 

relação à implementação das áreas de Reserva Legal e Áreas de Preservação Permanente 

previstas pela Lei n° 12.651/2012, quanto as área protegidas previstas pelos mecanismos da 

lei da Mata Atlântica. Portanto, também cabe pontuar sobre a necessidade urgente de se 

priorizar as áreas onde essas políticas públicas precisam ser implementadas mais 

urgentemente. Esse tipo de priorização pode ser feito através da elaboração de cenários de 

áreas para aplicação de estratégias para conservação para esse fim. 

A comparação dos objetivos de criação das unidades de conservação levantados no 

segundo capítulo, com os  (surrogates) de biodiversidade dos estudos levantados no primeiro 

capítulo, indica que esses objetivos tendem a ser mais divergentes que convergentes. Essa 

divergência, entre rastreador (surrogate) utilizados nos estudos com os objetivos de criação 

das unidades de conservação, parece ocorrer, muito mais pela pouca objetividade e 

especificidade da maior parte desses objetivos de criação do que pela ausência de relação 

entre esses conteúdos, uma vez que, em alguns casos, os objetivos de criação do discurso 

legal são idênticos aos rastreador – surrogate - dos estudos. 
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Assim, os resultados do segundo capítulo subsidiam outro ponto para reflexão sobre a 

divergência entre os critérios utilizados para avaliar os sistemas de unidades de conservação e 

os objetivos para os quais esses sistemas de fato foram criados. Objetivos de criação estão 

previstos para as unidades de conservação individualmente, porque essas são criadas, 

geralmente, uma a uma. Assim, os objetivos de criação de sistemas de unidades de 

conservação não existem no discurso legal. Portanto, uma fonte de informação sobre objetivos 

de criação de unidades de conservação é essa que se apresenta nos instrumentos legais que as 

instituem e, até o momento, é uma das poucas que se pode acessar para  estabelecer a meta de 

criação na escala de uma unidade de conservação. 

Outra forma de se acessar objetivos de criação de unidades de conservação é a análise 

dos seus planos de manejo, quando os mesmos estão instituídos, porém, essa análise não pode 

ser realizada na presente revisão. O foco nos objetivos específicos e gerais de criação das 

unidades de conservação, muitas vezes presentes nesses documentos, pode ser outra forma de 

acessar essa informação. Outra informação relevante é a referente ao zoneamento no interior 

de cada unidade de conservação que consta no seu plano de manejo. Essas são informações 

importantes para a construção de arranjos para a priorização de cenários de áreas para 

alocação de estratégias da conservação que atendam um enfoque mais detalhado em relação a 

graus de restrição de uso e uma escala de abrangência mais específica. Viabilizando a 

construção de um arranjo referente a rastreador (surrogate), alvos e metas de conservação 

baseados em objetivos gerais e específicos das unidades de conservação. É importante 

observar que as unidades de conservação da MAB têm implementação mais antiga e 

provavelmente possuem um maior numero desses documentos instituídos. 

A constatação da ausência de objetivos de criação de sistemas de áreas protegidas, no 

discurso legal, reflete a baixa implementação dos sistemas de reservas (Faitth et al. 2003; 

Knight et al. 2009). Dessa forma, não se poderia esperar que a legislação ambiental brasileira 

se reportasse a algo para que não existe ainda jurisprudência. Mesmo porque, o volume de 

estudos dessa área de conhecimento é baixo no Brasil, especialmente para a MAB, em relação 

ao volume de publicação mundial, entretanto, pode-se buscar a geração dessa jurisprudência, 

através do aumento desses estudos estritamente comprometidos com a implementação dos 

sistemas de áreas para alocação de estratégias com a finalidade de conservação em diferentes 

contextos relacionados às áreas protegidas e os espaços especialmente protegidos. 

Outro ponto de reflexão é o que se relaciona com outra forma de lidar com a gestão e a 

implementação de sistemas de áreas protegidas, que poderia representar um avanço para além 

do debate dos dois pontos de vista relacionados à conservação e desenvolvimento, por meio 
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da definição rigorosa dos objetivos e prioridades de conservação, independentemente da 

dicotomia entre proteção integral e uso sustentável. Afinal, um dos grandes “pulos do gato” 

do PSC é a definição, de forma explícita, de quais objetos de conservação (espécies, 

ecossistemas, processos ecológicos etc.) são relevantes e quais são as metas, ou área mínima 

necessária para que estes objetivos persistam ao longo do tempo, buscando identificar uma 

solução de consenso que apresente a melhor relação custo/benefício, i.e., proteger o máximo 

de objetos de conservação com o mínimo de área protegida (Margules & Sarkar 2007, 

Kukkala & Moilanen 2013). Ações de conservação efetivadas na paisagem e passiveis de 

revisões periódicas. Observando-se que uma vez que os objetivos, alvos e metas de 

conservação estejam definidos de forma rigorosa, as restrições necessárias para conservação 

da biodiversidade podem ser compatibilizadas com outras formas apropriação dos recursos 

naturais de forma sustentável, como já citado anteriormente. 

As unidades de conservação da categoria de proteção integral vêm sendo criadas em 

menor número (captutlo2, Cabral & Brito 2013). Associado a isso, existe um processo global 

de redução de limites geográficos (downsizing), da intensidade da restrição legal dos 

usos/mudanças de categorias (downgrading) e desafetação (downgazettement) – DDD de 

unidades de conservação (Mascia & Pailler, 2012). No Brasil, esse processo também está em 

andamento. No contexto da MA, observa-se o caso da recategorização do Parque Nacional 

dos Pontões Capixabas para Monumento Natural dos Pontões Capixabas (PL 7.708/2006 – SF 

PLC 21/2008 – Lei nº 11.686, de 02 de junho de 2008), além de outros processos dessa 

natureza em andamento em todo o território nacional, como a recategorização do Parque 

Nacional da Chapada das Mesas para Reserva Extrativista Chapada das Mesas (PL-

6.927/2010 – TRAMITANDO), a alteração dos limites e recategorização do Parque Nacional 

da Serra da Canastra, que passa a compor o mosaico de unidade de conservação da Serra da 

Canastra, além do PARNA com área reduzida, o Monumento Natural do rio Samburá e a 

APA da Serra da Canastra (SF PLC 148/2010, SF PLC 147/2010, PL 1.517/2007, PL 

1.448/2007, PL 6.905/2010 – TRAMITANDO). 

Esse último processo é similar aos mosaicos instituídos por lei estadual no estado de 

São Paulo, que realizaram o desmembramento de unidades de conservação de proteção 

integral em mosaicos de diversas tipologias de áreas protegidas, como é o caso do mosaico 

Juréia-Itatins (Lei nº 14.982, de 8 de abril de 2013). Nesse contexto, a ampliação das 

aplicações e o aumento de volume de estudos que apliquem o PSC, em cenários mais amplos 

de áreas protegidas, são desejáveis e profundamente necessários para que se possa 
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compatibilizar o, aparentemente inevitável processo de DDD em andamento, com a menor 

perda possível de biodiversidade.  
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APÊNDICE A - OBJETIVOS DE CRIAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DAS CATEGORIAS IA-II IUCN 

(ESFERA FEDERAL) 

 

NOME DA UNIDADE DA CONSERVAÇÃO - UC ESFERA ANO de CRIAÇÃO INSTRUMENTO LEGAL OBJETIVOS DA UC CONFORME O INTRUMENTO LEGAL

RESERVA BIOLÓGICA DA MATA ESCURA 2003 Decreto de 5 de junho de 2003
Preservar integralmente os recursos naturais e a diversidade biológica existentes 

em seus limites

PARQUE NACIONAL DA SERRA DO ITAJAÍ 2004 Decreto de 4 de junho de 2004

Preservar amostra representativa do bioma Mata Atlântica, de Preservar os 

ecossistemas ali existentes, possibilitando a realização de pesquisa científica e o 

desenvolvimento de atividades de educação ambiental e interpretação 

ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico.

ESTAÇÃO ECOLÓGICA DA MATA PRETA 2005 Decreto de 19 de outubro de 2005

Preservar os ecossistemas naturais existentes, com destaque para os 

remanescentes de Floresta Ombrófila Mista, possibilitando a realização de 

pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades controladas de educação 

ambiental.

PARQUE NACIONAL DAS ARAUCÁRIAS 2005 Decreto de  19 de outubro de 2005

Preservar os ambientes naturais ali existentes com destaque para os 

remanescentes de Floresta Ombrófila Mista, possibilitando a realização de 

pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação ambiental, 

recreação em contato com a natureza e turismo ecológico.

PARQUE NACIONAL SERRA de ITABAIANA 2005 Decreto de 15 de junho de 2005

Preservar os ecossistemas naturais existentes, possibilitando a realização de 

pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação ambiental e 

de turismo ecológico.

ESTAÇÃO ECOLÓGICA DA GUANABARA 2006 Decreto de 15 de feevreiro de  2006
Preservação dos remanescentes de manguezal da Baía da Guanabara e sua fauna 

e flora associada, bem como a realização de pesquisas científicas.

PARQUE NACIONAL DOS CAMPOS GERAIS 2006 Decreto de 23 de março de 2006

Preservar os ambientes naturais ali existentes com destaque para os 

remanescentes de Floresta Ombrófila Mista e de Campos Sulinos, realizar 

pesquisas científicas e desenvolver atividades de educação ambiental e turismo 

ecológico.

RESERVA BIOLÓGICA DAS ARAUCÁRIAS 2006 Decreto de 23 de março de 2007

Preservar os ambientes naturais ali existentes com destaque para os 

remanescentes de Floresta Ombrófila Mista e Várzeas, bem como realizar 

pesquisas científicas e desenvolver atividades de educação ambiental.

RESERVA BIOLÓGICA DAS PEROBAS 2006 Decreto de 23 de março de 2008

Preservar os ecossistemas naturais existentes, com destaque para os 

remanescentes de Floresta Estacional Semidecidual e sua fauna associada, 

possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de 

atividades controladas de educação ambiental.

PARQUE NACIONAL DA SERRA DAS LONTRAS 2010 Decreto de 11 de junho de 2010

Preservar sua elevada riqueza biológica, possibilitar

o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação

ambiental, recreação em contato com a natureza e turismo ecológico,

bem como o desenvolvimento de pesquisa científica

FEDERAL
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Objetivos de criação das unidades de conservação das categorias Ia-II IUCN (esfera federal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME DA UNIDADE DA CONSERVAÇÃO - UC ESFERA ANO de CRIAÇÃO INSTRUMENTO LEGAL OBJETIVOS DA UC CONFORME O INTRUMENTO LEGAL

PARQUE NACIONAL de BOA NOVA 2010 Decreto de 11 de JUNHO de 2010

I - Proteger integralmente e regenerar os ecossistemas naturais da transição 

entre Mata Atlântica e Caatinga, especialmente a Mata-de-Cipó;                                                         

II - garantir a manutenção de populações viáveis de espécies de aves e 

mamíferos ameaçadas de extinção, especialmente o gravatazeiro (Rhopornis 

ardesiacus);                                                                                                                          

III - manter e recuperar mananciais e cursos d'água;

IV - possibilitar o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação 

ambiental, recreação em contato com a natureza e turismo ecológico; e

V - possibilitar o desenvolvimento de pesquisa científica.

PARQUE NACIONAL DO ALTO CARIRI 2010 Decreto de 11 de JUNHO de 2010

I - Preservar o complexo de serras do Alto Cariri, formado

por significativo remanescente contínuo de Mata Atlântica;

II - garantir a manutenção de populações viáveis de espécies

de mamíferos e aves ameaçadas de extinção, especialmente o muriqui-

do-norte (Brachyteles hypoxanthus);

III - manter e recuperar mananciais e cursos d'água; e

IV - possibilitar o desenvolvimento de atividades de educação

e interpretação ambiental, recreação em contato com a natureza e turismo

ecológico, bem como o desenvolvimento de pesquisa científica.

RESERVA BIOLÓGICA BOM JESUS 2012 Decreto de 5 de JUNHO de 2012

I - os ecossistemas de Mata Atlântica, em especial as subformações da Floresta 

Ombrófila Densa e Formações Pioneiras,

II - a fauna associada; e

III - a rede hidrográfica local. 

FEDERAL
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Objetivos de criação das unidades de conservação das categorias Ia-II IUCN (esfera estadual) 

 

*1 – Indica que o instrumento legal não apresenta os objetivos de forma explita, mas expressa os mesmos de forma difusa no seu texto 

ou denomina de outra forma o que se infere ser os objetivos de criação (ex.: “Art. 1º Fica criado o Parque Estadual visando a proteção 

e a preservação de uma amostra de Floresta Ombrófila Mista.” 

 

NOME DA UNIDADE DA CONSERVAÇÃO - UC ESFERA ANO de CRIAÇÃO INSTRUMENTO LEGAL OBJETIVOS DA UC CONFORME O INTRUMENTO LEGAL

ESTAÇÃO ECOLÓGICA de GUAXINDIBA 2002 Decreto  32.576 de 30/12/2002  A preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas

PARQUE ESTADUAL DA SERRA DA CONCÓRDIA 2002 Decreto  32.577 de 30/12/2002 

I – assegurar a preservação dos remanescentes de Mata Atlântica ali 

encontrados;

II – Preservar espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção ou 

insuficientemente conhecidas da fauna e da flora nativas;

III – integrar corredores ecológicos capazes de garantir a preservação da 

diversidade biológica regional;

IV – proporcionar o desenvolvimento de iniciativas que conciliem a viabilidade 

econômica da região com utilização racional dos recursos naturais;

V – estimular as atividades de recreação, educação ambiental e pesquisa 

científica quando compatíveis com os demais objetivos do Parque;

VI – assegurar a proteção dos recursos hídricos da região.

PARQUE ESTADUAL DO RIO PEIXE 2002 Decreto  47.095 de 18/09/2002 
conciliar a proteção integral da flora, da fauna e das belezas naturais com sua 

utilização para fins educacionais, recreativos e científicos

PARQUE ESTADUAL DAS ARAUCÁRIAS 2003 Decreto  293 de 30/05/2003 
 a proteção e a preservação de uma amostra de Floresta Ombrófila Mista situada 

na Fazenda Berthier, município de São Domingos*1

PARQUE ESTADUAL FRITZ PLAUMANN 2003 Decreto  797 de 24/09/2003 
a proteção e a preservação de uma amostra da Floresta Estacional decidual 

situada no município de Concórdia*1

PARQUE ESTADUAL RIO CANOAS 2004 Decreto  1.871 de 27/05/2004 
a proteção e a preservação de uma amostra de Floresta Ombrófila Mista situada 

na localidade Palmeira do Ibicuí, município de Campos Novos*1

PARQUE ESTADUAL DO ACARAI 2005 Decreto  3517 de 23/09/2005 

conservação de uma amostra importante de Floresta das Terras Baixas e das 

Formações Pioneiras (Restinga e Mangue) do domínio da Mata Atlântica e do 

complexo hídrico formado pelo rio Acaraí, rio Perequê e lagoa do Capivaru, 

situados na planície litorânea da ilha de São Francisco, além da proteção de área 

de reprodução de aves marinhas localizada no arquipélago Tamboretes*1

PARQUE ESTADUAL QUARTA COLÔNIA 2005 Decreto  44.186 de 19/12/2005 

a proteção integral dos seus recursos naturais, especialmente os exemplares da 

flora e fauna silvestres das formações remanescentes da mata nativa, entre os 

quais, espécies de aves, anfíbios e roedores, constantes da Lista Brasileira de 

Espécies Ameaçadas de Extinção.

ESTADUAL
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Objetivos de criação das unidades de conservação das categorias Ia-II IUCN (esfera estadual) 

 

*1 – Indica que o instrumento legal não apresenta os objetivos de forma explita, mas expressa os mesmos de forma difusa no seu texto 

ou denomina de outra forma o que se infere ser os objetivos de criação (ex.: “Art. 1º Fica criado o Parque Estadual visando a proteção 

e a preservação de uma amostra de Floresta Ombrófila Mista.” 

 

NOME DA UNIDADE DA CONSERVAÇÃO - UC ESFERA ANO de CRIAÇÃO INSTRUMENTO LEGAL OBJETIVOS DA UC CONFORME O INTRUMENTO LEGAL

ESTAÇÃO ECOLÓGICA BANHADOS de IGUAPE 2006 Decreto  50.664 de 30/03/2006 

Considerando:                                                                                                                                                                                               

a integral proteção da flora, da fauna, das belezas cênicas e dos ecossistemas 

marinhos e terrestres                                                                                                                                                     

importante "continuum" com as formações serranas contíguas                                                       

espaços para o abrigo, alimentação e reprodução de espécies de fauna                   

a mais extensa área de floresta atlântica de planície e ecossistemas associados 

do litoral                                                                                                               

formações vegetais da planície costeira                                                          

ambientes de áreas alagada                                                                              

"habitats" intactos e representativos /favorecer a ligação dos remanescentes 

florestais da Estação Ecológica de Juréia -Itatins e do Parque Estadual da Serra 

do Mar aos amplos ambientes bem conservados do sul do Estado de São Paulo e 

norte do Paraná, funcionando como corredor ecológico da maior extensão de 

PARQUE ESTADUAL DA MATA ATLÂNTICA 2006 Decreto  6.442 de 12/04/2006 

 Preservar os resquícios de uma formação vegetal do tipo Mata Atlântica, 

ocorrente na bacia do Rio Paranaíba, preservando as nascentes, os mananciais, 

a flora e fauna, as belezas cênicas, bem como, controlar a ocupação do solo da 

região, permitindo conciliar a proteção da fauna, da flora e das belezas naturais 

com a utilização para fins científicos, econômicos, técnicos e sociais.*1

PARQUE ESTADUAL MATA DA PIPA 2006 Decreto  19.341 de 12/09/2006 

a preservação da Mata Atlântica remanescente na área, dotado de grande 

relevância ecológica e beleza cênica, e ainda, especialmente:                                     

I - Possibilitar a realização de pesquisas científicas;

II - Promover atividades de educação e interpretação ambiental com vistas à 

formação de uma consciência ecológica na população local e nos visitantes do 

Parque;

III - Ofertar à comunidade alternativas de espaço para recreação 

ecologicamente orientada, com vistas ao incremento de sua qualidade de vida e 

bem-estar;

IV - Incentivar o turismo ecológico, propiciando aos visitantes o desfrute 

racional de uma das facetas das belezas naturais do Rio Grande do Norte;

V - Compatibilizar o uso do solo do entorno imediato, visando minimizar o 

impacto das atividades que garantem o desenvolvimento socioeconômico do 

município sobre o patrimônio ambiental, alvo da proteção estabelecida por este 

Decreto.

ESTADUAL
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Objetivos de criação das unidades de conservação das categorias Ia-II IUCN (esfera estadual) 

 

*1 – Indica que o instrumento legal não apresenta os objetivos de forma explita, mas expressa os mesmos de forma difusa no seu texto 

ou denomina de outra forma o que se infere ser os objetivos de criação (ex.: “Art. 1º Fica criado o Parque Estadual visando a proteção 

e a preservação de uma amostra de Floresta Ombrófila Mista.” 

 

 

 

NOME DA UNIDADE DA CONSERVAÇÃO - UC ESFERA ANO de CRIAÇÃO INSTRUMENTO LEGAL OBJETIVOS DA UC CONFORME O INTRUMENTO LEGAL

PARQUE ESTADUAL DO RIO VERMELHO 2007 Decreto  308 de 24/05/2007 

conservar amostras de Floresta Ombrófila densa (Floresta Atlântica), das 

Formações Pioneiras (Vegetação de Restinga) e da fauna associada do domínio 

da Mata Atlântica, manter o equilíbrio do complexo hídrico da região, além de 

propiciar ações ordenadas de recuperação de seus ecossistemas alterados e 

proporcionar a realização de pesquisas científicas e a visitação pública com o 

desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambientais, de 

recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico.*1

PARQUE ESTADUAL MONTEZUMA 2007 Decreto  s/nº de 28/09/2007 

Proteger  a  fauna  e  a flora  regionais, as nascentes dos rios e córregos  da  

região,  e criar  condições para o desenvolvimento de pesquisas e estudos  de 

modo  a conciliar, harmoniosamente, o uso científico, educativo  e recreativo  

com  a  preservação integral e  perene  do  patrimônio natural.*1

PARQUE ESTADUAL ALTO DO CARIRI 2008 Decreto  44726 de 18/02/2009 

Proteger a fauna e a flora regionais, a   biota e  os  cursos  d'água,  e  criar  

condições   para   o desenvolvimento  de  pesquisas  e estudos  de  modo  a  

conciliar, harmoniosamente,  o uso científico, educativo e recreativo  com  a 

preservação integral e perene do patrimônio natural.*1

PARQUE ESTADUAL CAVERNA DO DIABO 2008 Decreto  12.810 de 21/02/2008  _

PARQUE ESTADUAL DO CUNHAMBEBE 2008 Decreto  41358 de 13/06/2008 

Assegurar a preservação dos remanescentes de Mata Atlântica da porção 

fluminense da Serra do Mar, bem como recuperar as áreas degradadas ali 

existentes; manter a populações de animais e plantas nativas e oferecer refúgio 

para espécies raras, vulneráveis, endêmicas e ameaçadas de extinação da fauna e 

flora nativa; Preservar montanhas, cachoeiras e demais paisagens notáveis 

contidas em seus limites; oferecer oportunidades de visitação, recereação, 

aprendizagem, interretação, educação, pesquisa e relaxamento; estimular o 

turismo e a geração de empregos e renda; assegurar a continuidade dos serviçoes 

ambientais; e possibilitar a conectividade dos maciços florestais da Bocaína e do 

Tinguá.

ESTADUAL
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Objetivos de criação das unidades de conservação das categorias Ia-II IUCN (esfera estadual) 

 

*1 – Indica que o instrumento legal não apresenta os objetivos de forma explita, mas expressa os mesmos de forma difusa no seu texto 

ou denomina de outra forma o que se infere ser os objetivos de criação (ex.: “Art. 1º Fica criado o Parque Estadual visando a proteção 

e a preservação de uma amostra de Floresta Ombrófila Mista.” 

 

 

 

 

 

 

 

NOME DA UNIDADE DA CONSERVAÇÃO - UC ESFERA ANO de CRIAÇÃO INSTRUMENTO LEGAL OBJETIVOS DA UC CONFORME O INTRUMENTO LEGAL

PARQUE ESTADUAL DO RIO TURVO 2008 Lei ordinária  12.810 de 21/02/2008  _

PARQUE ESTADUAL LAGAMAR de CANANEIA 2008 Lei ordinária  12.810 de 21/02/2008  _

PARQUE ESTADUAL SERRA DO OURO BRANCO  2009 Decreto  45180  de 21/09/2009  _

ESTAÇÃO ECOLÓGICA de ARÊdeS  2010 Decreto  45397  de 14/06/2010  _

ESTAçãO ECOLóGICA de MARíLIA  2010 Decreto  56.615 de 28/12/2010 

a preservação dos ecossistemas e processos ecológicos, em zona de grande 

relevância ambiental, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o 

desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental em 

contato com a natureza.

PARQUE ESTADUAL de ITABERABA 2010 Decreto  55.662 de 30/03/2010 
proteção da biodiversidade e recursos hídricos da região norte-nordeste da Serra 

da Cantareira*1

PARQUE ESTADUAL de ITAPETINGA 2010 Decreto  55.662 de 30/03/2010 
proteção da biodiversidade e recursos hídricos da região norte-nordeste da Serra 

da Cantareira*1

PARQUE ESTADUAL RESTINGA DE BERTIOGA 2010 Decreto  56.500 de 09/12/2010 

a proteção da biodiversidade, dos recursos hídricos e do corredor biológico entre 

os ambientes marinho - costeiros, a restinga e a Serra do Mar, formando um 

contínuo biológico para garantir a perpetuidade dos seus processos ecológicos e 

fluxos gênicos, bem como a realização do ecoturismo, lazer e a educação 

ambiental para toda a *1

ESTADUAL
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Objetivos de criação das unidades de conservação das categorias Ia-II IUCN (esfera municipal) 

 

*1 – Indica que o instrumento legal não apresenta os objetivos de forma explita, mas expressa os mesmos de forma difusa no seu texto 

ou denomina de outra forma o que se infere ser os objetivos de criação (ex.: “Art. 1º Fica criado o Parque Estadual visando a proteção 

e a preservação de uma amostra de Floresta Ombrófila Mista.” 

 

 

 

NOME DA UNIDADE DA CONSERVAÇÃO - UC ESFERA ANO de CRIAÇÃO INSTRUMENTO LEGAL OBJETIVOS DA UC CONFORME O INTRUMENTO LEGAL

PARQUE NATURAL MUNICIPAL VALE DO MULEMBá  2002 Decreto  11505  de 26/12/2002 

I - Preservar os ecossistemas naturais e seus

elementos físicos e biológicos de relevante importância

ecológica, para manutenção da biodiversidade;

II - Preservar a beleza cênica local;

III - Preservar e restaurar a paisagem;

IV - conservar, Proteger, diversificar,

ampliar e recuperar a cobertura vegetal existente com espécies

do bioma no qual está inserido;

V - contribuir para a estabilização do solo,

reduzindo os processos erosivos;

VI - contribuir para equilíbrio do regime

hídrico e melhoria da qualidade das águas;

VII - possibilitar e fomentar a pesquisa

científica, especialmente a conservacionista, voltadas para o

manejo da área;

VIII - propiciar o desenvolvimento de

atividades de educação ambiental e de recreação, em contato com

a natureza;

IX - estimular e promover o turismo e o lazer

de forma compatível com os demais objetivos do Parque;

X - assegurar condições de bem estar público;

XI - instalar os equipamentos e infraestrutura

necessários ao cumprimento de seus objetivos, conforme

definido no Plano de Manejo.

PARQUE NATURAL MUNICIPAL FAZENDA DO CARMO 2003 Decreto nº 43329de 12/06/2003 _

MUNICIPAL
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Objetivos de criação das unidades de conservação das categorias Ia-II IUCN (esfera municipal) 

 

*1 – Indica que o instrumento legal não apresenta os objetivos de forma explita, mas expressa os mesmos de forma difusa no seu texto 

ou denomina de outra forma o que se infere ser os objetivos de criação (ex.: “Art. 1º Fica criado o Parque Estadual visando a proteção 

e a preservação de uma amostra de Floresta Ombrófila Mista.” 

 

 

 

 

 

 

 

NOME DA UNIDADE DA CONSERVAÇÃO - UC ESFERA ANO de CRIAÇÃO INSTRUMENTO LEGAL OBJETIVOS DA UC CONFORME O INTRUMENTO LEGAL

PARQUE NATURAL MUNICIPAL PEDRA DOS OLHOS  MUNICIPAL 2003 Decreto  11824  de 22/12/2003 

I - Preservar os ecossistemas naturais e seus elementos físicos e biológicos de 

relevante importância ecológica, para a manutenção da biodiversidade;

II - Preservar a beleza cênica local;

III - Preservar e restaurar a paisagem;

IV - conservar, Proteger, diversificar, ampliar e recuperar cobertura vegetal 

existente com espécies do bioma na qual esta inserido;

V - contribuir para a estabilidade do solo, reduzindo os processos erosivos;

VI - contribuir para o equilíbrio do regime hídrico e melhoria da qualidade das 

águas;

VII - possibilitar e fomentar a pesquisa cientifica, especialmente a 

conservacionista, voltadas para o manejo da área;

VIII - propiciar o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação 

ambiental e de recreação, em contato com a natureza;

IX - estimular e promover o turismo ecológico e o lazer de forma compatível 

com os demais objetivos do parque;

X - assegurar condições de bem estar públicos;

XI - dispor de equipamentos e infra-estrutura necessárias ao cumprimento dos 

objetivos.
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Objetivos de criação das unidades de conservação das categorias Ia-II IUCN (esfera municipal) 

 

*1 – Indica que o instrumento legal não apresenta os objetivos de forma explita, mas expressa os mesmos de forma difusa no seu texto 

ou denomina de outra forma o que se infere ser os objetivos de criação (ex.: “Art. 1º Fica criado o Parque Estadual visando a proteção 

e a preservação de uma amostra de Floresta Ombrófila Mista.” 

 

 

NOME DA UNIDADE DA CONSERVAÇÃO - UC ESFERA ANO de CRIAÇÃO INSTRUMENTO LEGAL OBJETIVOS DA UC CONFORME O INTRUMENTO LEGAL

PARQUE NATURAL MUNICIPAL PEDRA DOS OLHOS  2003 Decreto  11824  de 22/12/2003 

I - Preservar os ecossistemas naturais e seus elementos físicos e biológicos de 

relevante importância ecológica, para a manutenção da biodiversidade;             

II - Preservar a beleza cênica local; II - Preservar e restaurar a paisagem;

IV - conservar, Proteger, diversificar, ampliar e recuperar cobertura vegetal 

existente com espécies do bioma na qual esta inserido;

V - contribuir para a estabilidade do solo, reduzindo os processos erosivos;

VI - contribuir para o equilíbrio do regime hídrico e melhoria da qualidade das 

águas;

VII - possibilitar e fomentar a pesquisa cientifica, especialmente a 

conservacionista, voltadas para o manejo da área;

VIII - propiciar o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação 

ambiental e de recreação, em contato com a natureza;

IX - estimular e promover o turismo ecológico e o lazer de forma compatível 

com os demais objetivos do parque;

X - assegurar condições de bem estar públicos; XI - dispor de equipamentos e 

infra-estrutura necessárias ao cumprimento dos objetivos.

PARQUE NATURAL MUNICIPAL VON SCHILGEN  2004 Decreto  12137  de 10/12/2004 

I - Preservar os ecossistemas naturais locais e seus elementos físicos e 

biológicos de relevante importância ecológica;  II - manter a biodiversidade;

III - Preservar a beleza cênica local; IV - Preservar os afloramentos rochosos;

V - Preservar e restaurar a paisagem; VI - Proteger, conservar, e recuperar a

cobertura vegetal natural existente com espécies do bioma no qual está inserido;

VII - contribuir para a estabilização do solo, reduzindo os processos erosivos;

VIII - contribuir para a manutenção do micro-clima; IX - possibilitar e 

fomentar a pesquisa científica, especialmente a conservacionista, voltadas para 

om anejo da área; X - propiciar o desenvolvimento de atividades de educação 

ambiental e de recreação, em contato com a natureza; XI - estimular e 

promover o turismo e o lazer de forma compatível com os demais objetivos do 

Parque; XII - assegurar condições de bem estar público; XIII - instalar os 

equipamentos e infraestrutura necessários ao cumprimento de seus objetivos, 

MUNICIPAL
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Objetivos de criação das unidades de conservação das categorias Ia-II IUCN (esfera municipal) 

 

*1 – Indica que o instrumento legal não apresenta os objetivos de forma explita, mas expressa os mesmos de forma difusa no seu texto 

ou denomina de outra forma o que se infere ser os objetivos de criação (ex.: “Art. 1º Fica criado o Parque Estadual visando a proteção 

e a preservação de uma amostra de Floresta Ombrófila Mista.” 

NOME DA UNIDADE DA CONSERVAÇÃO - UC ESFERA ANO de CRIAÇÃO INSTRUMENTO LEGAL OBJETIVOS DA UC CONFORME O INTRUMENTO LEGAL

PARQUE NATURAL MUNICIPAL DAS ANDORINHAS  2005 Lei ordinária  69/2005  de 21/07/2005 

a) Resguardar e Proteger as nascentes que formam a Cachoeira das Andorinhas e 

a cabeceira do Rio das Velhas; b) resguardar a flora, a fauna e demais recursos 

naturais; c) resguardar os atributos cênicos e paissagisticos; d) Proteger 

integralemnte os recursos culturais e naturais com objetivos educacionais, 

cientificos, recreativos e turísticos

PARQUE NATURAL MUNICIPAL de PETRÓPOLIS 2007 Decreto 471 de 15.05.2007

I – Preservar, Proteger e recuperar o ecossistema da mata atlântica existente; II 

– Preservar, Proteger e recuperar o patrimônio paisagístico da área; III – 

promover atividades de educação ambiental visando integrar a comunidade; IV – 

oferecer espaços verdes e livres para o lazer; V – a ampliação do patrimônio 

ambiental público do Município.

PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO ATALAIA 2007 Decreto nº 8107de 25/01/2007

I - a proteção de área de excepcional beleza e valor; II - a preservação de 

exemplares raros, endêmicos, ameaçados de extinção ou insuficientemente 

conhecidos da fauna e flora; III - garantir a integridade dos ecossistemas locais 

existentes; IV - a recuperação e a proteção dos remanescentes dos ecossistemas 

de Mata Atlântica; V - identificar as potencialidades da área com vistas ao 

desenvolvimento de atividades que valorizem os ecossistemas da região; VI - a 

criação de área de lazer compatível com a preservação dos ecossistemas locais; 

VII - a ampliação do patrimônio ambiental público do Município.

PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA CIDADE 2008 Decreto 29538 de 03.07.2008

I — Preservar, Proteger e recuperar os ecossistemas existentes no local; II — 

promover o desenvolvimento de programas de educação ambiental e pesquisa 

científica; III — garantir espaços verdes e livres para a promoção do lazer, da 

recreação e do ecoturismo em área urbana.

PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO ESTUÁRIO DO RIO 

MACAÉ
2008 Lei ordinária nº 3.146 de 18/12/2008

I – Preservar os ecossistemas remanescentes, em especial as áreas de manguezal 

e restinga; II – Preservar e recuperar os corpos hídricos, o solo, as nascentes, as 

mata

ciliares e as faixas marginais de proteção das águas superficiais; III – Promover 

e/ou apoiar ações de revegetação da área; IV – promover a recuperação 

ambiental, sobretudo nas margens do rio Macaé, no leito original, no retificado 

e nos canais secundários; V- conter processos de ocupação irregular, em especial 

aqueles verificados

nas faixas marginais de proteção e na planície de inundação marinha composta 

pelo leito retificado, pelo leito original e pelos canais secundários do rio Macaé; 

VI – Preservar exemplares raros, endêmicos, ameaçados de extinção ou 

insuficientemente conhecidos da fauna e da flora, bem como aquelas espécies da 

fauna que utilizam a área como local de alimentação, de pouso, de abrigo, 

reprodução ou nidificação, de espécies migratórias, que venham a ser 

identificados através do plano de manejo e de estudos científicos aplicados na 

área

MUNICIPAL
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Objetivos de criação das unidades de conservação das categorias Ia-II IUCN (esfera municipal) 

 

*1 – Indica que o instrumento legal não apresenta os objetivos de forma explita, mas expressa os mesmos de forma difusa no seu texto 

ou denomina de outra forma o que se infere ser os objetivos de criação (ex.: “Art. 1º Fica criado o Parque Estadual visando a proteção 

e a preservação de uma amostra de Floresta Ombrófila Mista. 

NOME DA UNIDADE DA CONSERVAÇÃO - UC ESFERA ANO de CRIAÇÃO INSTRUMENTO LEGAL OBJETIVOS DA UC CONFORME O INTRUMENTO LEGAL

PARQUE NATURAL MUNICIPAL FAZENDA SANTA 

CECÍLIA DO INGÁ
2010 Decreto 11.825 de 11.08.2010 Preservar ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica

PARQUE NATURAL MUNICIPAL CARIJÓS 2011 Lei ordinária nº 330 de 23/03/2011
Preservar os ambientes naturais pertencentes ao Bioma da Mata Atlântica, em 

especial os da Floresta Ombrófila Densa (FOD)

PARQUE NATURAL MUNICIPAL de NAVEGANTES 2011 Lei complementar 117 de13/10/2011

I - a proteção de área de excepcional beleza e valor científico; II - a 

preservação de exemplares raros, endêmicos, ameaçados de extinção ou 

insuficientemente conhecidos da fauna e da flora; III - a garantia da integridade 

dos ecossistemas locais existentes; IV - a recuperação e a proteção dos 

remanescentes dos ecossistemas de Mata Atlântica; V - a identificação das 

potencialidades da área com vistas ao desenvolvimento de atividades que 

valorizem os ecossistemas da região.

PARQUE NATURAL MUNICIPAL DOS JATOBáS  2011 Decreto  17.355/11  de 18/06/2011 

I - a preservação dos fragmentos de vegetação nativa das formações de cerrado, 

Mata Ciliar e Mata Brejosa, que deverão ter acesso monitorado ao público 

exclusivamente para ações de educação ambiental, trilhas ecológicas e pesquisa 

científica; II - a preservação dos exemplares arbóreos significativos existentes 

das espécies de jatobá ( Hymenaea courbaril) e copaíba (Copaifera langsdorfi i); 

III - a proteção dos recursos hídricos, por meio do controle dos processos de 

ocupação da várzea do rio Capivari, bem como o reflorestamento das áreas de 

preservação permanente desprovidas de vegetação e a implantação de 

infraestrutura sanitária; IV - a criação de áreas verdes, de lazer e de recreação 

em contato com a natureza, para usufruto das comunidades instaladas nos 

referidos bairros; V - a consolidação de importante trecho do eixo verde do rio 

Capivari, conforme preceituado no Plano Diretor de Campinas;VI - a 

recuperação de áreas degradadas por atividades de mineração, preservando-se as 

lagoas formadas pelas antigas cavas de mineração, bem como coibir processos 

irregulares de atividades minerárias.

PARQUE NATURAL MUNICIPAL FREYMUND GERMER 2011
Lei complementar nº 402 de 

13/07/2011
Preservar os ambientes naturais pertencentes ao Bioma da Mata Atlântica

PARQUE NATURAL MUNICIPAL de CACHOEIRA DO 

CAMPO 
2012 Lei ordinária  765/2012  de 28/03/2012 

I - a requalificação da paisagem e a proteção da biodiversidade;

II - a melhoria da qualidade de vida do distrito de Cachoeira do Campo

MUNICIPAL
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