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RESUMO 

 

A partir da indicação da biologia da conservação sobre as ameaças à diversidade 

biológica - destruição, fragmentação, degradação do habitat, superexploração das 

espécies para uso humano, introdução de espécies exóticas e aumento de 

ocorrência de doenças -, da possibilidade de extinção do bioma Cerrado goiano - 

pelas liberalidades do Código Florestal Brasileiro, Lei Federal n. 12.651, de 25 de 

maio de 2012, do aumento da conversão do solo em áreas de pastagens e plantio 

de monoculturas, de anistias de crimes ambientais cometidos - é discriminado nesta 

investigação um diagnóstico das estratégias de gestão para a conservação da 

biodiversidade do Cerrado goiano – segundo as diretrizes de cada unidade de 

conservação de proteção da integralidade dos territórios, de proteção dos recursos, 

do monitoramento da qualidade ambiental, do envolvimento das comunidades do 

entorno, da regularização fundiária e da fiscalização -, especialmente as categorias 

de unidades de conservação de proteção integral de competência do Órgão 

Estadual de Meio Ambiente. A teoria da Racionalidade Ambiental de Enrique Leff 

fornece elementos para um rompimento epistemológico radical ao desconstruir a 

racionalidade econômica moderna através da mobilização do saber ambiental, 

proposto como uma forma aberta e inclusiva do conhecimento que percebe a 

complexidade ambiental do presente. Fundamentado na trajetória da ecologia 

política na América Latina e nos conceitos desta teoria de bem comum, 

reapropriação social da natureza, sustentabilidade, territorialidade e outros a 

investigação é guiada metodologicamente na análise crítica do diagnóstico das 

estratégias de gestão para a conservação da biodiversidade do Cerrado goiano. 

 

 

Palavras-chave: Biodiversidade; Racionalidade Ambiental; Sistema Goiano de 

Unidades de Conservação; Unidades de Conservação de Proteção Integral; 

Regularização Fundiária. 



ABSTRACT 

 

From the indication of the biology of conservation on threats to biological diversity - 

destruction, fragmentation, habitat degradation, overexploitation of species for 

human use, introduction of exotic species and increase of occurrence of diseases -, 

the possibility of extinction of the biome Cerrado Goiano - by the liberalities of the 

Brazilian Forest Code, Federal Law n. 12,651, of May 25, 2012, of the increase of the 

conversion of the soil in areas of pasture and planting of monocultures, of amnesties 

of environmental crimes committed - it is discriminated in this investigation a 

diagnosis of the management strategies for the conservation of the biodiversity of the 

Cerrado of Goiás - according to the guidelines of each protected area for the 

protection of the integrality of territories, protection of resources, monitoring of 

environmental quality, involvement of surrounding communities, land regularization 

and inspection - especially the categories of protected areas of protection of the 

State Environmental Authority. Enrique Leff's Theory of Environmental Rationality 

provides elements for a radical epistemological breakdown by deconstructing modern 

economic rationality through the mobilization of environmental knowledge, proposed 

as an open and inclusive form of knowledge that perceives the environmental 

complexity of the present. Based on the trajectory of political ecology in Latin 

America and the concepts of this theory of common good, social reappropriation of 

nature, sustainability, territoriality and others, research is methodologically guided in 

the critical analysis of the diagnosis of management strategies for biodiversity 

conservation in the Cerrado of Goiás. 

 

 

PASSWORD: Biodiversity; Environmental Rationality; Goiano System of 

Conservation Units; Conservation Units of Integral Protection; Land regularization.  
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INTRODUÇÃO 

  Existe na comunidade científica um entendimento de que é possível 

traçar uma taxa média natural de extinção das espécies registradas durante os 

vários períodos geológicos do planeta, ressalvando as exceções dos grandes 

eventos de extermínio em massa que alteraram esses índices. Fósseis em depósitos 

marinhos confirmam, com certo grau de confiança, que a persistência média da 

maioria das espécies fica entre 01 e 10 milhões de anos. (WILSON, 1997, p. 09) 

Isso significa que o desaparecimento de espécies é algo natural na história dos 

organismos vivos no planeta. O processo evolutivo faz com que indivíduos mais 

adaptados sobrevivam aos eventos mais extremos, gerando através da mutação 

genéticas novas linhagens, e assim sucessivamente. 

  Porém, a interferência humana tem acelerado esse processo de 

aniquilamento dos organismos, enquanto que a taxa de especialização, que é a que 

aufere o surgimento de novos organismos, e consequente diversidade biológica num 

determinado espaço geográfico e de tempo, não acompanha o mesmo ritmo da taxa 

de extinção. A consequência deste processo é a redução da biodiversidade pela 

atividade humana. 

  Edward O. Wilson (1997, p. 03) chama a atenção de como deve ser 

tratada a biodiversidade1, um recurso global que precisa ser registrada, usada e 

preservada. Destaca três razões essenciais para a premência do tema. Primeira, o 

aumento da população humana tem gerado uma grande pressão sobre demanda 

por mais recursos renováveis e não renováveis no meio ambiente. Segunda, os 

avanços nas pesquisas científicas sobre a biodiversidade têm demonstrado uma 

gama muito grande de aplicações benéficas para a sociedade e para o planeta. E a 

terceira, a perda dos habitats naturais está causando a extinção acelerada de 

grande parte da biodiversidade. 

  O aumento da população humana realiza uma pressão no meio 

ambiente, pois eleva: o consumo de lenha e minérios, o uso de plantas nativas e 

animais silvestres, a conversão do solo natural (habitat) em área agrícola, de 

                                                 
1  “Biodiversidade é a forma contraída de diversidade biológica e apareceu pela primeira vez 

em uma publicação em 1988, justamente no livro organizado pelo prestigiado biólogo Edward O. 
Wilson que trazia os resultados do National Forum on BioDiversity. A coletânea, com o título de 
Biodiversity (Biodiversidade), é composta de artigos de autoria de 60 das maiores autoridades 
internacionais no assunto, presentes no fórum [...]” (FRANCO, 2013, p. 24) 
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pastagem e residencial. A Revolução Industrial acompanhada da cultura capitalista 

do consumismo e do desperdício foi o ponto de virada histórico em que houve um 

maior crescimento populacional dos seres humanos e uma exponencial 

multiplicação da taxa de extinção de espécies. (PRIMACH, 2001, p. 83) A projeção 

da população mundial realizada pela Organização das Nações Unidas é de que em 

2100 a população mundial será de 11,2 bilhões de pessoas, enquanto que em 2017 

era de 7,6 bilhões, em 1990 era de 5,3 bilhões, em 1930 era de 2 bilhões, e em 1850 

era de 1 bilhão. (UNITED NATIONS, 2017. p. 02) 

  Em 1997 um grupo de pesquisadores estadunidenses publicou na 

Revista Nature (COSTANZA, 1997, p. 253 et. seq.) um estudo sobre o valor global 

de 17 serviços ecossistêmicos para 16 biomas realizados pelo meio ambiente para 

dar suporte a vida no planeta. Ou seja, são fundamentais para a própria existência 

da humanidade. Foi feita uma estimativa mínima, pois a maioria dos serviços não 

estão disponibilizados no mercado. Chegou-se ao montante de $ 33 trilhões de 

dólares por ano. Foram elencados os seguintes serviços ecossistêmicos: regulação 

da composição química atmosférica; regulação da temperatura global, precipitação e 

outros processos climáticos; capacitação, amortecimento e integridade do 

ecossistema de resposta às flutuações ambientais; regulação dos fluxos 

hidrológicos; armazenamento e retenção de água; retenção de solo dentro de um 

ecossistema; processos de formação do solo; armazenamento, ciclagem interna, 

processamento e aquisição de nutrientes; recuperação de nutrientes móveis e 

remoção ou quebra de nutrientes e compostos em excesso; movimento de gametas 

florais; regulação dinâmica de populações; habitat para populações residentes e 

transitórias; produção primária bruta extraível como alimento; produção primária 

bruta extraível como matéria-prima; fontes de materiais e produtos biológicos únicos; 

fornecimento de oportunidades para atividades recreativas; e fornecimento de 

oportunidades artísticas, educacional, espiritual para usos não-comerciais. 

  A maior preocupação com a perda do habitat está com as florestas 

tropicais, os recifes de corais, os lagos tropicais e as profundezas do mar. Porque 

quanto mais próximo dos trópicos, maior é a diversidade de espécies encontrada 

numa determinada área. É por isso que as florestas tropicais, apesar de ocuparem 

somente 07% da superfície de terra do planeta, detêm mais de 50% de todas as 
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espécies no mundo. Não há uma estimativa confiável da quantidade de espécies 

existentes no planeta. Hoje somente 1,4 milhões de espécies foram descritas 

sistematicamente em modelos taxonômicos pelos cientistas. Mas estimativas 

sugerem de 10 a 30 milhões de espécies diferentes de seres vivos existentes 

atualmente na Terra. (PRIMACH, 2001, p. 28 et. seq.) É um imenso rol de 

possibilidades e aplicações que os estudos científicos poderiam nos conduzir, mas 

ainda não temos nem condições técnicas de avaliar qual a profundidade desse 

universo de indivíduos. 

  Segundo a biologia da conservação (PRIMACH, 2001, p. 82 et. seq.), 

existem 06 principais ameaças à diversidade biológica: destruição, fragmentação, 

degradação do habitat, superexploração das espécies para uso humano, introdução 

de espécies exóticas e aumento de ocorrência de doenças. E todas são frutos de 

atividades desenvolvidas pelos humanos no uso exponencial dos recursos naturais. 

Não é apenas uma ameaça que as espécies enfrentam de cada vez, mas pelo 

menos, dois ou mais, que aceleram a sua rota em direção à extinção.  

  A destruição do habitat é a maior ameaça à diversidade biológica.  

   Uma estratégia muito difundida para a proteção da biodiversidade é a 

implementação da preservação da fauna e flora nas propriedades privadas. Sua 

localização estratégica em torno dos núcleos das grandes áreas protegidas 

instituídas pelo Estado garantem uma zona de amortecimento entre as ações das 

atividades produtivas que perturbam o ecossistema protegido, além de serem 

pigmentos do bioma para a formação de corredores ecológicos, de comporem o 

processo de reversão de degradação ambiental e da diminuição da diversidade de 

espécies no planeta. (MESQUITA, 2014, 09) 

  Além de servirem como último refúgio de espécies ameaçadas e 

endêmicas, as áreas protegidas mantêm os serviços ecossistêmicos em 

funcionamento adequado e podem ser locus de perpetuação do modo de vida de 

comunidades locais que mantêm um laço de afinidade, religiosidade e de vínculos 

sentimentais com certos sítios naturais. 

  Houve uma grande tentativa internacional em incentivar o aumento 

dessas áreas nos anos 90. Assim como, o interesse dos consumidores em comprar 

produtos “ecológicos” ou que possuem uma “pegada ecológica” menos agressiva fez 
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com o que as empresas mais antenadas com o seu exigente mercado alinhassem 

suas práticas com uma gestão dos ativos ambientais mais responsável – o que ao 

cabo se mostrou uma relevante estratégia para o avanço de áreas protegidas. 

  A Convenção sobre Diversidade Biológica destacou a relevância das 

áreas privadas para a composição dos sistemas nacionais de unidades de 

conservação, principalmente no artigo 8º, que instiga os países signatários a 

aumentarem as áreas de conservação da biodiversidade in situ. 

  O destaque que as áreas privadas de conservação ganham das áreas 

públicas é a capacidade de autogestão pelo proprietário. Todo o custo com a 

segurança, o manejo, a governança não é absorvida pelos cofres públicos, mas sim 

pelo particular. Uma grande barreira ao aumento dos espaços de proteção da 

biodiversidade é a insuficiência de recursos do Estado, seja para a desapropriação, 

seja para o custeio de manutenção. Se a manutenção é particular, os benefícios e os 

serviços ecossistêmicos realizados são públicos e para toda a sociedade. 

  A América Latina adotou um modelo diferente do europeu e do africano 

na estratégia privada de conservação. Em vez de fortalecer associações e 

organizações representativas de grupos de interesse, o que se percebe é a vontade 

individual e espontânea do proprietário em estabelecer boas práticas e estratégias 

de manejo mais sustentável em suas terras. 

  Nas pequenas dimensões de terras da América Central há mais de 300 

reservas privadas com certo tipo de reconhecimento estatal protegendo 350 mil 

hectares. (CHACÓN, 2005) O país mais exitoso na condução dessa política pública 

de incentivo às áreas de proteção da biodiversidade por particulares é a Costa Rica, 

que tem 200 destas reservas privadas que cobrem mais de 80 mil hectares. 

(CORRALES, 2012) A Guatemala, segundo país mais exitoso, tem 150 reservas que 

cobrem mais de 50 mil hectares. 

  Apesar da tradição civilista de proteção quase que incondicional do 

direito de propriedade privada, a Carta impôs algumas condições pra o exercício da 

posse e restrições de uso da propriedade rural com a finalidade de proteção do meio 

ambiente, uso racional dos recursos naturais e do trabalhador com a função social 

da propriedade. Portanto, não está apartada da propriedade da terra o uso 

adequado a que ela se destina para toda coletividade, como produtora de água, de 
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alimentos, de habitat para a flora e a fauna, dentre outros. Em outras palavras, a 

satisfação do proprietário de terra deve estar alinhada com os direitos e garantias 

dos trabalhadores rurais e de toda a comunidade que está inserida no âmbito de 

influência da terra. 

  A propriedade rural precisa ser produtiva para conseguir a 

sustentabilidade econômica da gestão de seus limites e da renda do dono da terra. 

Por isso, na década de 90 vários estudos avançaram no sentido de ultrapassar a 

dicotomia estabelecida pela preservação e pelo desenvolvimento. Conceitos como o 

de serviços ambientais foram objetos de valoração econômica e geraram o que 

ainda hoje é insipiente institucionalmente, mas é uma pauta de debate internacional: 

o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). 

  O Código Florestal Brasileiro, instituído pela Lei Federal nº 12.651, de 

25 de maio de 2012, criou a Cota de Reserva Ambiental (CRA) no seu artigo 4º, o 

qual é um título representativo de uma determinada área com vegetação nativa de 

um bioma específico em que o produtor que precisa fazer uma compensação por 

não possuir Reserva Legal (RL) no tamanho obrigatório dado por lei pode adquirir 

um título, fazendo com que outras áreas sejam diretamente financiadas, 

sob regime de servidão ambiental [...], ou correspondente à área de Reserva 

Legal instituída voluntariamente sobre a vegetação que exceder os 

percentuais exigidos […], ou protegida na forma de Reserva Particular do 

Patrimônio Natural […], ou existente em propriedade rural localizada no 

interior de Unidade de Conservação de domínio público que ainda não tenha 

sido desapropriada”. (BRASIL, 2012) 

 

  Programas institucionais do Governo Federal pagam ao produtor rural 

que aderir aos projetos de recuperação e conservação de nascentes em bacias 

hidrográficas em situação de degradação valores anuais por hectare disponibilizado. 

Em áreas de pouca atração para a pecuária e a lavoura, essa estratégia tem-se 

mostrado muito benéfica para a preservação dos serviços ecossistêmicos, além de 

garantir renda para o proprietário. Um exemplo é o Programa “Plantadores de Rios” 

sob a supervisão do Ministério do Meio Ambiente (MMA). 

  Esses incentivos são extremamente importantes para a incorporação 

por parte da sociedade dos benefícios que a biodiversidade preservada em in situ 
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trás para toda a coletividade. Aprimorar o ordenamento para dar segurança jurídica 

ao proprietário das terras e para os que optarem em investir nesses serviços é 

garantir que as áreas privadas em estado de conservação possam aumentar 

significativamente sem comprometer a renda e o desenvolvimento local. A exemplo 

da Costa Rica e dos EUA que ampliaram os territórios naturais protegidos pelos 

particulares através de definições claras de obrigações e deveres dos gestores e 

incentivos, financeiros e sociais, e são referência de sucesso na implantação dessa 

política pública. (MEDEIROS; 2014, 14) O Fundo Nacional de Financiamento 

Florestal (FONAFIFO) da Costa Rica financia diretamente por meio do pagamento 

de serviços ambientais os proprietários de áreas pequenas que conservam e 

reflorestam suas terras. (CHOMITZ; 1998) 

  Em fóruns internacionais de grande envergadura representativa, a 

exemplo do encontro das partes do Acordo de Paris e da Convenção sobre 

Diversidade Biológica, percebe-se a presença cada vez maior de grandes empresas 

globais, dos mais diversos setores, interessadas em disponibilizar tecnologias e 

realizar parcerias com comunidades locais para a recuperação de áreas 

degradadas, ou para a produção de água, ou mesmo para o cultivo sustentável em 

áreas até então impróprias para a lavoura. Esses “custos ambientais” estão na 

contabilidade das empresas internacionais, pois já entenderam que os serviços 

ecossistêmicos realizados pela natureza fazem parte da sua cadeia produtiva. A 

dificuldade em encontrar estes produtos encarece o produto final ou o serviço 

prestado. As ações para a sua manutenção se tornam mais baratas para o arranjo 

de produtivo. 

  A redefinição das atividades tipicamente agrárias em terras providas de 

uma rica biodiversidade ou de pequena aptidão para a agropecuária é uma 

oportunidade para o proprietário de terra e para toda a sociedade. Esse trabalho tem 

como desafio propor um modelo novo de arranjo institucional das áreas privadas 

destinadas para a conservação da biodiversidade dentro do sistema nacional já em 

vigor, que utilize todas as potencialidades de viabilização da gestão do território. 

  As Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) são áreas 

instituídas voluntariamente pelos proprietários, sob a chancela estatal, e o regime 

jurídico do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). É a categoria de 
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unidades de conservação brasileira mais popularizada para a preservação da 

biodiversidade pelo particular. O plano de manejo estabelece quais são as atividades 

que podem ser implementadas e o particular as desenvolve caso haja conveniência, 

o que demonstra que na prática os objetivos do manejo podem ser bem limitados. A 

vontade pessoal influencia diretamente na gestão do território. Hoje as 672 RPPNs 

oficialmente reconhecidas pelo Instituto de Conservação da Biodiversidade Chico 

Mendes (ICMBio) ocupam 510 mil hectares do território do Brasil. Apesar da 

relevância para a conservação desses fragmentos de biomas, a limitação de uso 

direto da área restringiu o desenvolvimento de atividades de baixo impacto e 

comprometeu a rentabilidade da gestão, ou seja, ao invés da iniciativa 

conservacionista trazer renda para o proprietário ele precisa retirar do próprio bolso 

os valores para a manutenção da área. 

  O projeto de lei que tramitou no Congresso Nacional da Lei Federal nº 

9.985, de 18 de julho de 2000, que criou o Sistema Nacional de Unidade de 

Conservação da Natureza, constava a RPPN no grupo de “proteção integral”, que 

proíbe o uso de qualquer recurso natural da área, a exemplo dos parques. Porém, 

por uma emenda apresentada e aprovada pelo Plenário que incluía um inciso ao 

artigo 21, esta categoria foi incluída no grupo de “uso sustentável” e permitiria a 

“exploração sustentável de recursos naturais à exceção da madeira”. (BRASIL, 

2000) Por já existirem há 10 anos, muitas RPPNs já haviam sido criadas com a 

finalidade de preservação integral das áreas, tendo como motivação a vontade 

pessoal do proprietário. Essa alteração geraria uma enorme insegurança jurídica 

para a consolidação das áreas instituídas pelo regime anterior. Alertado de que 

grandes grupos de mineradoras com interesse em minérios na Amazônia fizeram 

lobby para a alteração legislativa, o então Presidente da República, Fernando 

Henrique Cardoso, vetou o inciso. Como seus atos finais no processo legislativo se 

restringe ao veto ou a sanção, a RPPN ficou lançada formalmente no grupo de “uso 

sustentável”, porém na prática é do grupo de “proteção integral”. 

  Estudos apontam para uma inclinação de algumas RPPNs voltarem 

seus esforços de gestão para se transforem em empreendimentos 

conservacionistas, sem que a rentabilidade econômica signifique enriquecimento do 

proprietário, e sim uma forma de financiamento da organização. (MESQUITA, 1999) 
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Dependo dos atributos naturais, o uso público da área pode ter uma grande 

frequência, o que representa a venda de serviços para seus consumidores. Aliada às 

belezas naturais e uma infraestrutura e acessibilidade para a visitação, essas áreas 

podem trazer um retorno corrente que possa custear toda a manutenção da reserva, 

inclusive aquelas centrais de acesso restrito. (SANCHES, 2011) 

Contudo, somente a criação de unidades de conservação não é suficiente 

para assegurar o patrimônio natural e cultural de uma nação. Não basta 

assegurar a diversidade de categorias de manejo que viabilizem múltiplas 

oportunidades de aproveitamento sustentável se não se implementar o efetivo 

manejo para a conservação dos recursos nela existentes. Acima da 

quantidade de unidades de conservação prevalece a qualidade do que se 

conserva e qualidade do processo de gestão (DEBETIR, 2006, 02). 

 

  A crise ambiental pode ser interpretada como um reflexo dos limites da 

racionalidade instrumental. Esta é definida como a racionalidade (sistema de 

crenças, valores, ações e padrões de produção) econômica e tecnológica que 

sustenta a sociedade capitalista moderna e, portanto, dominante (LEFF, 2010).  

  Leff apresenta possíveis caminhos para analisar a problemática 

ambiental, e indica o conceito de racionalidade ambiental como de grande 

importância. (STRAPAZZON; 2015) Racionalidade Ambiental, focada no saber 

ambiental e associada a uma nova racionalidade produtiva alternativa, que na 

perspectiva de Leff, é interligada diretamente ao desenvolvimento sustentável, ou 

seja, a uma lógica sustentável e fundamentada em alguns processos sociais ligados 

à “consciência ecológica; planejamento transetorial da administração pública e a 

participação da sociedade na gestão dos recursos ambientais e, a reorganização 

interdisciplinar do saber, tanto na produção como na aplicação de conhecimento” 

(2007, 134-135). 

 

Objetivos da investigação 

 

  O objetivo geral da pesquisa é avaliar a estratégia de gestão do 

conjunto de unidades de conservação de proteção integral do sistema estadual de 

unidades de conservação do Estado de Goiás. 
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  Os objetivos específicos são: 

  (i) Descrever a importância da biodiversidade para a reprodução do 

modo de vida, a partir dos serviços ecossistêmicos desempenhados pela natureza; 

  (ii) Revisar os principais marcos internacionais sobre conservação da 

biodiversidade ratificados pelo Governo Brasileiro; 

  (iii) Analisar a legislação brasileira que dispõe sobre a proteção das 

áreas protegidas; 

  (iv) Analisar a classificação internacional de categorias de manejo 

criada pela União Internacional para a Conservação da Natureza; 

  (v) Identificar as principais estratégias de incentivo econômico, jurídico 

e ambiental de atração do proprietário particular para a criação de áreas protegidas; 

  (vi) Avaliar se as áreas de proteção da biodiversidade do Cerrado 

goiano são suficientes para abarcar as Áreas Prioritárias de Proteção da 

Biodiversidade do território; 

  (vii) Analisar os dados de regularização fundiária das unidades de 

conservação, a partir de dados do Cadastro Ambiental Rural. 

 

Hipótese 

  (i) A estratégia de preservação e conservação da biodiversidade in situ, 

unidades de conservação do grupo de proteção integral, instituídas e geridas pelo 

poder público goiano constituem uma importante instrumento para a salvaguarda do 

bioma Cerrado, espécies e serviços ecossistêmicos, porém são insuficientes para a 

proteção dos objetos de conservação do território, seja porque a área é menor que o 

necessário, seja porque sua gestão carece de eficiência e recursos para atingirem 

os objetivos de conservação. 

  Para a realização desta pesquisa foi realizada uma revisão da literatura 

e uma pesquisa documental em banco de dados públicos. 
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CAPÍTULO I - SISTEMA NORMATIVO DE PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

 

1. Programas de reconhecimento internacional das áreas protegidas 

 

  O início do século XX foi marcado por movimentos internacionais 

ambientalistas que incentivaram a realização de acordos internacionais, as 

chamadas convenções, entre os Estados, no intuito de aumentar a promoção da 

conservação da natureza em seu estado natural. Como a dimensão ambiental 

transcende as fronteiras e os limites de uma nação, firmou-se o entendimento da 

necessária cooperação entre os países para cuidar da questão ambiental. A 

cooperação entre o direito ambiental e o direito internacional público fez nascer 

regras, princípios e atores próprios de um novo ramo do direito, o direito ambiental 

internacional. Este cuida dos direitos e das obrigações dos países, das organizações 

governamentais internacionais e das pessoas na defesa do meio ambiente. 

  A União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) trouxe 

um relativo consenso para a definição do que é área protegida: 

Uma área de terra e/ou mar especialmente dedicada à proteção e 

manutenção de diversidade biológica e de recursos culturais naturais e 

associados, e gerenciado por meios legais ou outros meios efetivos” (UICN, 

1994, 01)  

 

  Apesar dos principais atores dessas Convenções serem Estados, os 

indivíduos e as organizações internacionais possuem mais relevância no 

estabelecimento de acordos e de metas com o objetivo de cuidar e preservar a 

natureza. Vários são os programas intergovernamentais que cuidam da conservação 

e preservação da biodiversidade. A seguir discorreremos sobre os mais relevantes 

deste recorte que o Brasil é signatário, portanto possui a obrigação de cumprir suas 

diretrizes: a Reservas da Biosfera: “O Homem e a Biosfera – MaB”, a Convenção 

sobre Zonas Úmidas: Sítios Ramsar, a Convenção do Patrimônio Mundial, a 

Convenção sobre a Diversidade Biológica e a Convenção sobre a Mudança do 

Clima: Acordo de Paris. 
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Reservas da Biosfera: “O Homem e a Biosfera - MaB” - 1970 

 

  Em 1968, na cidade de Paris, foi realizada a Conferência 

intergovernamental de especialistas sobre as bases científicas para uso e 

conservação racional dos recursos da biosfera. Três anos mais tarde, a Unesco 

lançou o Programa Biosfera – Homem e Biosfera. O objetivo principal do programa é 

a promoção de uma investigação interdisciplinar da relação da conservação dos 

ecossistemas e a utilização racional dos recursos naturais. 

  Uma das suas atividades mais importantes no âmbito do programa é a 

concessão do título de Reservas da Biosfera para algumas áreas do planeta de 

grande interesse ecológico. O grande desafio das reservas é responder há uma 

problemática muito atual: a conciliação da preservação da diversidade biológica e 

dos recursos ecossistêmicos com o seu uso sustentável pelos seres humanos. 

  A Rede de Reservas de Biosfera foi instituída em 1976, e hoje, a 

Unesco registra a existência de 631 Reservas contidas em 119 países, sendo que 14 

áreas são transfronteiriças. 

  Algumas condições exigidas pelo programa precisam ser cumpridas 

pelos Estados, que têm interesse de candidatar uma área para o recebimento do 

título de Reserva da Biosfera: conservar e proteger os recursos genéticos, as 

espécies, os ecossistemas e as paisagens; promover o desenvolvimento econômico 

e humano sustentável; fomentar as atividades de pesquisa, educação, formação e 

de observação permanente relacionada com as atividades de interesse local 

nacional e mundial voltadas para a conservação e o desenvolvimento sustentável. 

(UNESCO, 2017). 

  Três estruturas compõem as reservas: a primeira é a zona de núcleo 

que é destinada a conservação da diversidade biológica a ser preservada em seu 

estado natural, a cuidar dos ecossistemas menos alterados e a realização de 

atividades que causam pouco impacto ambiental, como a educação ambiental; a 

segunda zona é a tampão, ou zona de amortecimento, que está em volta das zonas 

de núcleo que possui o objetivo de auxiliar nas atividades entre a zona central e a 

recreação de visitantes e o turismo ecológico, além da pesquisa; e por fim a terceira 
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zona, a de transição, que é uma área destinada as atividades humanas como 

atividades agrícolas das comunidades locais. 

  Em 1983 a UNESCO e o PNUMA realizou o primeiro Congresso 

Internacional sobre as Reservas da Biosfera e o produto final do evento foi lançado 

no ano seguinte em forma de um Plano de Ação Para as Reservas da Biosfera. Mais 

foi em 1992, na Rio-92, na Convenção sobre a Diversidade Biológica que se 

reafirmou com mais ênfase a relação necessária entre a conservação da diversidade 

biológica e a necessidade de desenvolvimento das comunidades locais. 

  As novas formas e métodos de gestão propostos pelo conceito de 

Reserva da Biosfera fez com que a Unesco realizasse em 1995 uma conferência 

internacional em Sevilha, Espanha. O resultado deste evento foi a edição da 

Estratégia de Sevilha. Encontram-se lá os objetivos e recomendações em nível 

internacional e nacional do Programa. Os principais objetivos da Estratégia de 

Sevilha são: a utilização das Reservas da Biosfera para a conservação da 

diversidade biológica natural e cultural, a utilização das Reservas de Biosfera como 

modelo da ordenação do território e lugares de experimentação do desenvolvimento 

sustentável; a utilização das Reservas da Biosfera para a investigação, a 

observação permanente, a educação e a capacitação; e a aplicação do conceito de 

Reserva de Biosfera. O marco estatutário da rede mundial das Reservas da Biosfera 

afirma que a sua Rede Mundial é composta de reservas instituídas por países 

signatários, após posterior autorização do Conselho Internacional de Coordenação 

do Programa MaB emitida por meio de certificado de reconhecimento. 

  A forte influência que o Brasil sofreu após a instituição da Convenção 

sobre Diversidade Biológica sobre o Programa MaB fez com que institucionalmente 

o país se organizasse para construção de uma rede nacional. Por serem membros 

signatários da Convenção, as reservas nacionais da biosfera constituem uma 

modalidade de espaços territoriais especialmente protegidos. O principal objetivo 

escolhido pelo Brasil no âmbito do programa é a constituição de uma grande reserva 

em cada um dos seus biomas. O Brasil possui hoje: a Reserva da Biosfera da 

Amazônia Central (209 mil km²), a Reserva da Biosfera do Pantanal (252 mil km²), a 

Reserva da Biosfera do Cerrado (257 mil km²), a Reserva da Biosfera da Caatinga 

(19 mil km²), a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (350 mil km²), a Reserva da 
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Biosfera do Cinturão Verde da cidade de São Paulo (17 mil km²) e a Reserva da 

Biosfera da Serra do Espinhaço (31 mil km²). 

 

Fonte: http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/instrumentos-de-gestao/reserva-da-biosfera 

 

  Apesar da autonomia administrativa, já que possui um sistema próprio 

de gestão, as reservas são financiadas através de participação cooperativa das 

redes regionais e da UNESCO, além de editais de financiamento pontuais voltados 

para a conservação da natureza e o desenvolvimento sustentável. O que não reflete 

numa autonomia financeira que consiga custear as atividades necessárias para o 

seu pleno funcionamento. 

  A grande dimensão territorial das reservas faz com que o alcance dos 

seus objetivos seja muito difíceis para os órgãos governamentais e as populações 

locais, porém a existência do controle e acompanhamento internacional sobre áreas 

estratégicas dos biomas brasileiros faz com que os tomadores de decisão tenham 

um cuidado a mais com essas importantes áreas, pois o constrangimento nas 

avaliações periódicas sobre o cumprimento dos objetivos tende a ser muito 

explorado pela mídia. Apesar da importante proposta de conciliar conservação e 

preservação da natureza com o desenvolvimento sustentável das comunidades 
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locais as Reservas da Biosfera não possuem uma efetividade sobre aquilo que se 

propõe. Levanta-se como a principal causa a proteção de áreas de riscos que 

enfrentam o avanço o desmatamento legal e ilegal por que ao preservarem o estado 

original de suas formações possuem muitas riquezas e recursos naturais valorizados 

pelo mercado. 

 

Convenção sobre Zonas Úmidas: Sítios Ramsar – 1971 

 

  O “uso racional” das áreas úmidas na política internacional foi 

regulamentado pela Convenção de Ramsar, nome da cidade onde foi firmada, no Irã 

em 1971, aderida hoje por 169 países. O seu principal objeto de instituição é a 

proteção das áreas úmidas de relevância internacional e de seus recursos naturais, 

especialmente como habitat das aves aquáticas. Somente em 1993, o Brasil 

incorporou em seu ordenamento jurídico esta obrigação, aprovada pelo Decreto-

Legislativo nº 33/1992 e promulgada pelo Decreto nº 1.905/1996. Na condição de 

signatário, se responsabilizou em fazer um levantamento das principais áreas 

úmidas do país, classificá-las e realizar estudos para o seu mais adequado manejo e 

proteção. 

  O texto internacional definiu no seu artigo 1º como áreas úmidas os 

pântanos, charcos, turfas e corpos de águas, naturais ou artificiais, temporários ou 

permanentes, com água parada ou corrente, doce, salobra ou salgada, estuários, 

planícies costeiras inundáveis, ilha e áreas marinhas costeiras, dentre outros, e 

também os seus limites - a linha máxima das enchentes. Como se sabe pela 

observação dos estudos das ciências biológicas o conjunto dessas zonas é 

responsável pela maior diversidade biológica de todo o planeta. (COMITÊ BRASIL; 

2012, 11) 

  O termo "uso racional" foi definido como a utilização sustentável de 

recursos naturais a fim de beneficiar toda a humanidade, porém conciliando com a 

manutenção das propriedades naturais desses ecossistemas. As áreas úmidas são 

consideradas pela biologia como armazéns naturais de diversidade biológica. 

  A partir de suas próprias indicações de zonas úmidas de importância 

internacional os países elaboram a “lista Ramsar”. A partir da incorporação na lista 
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Ramsar as áreas são chamadas de sítios Ramsar. A cada três anos é realizada a 

Conferência das Partes da Convenção, COP, na qual são avaliadas e debatidas as 

situações de progresso dos seus objetivos. Nas reuniões das COPs, são emitidas 

um importante instrumento de gestão, que são as resoluções recomendatórias ou 

vinculativas a sua implementação aos países signatários. A Oficina da Convenção 

Ramsar localiza-se na Suíça e possui: Sistema de Gestão Financeira, Comitê 

Permanente, Comitê Científico; e seu modo de financiamento possui dois 

mecanismos o “Fundo de Pequenas Doações” e a “Iniciativa Zonas Úmidas Para o 

Futuro”. 

  Há no mundo 2.200 sítios Ramsar ocupando uma área de 2.1 milhões 

de km². Situados no Brasil são 22, que abrangem uma área total de superfície de 8.8 

mil ha: Área de Proteção Ambiental das Reentrâncias Maranhenses (MA), Área de 

Proteção Ambiental da Baixada Maranhense (MA), Parque Estadual Marinho do 

Parcel de Manuel Luiz e Baixios do Mestre Álvaro e Tarol (MA), Parque Nacional do 

Araguaia - Ilha do Bananal (TO), Parque Nacional da Lagoa do Peixe (RS), Parque 

Nacional do Pantanal Mato-Grossense (MT), Reserva de desenvolvimento 

Sustentável Mamirauá (AM), Reserva Particular do Patrimônio Natural SESC 

Pantanal (MT), Reserva Particular do Patrimônio Natural Fazenda Rio Negro (MS), 

Parque Nacional Marinho dos Abrolhos (BA), Parque Estadual do Rio Doce (MG), 

Parque Nacional do Cabo Orange (AP), Reserva Biológica Atol das Rocas (RN), 

Parque Nacional do Viruá (RR), Parque Nacional de Anavilhanas (AM), Reserva 

Biológica do Guaporé (RO), Estação Ecológica do Taim (RS), Estação Ecológica de 

Guaraqueçaba (PR), Lund-Warming/APA Carste de Lagoa Santa (MG), APA 

Cananéia - Iguape – Peruíbe (SP), APA Estadual de Guaratuba (PR), Parque 

Nacional de Ilha Grande (MS/PR). 
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Fonte: http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/instrumentos-de-gestao/sítios-ramsar 

 

  A proteção normativa das áreas de interesse desta Convenção no 

Brasil não possui como fundamento legal o texto de 1971, pois a Convenção não 

possui mecanismos efetivos que garanta mecanismos específicos de proteção e 

conservação dessas áreas. Contudo estas zonas não se encontram desprotegidas. 

Outros instrumentos jurídicos internos permitem a sua proteção ambiental como a lei 

do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e o Código Florestal 

Brasileiro. A estratégia brasileira utilizada foi sobrepor geograficamente os sítios nas 

áreas já instituídas de Unidades de Conservação. 

  Por isso, é pertinente o questionamento sobre a falta de norma 

específica que garanta no ordenamento jurídico brasileiro os objetivos da Convenção 

Ramsar, já que grande parte das zonas úmidas estão situadas em Unidades de 

Conservação de Proteção Integral, portanto o “uso racional” dos recursos naturais, 

objetivo da Convenção, torna-se impossível pela proibição legal. 
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Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural – 1972 

 

  A Convenção para Proteção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural 

foi assinada em 1972 na 17ª Sessão da Conferência Geral da UNESCO na cidade 

de Paris. A justificativa para a sua formatação está na ameaça cada vez mais 

acentuada de destruição dos patrimônios culturais e naturais, seja pela degradação 

causada pelos fenômenos naturais, seja pela descaracterização produzida pela ação 

humana. E a perda desses patrimônios torna toda a humanidade empobrecida. A 

Convenção foi ratificada pelo Brasil por meio do Decreto no. 80.978/1977. 

  Um sítio do Patrimônio Mundial precisa ter como princípio de um valor 

“excepcional universal”, ou seja, uma relevante importância para a cultura ou para o 

meio ambiente que transcende e ultrapassa os interesses contidos nos limites do 

país onde ele se encontra, além de sua importância ser relevante tanto para o 

presente quanto para as gerações futuras da humanidade. Precisa atender também 

pelo menos um dos critérios de “reconhecimento” da Convenção, como por exemplo, 

conter os habitats naturais mais relevantes e significativos para a conservação in situ 

da variabilidade biológica, ou ser um exemplo excepcional de processos ecológicos 

e biológicos significativos em cursos na evolução e desenvolvimento de 

ecossistema, ou representar fenômenos naturais notáveis, ou ser áreas de 

excepcional beleza natural e importância estética. Um critério de elegibilidade é o da 

integridade, portanto precisa estar preservado em suas características 

diferenciadoras. (SCINOFI; 2003, 81) 

  O processo de reconhecimento do título de “bem mundial natural” 

protegido pela UNESCO tem um complexo e burocrático caminho. O país signatário 

solicita a inclusão na lista formalmente, processa toda a documentação necessária 

para análise e deliberação final do Centro do Patrimônio Mundial que comprove o 

“valor universal” e as condições de sua integridade, além do plano de gestão para a 

área, e também o comprovante de uma proteção jurídica adequada para o sítio - no 

caso brasileiro optou-se pelas Unidades de Conservação – portanto, todos os sítios 

do Patrimônio Mundial Natural da Humanidade estão em áreas protegidas. 

  Hoje, no planeta, há 1.007 sítios reconhecidos pela UNESCO, sendo 

197 bens naturais, 779 bens culturais e 31 bens mistos. Destes, o Brasil detém 07 
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sítios do Patrimônio Mundial Natural: Reservas de Mata Atlântica da Costa do 

Descobrimento; Reservas da Mata Atlântica do Sudeste; Parque Nacional do Iguaçu; 

Áreas de Conservação do Pantanal; Ilhas Atlânticas Brasileiras - Reservas de 

Fernando de Noronha e Atol das Rocas; Complexo de Conservação da Amazônia 

Central; Áreas Protegidas do Cerrado: Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros 

e Parque Nacional das Emas. 

 

 

Fonte: http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/instrumentos-de-gestao/sítios-do-patrimônio 

 

  Aqui, a exigência de já haver algum instrumento jurídico interno de 

proteção atribuído ao lugar de interesse garanti logo de início um certo grau de 

proteção ao bem. Assim, o título de Patrimônio Mundial Natural da Humanidade traz 

um interesse e uma cobrança internacional para as áreas, e não necessariamente 

ferramentas e mecanismos que garanta mais conservação. 
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Convenção sobre a Diversidade Biológica – 1992 

 

  A Convenção Sobre Diversidade Biológica foi estabelecida durante a 

Rio-92, evento realizado na cidade do Rio de Janeiro durante a Conferência das 

Nações Unidas Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Quase 170 países já 

assinaram o acordo que entrou em vigor no final do ano de 1993. Ela representa 

hoje o principal documento a ser considerado na tomada de decisões no nível 

nacional e mundial sobre as questões relacionadas à diversidade biológica. O 

processo de instituição do texto representou uma etapa muito importante na 

proteção internacional do meio ambiente, pois além dos novos conceitos que trouxe 

a tona, estabeleceu e construiu consensos a nível planetário. Por outro lado, pela 

falta de acordo entre os países signatários não foi possível aprofundar 

normativamente em outras temáticas específicas. 

  Foi dado um tratamento diferenciado entre os países. Os países 

desenvolvimento deveriam apoiar na prática o uso do “desenvolvimento 

sustentável”, para legitimarem o seu direito ao desenvolvimento, enquanto que aos 

países em desenvolvimento aplica-se a mesma regra, mas no sentido da obrigação 

de conservação. 

  Na década de 90, haviam mais de 30.300 áreas protegidas, totalizando 

mais de 13,2 milhões de hectares, cobrindo 8,84% da área terrestre do planeta. 

Tanta quantidade de áreas como o tamanho cresceram muito nas décadas 

anteriores, aproximadamente dois terços das áreas protegidas na época foram 

estabelecidas dos anos 60 até os anos 90. No mesmo período, houve também um 

aumento significativo no número de países com áreas protegidas. Essa tendência 

refletiu a preocupação acelerada e generalizada pela conservação e o crescente 

significado político das questões ambientais, que reforçou a necessidade de 

assinatura da Convenção sobre a Diversidade Biológica em 1992. (UICN, 1998) 

  A diversidade biológica é definida no artigo 2º como: “a variabilidade 

dos organismos vivos de toda origem, 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.” (CBD, 1992) 
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  A primeira tentativa de estabelecimento do conceito de diversidade 

biológica a incluía como um patrimônio comum de toda humanidade, porém os 

países desenvolvidos com receio de serem obrigados a divulgar os recursos 

advindos da bioprospecção fizeram com que o conceito de “patrimônio”, no sentido 

de propriedade, fosse readequado e aplicado como uma mera “preocupação” da 

humanidade. Todavia, alguns elementos integradores do texto da Convenção, como 

seu preâmbulo e o artigo 6º, reconhecem a carga comunitária e patrimonial da 

diversidade biológica quando estabelece o dever para com o uso racional dos 

recursos genéticos e a responsabilidade nacional pela conservação. (BARROS-

PLATIAU, 2009) 

  Algumas formações específicas, como as florestas tropicais, possuem 

uma maior variabilidade de espécies dentro de uma mesma área de amostragem e, 

por isso, são consideradas mais ricas que outras. Estima-se que um conjunto 

pequeno de países detenham 2/3 de toda a riqueza biológica estimada do planeta. O 

Brasil é reconhecido como o maior detentor dessa variabilidade de espécies. 

  Desde a Rio-92 a forma de manejo de direitos de alguns institutos 

ficaram mais definidos, como a propriedade advindos da diversidade genética, que é 

propriedade do Estado. A flora prioritariamente pertence a propriedade de quem 

possui a terra, independente se ela é pública ou particular, já a fauna no caso 

específico dos peixes e as florestas do Brasil têm um sistema de gestão comunitária 

e local. (BARROS-PLATIAU, 2009) 

  As áreas especialmente protegidas tiveram um tratamento privilegiado 

na Convenção sobre diversidade biológica ao estabelecer como prioridade de 

conservação das espécies in situ, ou seja, no ecossistema onde está a variabilidade 

genética. O estabelecimento de zonas protegidas para a promoção do 

“desenvolvimento sustentável”, a gestão dos riscos advindos da biotecnologia, a 

preservação de espécies e o respeito aos conhecimentos tradicionais das 

populações ameaçadas foram outras obrigações definidas no corpo do texto. Dois 

princípios muito conhecido no direito ambiental foram consolidados, o princípio da 

prevenção e o princípio da precaução. Com a finalidade de evitar a perda da 

diversidade biológica o texto convoca os países signatários há terem uma postura 

proativa em face das incertezas trazidas pelas mudanças climáticas e pelas 
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alterações dos ecossistemas que podem gerar um ponto sem volta no equilíbrio dos 

fluxos de energia. Outras obrigações que merecem destaque é o incentivo à 

pesquisa e à formação de pessoas para implementação das medidas de proteção, à 

educação ambiental, o direito de acesso à informação que a sociedade civil e o 

dever de cooperação técnico-científico de uns com os outros.  (CBD, 1992) 

  A Convenção sobre Diversidade Biológica provavelmente foi a mais 

ampla e conciliatória do direito internacional do meio ambiente. Ela abarca quase 

toda a temática de biodiversidade: como o Protocolo de Cartagena sobre 

Biossegurança; o Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para a 

Alimentação e a Agricultura; as Diretrizes de Bonn; as Diretrizes para o Turismo 

Sustentável e a Biodiversidade; os Princípios de Addis Abeba para a Utilização 

Sustentável da Biodiversidade; as Diretrizes para a Prevenção, Controle e 

Erradicação das Espécies Exóticas Invasoras; e os Princípios e Diretrizes da 

Abordagem Ecossistêmica para a Gestão da Biodiversidade. (MMA, ) 

  Seus artigos são frutos de reconciliações e debates do mais alto nível. 

Participaram vários atores de relevância na temática, países importantes no âmbito 

de participação e decisão da ONU, proferiu-se a consagração de conceitos e 

princípios caros ao direito ambiental, estabelecendo consensos em problemáticas, 

como a aplicação do conceito de “desenvolvimento sustentável”. 

 

2. Os espaços territoriais especialmente protegidos no Brasil 

 

Tutela constitucional de proteção do meio ambiente (art. 225 da CF) 

 

  O poder constituinte originário insculpiu o direito fundamental de 

terceira dimensão ao meio ambiente no artigo 225 da Constituição Federal (CF) ao 

afirmar que 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.  
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  Por ser um direito fundamental, o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado tem aplicabilidade imediata e, portanto, incidência 

independente de regulamentação (artigo 5º, § 1º, CF/88). 

  Por outro lado, importante mencionar o princípio-norma de vedação ao 

retrocesso ecológico, estabelecido como garantia constitucional. Embora não seja 

expresso, decorre esse princípio da interpretação lógica e sistêmica da Constituição. 

Isso porque o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado está inserido no 

rol de conteúdo permanente de nossa ordem constitucional, uma vez que 

reconhecido material e formalmente enquanto direito fundamental (artigo 5º, § 2º, c/c 

artigo 225, ambos da CF/88). Protegido está pelo status de cláusula pétrea (artigo 

60, § 4º, IV, da CF/88). 

  Por consequência lógica, a salvaguarda do meio ambiente tem caráter 

perene e não pode tolerar o recuo para níveis de proteção inferiores aos 

anteriormente consagrados, isso enquanto análise técnico-jurídica. Essa gramática, 

entretanto, pode colidir com as circunstâncias de fato que sejam significativamente 

alteradas, ensejando eventual conflito normativo de igual estatura hierárquica e, 

conseguintemente, temperamento a esta específica norma constitucional frente à 

outra norma constitucional. 

  Prosseguindo, o caminho de implementação do direito fundamental ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, com a finalidade de assegurar a 

efetividade desse direito, ao Poder Público foi determinado uma série de ações 

cogentes. 

  Ao Poder Público incumbe preservar e restaurar os processos 

ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas 

(artigo 225, § 1º, I, da CF/88); preservar a diversidade e a integridade do patrimônio 

genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de 

material genético (artigo 225, § 1º, II, da CF/88); definir, em todas as unidades da 

Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente 

protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, 

vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que 

justifiquem sua proteção (artigo 225, § 1º, III, da CF/88); exigir, na forma da lei, para 

instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa 
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degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 

publicidade (artigo 225, § 1º, IV, da CF/88); controlar a produção, a comercialização 

e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a 

qualidade de vida e o meio ambiente (artigo 225, § 1º, V, da CF/88); promover a 

educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 

preservação do meio ambiente (artigo 225, § 1º, VI, da CF/88); e 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 a crueldade 

(artigo 225, § 1º, VII, da CF/88). 

  É no sentido de implementar essas determinações constitucionais de 

proteção ambiental que o Poder Legislativo da União editou a Lei federal nº 

9.433/1997 (Política Nacional de Recursos Hídricos); a Lei federal nº 9.605/1998 (Lei 

de Crimes Ambientais); a Lei federal nº 9.985/2000 (Lei do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação), a Lei federal nº 11.105/2006 (Política Nacional de 

Biossegurança); entre outros atos normativos. 

  Por concordância material com as disposições constitucionais, a atual 

ordem constitucional recepcionou a Lei federal nº 6.938/1981 (Política Nacional do 

Meio Ambiente), em vigor hodiernamente. 

  Demais disso, importante mencionar que o então Código Florestal (lei 

federal nº 4.771/1965) fora recepcionado pela atual ordem constitucional, mas foi 

posteriormente derrogado pela Lei federal nº 12.651/2012 (hoje conhecido como 

“novo Código Florestal”). 

  Avançando na seara constitucional do meio ambiente, a CF/88 ordena 

a recuperação obrigatória de área degradada por exploração de recursos minerários 

(artigo 225, § 2º, da CF/88). Como se sabe, a explotação minerária causa impactos 

ambientais negativos. Porquanto importante para a produção e construção de bens 

materiais, compatibiliza-se essa circunstância, determinando-se expressamente a 

recuperação ambiental. Inclusive, caso não seja recuperada a área degradada, além 

de responsabilização cível, caberá persecução criminal, consoante artigo 55, 

parágrafo único, da Lei federal nº 9.605/1998. 

  Por sua vez, o § 3º do artigo 225 da CF/88 prescreve que as condutas 

e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas 
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físicas ou jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da 

obrigação de reparar os danos causados. Neste ponto, já é remansosa e pacífica a 

doutrina e jurisprudência pátria concernente à possibilidade de persecução criminal 

de pessoas jurídicas. A própria Lei federal nº 9.605/1998, que trata dos crimes 

ambientais, apresenta dispositivos direcionados especificamente às pessoas 

jurídicas. 

  Tratando de ecossistemas especiais, a Constituição Federal categoriza 

a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-

Grossense e a Zona Costeira como patrimônio nacional. E por serem ecossistemas 

especiais, segundo a CF, a ocupação e a utilização de recursos naturais têm normas 

mais restritivas se comparadas a outros ecossistemas, uma vez que a preservação 

dos atributos biológicos desses espaços tem determinação extraordinária (artigo 

225, § 4º, da CF/88). 

  Pois bem, o direito fundamental ao direito meio ambiente 

ecologicamente equilibrado não apenas tem acepção de direito, mas também de 

dever jurídico. Esse dever tem aspecto positivo, determinando à coletividade e ao 

Poder Público a realização de conduta (ação ou omissão) que influencie 

positivamente o meio ambiente, bem como um aspecto negativo, designando que a 

conduta não cause prejuízos a terceiros e à qualidade ambiental. 

  Consequência desse imperativo constitucional, a arquitetura da Política 

Nacional de Meio Ambiente emprega a fiscalização e, quando constatado ilícito 

ambiental, a aplicação de penalidades administrativas, disciplinares e 

compensatórias, como instrumentos fundamentais para a preservação do meio 

ambiente. 

  Cabe mencionar que a Constituição Federal, em seu artigo 23, VI, 

define que é competência material comum da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios a proteção do meio ambiente e o combate à poluição em qualquer de 

suas formas. A proteção dos recursos naturais será, obviamente, mais eficiente 

quando todos os entes federados estiverem empenhados nesse objetivo 

constitucional. Eventual conflito de competência deverá ser resolvido por meio da 

preponderância do interesse, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal. 
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 […] Vê-se, portanto, considerada a repartição constitucional de 

competências em matéria ambiental, que, na eventualidade de surgir conflito 

entre as pessoas políticas no desempenho de atribuições que lhes sejam 

comuns - como sucederia, p. ex., no exercício da competência material a 

que aludem os incisos VI e VII do art. 23 da Constituição -, tal situação 

de antagonismo resolver-se-á mediante aplicação do critério da 

preponderância do interesse e, quando tal for possível, pela utilização 

do critério da cooperação entre as entidades integrantes da Federação, 

tal como observa, em preciso magistério, CELSO ANTONIO PACHECO 

FIORILLO ("Curso de Direito Ambiental Brasileiro", p. 79, item n. 4.2, 7ª ed., 

2006, Saraiva): 

“Por vezes, o fato de a competência ser comum a todos os entes federados 

poderá tornar difícil a tarefa de discernir qual a norma administrativa mais 

adequada a uma determinada situação. Os critérios que deverão ser 

verificados para tal análise são: a) o critério da preponderância do interesse; e 

b) o critério da colaboração (cooperação) entre os entes da Federação, 

conforme determina o já transcrito parágrafo único do art. 23. Desse modo, 

deve-se buscar, como regra, privilegiar a norma que atenda de forma mais 

efetiva ao interesse comum.” 

[...] 

Isso tudo evidencia, em princípio, notadamente em face da norma de 

competência exclusiva inscrita no art. 21, IX, da Constituição da República, o 

caráter preponderante (porque mais abrangente) do interesse da União 

Federal em tema ambiental, em ordem a reconhecer-se-lhe, ordinariamente, 

precedência, se e quando concorrerem, relativamente à mesma área, projetos 

federais e estaduais eventualmente conflitantes, ressalvada, no entanto, a 

possibilidade constitucional - sempre desejável - de cooperação entre a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, nos termos de lei 

complementar da própria União, cujas normas considerarão, para efeito da 

referida colaboração, o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em 

âmbito nacional (CF, art. 23, parágrafo único). (STF, AC 1255, Relator Ministro 

Celso de Mello, DJ 22.6.2006, Informativo n. 432 do STF). 

 

  Densificando tal norma, a Lei Complementar Federal nº 140/2011, 

embora faça relação entre a competência para o exercício do poder de polícia 
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ambiental e a competência para o licenciamento ambiental, trouxe importante 

ressalva em seu artigo 17, parágrafo 3º, ao prescrever que nada impede o exercício 

pelos entes federativos da atribuição comum de fiscalização da conformidade 

ambiental de empreendimentos e atividades que sejam efetivas ou potencialmente 

poluidores ou utilizadores de recursos naturais. Em caso de dupla atuação, 

prevalecerá o auto de infração ambiental lavrado por órgão que detenha a atribuição 

de licenciamento ou autorização, conforme as regras de repartição dispostas nos 

artigos 7º, 8º e 9º da LC nº 140/2011. 

  Apresentada a quadra normativa constitucional relativa ao meio 

ambiente, cabe versar sobre a Polícia Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal nº 

6.938/1981), uma vez que tal ato se afigura como norma geral sobre proteção 

ambiental no Brasil. 

 

Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal nº 6.938, 31 de agosto de 1981) 

 

  A Política Nacional do Meio Ambiente foi estabelecida pela Lei Federal 

nº 6.938/1981. Seus dispositivos, harmônicos ao texto constitucional, permitiu a 

recepção do ato legal pela atual ordem constitucional. Além de estabelecer a política 

nacional, a lei constitui o Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama). 

  Pois bem, o objetivo geral da Política Nacional do Meio Ambiente é, 

sem dúvida alguma, a preservação, a melhoria e a recuperação da qualidade 

ambiental propícia à vida. Tal objetivo visa, ao final, assegurar, no Brasil, condições 

ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à 

proteção da dignidade da vida humana. Para realizar seu mister, muitos “princípios” 

são elencados pelo texto normativo. 

  O primeiro princípio é da obrigatoriedade de intervenção estatal. Tal 

encargo é decorrendo da natureza indisponível do meio ambiente. Tanto é assim que 

o artigo 2º, I, da Lei nº 6.938/81 impõe a “ação governamental na manutenção do 

equilíbrio ecológico”, uma vez que o ambiente é um “patrimônio público a ser 

necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo”. 

  Os outros princípios elencados no artigo 2º da Política Nacional do 

Meio Ambiente são todos consectários com os objetivos dessa política, os quais se 
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versará adiante. Ressalta-se que tais “princípios” não devem ser confundidos com os 

princípios de Direito Ambiental, sendo, em verdade, formulações distintas, 

especialmente programas, metas ou modalidades de ação, que visam alcançar o 

objetivo geral de proteger o meio ambiente e implementar um progresso econômico 

e social de desenvolvimento sustentável. (MILARÉ; 2007, 315)  

  Assim sendo, deve-se analisar os objetivos específicos da Política 

Nacional do Meio Ambiente (PNMA). 

  O primeiro objetivo específico é a implementação do desenvolvimento 

sustentável, por meio da compatibilização do desenvolvimento econômico social 

com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico (artigo 

4º, I, da Lei federal nº 6.938/1981) 

  O “planejamento sustentável” (THOMÉ; 2013, 185) - planejamento 

administrativo-ambiental - é o segundo objetivo do PNMA. Este planejamento se dá 

por meio da ação governamental em políticas públicas prioritárias (artigo 4º, II, da 

Lei federal nº 6.938/1981) 

  O estabelecimento de um limite de impacto ambiental tolerável, por 

meio de padrões de qualidade ambiental, bem como de normas relativas ao uso e 

manejo de recursos ambientais também é objetivo do PNMA (artigo 4º, III, da Lei 

federal nº 6.938/1981). 

  O fomento à pesquisa científica e o desenvolvimento de tecnologias 

sustentáveis está previsto como objetivo do PNMA no artigo 4º, IV, da Lei federal nº 

6.938/1981, bem como a difusão de tecnologias sustentáveis e à formação de uma 

consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e 

do equilíbrio ecológico (artigo 4º, V, da Lei federal nº 6.938/1981). 

  A preservação e restauração dos recursos ambientais tendo como 

finalidade a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida, que só pode ocorrer 

com a utilização racional dos recursos naturais, está inscrita no artigo 4º, VI, da Lei 

federal nº 6.938/1981. 

  A aplicação prática do princípio ambiental do poluidor-pagador é 

decorrente da imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e de 

indenizar os danos ambientais causados. Na mesma linha está a aplicação prática 

do princípio de usuário-pagador ao se determinar a obrigação de contribuição, pelo 
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usuário, da utilização de recursos ambientais com fins econômicos (artigo 4º, VII, da 

Lei federal nº 6.938/1981). 

  Para alcançar esses objetivos, a Lei federal nº 6.938/1991 conta com 

uma série de instrumentos para ensejar a efetiva implementação da Política 

Nacional do Meio Ambiente. 

  O primeiro dos instrumentos da PNMA é o estabelecimento de padrões 

de qualidade ambiental (artigo 9º, I, da Lei federal nº 6.938/1981). Noutras palavras, 

estabelece-se qual o impacto ambiental tolerável. Como se demonstrará, compete 

ao CONAMA deliberar sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. E o CONAMA 

assim o faz por meio do estabelecimento de normas e critérios para o licenciamento 

de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras (artigo 6º, II, c/c artigo 8º, I e II, 

da Lei federal nº 6.938/1981). 

  O zoneamento ambiental é o segundo instrumento da PNMA (artigo 9º, 

II, da Lei federal nº 6.938/1981). Esse instrumento está regulamentado por meio do 

Decreto federal nº 4.297/2002, estabelecendo critérios para o zoneamento ambiental 

– também chamado de zoneamento ecológico-econômico (ZEE). 

  O zoneamento ecológico-econômico é o mecanismo para a 

organização do território a ser obrigatoriamente seguido na implantação de planos, 

obras e atividades públicas e privadas. Para tanto, o ZEE estabelece medidas e 

padrões de proteção ambiental destinados a assegurar a qualidade ambiental, os 

recursos hídricos e o solo e a conservação da biodiversidade. O objetivo do 

zoneamento ambiental é garantir o desenvolvimento sustentável e a melhoria das 

condições de vida da população, organizando as decisões dos agentes públicos e 

privados quanto a planos, programas, projetos e atividades que utilizem recursos 

naturais (artigo 2º c/c artigo 3º do Decreto federal nº 4.297/2002). 

  Por sua vez, a avaliação de impactos ambientais (artigo 9º, III, da Lei 

federal nº 6.938/1981) é o exame sistemático das circunstâncias ambientais que 

impactam tanto positivamente quanto negativamente o meio ambiente. Essa 

avaliação de impactos ambientais (AIA) são estudos relativos aos aspectos 

ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma 
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atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio para a análise da licença 

ambiental requerida (artigo 1º, III, da Resolução CONAMA nº 237/1998). 

  Noutras palavras, a AIA tem como objetivo mensurar os impactos para 

autorizar a instalação e funcionamento de um empreendimento, apresentando as 

condicionantes para tanto. Em determinados casos, a avaliação de impactos 

ambientais ensejará a imposição ao empreendedor de compensação ambiental 

pelos danos ambientais causados pela atividade. 

  Cabe mencionar que a Resolução CONAMA nº 237/1997 apresenta 

sete tipos de avaliação de impactos ambientais (chamada de “estudos ambientais”). 

São eles: relatório ambiental, plano e projeto de controle ambiental, relatório 

ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação 

de área degradada e análise preliminar de risco. Esses estudos têm critérios 

diferentes, sendo mais ou menos complexos sempre tendo em vista o porte do 

empreendimento e a potencial poluição que a atividade poderá acarretar. 

  Não se pode esquecer, entretanto, da mais importante AIA, que é o 

estudo de impacto ambiental (EIA), que gera um detalhado relatório de impacto 

ambiental (RIMA). O EIA/RIMA tem previsão constitucional no artigo 225, § 1º, IV, da 

CF/88. 

  O advogado e professor Édis Milaré ressalta a importância do 

EIA/RIMA: 

Como modalidade de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), o Estudo de 

Impacto Ambiental (EIA) é hoje considerado um dos mais notáveis 

instrumentos de compatibilização do desenvolvimento econômico-social com 

a preservação do meio ambiente, já que deve ser elaborado antes da 

instalação de obras ou de atividades potencialmente causadoras de 

significativa degradação, nos termos do art. 225, parágrafo 1º, IV, da CF/1988. 

A obrigatoriedade desses estudos significou um marco na evolução do 

ambientalismo brasileiro, dado que, até meados da década de 1980, nos 

projetos desenvolvimentistas, apenas eram consideradas as variáveis 

técnicas e econômicas, sem qualquer preocupação mais séria com o meio 

ambiente e, em muitas vezes, em flagrante contraste com o interesse público. 

A insensibilidade do Poder Público não impedia que obras gigantescas, 

altamente comprometedoras do meio ambiente, fossem erigidas sem um 
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acurado estudo de seus impactos locais e regionais, com o que se perdiam ou 

se comprometiam, não raro, importantes ecossistemas e enormes bancos 

genéticos da natureza. Numa palavra: através desse revolucionário 

instrumento, procura-se reverter arraigado e peculiar hábito de nossos povos 

de apenas correr atrás dos fatos, não se antecipando a eles – a tranca só é 

colocada na porta depois de arrombada! (MILARÉ, 2015, p. 757). 

 

  Com efeito, os estudos ambientais (avaliação de impacto ambiental) 

são exigidos nos processos administrativos de licenciamento ambiental para dar 

racionalidade às tomadas de decisão dos órgãos públicos competentes para expedir 

tais licenças. 

  Outro importante instrumento da PNMA é o licenciamento ambiental e a 

revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras (artigo 9º, IV, da Lei 

federal nº 6.938/1981). 

  Importante apontar a obrigatoriedade do licenciamento ambiental para 

atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, nos termos do artigo 10 da Lei 

federal nº 6.938/1981, in verbis: “a construção, instalação, ampliação e 

funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos 

ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, 

de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental”. 

  Pois bem, o CONAMA, no exercício do poder regulamentador que 

detém, conferido pelos arts. 6º, II, e 8º, I, da Lei 6.938/1981, de estabelecer normas 

e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial 

à sadia qualidade de vida, e normas e critérios para o licenciamento de atividades 

efetiva ou potencialmente poluidoras, editou a Resolução nº 237/1997. 

  Essa resolução reproduziu, em seu artigo 2º, a exigência de 

licenciamento ambiental prevista no artigo 10 da Lei nº 6.938/81. Já no artigo 3º, 

exige-se a elaboração de prévio estudo de impacto ambiental e respectivo relatório 

de impacto sobre o meio ambiente (EIA/RIMA) para as licenças ambientais de 

empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras 

de significativa degradação do meio. 
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  Os termos da Resolução CONAMA nº 237/1997 são importantes por 

casar dois instrumentos da PNMA – a avaliação de estudo ambiental e o 

licenciamento ambiental, in verbis: 

Art. 3º- A licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas 

efetiva ou potencialmente causadoras de significativa degradação do meio 

dependerá de prévio estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de 

impacto sobre o meio ambiente (EIA/RIMA), ao qual dar-se-á publicidade, 

garantida a realização de audiências públicas, quando couber, de acordo com 

a regulamentação. 

Parágrafo único - O órgão ambiental competente, verificando que a atividade 

ou empreendimento não é potencialmente causador de significativa 

degradação do meio ambiente, definirá os estudos ambientais pertinentes ao 

respectivo processo de licenciamento. 

 

  É nesse sentido que o licenciamento ambiental e a AIA pertinente 

deverão ser realizados levando-se em conta a integralidade do empreendimento – 

com suas inúmeras atividades. O objetivo é avaliar com detalhe os impactos 

ambientais, especialmente os impactos cumulativos e sinérgicos do 

empreendimento, possibilitando que o órgão ambiental licenciador tenha plenas 

condições de impor as adequadas condicionantes e medidas compensatórias. 

  Esse entendimento é apresentado firmemente por Paulo Affonso Leme 

Machado, in verbis: 

 

A interpretação de que o licenciamento ambiental deve abranger a obra como 

um todo, não devendo ser fragmentada, decorre da lógica do próprio 

licenciamento. O licenciamento só existe porque a atividade ou a obra podem 

oferecer potencial ou efetiva degradação ao meio ambiente. A avaliação, a ser 

feita antes do licenciamento, deve ser a mais ampla possível. A Resolução 

CONAMA nº 01/1986 indica que o Estudo de Impacto Ambiental deve 

abranger 'a área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos 

impactos, denominada área de influência do projeto, considerando, em todos 

os casos, a bacia hidrográfica no qual se localiza (art. 5º, III). Fragmentar o 

licenciamento ambiental é subtrair-lhe a sua própria força. O estudo global de 

um projeto, evidentemente, deve conter o estudo de suas partes. Não se 
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licencia máquina por máquina, unidade por unidade, separadamente, em 

cada licenciamento ambiental inicial. É a razoabilidade, proporcionalidade e a 

motivação aplicadas ao ato administrativo. […] Licenciar por partes pode 

representar uma metodologia ineficiente, imprecisa, desfiguradora da 

realidade e até imoral: analisando-se o projeto em fatias isoladas, e não em 

sua totalidade ambiental, social e econômica, podendo ficar ocultas as falhas 

e os danos potenciais, não se podendo saber se as soluções parciais 

propostas serão realmente aceitáveis (MACHADO; 2014, 339-340). 

 

  Outros instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente são o 

fomento à produção e instalação de tecnologia sustentável; a criação de espaços 

territoriais especialmente protegidos – tema que será dissertado especificamente em 

item próprio adiante); o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente 

(SINIMA); cadastro técnicos tanto de atividades e instrumento de defesa ambiental, 

quanto de atividades potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras dos recursos 

ambientais; penalidades administrativas decorrentes do não cumprimento das 

medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental; o 

Relatório de Qualidade do Meio Ambiente; e, por fim, instrumentos econômicos, 

como concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental e outros (artigo 9º, 

incisos V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII, da Lei federal nº 6.938/1981). 

  Para alcançar os objetivos da PNMA, implementando seus 

instrumentos, a Lei federal nº 6.938/1991 cria uma rede de agências governamentais 

responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituindo o 

Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA. 

 

O Sistema Nacional do Meio Ambiente 

 

  A estrutura do SISNAMA é formada por diversos órgãos, quer federais, 

estaduais, distritais e municipais. Essa rede de órgãos e entes públicos concede 

capilaridade ao sistema. 

  O órgão superior é o Conselho de Governo, que assessora o 

Presidente da República na formulação da política nacional e nas diretrizes 

governamentais para o meio ambiente (artigo 6º, I, da Lei federal nº 6.938/1981). 



41 

  O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) é órgão consultivo 

e deliberativo. Sua finalidade primeira é assessorar, estudar e propor ao Conselho 

de Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os 

recursos naturais. Por também ser um órgão deliberativo, cabe ao CONAMA definir 

normas, critérios e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida com vistas ao uso racional dos 

recursos ambientais (artigo 6º, I, c/c artigo 8º, VII, da Lei federal nº 6.938/1981). 

  O Ministério do Meio Ambiente, órgão que substituiu a Secretaria do 

Meio Ambiente da Presidência da República, com a promulgação da Lei federal nº 

8.490/1992, é o órgão central do SISNAMA e tem o escopo de planejar, coordenar, 

supervisionar e controlar a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas 

para o meio ambiente (artigo 6º, I, da Lei federal nº 6.938/1981). 

  Os órgãos executores do SISNAMA são o Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e o Instituto Chico Mendes 

de Conservação da Biodiversidade (Instituto Chico Mendes – também conhecido 

pela sigla ICMBio). O propósito dessas autarquias federais é executar e fazer 

executar a política e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente 

(artigo 6º, I, da Lei federal nº 6.938/1981). 

  Por sua vez, os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela 

execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades 

capazes de provocar a degradação ambiental, como a Secretaria do Meio Ambiente, 

Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades, e Assuntos Metropolitanos do Estado de 

Goiás (SECIMA), são classificados como órgãos seccionais (artigo 6º, I, da Lei 

federal nº 6.938/1981). 

  Já os órgãos locais são os órgãos ou entidades municipais, que são 

responsáveis pelo controle e fiscalização das atividades capazes de provocar a 

degradação ambiental com impactos locais, nos limites de seus respectivos 

municípios (artigo 6º, I, da Lei federal nº 6.938/1981). 
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Regime jurídico geral das áreas protegidas: Código Florestal Brasileiro (Lei Federal 

nº 12.651, de 25 de maio de 2012) 

 

  Consoante o mandamento constitucional que determina ao Poder 

Público a obrigação de definir espaços territoriais e seus componentes a serem 

especialmente protegidos (artigo 225, § 1º, inciso III, CF/88), há diversas espécies 

desses espaços ambientalmente relevantes. Os três tipos mais importantes são as 

áreas de preservação permanente (APP), as áreas de reserva legal (RL) e as 

unidades de conservação (UC). 

  As áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal estão 

previstas na Lei federal nº 12.651/2012 (Código Florestal); enquanto as unidades de 

conservação estão descritas na Lei federal nº 9.985/2000 (Lei do Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação). As unidades de conservação, por serem escopo 

maior desta dissertação, serão estudadas em item próprio mais adiante. 

  Pois bem, as áreas de preservação permanente são áreas protegidas, 

cobertas ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os 

recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, bem 

como facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-

estar das populações humanas (artigo 3º, II, da Lei federal nº 12.651/2012). 

  Já as áreas de reserva legal são as áreas localizadas no interior de 

uma propriedade ou posse rural que tenham 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, assim como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora 

nativa (artigo 3º, III, da Lei federal nº 12.651/2012). 

  Por terem elementos diferentes e peculiares, necessário se faz a 

discriminação das áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal. 

 

Área de Preservação Permanente 

 

  As áreas de preservação permanente são encontradas no ambiente 

independente, de certa forma, da vontade das pessoas. Isso acontece porque elas 
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não são definidas em termos de localização a partir de decisões do Poder Executivo, 

do Poder Judiciário ou de pessoas físicas ou jurídicas. Elas são, em verdade, áreas 

especificadas por lei federal (decisão abstrata emanada do Poder Legislativo da 

União). Se uma área responde positivamente aos elementos de reconhecimento 

previstos em lei, essa área será uma APP. 

  A primeira hipótese de área de preservação permanente está prevista 

no artigo 4º, I, da Lei federal nº 12.651/2012. São 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, in verbis: 

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de 

largura; 

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 

(cinquenta) metros de largura; 

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 

200 (duzentos) metros de largura; 

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 

(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; 

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura 

superior a 600 (seiscentos) metros. 

 

  A segunda hipótese de área de preservação permanente são as áreas 

no entorno dos lagos e lagoas naturais (artigo 4º, II, da Lei federal nº 12.651/2012). A 

lei estipula faixas diferenciadas para a delimitação da APP de acordo com a 

localização dos lagos e lagoas naturais em zona urbana e em zona rural – esta 

última com duas possibilidades de extensão. 

  Para lagos e lagoas naturais em zona urbana, a área de preservação 

permanente será de 30 (trinta) metros em seus entornos. Já para os lagos e lagoas 

em zona rural, a APP será de 100 (cem) metros para corpos d'água com 20 (vinte) 

hectares de superfície ou mais. Quanto aos corpos d'água com até 20 (vinte) 

hectares de superfície ou mais, a área de APP será a faixa marginal no entorno dos 

lagos e lagoas naturais de 50 (cinquenta) metros. 

  Quanto à terceira hipótese de área de preservação permanente, elas 

são as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de 
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barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na licença 

ambiental do empreendimento (artigo 4º, III, da Lei federal nº 12.651/2012). 

  Cabe ressaltar que não há área de preservação permanente no 

entorno de reservatório artificial decorrente de barramento ou represamento de 

curso hídrico artificial (artigo 4º, § 1º, da Lei federal nº 12.651/2012). 

  Outra hipótese de APP são as áreas no entorno das nascentes e dos 

olhos d’água perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 

50 (cinquenta) metros (artigo 4º, IV, da Lei federal nº 12.651/2012). 

  Também são definidas como APP as encostas ou partes destas com 

declividade superior a 45°, equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior 

declive (artigo 4º, V, da Lei federal nº 12.651/2012). 

  A sexta hipótese de APP são as restingas, como fixadoras de dunas ou 

estabilizadoras de mangues (artigo 4º, VI, da Lei federal nº 12.651/2012). 

  Os manguezais, em toda a sua extensão, também são APP (artigo 4º, 

VII, da Lei federal nº 12.651/2012). 

  A oitava hipótese de APP são as bordas dos tabuleiros ou chapadas, 

até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em 

projeções horizontais (artigo 4º, VIII, da Lei federal nº 12.651/2012). 

 As áreas localizadas no topo de morros, montes, montanhas e serras, com a

 ltura mínima de 100 (cem) metros e inclinação média maior que 25°, bem 

como 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 está 

definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho d’água adjacente 

ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação 

também são APP (artigo 4º, IX, da Lei federal nº 12.651/2012). 

  A décima hipótese de APP são as áreas em altitude superior a 1.800 

(mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação (artigo 4º, X, da Lei federal 

nº 12.651/2012). 

  Finalmente, também são APP as áreas em veredas, a faixa marginal, 

em projeção horizontal, com largura mínima de 50 (cinquenta) metros, a partir do 

espaço permanentemente brejoso e encharcado (artigo 4º, XI, da Lei federal nº 

12.651/2012). 
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  As áreas cobertas com florestas ou outras formas de vegetação que 

tenham como finalidade conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchentes e 

deslizamentos de terra e de rocha; proteger as restingas ou veredas; proteger 

várzeas; abrigar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção; proteger 

sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou histórico; formar faixas 

de proteção ao longo de rodovias e ferrovias; assegurar condições de bem-estar 

público; auxiliar a defesa do território nacional, a critério das autoridades militares; 

ou, por fim, proteger áreas úmidas, especialmente as de importância internacional, 

são consideradas de preservação permanente, quando declaradas de interesse 

social por ato do Chefe do Poder Executivo (artigo 6º da Lei federal nº 12.651/2012). 

  Definidas quais são as áreas de preservação permanente, cabe 

dissertar sobre seu regime de proteção. 

  Pois bem, é dever do proprietário, do possuidor ou do ocupante da 

área que seja de APP a preservação da vegetação nela contida. É uma obrigação 

propter rem (natureza real), determinando a recomposição da vegetação em caso de 

supressão não autorizada (artigo 7º da Lei federal nº 12.651/2012). 

  A eventual autorização para a intervenção ou a supressão de 

vegetação nativa em área de preservação permanente tão somente será concedida 

nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental 

(artigo 8º da Lei federal nº 12.651/2012). Ressalta-se que eventual autorização para 

supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e restingas somente 

ocorrerá em caso de utilidade pública (artigo 8º, § 1º, da Lei federal nº 12.651/2012). 

  Consentâneo com o valor da água para a vida e com o princípio da 

razoabilidade, o acesso de pessoas e animais às Áreas de Preservação Permanente 

para obtenção de água e para realização de atividades de baixo impacto ambiental é 

permitido (artigo 9º da Lei federal nº 12.651/2012). 

 

Reserva Legal 

 

  As áreas de reserva legal são as áreas localizadas no interior de uma 

propriedade ou posse rural que têm relevantes funções ambientais. O Código 
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Florestal, em seu artigo 12, determina que todo imóvel rural deve manter área com 

cobertura de vegetação nativa, a título de reserva legal. 

  A localização da área de Reserva Legal no imóvel rural não é uma 

decisão volitiva sem qualquer critério. Há a obrigação de se levar em consideração: I 

- o plano de bacia hidrográfica; II - o Zoneamento Ecológico-Econômico, se houver; 

III - a formação de corredores ecológicos com outra área de interesse ambiental 

legalmente protegida; IV – a existência de áreas de maior importância para a 

conservação da biodiversidade dentro do imóvel rural; e V – a existência de áreas de 

maior fragilidade ambiental dentro do imóvel rural (artigo 14 da Lei federal nº 

12.651/2012). 

  Por conta desses critérios, o órgão ambiental estadual deverá aprovar 

a localização da Reserva Legal (artigo 14, § 1º, da Lei federal nº 12.651/2012). 

  Cabe ressaltar que a área de reserva legal não interfere na delimitação 

das áreas de preservação permanente (artigo 12 da Lei federal nº 12.651/2012). De 

modo contrário, entretanto, é possível o cômputo das áreas de preservação 

permanente no cálculo do percentual da reserva legal do imóvel quando cumpridos 

alguns requisitos. Esses requisitos são: a) o benefício previsto não pode implicar a 

conversão de novas áreas para o uso alternativo do solo; b) a área a ser computada 

deve estar conservada ou em processo de recuperação, conforme comprovação do 

proprietário ao órgão ambiental estadual; e c) o proprietário ou possuidor tenha 

requerido inclusão do imóvel no Cadastro Ambiental Rural – CAR (artigo 15 da Lei 

federal nº 12.651/2012). 

  Prosseguindo, haverá três dimensões para o imóvel rural localizado na 

Amazônia Legal. Se o imóvel for situado em área de florestas, a área de reserva 

legal será de 80% (oitenta por cento) da extensão total do imóvel. Caso o imóvel 

esteja situado em área de cerrado, a área de reserva legal será de 35% (trinta e 

cinco por cento) do total do imóvel. Finalmente, se o imóvel estiver situado em área 

de campos gerais, a reserva legal será de 20% (vinte por cento). 

  Noutra banda, o imóvel rural localizado fora da Amazônio Legal deverá 

ter área de reserva legal de 20% (vinte por cento) de sua extensão total. 

  Cabe ressaltar que o poder público federal poderá reduzir a Reserva 

Legal, exclusivamente para fins de regularização, mediante recomposição, 
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regeneração ou compensação da Reserva Legal de imóveis com área rural 

consolidada, situados em área de floresta localizada na Amazônia Legal, para até 

50% (cinquenta por cento) da propriedade, excluídas as áreas prioritárias para 

conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos e os corredores ecológicos. 

Essa hipótese de redução do percentual de reserva legal só será possível quando 

indicado pelo Zoneamento Ecológico-Econômico estadual (ZEE estadual), 

consoante artigo 13, inciso I, do Código Florestal. Na eventualidade disso acontecer, 

o proprietário ou possuidor de imóvel rural que mantiver Reserva Legal conservada 

e averbada em área superior aos 50% do imóvel poderá instituir servidão ambiental 

sobre a área excedente, bem como Cota de Reserva Ambiental. (artigo 13, § 1º). 

  Noutro giro, o poder público federal também poderá ampliar as áreas 

de Reserva Legal em até 50% (cinquenta por cento) dos percentuais, 

especificamente para cumprimento de metas nacionais de proteção à biodiversidade 

ou de redução de emissão de gases de efeito estufa (artigo 13, inciso II, do Código 

Florestal). 

  Por fim, quanto à exploração econômica da reserva legal, o órgão 

ambiental estadual deve autorizar a atividade, desde que seja compatível com a 

sustentabilidade e a manutenção da função ecológica da reserva legal (artigo 17, § 

1º, do Código Florestal). 

  Entretanto, há uma hipótese na qual não é necessário a prévia 

autorização do órgão ambiental, mas tão somente a prévia declaração ao órgão 

ambiental. É a hipótese do manejo sustentável para exploração florestal eventual 

sem propósito comercial, para consumo no próprio imóvel. A prévia declaração ao 

órgão ambiental estadual deve conter a motivação da exploração e o volume 

explorado, limitada a exploração florística anual a 20 (vinte) metros cúbicos (artigo 

23 do Código Florestal). 

 

Norma especial das áreas protegidas: Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza (Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000) 

 

  Determinadas áreas e ecossistemas têm riqueza ambiental 

indiscutivelmente marcante e relevante para a manutenção da diversidade genética, 
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para a preservação da fauna e da flora e para o manejo ecológico de espécies e 

recursos naturais. Com o advento da Constituição Federal de 1988, a criação de 

espaços ambientalmente protegidos ganhou status constitucional, passando a ser 

não apenas um dos principais instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente 

(artigo 9º da Lei federal nº 6.938/81), mas também um mecanismo de realização do 

direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como se viu na 

sessão sobre a tutela constitucional de proteção do meio ambiente. 

  A previsão constitucional é voltada à coletividade, ao bem comum, por 

ser um direito fundamental de terceira dimensão. Cabe ressaltar que a determinação 

constitucional de proteger áreas ambientalmente importantes alcança, por 

consequência lógica, terras devolutas e também a propriedade privada. Outra 

interpretação esvaziaria a norma constitucional, o que não é permitido. 

  Densificando as normas constitucionais, foi elaborada a Lei federal nº 

9.985/2000, que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). 

Esse sistema, em verdade, é constituído pelo conjunto das unidades de 

conservação federais, estaduais e municipais, bem como unidades de conservação 

de propriedade privada. 

  O documento legislativo apresenta uma ampla definição normativa de 

“unidade de conservação”, em seu artigo 2º, I, como o: 

 […] espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 

jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído 

pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob 

regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas 

de proteção. 

 

  Ressalta-se que o subsolo e o espaço aéreo poderão integrar os 

“limites” da unidade de conservação, desde que influenciem na estabilidade do 

ecossistema (artigo 24 da Lei federal nº 9.985/2000). 

  Dessa definição legal, a doutrina majoritária retira cinco requisitos 

como condição necessária para a configuração jurídico-ecológica de “unidade de 

conservação”, quais sejam, a relevância natural, o oficialismo, a delimitação 

territorial, o objetivo conservacionista e o regime especial de proteção e 

administração. 
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  A relevância natural - o termo legal é "características naturais 

relevantes" - se refere não apenas a atributos ecológicos extraordinários, mas 

também a características geológicas, geomorfológicas, espeleológicas, 

arqueológicas, paleontológicas e culturais especiais que necessitam de proteção 

específica. Além disso, até mesmo a "beleza cênica" de uma área pode dar enseja a 

instalação de uma unidade de conservação. (BENJAMIN, 17) 

  Já o oficialismo é o critério formal-jurídico que marcam as unidades de 

conservação. Isso significa que a criação de uma unidade de conservação requer 

uma declaração normativa expressa, vale dizer, um pronunciamento público 

inequívoco. O Poder Público, nesse sentido, ou institui formalmente a unidade de 

conservação ou se utiliza de um procedimento administrativo de cooperação com o 

particular, realizando a determinação constitucional que impôs ao Poder Público a 

tarefa de "definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos" (artigo 225, § 1°, III, da CF/88). 

Essa criação de uma unidade de conservação deve ser feita por lei ou por decreto, 

tópico a que se versará à frente. (BENJAMIN, 20) 

  Outra exigência é a delimitação territorial, isto é, a individualização 

espacial, reclamando especificação detalhada da área a ser tutelada. Dessa forma, 

carece a indicação das coordenadas geográficas, seus limites, sua topografia, bem 

como, em determinados casos, a averbação da matrícula do imóvel da unidade de 

conservação - no caso da Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN 

(BENJAMIN, 22). 

  Também é preceito obrigatório a definição do objetivo conservacionista 

da área. Nesse sentido, o espaço da unidade de conservação deve exigir 

ontologicamente um objetivo conservacionista definido. Esse objetivo é uma 

obrigação preponderante, alardeando uma teleologia inafastável que, minimamente, 

deve objetivar o resguardo da "integridade" e da "função ecológica" da flora, fauna e 

habitats. (BENJAMIN, 23) 

  Por fim, cabe mencionar o critério do regime especial de proteção e 

administração. É, consequentemente, um regime protetório especial, demandando 

que eventual fruição da área da unidade de conservação se dará em tipologia 
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restritiva, inclusive desenhando limites também para a fruição do seu entorno 

contíguo ou zona de amortecimento. (BENJAMIN, 23) 

  A esses cinco requisitos como condição necessária para a 

configuração jurídico-ecológica de unidade de conservação, somam-se quatro 

critérios sociobiológicos empregados na decisão da localização, 

modalidade/tipologia e extensão territorial de uma unidade de conservação, a saber, 

a alta diversidade de espécies e habitats, o elevado endemismo, a alta sensibilidade 

à pressão humana e, também, o elevado nível de stress da área. Importa anotar que 

esses critérios sociobiológicos não são nem cumulativos nem taxativos, podendo 

haver outros critérios a depender da tipologia da unidade de conservação a ser 

criada. (BENJAMIN, 33) 

  A partir dos pressupostos formais-jurídicos e dos elementos 

sociobiológicos compreende-se adequadamente a definição normativa de unidade 

de conservação no artigo 2º, I, da Lei federal nº 9.985/2000 – a determinação do 

Poder Público de conservar e proteger um espaço territorial limitado que tenha 

características naturais relevantes. 

  Por haver legalmente 12 (doze) tipos de unidades de conservação, 

com suas características peculiares e objetivos específicos, foi criado o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação. O SNUC tem objetivos especificamente 

determinados na legislação. Porquanto os objetivos legais talhados no artigo 4º da 

Lei federal nº 9.985/2000 são postos enquanto normas dirigentes, há a necessidade 

de verificá-los. 

  O primeiro objetivo do SNUC é, sem dúvida, a efetiva contribuição para 

a conservação da diversidade biológica e dos recursos genéticos no território 

nacional e nas águas jurisdicionais (artigo 4º, inciso I, Lei federal nº 9.985/2000). 

Logicamente, a instituição de uma unidade de conservação, com limitações para a 

fruição daquela área, trará benefícios à preservação da diversidade biológica e 

genética. 

  Outro objetivo do SNUC é a proteção das espécies ameaçadas de 

extinção, tanto no âmbito regional quanto no âmbito nacional (artigo 4º, inciso II, Lei 

federal nº 9.985/2000). Isso porque a proteção da fauna ganha bastante relevo nas 

unidades de conservação. 
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  A contribuição para a preservação e a restauração da diversidade de 

ecossistemas naturais é objetivo inscrito no artigo 4º, inciso III, Lei federal nº 

9.985/2000. 

  Como há 7 (sete) tipos de unidades de conservação que permitem 

algum tipo de fruição, tem-se como objetivo do SNUC, por meio das unidades de 

conservação de uso sustentável, a promoção do desenvolvimento sustentável a 

partir dos recursos naturais (artigo 4º, inciso IV, Lei federal nº 9.985/2000). A 

compatibilização da conservação do meio ambiente natural com o seu uso de modo 

sustentável é uma gramática que está presente nos documentos internacionais pelo 

menos desde a Declaração da Conferência da ONU no Ambiente Humano – 

Estocolmo 1972 – Princípio 13. 

Com o fim de se conseguir um ordenamento mais racional dos recursos e 

melhorar assim as condições ambientais, os Estados deveriam adotar um 

enfoque integrado e coordenado de planejamento de seu desenvolvimento, 

de modo a que fique assegurada a compatibilidade entre o desenvolvimento e 

a necessidade de proteger e melhorar o meio ambiente humano em benefício 

de sua população. (Disponível em <http://www.un-documents.net/aconf48-

14r1.pdf>). 

 

  O objetivo “V” visa promover a utilização dos princípios e práticas de 

conservação da natureza no processo de desenvolvimento (artigo 4º, inciso V, Lei 

federal nº 9.985/2000). Há também o objetivo de proteção das paisagens naturais 

pouco alteradas de notável beleza cênica (artigo 4º, inciso VI, Lei federal nº 

9.985/2000), bem como a tutela das características relevantes de natureza 

geológica, geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural 

(artigo 4º, inciso VII, Lei federal nº 9.985/2000). 

  Outro objetivo é a recuperação de recursos hídricos e recursos 

edáficos (relativo ao solo) determinado no artigo 4º, inciso VIII, Lei federal nº 

9.985/2000. A recuperação ou restauração de ecossistemas degradados é objetivo 

inscrito no artigo 4º, inciso IX, Lei federal nº 9.985/2000. Há inúmeros mecanismos 

na Lei federal nº 9.985/2000 que fomentam a recomposição ambiental de espaços 

especialmente protegidos por meio do SNUC (serão discutidos à frente). 
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  Algumas tipologias de unidades de conservação ensejam 

especialmente a pesquisa científica e, portanto, condizem com o objetivo de 

incentivar as atividades de pesquisa científica, estudos e monitoramento ambiental 

(artigo 4º, inciso X, Lei federal nº 9.985/2000). 

  Não seria possível a pesquisa caso não se valorizasse a diversidade 

biológica em suas esferas econômica e social – objetivo talhado no artigo 4º, inciso 

XI, Lei federal nº 9.985/2000. 

  O favorecimento de condições e a promoção de educação ambiental, 

especialmente por meio da recreação em contato com a natureza e o turismo 

ecológico, também é objetivo do SNUC, consoante artigo 4º, inciso XII, Lei federal nº 

9.985/2000. 

  Finalmente, não se pode olvidar importante objetivo do SNUC que é a 

proteção dos recursos naturais necessários à subsistência de populações 

tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e 

promovendo-as social e economicamente (artigo 4º, inciso XIII, Lei federal nº 

9.985/2000), especificamente em unidades de conservação de uso sustentável. 

  Para que a ambientalmente adequada fruição das áreas declaradas 

como unidades de conservação, o SNUC traz inúmeras diretrizes, no artigo 5º, 

incisos, da Lei federal nº 9.985/2000, configurando normas programáticas que se 

irradiam por todo o documento legal. 

  A primeira diretriz é assegurar no SNUC a representação significativa e 

ecologicamente viável das diferentes populações, habitats e ecossistemas do 

território nacional e das águas jurisdicionais, sempre, obviamente, salvaguardando o 

patrimônio biológico existente (inciso I do artigo 5º). Concernente às outras diretrizes 

essencialmente de conservação ambiental, há as variantes genéticas selvagens dos 

animais e plantas domesticados e recursos genéticos silvestres (inciso VII); bem 

como a interligação de áreas ambientalmente relevantes – unidades de conservação 

e suas zonas de amortecimento, corredores ecológicos – para integrar as diferentes 

atividades de preservação da natureza, uso sustentável dos recursos naturais e 

restauração e recuperação dos ecossistemas (inciso XIII). 

  A participação efetiva da sociedade civil está prevista como diretriz 

entre os incisos II e V do artigo 5º da Lei do SNUC, garantindo o envolvimento da 
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sociedade no estabelecimento e na revisão da política nacional de unidades de 

conservação; a participação efetiva das populações locais na criação, implantação e 

gestão das unidades de conservação; o apoio e a cooperação de organizações não-

governamentais, de organizações privadas e pessoas físicas para o 

desenvolvimento de estudos, pesquisas, educação ambiental, turismo ecológico, 

monitoramento, manutenção e, também, gestão das unidades de conservação. 

  Em algumas tipologias é possível a realização de atividades 

econômicas. Assim, busca-se a sustentabilidade econômica e financeira das 

unidades de conservação (incisos VI, XI, XII), integrando políticas de recursos 

hídricos circundantes (inciso VIII), considerando as condições e necessidades das 

populações locais (incisos IX e X). 

  Para a realização desses objetivos e diretrizes, a arquitetura 

institucional do SNUC prevê a gestão por diversos órgãos. O Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (Conama) tem, como atribuição, o acompanhamento da 

implementação do SNUC, enquanto órgão consultivo e deliberativo (artigo 6º, I, da 

Lei federal nº 9.985/2000).  Por sua vez, o Ministério do Meio Ambiente é 

descrito como órgão central do SNUC, com a finalidade de coordenar o Sistema 

(artigo 6º, II, da Lei federal nº 9.985/2000). 

  Já os órgãos executores são o Instituto Chico Mendes (ICMBio) e o 

Ibama, este tão somente em caráter supletivo, bem como os órgãos estaduais e 

municipais de meio ambiente. Esses órgãos têm a função de implementar o SNUC, 

especialmente subsidiando as propostas de criação e administração das unidades 

de conservação. 

  Como demonstrado, as unidades de conservação são criadas por ato 

do Poder Público (requisito da oficialidade). Obviamente, por ser um ato 

administrativo, há a necessidade de se respeitar os elementos para a legalidade do 

ato, especialmente o motivo, a finalidade e a forma. 

  Nesse sentido, a criação de uma unidade de conservação é 

obrigatoriamente precedida de estudos técnicos e também, de consulta pública. 

Essas ações são importantes para identificar a localização, a dimensão e os limites 

mais adequados para a unidade (artigo 22, § 2º, da Lei federal nº 9.985/2000). 
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  Ao lado de possibilidade de criar uma unidade de conservação, tem-se 

também as eventualidades de transformação de uma unidade de conservação de 

uso sustentável para unidade de conservação de proteção integral; bem como a 

ampliação dos limites de uma unidade de conservação, sem modificação/diminuição 

de seus limites originais. Essas hipóteses visam aumentar a proteção ambiental e, 

para tanto, podem ser feitas por instrumento normativo do mesmo nível hierárquico 

do que criou a unidade, desde que obedecidos os procedimentos de consulta, 

consoante artigo 22, §§ 5º e 6º, da Lei federal nº 9.985/2000). 

  Quanto à possibilidade de desafetação ou redução dos limites de uma 

unidade de conservação, essa só poderá ser feita mediante lei específica, norma 

extraída do artigo 22, § 7º da Lei federal nº 9.985/2000, que, em verdade, repete a 

determinação constitucional extraída do artigo 225, § 1º, inciso III, da Constituição 

Federal, que estabelece que o decreto que cria unidade de conservação somente 

poderá ser modificado/alterado/suprimido por lei em sentido estrito. 

  A lógica constitucional, bem como infraconstitucional, foi dificultar ao 

máximo a redução dos limites de um espaço ambiental especialmente protegido, a 

redução da sua proteção ou a sua extinção, que somente poderá se operar por lei 

da respectiva entidade política, mesmo que a unidade de conservação tenha sido 

instituída por decreto. 

  A questão relativa à criação e à eventual modificação do espaço 

territorial de uma unidade de conservação é importante, uma vez que, o Poder 

Público vem tendo dificuldade de efetivamente implantar esses espaços 

ambientalmente protegidos. Das tipologias de unidade de conservação, é possível 

que elas sejam formadas por áreas públicas ou particulares, a depender da 

tipologia/modalidade. 

  Se a unidade de conservação for instituída pelo Poder Público em área 

pública, não há problema financeiro. Entretanto, caso a unidade de conservação seja 

criada em área privada, há quatro possibilidades. 

  O proprietário poderá utilizar sua gleba para compensação ambiental 

por meio de Cota de Reserva Ambiental – CRA (conforme artigo 44, inciso IV, da Lei 

federal nº 12.651/2012 – Código Florestal). Na segunda hipótese, o proprietário, em 

conjunto com o Poder Público, poderá instituir uma modalidade específica – a 
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Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN) – unidade de conservação de uso 

sustentável em área privada, devidamente gravada com perpetuidade. Na terceira 

hipótese, quanto às tipologias em que não é obrigatória, em tese, a desapropriação 

(caso de duas unidades de proteção integral – “monumento natural” e “refúgio de 

vida silvestre”; bem como de duas unidades de uso sustentável – “área de proteção 

ambiental” e “área de relevante interesse ecológico”), haverá limitações 

administrativas em áreas privadas. Por fim, quanto às unidades de conservação em 

que a desapropriação é obrigatória (caso de três unidades de conservação de 

proteção integral - “estação ecológica”, “reserva biológica” e “parque nacional”; bem 

como de quatro unidades de conservação de uso sustentável – “floresta nacional”, 

reserva extrativista”, “reserva de fauna” e “reserva de desenvolvimento sustentável”), 

essa desapropriação será necessariamente realizada na modalidade utilidade 

pública, nos termos do Decreto-lei 3.365/1941 (artigo 5º, alínea k). 

  Importa mencionar que, caso o Poder Público não regularize a situação 

por meio da devida desapropriação, o particular terá o direito de ajuizar ação de 

desapropriação indireta, além de ação de responsabilidade civil contra o ente criador 

da respectiva área protegida. Isso porque há a necessidade de manutenção e 

resguardo do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que 

também tem natureza jurídica, além de direito fundamental, de bem de uso comum 

do povo e essencial à sadia qualidade de vida para as presentes e futuras gerações. 

  Noutro giro, a criação de uma unidade de conservação não afeta tão 

somente a área a ser especialmente protegida, uma vez que elas devem possuir 

uma zona de amortecimento e, quando conveniente, corredores ecológicos (artigo 

25 da Lei federal nº 9.985/2000). Essa regra não incide, contudo, para a área de 

proteção ambiental (APA) e a reserva particular do patrimônio natural (RPPN), que 

são unidades de conservação de uso sustentável mais flexíveis para a fruição. 

  Pois bem, uma zona de amortecimento, que é o entorno de uma 

unidade de conservação, é a área onde as atividades humanas estão sujeitas a 

normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos 

negativos sobre a unidade (artigo 2º, inciso XVIII, da Lei federal nº 9.985/2000). Em 

tese, a logicidade determina que essas restrições serão menos incisivas do que as 

limitações administrativas para fruição de áreas particulares dentro de uma unidade 
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de conservação. Entretanto, é o plano de manejo que apresentará essas 

condicionantes, feitas a partir dos estudos que motivaram a criação da unidade de 

conservação. 

  As normas específicas regulamentando a ocupação e o uso dos 

recursos da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos de uma unidade de 

conservação serão estabelecidas pelo órgão responsável pela administração da 

unidade. Cabe ressaltar que os limites da zona de amortecimento e dos corredores 

ecológicos, assim como a incidência casual das normas específicas, poderão ser 

definidas no ato de criação da unidade ou, como é mais comum, de forma posterior 

geralmente com a elaboração do plano de manejo (artigos 25, 26 e 27 da Lei federal 

nº 9.985/2000). 

  Prosseguindo, toda unidade de conservação deve dispor de um Plano 

de Manejo, que é um documento técnico mediante o qual, com fundamento nos 

objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e 

as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, 

inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade 

(artigo 2º, inciso XVII, da Lei federal nº 9.985/2000). A finalidade do plano de manejo 

é a promoção da integração da unidade de conservação à vida econômica e social 

das comunidades vizinhas (artigo 27, § 1º, da Lei federal nº 9.985/2000). 

  Nesse sentido, é o plano de manejo que dispõe sobre eventual 

possibilidade de cultivar organismos geneticamente modificados nas áreas de 

proteção ambiental e nas zonas de amortecimento das demais categorias de 

unidade de conservação – tanto de proteção integral quanto de uso sustentável. 

Obviamente que se deve observar as informações escritas na decisão técnica 

elaborada pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), 

especialmente sobre o registro de ocorrência de ancestrais diretos e parentes 

silvestres; as características de reprodução, dispersão e sobrevivência do organismo 

geneticamente modificado; o isolamento reprodutivo do organismo geneticamente 

modificado em relação aos seus ancestrais diretos e parentes silvestres; e situações 

de risco do organismo geneticamente modificado à biodiversidade (artigo 27, § 4º, 

da Lei federal nº 9.985/2000). 
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  Para se administrar a unidade de conservação, é possível firmar 

convênio com organizações da sociedade civil de interesse público que tenham 

objetivos afins aos da unidade (artigo 30 da Lei federal nº 9.985/2000). 

  Os órgãos executores também se articularão com a comunidade 

científica tendo a finalidade de desenvolver pesquisas sobre a fauna, a flora e a 

ecologia das áreas das unidades de conservação, bem como sobre formas de uso 

sustentável dos recursos naturais especificamente nas unidades de uso sustentável 

(artigo 32 da Lei federal nº 9.985/2000). 

  Obviamente há questões éticas a serem respeitadas. Essas pesquisas 

não podem colocar em risco a sobrevivência das espécies integrantes dos 

ecossistemas protegidos (artigo 32, § 1º, da Lei federal nº 9.985/2000), depende de 

aprovação prévia e estando sujeitas à fiscalização do órgão responsável por sua 

administração (artigo 32, § 2º, da Lei federal nº 9.985/2000). 

  Noutro giro, os órgãos executores também poderão autorizar a 

exploração comercial de produtos, subprodutos ou serviços obtidos ou 

desenvolvidos a partir dos recursos naturais, biológicos, cênicos ou culturais ou da 

exploração da imagem de unidade de conservação (exceto da área de proteção 

ambiental e da reserva particular do patrimônio natural). Nesse caso, o explorador 

estará sujeito a pagamento da exploração (artigo 33 da Lei federal nº 9.985/2000). 

  Outra possibilidade reside em eventual impacto ambiental negativo 

ocasionado pela implantação de empreendimentos de significativo impacto 

ambiental. Nesses casos, o licenciamento ambiental, que exige estudo de impacto 

ambiental e respectivo relatório (EIA/RIMA), obrigará o empreendedor a colaborar na 

implantação e manutenção de unidade de conservação de proteção integral – 

compensação ambiental cogente (artigo 36 da Lei federal nº 9.985/2000). 

  O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta 

finalidade será fixado de forma proporcional ao impacto ambiental, consoante (artigo 

36, § 1º, da Lei federal nº 9.985/2000, com o temperamento determinado no 

julgamento da ADIN nº 3.378-6). 

  Cabe ressaltar que o licenciamento ambiental de atividade que afete a 

unidade de conservação específica ou sua zona de amortecimento (exceto área de 

proteção ambiental e reserva particular de patrimônio natural) só poderá ser 
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concedido após autorização do órgão responsável por sua administração. Demais 

disso, haverá outra compensação ambiental cogente, que é o beneficiamento da 

própria unidade de conservação e sua zona de amortecimento afetadas (artigo 36, § 

3º, da Lei federal nº 9.985/2000). 

  Todas as unidades de conservação estão dispostas no Cadastro 

Nacional de Unidades de Conservação (CNUC), que é mantido pelo Ministério do 

Meio Ambiente, com alimentação de dados dos órgãos gestores federais (ICMBio e 

IBAMA), estaduais e municipais. No CNUC encontram-se informações oficiais de 

cada unidade de conservação, detalhando-se suas características físicas, biológicas, 

turísticas, gerenciais e seus dados georreferenciados (artigo 50 da Lei nº 

9.985/2000). 

  Pois bem, há dois grandes tipos de unidades de conservação: a de 

proteção integral e a de uso sustentável (artigo 7º da Lei nº 9.985/2000). No entanto, 

apesar de haver esses dois grandes grupos, cada tipo de unidade de conservação 

conta com inúmeras especificidades. 

 

3. Unidades de Proteção Integral 

 

  As unidades de proteção integral são aquelas onde se admite apenas o 

uso indireto dos seus atributos naturais (artigo 7º, § 1º, da Lei nº 9.985/2000). São 

elas: I - Estação Ecológica; II - Reserva Biológica; III - Parque Nacional; V - 

Monumento Natural; e V - Refúgio de Vida Silvestre. 

  A criação e manutenção de uma Estação Ecológica tem como objetivo 

preservar a natureza e realizar de pesquisas científicas (artigo 9º da Lei nº 

9.985/2000).  A Estação Ecológica é de posse e domínio públicos, determinando que 

as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas (artigo 9º, § 1º, 

da Lei nº 9.985/2000). É proibida a visitação pública, exceto quando com objetivo 

educacional (artigo 9º, § 2º, da Lei nº 9.985/2000). A pesquisa científica depende de 

autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade e está 

sujeita às condições e restrições por estes estabelecidas (artigo 9º, § 3º, da Lei nº 

9.985/2000).  Na Estação Ecológica só podem ser permitidas alterações dos 

ecossistemas no caso de: I - medidas que visem a restauração de ecossistemas 
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modificados; II - manejo de espécies com o fim de preservar a diversidade biológica; 

III - coleta de componentes dos ecossistemas com finalidades científicas; IV - 

pesquisas científicas cujo impacto sobre o ambiente seja maior do que aquele 

causado pela simples observação ou pela coleta controlada de componentes dos 

ecossistemas (artigo 9º, § 4º, da Lei nº 9.985/2000). Cabe lembrar que para a 

criação de uma Estação Ecológica não é obrigatória a consulta pública – mas tão 

somente estudos técnicos para identificar a localização, a dimensão e os limites 

mais adequados para a unidade (§ 4o do artigo 22 da Lei federal nº 9.985/2000). Há 

a delimitação de uma zona de amortecimento e, quando conveniente, corredores 

ecológicos (artigo 25 da Lei nº 9.985/2000). Por ser uma unidade de conservação de 

proteção integral, a estação ecológica disporá de um conselho consultivo, presidido 

pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de 

órgãos públicos, de organizações da sociedade civil (artigo 29 da Lei nº 9.985/2000). 

  A reserva biológica objetiva preservar integralmente a biota e demais 

atributos naturais existentes, sem interferência humana direta ou modificações 

ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas 

alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio 

natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais (artigo 10 da Lei 

nº 9.985/2000). 

   Um Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de 

ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, 

possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de 

atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a 

natureza e de turismo ecológico (artigo 11 da Lei federal nº 9.985/2000). O parque 

nacional é de posse e domínio públicos, determinando que as áreas particulares 

incluídas em seus limites serão desapropriadas (artigo 11, § 1º, da Lei nº 

9.985/2000).  É permitida a visitação pública, estando sujeita às normas e restrições 

estabelecidas no plano de manejo da unidade, bem como às normas específicas 

estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração (artigo 10, § 2º, da Lei 

nº 9.985/2000). A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão 

responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições 

por este estabelecidas (artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.985/2000). Há a delimitação de 
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uma zona de amortecimento e, quando conveniente, corredores ecológicos (artigo 

25 da Lei nº 9.985/2000). Por ser uma unidade de conservação de proteção integral, 

o parque nacional disporá de um conselho consultivo, presidido pelo órgão 

responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos 

públicos, de organizações da sociedade civil (artigo 29 da Lei nº 9.985/2000). 

  O monumento natural tem como objetivo básico preservar sítios 

naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica (artigo 12 da Lei nº 

9.985/2000). 

  O refúgio de vida silvestre tem como objetivo proteger ambientes 

naturais onde se asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies 

ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória (artigo 13 da Lei nº 

9.985/2000). 

 

4. Unidades de Uso Sustentável 

 

  As unidades de conservação de uso sustentável são aquelas onde é 

possível compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela 

dos seus recursos naturais (artigo 7º, § 2º, da Lei nº 9.985/2000). São elas: I - Área 

de Proteção Ambiental; II - Área de Relevante Interesse Ecológico; III - Floresta 

Nacional; IV - Reserva Extrativista; V - Reserva de Fauna; VI – Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável; e VII - Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

  A área de proteção ambiental é uma área em geral extensa, com um 

certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou 

culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das 

populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade 

biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso 

dos recursos naturais (artigo 15 da Lei nº 9.985/2000). 

  A Área de Relevante Interesse Ecológico é uma área em geral de 

pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características 

naturais extraordinárias ou que abriga exemplares raros da biota regional, e tem 

como objetivo manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e 
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regular o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos 

de conservação da natureza (artigo 16 da Lei nº 9.985/2000). 

  A Floresta Nacional é uma área com cobertura florestal de espécies 

predominantemente nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável 

dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos para 

exploração sustentável de florestas nativas (artigo 17 da Lei nº 9.985/2000). 

  A Reserva Extrativista é uma área utilizada por populações extrativistas 

tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na 

agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como 

objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e 

assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade (artigo 18 da Lei nº 

9.985/2000). 

  A Reserva de Fauna é uma área natural com populações animais de 

espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para 

estudos técnico-científicos sobre o manejo econômico sustentável de recursos 

faunísticos (artigo 19 da Lei nº 9.985/2000). 

  A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é uma área natural que 

abriga populações tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis 

de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e 

adaptados às condições ecológicas locais e que desempenham um papel 

fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica 

(artigo 20 da Lei nº 9.985/2000). 

  A Reserva Particular do Patrimônio Natural é uma área privada, 

gravada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica 

(artigo 21 da Lei nº 9.985/2000). Esse gravame constará de termo de compromisso 

assinado perante o órgão ambiental, que só será efetivada se houver existência de 

interesse público. Após, haverá averbação à margem da inscrição no Registro 

Público de Imóveis (artigo 21, § 1º, da Lei nº 9.985/2000). 
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5. Comissão Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) da União Internacional para 

Conservação da Natureza (UICN) 

 

  As diretrizes adotadas pela UICN de classificação e conceituação 

servem de norte para que os países elaborassem suas próprias regras e sistemas 

nacionais de áreas especialmente protegidas. A soberania desta escolha e 

flexibilidade das diretrizes trouxe a tona vários sistemas de proteção, nenhum 

idêntico ao outro. Os territórios já constituídos foram adaptados às regras 

internacionais de tipificação. O que facilitou a constituição de um banco de dados 

internacionais muito rico e a veracidade das referências que compõem os estudos 

de caso. O Programa de Trabalho sobre Áreas Protegidas da Convenção Sobre a 

Diversidade Biológica reconhece a importância do sistema único internacional para a 

classificação das áreas protegidas. (DILLON, 2004) 

  Como haviam várias perspectivas possíveis para as práticas de 

conservação a IUCN reconheceu, definiu e descreveu os processos e intenções, 

especialmente os procedimentos de criação, implementação e gestão das áreas 

protegidas. Propôs um sistema com seis categorias de manejo, “quais se relacionam 

e são dependentes dos atributos naturais de uma dada área e dos interesses 

estratégicos, políticos, individuais, institucionais ou corporativos das pessoas ou 

entes responsáveis por sua governança. ” (MEDEIROS; 2014, 57) 

  Na cidade de Londres, em 1933, durante a Conferência Internacional 

para a Proteção da Fauna e da Flora Silvestre, criou-se pela primeira vez uma 

terminologia comum e um sistema composto de quatro categorias. Em 1962, na 

Primeira Conferência Mundial de Parques Nacionais, em Seatle, foi elaborado a 

primeira Lista Mundial de Parques Nacionais e Reservas Equivalentes que avaliou o 

estado da arte da nomenclatura utilizada para as áreas protegidas nos vários países. 

Dez anos mais tarde, na ocasião da Segunda Conferência Mundial de Parques 

Nacionais a União Internacional de Conservação da Natureza foi encomenda para 

elaborar os critérios, nomenclatura e objetivos de criação para as áreas de proteção. 

Em 1978, o trabalho de sintetização de um sistema único de categorização das 

áreas protegidas foi publicado (MEDEIROS; 2014, 60). 
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  Em 1994, após apurações e melhoramento a Assembleia Geral da 

UICN instituiu um novo sistema de categorias de manejo, com definições claras e 

diretrizes para a escolha da categoria para cada tipo de área protegida. Esse 

sistema é o vigente até hoje. 

 

Categoria Objetivo 

I. Reserva Natural 

Estrita/Área Natural 

Silvestre 

Áreas terrestres e/ou marítimas que possuem 

ecossistemas excepcionais ou representativos, 

características geológicas ou fisiológicas e/ou espécies 

disponíveis principalmente para a pesquisa científica 

e/ou monitoramento ambiental; ou extensas áreas de 

terra e/ou mar inalteradas ou pouco alteradas, que 

mantenham o seu caráter e influência naturais sem 

habitação permanente ou significante, protegidas e 

manejadas de forma a preservar a sua condição natural. 

II. Parque Nacional 

Áreas protegidas cujo manejo é voltado principalmente 

para a conservação do ecossistema e recreação. Áreas 

naturais terrestres e/ou marítimas destinadas a (a) 

proteger a integridade ecológica de um ou mais 

ecossistemas para esta e futuras gerações, (b) impedir a 

exploração ou ocupação contrárias aos propósitos da 

criação da área, e (c) fornecer uma base para 

oportunidades espirituais, científicas, educacionais, 

recreacionais e de visitação, as quais devem ser 

compatíveis ambiental e culturalmente. 

III. Monumento Natural 

Áreas protegidas cujo manejo visa principalmente a 

conservação de características específicas. Áreas que 

contém uma ou mais características naturais ou 

naturais/culturais específicas que sejam de valor 

sobressalente ou único devido à sua raridade inerente, 

representativa de qualidades estéticas ou de importância 



64 

cultural. 

IV. Áreas de manejo de 

habitat/espécies 

Áreas protegidas cujo manejo visa principalmente a 

conservação através da gestão ativa. Áreas terrestres 

e/ou marinhas sujeitas à intervenção ativa com fins de 

manejo de modo a assegurar a preservação de habitats 

e/ou corresponder às necessidades de espécies 

específicas. 

V. Paisagem terrestre e 

marinha protegidas 

Áreas protegidas cujo manejo visa principalmente a 

conservação da paisagem terrestre/marinha e recreação. 

Áreas de terra abarcando costa e mar, onde a interação 

entre população e natureza no decorrer do tempo 

produziu uma área com características especiais de 

significativo valor estético, cultural e/ou ecológico, e 

frequentemente com grande diversidade biológica. 

Resguardar a integridade desta interação tradicional é 

vital para a proteção, conservação e desenvolvimento 

deste tipo de área. 

VI. Área Protegida com 

recursos manejados 

Área protegida cujo manejo visa principalmente a 

utilização sustentável dos ecossistemas naturais. Áreas 

contendo predominantemente sistemas naturais não 

modificados, manejada para assegurar a proteção e 

preservação da diversidade biológica a longo prazo, e ao 

mesmo tempo possibilitar o fluxo de produtos naturais e 

serviços de modo a satisfazer as necessidades das 

comunidades. 
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CAPÍTULO II – IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS PRIORITÁRIAS, REGULARIZAÇÃO 

FUNDIÁRIA 

 

1. Identificação de áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade em Goiás 

 

  Para fins de avaliação das estratégias goianas de estabelecimento de 

áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade pelo Estado de Goiás 

dotamos nesta investigação o resultado da pesquisa do “Projeto de Identificação de 

Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade”, o primeiro no Brasil a 

utilizar técnicas de planejamento sistemático e sistemas de suporte à decisão para o 

estabelecimento de dados variáveis a partir da escolha do objeto de conservação  

para os tomadores de decisão. Realizada em 2004 pelo Consórcio Imagem - WWF-

Brasil pela Word Wide Fund for Nature (WWF-Brasil) em parceria com a International 

Conservation (CCI-Brasil) e a Universidade Federal de Goiás, os resultados do 

modelo matemático linear foram aprimorados em 2010 com o estabelecimento de 

um modelo matemático não-linear, o que permite várias soluções e cenários a partir 

da variação dos parâmetros socioeconômicos e ambientais, e adotando como 

unidade de planejamento o contexto da bacia hidrográfica. 

  Desde a criação das primeiras unidades de conservação pelo mundo o 

critério subjetivo de beleza cênica foi utilizado em grande escala para a seleção das 

áreas de proteção. Juntamente com este critério, a inexistência de propriedades 

privadas, o baixo valor da terra, e as pressões de grupos ambientalistas para a 

proteção dos recursos hídricos e de espécies ameaçadas ou raras têm sido os mais 

frequentes no estabelecimento de restrições. (COUTO, 2010, 126) 

  A problemática que envolve a seleção das áreas para a conservação 

da biodiversidade é que envolvem recursos da economia, geralmente monetizados, 

como terra, recursos faunísticos e da flora, então a otimização do processo é o 

objetivo final de uma escolha adequada: “proteger todos os alvos de conservação 

com o menor custo/área possível. (COUTO, 2010, 126) 

  Sem a definição objetiva dos objetos de conservação (PRESSEY, 

1994) as áreas selecionadas para a conservação ocorrem de forma aleatória, e não 

leva em conta que: 
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A opção por uma abordagem subjetiva leva à constituição de um sistema de 

unidades de conservação com baixa eficiência e com pouca 

representatividade dos padrões e dos processos da biodiversidade regional, 

pois super-valoriza alguns componentes em detrimento à, por exemplo, 

espécies, habitats, paisagens e processos ecológicos (SCARAMUZZA et al., 

2008). 

 

  É justamente na avaliação do sistema goiano de unidades de 

conservação que esta investigação se assenta. Adotou-se os resultados desta 

pesquisa como parâmetros de avaliação porque utiliza modelos dinâmicos de 

análises e considera a dinâmica socioeconômico de Goiás. 

  MARGULES e PRESSEY (2000) construíram uma abordagem 

sistemática dividida em seis passos: 

1. Mensuração e mapeamento da biodiversidade; 

2. Identificação dos objetivos de conservação da região; 

3. Revisão das áreas de conservação existentes; 

4. Seleção de áreas de conservação adicionais; 

5. Implementação das atividades de conservação; 

6. Manejo e monitoramentos das reservas. 

 

  Nos dados de 2010, apesar do Estado de Goiás constituir-se quase 

que exclusivamente pelo bioma Cerrado, o percentual de área em unidades de 

conservação era muito reduzido, 0,9% de restrições do grupo de proteção integral, e 

3,5% de restrições do grupo de uso sustentável. (COUTO, 2010, 127) Levando-se 

em conta que o nível de proteção das unidades de conservação de uso sustentável 

é muito frágil, seja por estarem em áreas que convivem com usos múltiplos dos 

recursos, como agricultura, pecuária, e até mineração, para uma avaliação do 

estado de conservação da biodiversidade é necessário excluir este grupo do rol de 

áreas a serem consideradas. 

No âmbito do Projeto de Identificação de Áreas Prioritárias para a 

Conservação da Biodiversidade, que teve por base uma malha formada por 

3666 hexágonos de 10.000 ha, foi possível a identificação de 40 áreas 

prioritárias, compreendendo uma área total de 82.297 km², das quais 
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aproximadamente 36.296 km² são constituídas de vegetação remanescente. 

(COUTO, 2010, 127) 

 

Mapa de distribuição da localização das 40 áreas prioritárias para a conservação da 

biodiversidade em Goiás. Fonte: http://www.sieg.go.gov.br/rgg/apps/siegdownloads/index.html 

 

  Os resultados da pesquisa de 2004 foram baseados em processos 

lineares e não consideraram os princípios da dinâmica, importantes para o contexto 

socioeconômico e político que envolve a criação de áreas restritas. 

O uso de métodos de programação linear não permitiu a incorporação de 

critérios potencialmente úteis à tomada de decisão como, por exemplo, em 

relação à distância e a conectividade entre os remanescentes, aos processos 

ecológicos e à fragmentação do habitat. […] Outra limitação dos métodos de 

programação linear diz respeito à definição da função-objetivo do modelo, a 

qual não permite fazer uma análise de sensibilidade a partir da variação dos 

parâmetros dos objetos de conservação, de tal forma a encontrar soluções 

alternativas, por meio da geração de vários cenários.(COUTO, 2010, 127) 

 

http://www.sieg.go.gov.br/rgg/apps/siegdownloads/index.html
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  Os dados de 2014 já indicavam um grande avanço da fronteira 

agropecuário sobre o bioma. 37% da cobertura vegetal nativa já haviam sido 

convertidas em área de pastagem e áreas para cultivo. 

  As unidades de planejamento adotadas na pesquisa de 2010, 

considerou áreas superiores a 9.500 ha para as bacias hidrográficas, e das 1.511 

apresentavam menos de 30% de cobertura vegetal remanescente. 

 

2. Regularização fundiária nas unidades de conservação 

 

  Sendo o Ministério do Meio Ambiente, o Cadastro Ambiental Rural 

(CAR) é consiste no levantamento de informações georreferenciadas do imóvel, com 

delimitação das Áreas de Proteção Permanente (APP), Reserva Legal (RL), 

remanescentes de vegetação nativa, área rural consolidada, áreas de interesse 

social e de utilidade pública, com o objetivo de traçar um mapa digital a partir do qual 

são calculados os valores das áreas para diagnóstico ambiental. (MMA, 2018) 

  Ferramenta importante para auxiliar no planejamento do imóvel rural e 

na recuperação de áreas degradadas, o CAR fomenta a formação de corredores 

ecológicos e a conservação dos demais recursos naturais, contribuindo para a 

melhoria da qualidade ambiental, sendo atualmente utilizado pelos governos 

estaduais e federal. (MMA, 2018) 

  No governo federal, a política de apoio à regularização ambiental é 

executada de acordo com a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que criou o CAR 

em âmbito nacional, e de sua regulamentação por meio do Decreto nº 7.830, de 17 

de outubro de 2012, que criou o Sistema de Cadastro Ambiental Rural - SICAR, que 

integrará o CAR de todas as Unidades da Federação.(MMA, 2018) 

  Até 31 de agosto de 2018, já foram cadastrados, 5,3 milhões de 

imóveis rurais, totalizando uma área de 463.133.803 hectares inseridos na base de 

dados do sistema. Em Goiás o módulo de análise é gerido pela SECIMA, dos 

26.136.081 ha passíveis de cadastramento já foram cadastradas 27.666.483 ha, 

percentual acima de 100% de área cadastrada, o que corresponde a 162.685 

imóveis cadastrados. (Boletim do CAR de agosto de 2018 - 
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http://www.florestal.gov.br/documentos/car/boletim-do-car/3808-boletim-informativo-

agosto-de-2018/file). 

  Esses dados sugerem um certo grau de sobreposições dos limites das 

propriedades no cadastramento no sistema. O módulo de análise permite ao órgão 

estadual a correção das distorções via coordenadas georreferenciadas. 

  Para compreender os conflitos fundiários envolvendo às UCs 

estaduais, aplicamos uma metodologia que permite visualizarmos as propriedades 

rurais sobrepostas aos limites das UCs determinadas por ato legal. Em Goiás, cerca 

de 28 mil imóveis já tiveram seu cadastro no CAR analisados, gerando pendências 

para o proprietário corrigir. 

 

Metodologia 

 

  Todos os mapas referentes à sobreposição de imóveis rurais em áreas 

de UCs foram elaborados utilizando o software QGIS 2.18. Os dados referentes ao 

Cadastro Ambiental Rural foram coletados no módulo de “consulta pública” 

disponibilizados pelo site oficial do Cadastro Ambiental Rural (CAR) em agosto de 

2018.  (http://www.car.gov.br/publico). Os dados referentes às UCs foram coletados 

no Sistema Estadual de Geoinformação de Goiás (SIEG), disponibilizados em 

SIEG/IMB/SECIMA. (http://www.sieg.go.gov.br/) em agosto de 2018. 

  O Sistema Estadual de Geoinformação de Goiás otimiza e promove a 

interação das áreas de produção de geoinformação dos órgãos estaduais, 

subsidiando o planejamento e o acompanhamento das ações governamentais e 

disponibiliza as informações para toda a sociedade. Criado pelo Decreto Estadual n. 

6.019, de 07 de outubro de 2004, o SIEG é gerenciado pela Secretaria de Estado de 

Gestão e Planejamento (SEGPLAN), através do Instituto Mauro Borges de 

Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (IMB). 

  No software QGIS foi utilizado o algoritmo "intersecção" entre os 

imóveis cadastrados no CAR e as UCs, onde foram retornados os polígonos de 

sobreposição entre as duas camadas. Sobre estes foram calculadas as áreas em 

hectares, possibilitando a geração de dados sobre as áreas sobrepostas. 

http://www.car.gov.br/publico
http://www.sieg.go.gov.br/
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Estação Ecológica Chapada de Nova Roma (ESEC CNR) 

 

Estação Ecológica da Chapada de Nova Roma 

Ord. Número de inscrição do imóvel no CAR 
Área 

sobreposta 
em ha 

Área total do 
imóvel em 

ha 

% do 
imóvel na 

UC 

1 GO-5214903-E300407D0AB64F748272490952668D78 3.13233 29.37437 10.66% 

2 GO-5214903-36D47704A3264E1885EABA66879FD2FF 0.25376 391.73286 0.06% 

3 GO-5214903-72C511383AD74C17B9D5EFA6D6DF0F2D 2.68049 1435.62043 0.19% 

4 GO-5214903-DDD57CF610934504A2AECBF480D1E013 0.01424 137.07363 0.01% 

5 GO-5214903-D6C6712AD7BF4DE3B9F5D4FFD30BBD63 0.07473 98.01572 0.08% 

6 GO-5214903-4B4A9B2AFC494AB68A66D134F8F75E14 2.0058 670.0933 0.30% 

7 GO-5214903-24683EFF352842BBB0A0419C305A6578 0.55102 48.95465 1.13% 

8 GO-5214903-B3EF9B78C828476C840AC36D4E1AF79D 6.99665 122.40445 5.72% 

9 GO-5214903-CE042F16C2EF4E7C889F68F815F571D7 0.0637 73.4585 0.09% 

10 GO-5214903-FD8AE6C8D6CE426FB84DB923BE0D5E10 0.34393 122.39094 0.28% 

11 GO-5214903-09B8FF9A1BE949B394868A07A7CB1FE4 1.99342 587.45304 0.34% 

12 GO-5214903-51848C7147C54869B2AEB41293EBDB57 1.85211 34.26913 5.40% 
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13 GO-5214903-EEAA3590413D40348631E364B2346C9F 1.43307 856.71537 0.17% 

14 GO-5214903-835DA9D4FB994ED4BC2A50A55B13F087 386.68041 388.42273 99.55% 

15 GO-5214903-1B98BCCE787541C295CB6EC97D380F0D 0.00598 2998.82156 0.00% 

16 GO-5214903-B73D9439CDED4409A0B7D6FAEFDD71E0 0.60241 345.45773 0.17% 

17 GO-5214903-B325A91ABF7D4CD0B258B801754545E6 9.10406 1469.79713 0.62% 

18 GO-5214903-27A23EE6A9C54E8EAA94CC0CFD7289FA 0.00236 122.39356 0.00% 

19 GO-5214903-06F7EE6386884FB19DD8D23E0E4D2928 0.04542 202.49854 0.02% 

20 GO-5214903-D02FF3880C4241569A0FBABC6C5DA76B 0.01062 14.79996 0.07% 

21 GO-5214903-F87803DDA2BD44F7BE11AE9902F95EEE 0.05157 700.82983 0.01% 

22 GO-5214903-0CCDCD0DE37143F3BF0AEF8B6BA4ED88 6.20801 614.33131 1.01% 

23 GO-5214903-BAB264A85D7A4B61B388F3856ECD670C 3.82633 128.42393 2.98% 

24 GO-5214903-69ABCAF846474A069176AB863204B6C1 4.2603 60.44669 7.05% 

25 GO-5214903-6AC220333AB24031A0191D80C5CD8CA3 2.64412 8.09208 32.68% 

26 GO-5214903-144F85B4867E4DD68A94C3FC291B264D 2.5415 1078.17821 0.24% 

27 GO-5214903-A2D32506EDD44852B259CBE893871D3D 5.69635 85.36947 6.67% 

28 GO-5214903-4D912A4279844F528F4BE5EF47FB2792 62.11399 1168.34689 5.32% 

29 GO-5214903-22056F30743644449B293DE1B94F731B 144.39382 321.59095 44.90% 

Área total sobreposta 649.5825   

Média de sobreposição da área dos imóveis na UC 7.78%   
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Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco (PEAMP) 

 

Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco 

Ord. Número de inscrição do imóvel no CAR 

Área 
sobrepo
sta em 

ha 

Área total 
do imóvel 

em ha 

% do imóvel 
na UC 

1 GO-5214507-9B63D292D03041F2BFF858494BFD7A67 6.15443 159.65829 3.85% 

2 GO-5208707-A9A750336E9A4359A50F0B94DFF8CCBA 0.90349 68.19592 1.32% 

3 GO-5208400-6F3B9229D1334B998A16EC2FBEA404EA 0.06269 257.06476 0.02% 

4 GO-5214507-3F7F4CC9CF1D4762A91C6CD6C9E0B3E1 3.85284 86.21195 4.47% 

5 GO-5214507-1FD5066462084EC1929999225BA706AC 0.4826 61.85662 0.78% 

6 GO-5208400-736F21358A0E48A198E39B9995FD9362 0.00221 47.85341 0.00% 

7 GO-5214507-60EFBBB6F962475B8F634C3E782FB5B7 0.00167 312.23449 0.00% 

8 GO-5208400-B148894534D646C49FD7DB8BFD17043A 2.87657 215.05164 1.34% 

     

Area total sobreposta 14.3365   

Média de sobreposição da área dos imóveis na UC 1.47%   
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Parque Estadual da Mata Atlântica (PEMA) 

 

 

  Não há sobreposição de imóveis rurais em seus limites. 
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Parque Estadual da Serra de Caldas Novas (PESCaN) 

 

 

Parque Estadual da Serra de Caldas Novas 

Ord. Número de inscrição do imóvel no CAR 
Área 

sobreposta 
em ha 

Área total 
do imóvel 

em ha 

% do 
imóvel 
na UC 

1 GO-5204508-ACAF065C3B0B41EDB26619A3FD2E594D 6.67018 13.0918 50.95% 

2 GO-5218789-973692841C7F4FF3B415235814EA15E7 55.74061 62.15911 89.67% 

3 GO-5204508-241CD5EBD9A9476EA5611584E543AD4C 2.17876 32.12702 6.78% 

4 GO-5218789-FD27431F0D72402EB13444E5BD76FEE6 17.63097 74.10703 23.79% 

5 GO-5204508-1402E1826E9D4ABA9A9F478DA1D5931E 311.41262 829.42611 37.55% 

6 GO-5204508-D29448BEA31142E0AE2FA807F7266BB4 89.01222 757.10945 11.76% 

7 GO-5204508-99DA48F857DD4855A367781387522B55 0.46325 13.19238 3.51% 

8 GO-5204508-0527878FF5B54D52981A8F009CDAE287 14.07114 194.51296 7.23% 

9 GO-5218789-2AAF259A727943489593F4110F600A1F 0.27764 17.115 1.62% 

10 GO-5212907-8E3C413DE8C8460EA8F6C9435106F1C8 0.37625 8.91264 4.22% 

11 GO-5212907-E2466B21F3BD4FF18A4C25AA52275B1B 5.31129 5.3473 99.33% 
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12 GO-5218789-D975240B3EF2455F88B62C4C4D7DC585 1.52234 21.63606 7.04% 

13 GO-5204508-55D82B84B43C429BA9B48B2DA1DA4A10 41.67917 452.93662 9.20% 

14 GO-5218789-9608E33C32CF481094A3FF70A1378647 7.80191 22.77346 34.26% 

15 GO-5204508-7A733F9F9F9B403891F30218FE39888D 25.5413 454.1112 5.62% 

16 GO-5204508-DBE712BB9AB348718BBCE861BA72E9D6 4.58369 364.49156 1.26% 

17 GO-5218789-D762504111F34F35A14A4A25747F5B80 62.15909 456.73085 13.61% 

18 GO-5212907-DDE9FDDCAD004A3D9EB72C1A3D7B0380 2.69929 32.12458 8.40% 

19 GO-5204508-81AB0DB8873042D7952A9B473AF2DE47 1.83389 28.77397 6.37% 

20 GO-5218789-9158ACE0517E47718FE47D9306406DFA 35.04766 288.59733 12.14% 

21 GO-5218789-EE84A6EEDD934DB2891E81A1B41C8181 12.24748 106.81254 11.47% 

22 GO-5204508-59AE296BC0D540D3982A2470DA301FDC 34.00494 117.20074 29.01% 

23 GO-5204508-DFF81812B4DB46F9B51655DB640AD0C9 12.42459 20.54322 60.48% 

24 GO-5218789-801C1AE76C0B468CBE82AFE047250033 3.55334 59.04134 6.02% 

     

Área total sobreposta 748.24362   

Média de sobreposição da área dos imóveis na UC 22.55%   
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Parque Estadual da Serra de Jaraguá (PESJ) 

 

Parque Estadual da Serra de Jaraguá 

Ord. Número de inscrição do imóvel no CAR 
Área 

sobreposta 
em ha 

Área total 
do imóvel 

em ha 

% do 
imóvel 
na UC 

1 GO-5211800-6AFEF4B0AA1C4E4AB661B1EAA2300949 2.21091 23.06768 9.58% 

2 GO-5211800-4D6DE0C090934B978655A601DFF210A1 102.86366 406.00289 25.34% 

3 GO-5211800-9EF2B152B3974D579C48F0E4375B9F34 104.25451 104.28227 99.97% 

4 GO-5211800-0574E6413CC5430A80E1457E3F0E283B 519.0833 820.24256 63.28% 

5 GO-5211800-CF8F3B668E114E3C906746FB3B8D41BD 5.16782 78.88787 6.55% 

6 GO-5211800-23007DF763524EFBA86384F761DF8940 138.44092 333.15545 41.55% 

7 GO-5211800-4C4957EA4AB249FA8D7D194763739DA9 53.93607 176.21873 30.61% 

8 GO-5211800-B29294171A994E6FBACEF4B7088A3BF7 19.10387 48.79603 39.15% 

9 GO-5211800-958163E600F2498EA820E9C6BB94B00C 0.00005 39.27677 0.01% 

10 GO-5211800-2827EB9B3F5B445198BE462477BFBF9B 12.92911 356.22296 3.63% 

11 GO-5211800-1CA0ECB735A74421B1E6A571A7108726 135.06233 1088.57869 12.41% 

Área total sobreposta 1093.05255   

Média de sobreposição da área dos imóveis na UC 30.19%   
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Parque Estadual da Serra Dourada (PESD) 

 

 

Parque Estadual da Serra Dourada 

Ord. Número de inscrição do imóvel no CAR 
Área 

sobreposta 
em ha 

Área total 
do imóvel 

em ha 

% do 
imóvel 
na UC 

1 GO-5208905-B7538CBADF824B689433AF40AB4B6787 166.37342 166.37342 100.00% 

2 GO-5213905-696F1471C0F54E89B501E6EF9E8A44AC 23.39085 48.98468 47.75% 

3 GO-5213905-2D683A07F12541FABFD211CA4F383612 24.03897 99.17487 24.24% 

4 GO-5208905-5058C10FC1354D438A04F48B86CDCBAD 196.1893 202.2627 97.00% 

5 GO-5208905-7125A9FB7D80420B81CF900AE1C4B145 815.69041 1380.08126 59.10% 

6 GO-5208905-A5C1BBCB634B440CA09A1C8A80ED26F0 581.38949 1203.11887 48.32% 

7 GO-5208905-3C6470461104435B92B6F38134BDE03A 124.27401 137.63006 90.30% 

8 GO-5213905-90D4C01F10B54F69B634FB7FB29E6611 7.02754 54.68163 12.85% 

9 GO-5208905-03F2CB087882430EB2FCD88B9949D2F0 1.41347 22.93815 6.16% 

10 GO-5208905-833AC14A85A640D99385A708E5331987 49.97185 49.97185 100.00% 
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11 GO-5213905-2E97FF5875094924AFAD6A7AAA358F2C 1128.28036 1311.11947 86.05% 

12 GO-5213905-7B860292EF194F85A35B38C0EAC918DB 1.09205 9.00735 12.12% 

13 GO-5208905-8A0377ED97CC4139A30B4FD83BBC7372 312.40471 565.11341 55.28% 

14 GO-5208905-9A6E1227D71E46CF8D6692767E218D2B 127.99234 1733.51384 7.38% 

15 GO-5208905-15F77EA1CE0F45CE90FF2028320298B7 169.77819 270.28347 62.81% 

16 GO-5203939-06E9384B551345B998E83DE49A0DC7E8 0.65975 27.21457 2.42% 

17 GO-5208905-FC0B4C3458DD485D9F0C650DC4BBA8A6 489.8205 995.17243 49.22% 

18 GO-5208905-55952BB946B54F21A23C2D519B36DD0D 7.82595 110.17215 7.10% 

19 GO-5208905-DABBF532AFE343D68468242930A004D0 41.57504 41.57504 100.00% 

20 GO-5213905-DB8F6A07FCA84B218AC31AC36FFE0434 658.5012 1097.47766 60.00% 

21 GO-5208905-CB01192604E740E2AFAA0524300E3319 152.0436 155.51823 97.77% 

22 GO-5208905-1312F1BC68854EB3B2AD6F5943B2C4BD 370.57445 370.57445 100.00% 

23 GO-5208905-03040916582F49ED978804A861496BB9 70.87642 322.756 21.96% 

24 GO-5208905-1A57282B0C844839808C5BCA6B749530 0.11903 29.49473 0.40% 

25 GO-5213905-4D50A47869E249A59ED66F467644ECF1 519.99972 519.99972 100.00% 

26 GO-5213905-66CEF5A0920C4811A82A26ED31BC1F5A 30.47975 94.22376 32.35% 

27 GO-5213905-AB491EA5DB4F4A91B5EC083AF6BDF795 69.39922 241.23863 28.77% 

28 GO-5208905-C913058AE3DB4AEAA28DEA01501C3192 167.79435 167.79435 100.00% 

29 GO-5203939-3057C43B676D41D4A348A1854B3F010C 9.67531 44.75465 21.62% 

30 GO-5213905-49ADED600766447990B62B49C145539C 797.39264 902.41198 88.36% 

31 GO-5203939-B86A9463EEA040CCABA6707D2AF6CBA2 18.84746 18.84746 100.00% 

32 GO-5208905-D8AD402FBC984FDC9C618F6D6DD39A57 523.95337 523.95337 100.00% 

33 GO-5208905-59749AB6D05D4A7A8C86C18B3C86BD66 2.77348 21.62555 12.83% 

34 GO-5208905-A83D49195166496FAD681354199BD66D 5.51978 26.77153 20.62% 

35 GO-5208905-194C18563D224E54B4AAB77D524FC9F7 43.00332 43.00332 100.00% 

36 GO-5208905-BBEC68C538D64E458E80081D05E7D18D 130.62205 130.62205 100.00% 

37 GO-5203939-BC62DC83D8E649529991838F9A356482 3.28036 71.9329 4.56% 

38 GO-5213905-0E9EA5817EB74E1E8E2DFD36C91394FA 171.83875 263.19988 65.29% 

39 GO-5208905-4675C2BFDD654492B69B4CFB6094FFD1 73.47617 73.47617 100.00% 

40 GO-5203939-9860F90163474311BDCA0FB1127AD156 32.61239 91.09662 35.80% 

41 GO-5208905-5FDF4CDD05514326A77DD6C703560154 66.56444 99.21266 67.09% 

42 GO-5208905-64D6C3CE081A4881A44E22B75FD956C0 368.03998 368.03998 100.00% 

43 GO-5208905-48D9FD908BC0440D881014E6897514C5 239.39756 263.56037 90.83% 
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44 GO-5208905-E360667BA5764C39B827F682AA3059DC 546.37168 546.37168 100.00% 

45 GO-5208905-48441E0966E244AC953E1B35DC638ADC 1.74631 21.78152 8.02% 

46 GO-5215207-394BABCD4C8347C897076A5A4ECD73C2 0.59589 19.40261 3.07% 

47 GO-5203939-06E752B93A20461F8F51190E0B26BF96 1.1282 26.37846 4.28% 

48 GO-5203939-DB2BF41CD41D4FB18FF182E6E062E605 46.91934 106.47727 44.07% 

49 GO-5208905-233B3760A103400B97B4C65145A19219 27.40231 29.40862 93.18% 

50 GO-5208905-2CFA8A4B82E040EEB345FC38806EBDC9 12.40126 15.65483 79.22% 

51 GO-5213905-9FBD2FF85027410C8B27498B191D806D 16.75142 144.558 11.59% 

52 GO-5213905-9C4F9A6C4A434FD8BEE902995B640549 9.17185 19.30108 47.52% 

53 GO-5203939-8C3ACA2087AF43639F611112B9BE26E4 0.6763 25.00634 2.70% 

54 GO-5203939-43368A8684E141A78F340A6E81051E45 0.23166 4.89874 4.73% 

55 GO-5208905-3D07A41267B24DC7A4DDDAC1F12A937F 61.38622 91.10282 67.38% 

56 GO-5203939-C51FD31062B94E20BA6D5A94164E3939 1.84839 17.74196 10.42% 

57 GO-5203939-1995416BFB054AE8B97742ECB875E4FF 1.00106 36.61868 2.73% 

58 GO-5213905-631D0D4E544549AB9A8C5AB0ACA7A405 19.33746 19.33838 100.00% 

59 GO-5213905-898832867B3B4EF79CEC503298ACA099 17.47491 38.89864 44.92% 

60 GO-5203939-5775E6E175464D4FA924E831CAA98B19 0.1363 29.11632 0.47% 

61 GO-5213905-CA46A5D3D3A243ECA6C3CEE7FC0325D5 20.89664 44.59708 46.86% 

62 GO-5208905-4D4E5F327C7E4B718675A91E849D83B7 1.76937 195.95296 0.90% 

63 GO-5203939-5AB25E4ADCCD4B0CB7134749880C34BC 4.26238 12.80406 33.29% 

64 GO-5213905-0E5B8575F07D4BABA3C8425F6C28A91E 256.37777 527.72276 48.58% 

65 GO-5213905-66B799ACE902429A801AB16380D54FC2 27.6426 33.001 83.76% 

66 GO-5208905-8121DE4ECBAD40B2A3A30F5B48F367F5 1958.34078 1958.34078 100.00% 

67 GO-5208905-7042E67B33704ED0B5A1C74E78B5EA66 116.21836 116.21836 100.00% 

68 GO-5213905-37D9295D22CC44BE8C6B8ACFA9506C6A 682.44818 1340.31849 50.92% 

69 GO-5213905-37BC600288884DDEB4122245210B09E1 170.48787 338.74832 50.33% 

70 GO-5203939-659FAAD9CF5243529B3E10430DADC8BD 54.61392 54.61392 100.00% 

71 GO-5208905-F5F554F1769F47F4A7B1B8413E7F70F8 55.09552 58.64067 93.95% 

72 GO-5213905-2F63829AC080466EA3F9D00E324C21DF 274.62257 577.77811 47.53% 

73 GO-5208905-89466A640828449686C180FABFA7E161 251.73825 251.73825 100.00% 

74 GO-5208905-4CEA149C4B0441498DB95FC5884E4762 187.98557 187.98557 100.00% 

75 GO-5208905-EC08B30E985C4A83BAE67767468C85E1 6.27515 222.33689 2.82% 

76 GO-5208905-2C501423E17B4C1288ABCBC69B762CDC 0.24594 40.26708 0.61% 
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77 GO-5208905-397EE6B85B284D3CB6220A46EFE4D1B6 29.67773 30.09872 98.60% 

78 GO-5203939-2CF136C3CAAA443B87A89AC8871862C9 21.75457 21.75457 100.00% 

79 GO-5213905-85A39EF453084957832310D88D42A307 41.43569 41.65131 99.48% 

80 GO-5208905-8165A7FBF0954056819BD2EBB1B8CFDA 74.79901 205.24457 36.44% 

81 GO-5208905-47BE6F67C26549ADA1CA3D84CCD97007 70.83824 70.83824 100.00% 

82 GO-5208905-466A4450F1E940E4A2BDC777B24C95CB 78.5408 87.72521 89.53% 

83 GO-5203939-E70ADD37003E445DAACE5AC944957E9C 1431.74346 2501.83741 57.23% 

84 GO-5208905-C05515C576E947ECB8EC79FB48749761 173.09078 212.86572 81.31% 

85 GO-5208905-0F3A752458A444B09BE509C66211288F 842.52916 907.93923 92.80% 

86 GO-5208905-24E71940A20E4176ACBDDA4326C94AAC 198.06211 198.06211 100.00% 

87 GO-5208905-5E6C805F557D480AB674D91A5702E2E9 181.64825 1345.73735 13.50% 

88 GO-5208905-DEAA517B35F8458CA21676FE8E6D0FE6 36.54661 36.54661 100.00% 

89 GO-5208905-8030B85C1F394E9CB652F148E1612FA3 85.48869 417.11933 20.50% 

90 GO-5208905-A1BFAD3562874F6ABE8A51FDB58557B2 98.00333 98.00333 100.00% 

91 GO-5208905-63B3C10FC4EC436DAA0DE90DFFEAB855 25.95452 34.29862 75.67% 

92 GO-5208905-F9D3D1174ED24489917B210964F4B5C4 258.95274 268.78491 96.34% 

93 GO-5208905-059F39A792AF47F2865FC004F71B36DD 1221.31935 1442.6781 84.66% 

94 GO-5213905-8C128D2029FA4118B778C450AE982990 62.3642 193.13103 32.29% 

95 GO-5208905-1411C25677F04DB6B5829867DD508516 10.97517 51.9804 21.11% 

96 GO-5208905-1EADFF8B620945C097E10272F210945C 78.5408 87.72521 89.53% 

97 GO-5213905-C704088E483B4663B824421C921BE115 6.63284 6.63284 100.00% 

98 GO-5203939-D5A52F3C44DA48629C2257918CA00B12 215.49078 217.32711 99.16% 

99 GO-5203939-046A46532FBD43C0B89140AD9C7C2CB3 2.80116 411.88824 0.68% 

100 GO-5208905-2818E7A0FD92468A9C8F5CA48380E195 22.40792 48.93876 45.79% 

101 GO-5208905-E8554899049C4707BBBDF92EF7F947EF 166.69124 166.69124 100.00% 

102 GO-5203939-6ECBF232C75247238479D02438509DBC 11.83033 75.58938 15.65% 

103 GO-5208905-5A432F5049864EFEBDFCE1F9858AB4BF 0.07842 11.14958 0.70% 

104 GO-5213905-F8A8CB5ACC61411DAF0868E28D5C481C 5.26711 42.0632 12.52% 

105 GO-5208905-8BDEC446EA59437EBCCE21C7B93CD4EF 225.07439 258.77121 86.98% 

106 GO-5213905-E8235F7A5AF14513A5B2E25FAD44625D 476.89993 1081.14176 44.11% 

107 GO-5208905-68E56922CCD642B0863CD742F6104BB9 73.48018 73.48018 100.00% 

108 GO-5213905-A22CA88240C64AC593F21059C7612CBA 29.48443 29.48443 100.00% 

109 GO-5213905-47EB59C352944A7AA22AC007B32CB809 12.61601 19.86856 63.50% 
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110 GO-5208905-440344367E65460BA6F968E0C4E0C123 6.61915 20.42608 32.41% 

111 GO-5213905-CE71E67AC3644D469B4488AC3861EDDD 9.86666 9.86666 100.00% 

112 GO-5213905-35FD7E1BAE5B420EAC61E5E39EE6CD94 18.23385 325.41926 5.60% 

113 GO-5213905-C7D4EDB7D65B40218E5B531C2D336E50 80.67313 201.85904 39.97% 

Área total sobreposta 20015.98717  

Média de sobreposição da área dos imóveis na UC 57.84%  

 

Parque Estadual de Paraúna (PEPa) 

 

Parque Estadual da Paraúna 

Ord Número de inscrição do imóvel no CAR 
Área 

sobreposta 
em ha 

Área total 
do imóvel 

em ha 

% do 
imóvel 
na UC 

1 GO-5216403-ACB421E491FA4E06A92509DD74A74463 448.68403 846.61821 53.00% 

2 GO-5216403-674D6E2AF95B4CAB911965CF0EE7D7B7 23.38429 401.40268 5.83% 

3 GO-5216403-4DFFA5EA3A174E7EAC85BCF5614D18A1 231.88681 1241.37975 18.68% 

4 GO-5216403-75BD763497F146E79345D5A1708286DB 316.87248 431.08474 73.51% 

5 GO-5216403-175C231ADE114D9994ADAD0BCCF69F27 4.64633 161.63324 2.87% 
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6 GO-5216403-66B83C32D2CA4ABB8BE86AC95338F295 388.91415 411.43062 94.53% 

7 GO-5216403-90CE4D9A125D41E6B138F657374A0C74 11.8081 591.30427 2.00% 

8 GO-5216403-07BFA6C61F9F4F8AA110AC7783B0B0D3 1364.54617 3449.3374 39.56% 

9 GO-5216403-73B0781D21D7473180AA3BC1BC769F50 14.22587 437.28397 3.25% 

     

Área total sobreposta 2804.96823   

Média de sobreposição da área dos imóveis na UC 32.58%   

 

Parque Estadual de Terra Ronca (PETeR) 

 

 

Parque Estadual de Terra Ronca 

Ord Número de inscrição do imóvel no CAR 
Área 

sobrepost
a em ha 

Área total 
do imóvel 

em ha 

% do 
imóvel 
na UC 

1 GO-5219803-347C2BABDC4540AC83F350753709BA8D 16.11512 16.11512 100.00% 

2 GO-5219803-0442202F6E8E42E2984260F96571817F 2.09821 2.09821 100.00% 

3 GO-5219803-D604BCEA12004508AF97EB67FD678F97 4.86201 4.86201 100.00% 

4 GO-5219803-F89357B85E524FFC9F66575EBACCFA75 0.08446 88.37519 0.10% 
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5 GO-5219803-14BFE2283FD448A59EF9EDD231768663 430.39333 430.39333 100.00% 

6 GO-5219803-AE4404E1462745EB868703A163FAC4E2 4.31014 4.40966 97.74% 

7 GO-5219803-F9FD300A5F714744B257D0553C59BFE4 0.06023 10.62915 0.57% 

8 GO-5209408-8C7A67A1D9C242D8BCA791E965982B76 92.01536 487.40696 18.88% 

9 GO-5219803-50EEA40D38C244E1A27D228469CAFF4C 33.97623 577.29098 5.89% 

10 GO-5219803-3646E3D24092442DB5D9F1E060547CFE 157.74009 164.29801 96.01% 

11 GO-5219803-7F471E468E1C42748BAD1F4E80C85DFC 0.03576 75.08178 0.05% 

12 GO-5219803-28EFDC7175B34AF5BACD873179303D6E 102.69431 102.69431 100.00% 

13 GO-5219803-FF6933A0E42848FBAC493EF2FBBB63F0 0.94207 9.80086 9.61% 

14 GO-5219803-A6264037454E4D78BD67D2D0AFAB72CE 6.06536 59.32009 10.22% 

15 GO-5219803-15D22D8BB782470EAE3FDC82260266D1 1.48342 13.76011 10.78% 

16 GO-5219803-EDC98012119749CBBA69C358DD790258 180.00554 180.00554 100.00% 

17 GO-5219803-00D23B04F1474AFDAA70887FD69BC42D 3.11116 44.0959 7.06% 

18 GO-5219803-344FD7E0CADD45C0AE60E98728484706 119.31233 284.05837 42.00% 

19 GO-5209408-85BEF5714716432ABDF17F206F8AEE90 1.68855 55.75077 3.03% 

20 GO-5219803-1D9241759F864B83BFCC7CE33847C404 157.33458 157.33458 100.00% 

21 GO-5219803-15A6D68B72CA462DB51863FD00AE4656 11.52978 11.52978 100.00% 

22 GO-5209408-6B1265B69DE5415491FC429F8FC18ED2 2.5338 93.54382 2.71% 

23 GO-5219803-B63F6CE8C9574BB6A96B817343E16B0F 179.78286 179.78286 100.00% 

24 GO-5219803-7B8137F364CC4811B98DDFC22408D411 60.09392 60.09392 100.00% 

25 GO-5219803-3E07893962EB45C5BD142591426C3A64 8.42349 99.18328 8.49% 

26 GO-5219803-B7A61DE2A8604D328841917435514865 84.10688 84.10688 100.00% 

27 GO-5219803-11B93A43B2E74788BCB6E86909E1E6D7 2.99932 105.94709 2.83% 

28 GO-5219803-37A5B6013AB3430C9FEB76C2A3C02A6E 0.13958 207.11399 0.07% 

29 GO-5219803-CBB37303173A4DDDBB9BCCC68CF97B13 4.35173 51.44545 8.46% 

30 GO-5219803-A13834869367466BAC7CEBCB80F53B03 49.31973 49.31973 100.00% 

31 GO-5219803-9F1EA10813124F4CB917483BFDA9B24C 13.28323 165.41252 8.03% 

32 GO-5219803-556CC1FD6F8645F8804194772B47209E 229.59276 229.59276 100.00% 

33 GO-5219803-7D46461C7D1741F68CA5C42E931F063B 8.35423 89.86089 9.30% 

34 GO-5219803-16A336F4534449568D50E45AFE9451A8 244.59842 244.59842 100.00% 

35 GO-5219803-678D1DED17A24A45850F705870482BA9 39.00451 39.00451 100.00% 

36 GO-5219803-DC29715E5CB3456C964ECEC805A1A2DA 312.63628 312.63628 100.00% 

37 GO-5219803-75C805536EEA4A52BF07F6D36F7AA099 3.85867 131.77072 2.93% 
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38 GO-5219803-456BA84FC64D4682BA0912CB51EE5A80 513.56049 513.56049 100.00% 

39 GO-5219803-F594C074FF324A1BA18219C8211D0023 0.16415 9.01963 1.82% 

40 GO-5209408-4B455DF2B0554338BBD4760686A08B9B 1968.75501 2017.96356 97.56% 

41 GO-5209408-B619EC0274CC4B8EA58901B9E98A0E4F 4.46408 41.37513 10.79% 

42 GO-5219803-51B585F25329454CBEFDBE919326B3FE 110.98637 2124.44577 5.22% 

43 GO-5219803-DEECFABFA14C49B68166E0231597F92D 3.79183 4.07739 93.00% 

44 GO-5219803-1075AF336B9241D1947690854B82C412 0.82523 33.47955 2.46% 

45 GO-5219803-0C76A424E0B749E892F147EA115C3BD1 0.05887 73.53708 0.08% 

46 GO-5219803-EE4ED0A12B7C4B29A992433BAE943736 0.03129 16.8679 0.19% 

47 GO-5219803-96FA7E1EE93C46DFAFF91E111DB335C9 38.21688 253.52508 15.07% 

48 GO-5219803-313D1267B336469883F513DDDC4E55B8 512.85763 512.85763 100.00% 

49 GO-5219803-6F2009B4AAD4423680042D0C65087B14 23.5921 225.78693 10.45% 

50 GO-5219803-FFD576F7786C4BE481A74A8B67FD7764 176.28697 12497.42658 1.41% 

51 GO-5209408-44AD4A5F586443FC874E43157D6B6259 1.86744 327.35081 0.57% 

52 GO-5219803-421D9CA6BD2B41F0A4405294E2F2BB25 776.08776 1784.14291 43.50% 

53 GO-5209408-B727759FF81647A3BEEADC0A8C8DC878 7.47294 1130.344 0.66% 

54 GO-5209408-0E61307B88AE4C599C06AEC79F8430DB 0.28917 179.0819 0.16% 

55 GO-5209408-BE6D048EC5CF451CBADD20C7158DB9E3 15.3045 15.3045 100.00% 

56 GO-5219803-D27D7E27F4D948E494447566C645B8C7 185.81546 185.81546 100.00% 

57 GO-5219803-160615DB80D9407996785305EFDA2764 89.55389 99.83009 89.71% 

58 GO-5219803-FD79A60F66AF4374AE39729CEC810158 97.66128 97.66128 100.00% 

59 GO-5219803-B93F64E36AA845DA8EE437322263FC55 2.7256 4.88009 55.85% 

60 GO-5209408-0B5DFE0382F544C18B5652299FC0EA8E 4.55593 59.49215 7.66% 

61 GO-5219803-7CE4426AFD03457085EFDCC482AC3B4A 31.29387 108.0076 28.97% 

62 GO-5219803-34EFEC4D55714E818FC0B11AD3665D14 0.48212 34.3024 1.41% 

63 GO-5219803-8B7B902D78ED4D47A4CB52932E0F792C 45.27225 80.03142 56.57% 

64 GO-5209408-6AD57E7DCB4D41F79CD076D237D57785 0.05079 494.25328 0.01% 

65 GO-5219803-99D544A062194E2190A68254CBD1059A 0.24456 89.19619 0.27% 

66 GO-5219803-A06E11BAA23641908F4AE14E9A3CE274 426.00453 428.02312 99.53% 

67 GO-5219803-C0DB03CC1E084933B735318F26E58E4E 91.74404 91.74404 100.00% 

68 GO-5219803-FEE0FDFA65864ED5AC15B8FBF74E7315 0.00257 126.83298 0.00% 

69 GO-5209408-A6202AC2DFBA4AAF9DB37A2E2D9E685A 3.28708 1189.77348 0.28% 

70 GO-5219803-3C53BCDC32814A379F8023A0F3CB50FE 102.45097 102.45097 100.00% 
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71 GO-5219803-707801D21AA4428397F888FDB3CED923 0.59574 194.61361 0.31% 

72 GO-5219803-92D26718F66640279CC63C18BA00027B 14.624 231.9879 6.30% 

     

Área total sobreposta 7819.91484   

Média de sobreposição da área dos imóveis na UC 45.48%   

 

 

Parque Estadual do Araguaia (PEA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parque Estadual Araguaia 

Ord. Número de inscrição do imóvel no CAR 
Área 

sobrepost
a em ha 

Área total 
do imóvel 

em ha 

% do 
imóvel 
na UC 

1 GO-5220207-F5BDC39D74414F8199B244D0687823A0 13.98459 13.98459 100.00% 

2 GO-5220207-4CD3F0764B5E4AC7ACDAF1EC5CF791F5 12.27297 12.27297 100.00% 

3 GO-5220207-9B7F71747805464B8FE0FFD523EDFAFB 295.73225 3258.9988 9.07% 

     

Área total sobreposta 321.98981   

Média de sobreposição da área dos imóveis na UC 69.69%   
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Parque Estadual do Descoberto (PED) 

 

 

 

Parque Estadual do Descoberto 

Ord Número de inscrição do imóvel no CAR 
Área 

sobrepost
a em ha 

Área total 
do imóvel 

em ha 

% do 
imóvel na 

UC 

1 GO-5200258-177288F25526448980F659E411DA7ADF 28.43799 29.67815 95.82% 

2 GO-5200258-71B6397BCC414D4BABF8F19CDEB4708F 90.43654 90.43654 100.00% 

3 GO-5200258-E714E15E8F444B4C9B1D4A589E39655C 15.09308 15.09308 100.00% 

4 GO-5200258-241CD7E33DB849ED97F02497FB7E6DA3 55.56294 55.56294 100.00% 

5 GO-5200258-5A2249ECDF3942C89E5221C7C547E648 110.51314 151.76301 72.82% 

6 GO-5200258-74409B8879E04E118CFFACBE732F609A 6.44443 6.64055 97.05% 

7 GO-5200258-DF494011AD2D43D595B4A7CB5FF19545 28.59719 28.62412 99.91% 

     

Área total sobreposta 335.08531   

Média de sobreposição da área dos imóveis na UC 95.08%   
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Parque Estadual do João Leite (PEJoL) 

 

 

 

Parque Estadual João Leite 

Ord. Número de inscrição do imóvel no CAR 

Área 
sobrepo
sta em 

ha 

Área total 
do imóvel 

em ha 

% do 
imóvel 
na UC 

1 GO-5208400-6F3B9229D1334B998A16EC2FBEA404EA 26.3967 257.06476 10.27% 

2 GO-5214507-D894FACC44B64CDB915687B875E7EED4 3.82128 73.15312 5.22% 

3 GO-5214507-D894FACC44B64CDB915687B875E7EED4 10.0083 73.15312 13.68% 

4 GO-5208707-E63D79E018B94B7CA8520F4231993BCF 0.28295 48.38173 0.58% 

5 GO-5221197-964B217746254A59BF2B84033BE6DFBF 0.23943 7.73009 3.10% 

6 GO-5221197-4D746F3FCB874BD8ACD00BC5D4E9CD89 0.14738 13.04921 1.13% 

7 GO-5221197-8AA9AF4D301C43F187E4C6FD72C1585B 0.13156 8.89051 1.48% 

8 GO-5221197-73858E579F3D469884806FAB144F4025 7.25378 56.59544 12.82% 

9 GO-5214507-17253552F340436CAF1C93CFB0AB6086 0.2461 12.46994 1.97% 
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10 GO-5208707-3856AF60908A44E8A8463B9EBEB76FD9 6.85433 327.93106 2.09% 

11 GO-5208707-CD31FA58EF55437DB2701E6AA44B4089 0.0951 12.38198 0.77% 

12 GO-5221197-49E387AC479840FE8E1154678F92D9EF 0.11556 14.20575 0.81% 

13 GO-5221197-CA0510A769D641DDA06DB599EA60C0A4 0.21245 36.53293 0.58% 

14 GO-5208707-13FAC9E805094592A64CCE87CA8B672D 1.95437 246.25878 0.79% 

15 GO-5208707-3CF3BB00C3514815B8D6F0C6C5F6CE1C 0.33915 171.87823 0.20% 

16 GO-5214507-60EFBBB6F962475B8F634C3E782FB5B7 3.11944 312.23449 1.00% 

Área total sobreposta 61.21788   

Média de sobreposição da área dos imóveis na UC 3.53%   

 
 

 

 

Parque Estadual dos Pirineus (PEP) 
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Parque Estadual dos Pirineus 

Ord. Número de inscrição do imóvel no CAR 
Área 

sobrepos
ta em ha 

Área total 
do imóvel 

em ha 

% do 
imóvel 
na UC 

1 GO-5205513-8BE476C816A347BE9BD712F65F5A2F9C 8.33151 142.19816 5.86% 

Área total sobreposta 8.33151   

Média de sobreposição da área dos imóveis na UC 5.86%   

 

Parque Estadual Telma Ortegal (PETO) 

 

 

 

Parque Estadual Telma Ortegal 

Ord. Número de inscrição do imóvel no CAR 

Área 
sobrepo
sta em 

ha 

Área 
total do 
imóvel 
em ha 

% do 
imóvel 
na UC 

1 GO-5200050-C335F18F013041DCB6E8E25EA820B71C 0.30963 8.00871 3.87% 

2 GO-5200050-FC4D558ADA444B3CAF53FB91FA5DB281 0.71065 20.87682 3.40% 
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3 GO-5200050-85EC15D876DB4177AAA9EC0CC57553DE 0.03832 4.10047 0.93% 

4 GO-5200050-376E7AD58494455392FB0510A2DD4C85 1.80067 31.3536 5.74% 

5 GO-5200050-7B7BB0E1BBB141B4BA212EC508A5672A 2.88808 27.88903 10.36% 

     

Área total sobreposta 5.74735   

Média de sobreposição da área dos imóveis na UC 4.86%   
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CAPÍTULO III - ANÁLISE DA GESTÃO DO SISTEMA DE UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO DO ESTADO DE GOIAS 

 

1. Análise das sobreposições de imóveis nas unidades de conservação 

 

  Há um grande conflito de informações neste ponto. Os dados oficiais 

do CAR não correspondem aos processos existentes de regularização fundiária 

atualmente no órgão ambiental estadual. Seja porque é o proprietário ou posseiro de 

terras que devem se manifestar formalmente junto à SECIMA para início do 

processo de indenização, e ainda podem não ter feito por desconhecimento do 

procedimento ou por desconhecerem que suas terras estejam dentro de UC de 

proteção integral, seja porque as áreas em sobreposição aos limites das UCs 

estejam passíveis de correção no CAR. 

  Segundo a Gerência responsável pela regularização fundiária no 

estado, 100% da regularização fundiária das UCs estão concluídas no: Parque 

Estadual Altamiro de Moura Pacheco, Parque Estadual da Serra de Caldas Novas; 

Parque Estadual Telma Ortegal; Parque Estadual João Leite; e Estação Ecológica da 

Chapada de Nova Roma. Porém os dados levantados informam que há áreas de 

particulares em todas estas. 

  Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco possui 08 imóveis dentro 

de seus limites, somando 14 ha de sobreposição. 

  Parque Estadual da Serra de Caldas Novas possui 24 imóveis dentro 

de seus limites, somando 748,2 ha de sobreposição. 

  Parque Estadual Telma Ortegal possui 05 imóveis dentro de seus 

limites, somando 5,7 ha de sobreposição. 

  Parque Estadual João Leite possui 16 imóveis dentro de seus limites, 

somando 61,2 ha de sobreposição. 

  Parque Estadual de Terra Ronca possui 72 imóveis dentro de seus 

limites, somando 7.819.9 ha de sobreposição. 

  Parque Estadual dos Pirineus possui 01 imóvel dentro de seus limites, 

somando 8,3 ha de sobreposição. 
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  Parque Estadual do Araguaia possui 03 imóveis dentro de seus limites, 

somando 321,9 ha de sobreposição. 

  Parque Estadual da Mata Atlântica não há sobreposição. 

  Parque Estadual de Paraúna possui 09 imóveis dentro de seus limites, 

somando 2.804,9 ha de sobreposição. 

  Parque Estadual da Serra de Jaraguá possui 11 imóveis dentro de seus 

limites, somando 1.093 ha de sobreposição. 

  Parque Estadual de Serra Dourada possui 113 imóveis dentro de seus 

limites, somando 20.015,9 ha de sobreposição. 

  Parque Estadual do Descoberto possui 07 imóveis dentro de seus 

limites, somando 335 ha de sobreposição. 

  Estação Ecológica da Chapada de Nova Roma  possui 29 imóveis 

dentro de seus limites, somando 649,5 ha de sobreposição. 

 

2. Avaliação da gestão das unidades de conservação 

 

  Mudanças intensas e rápidas em relação ao meio ambiente, 

conhecimento ainda baixo do papel da biodiversidade no suporte à vida, valorização 

dos benefícios em curto prazo, favorecimento do individual em detrimento do 

coletivo, desrespeito ao próprio homem são características peculiares à maioria dos 

países, inclusive o Brasil. Faz-se necessária a adoção de uma nova postura, com a 

incorporação de conceitos consagrados nos últimos foros mundiais corno a 

participação efetiva da sociedade no uso sustentável das áreas naturais protegidas, 

o comprometimento do poder público em conservar a biodiversidade e a inserção 

das unidades de conservação (UCs) em seu contexto social, político, econômico e 

ecológico.  

  A visão integrada do contexto regional associado ao compromisso com 

a sustentabilidade ao longo do tempo, são os valores impostos pela e para a 

sociedade. Em termos ecológicos vê-se a necessidade de manter parte do território 

em estado natural para assegurar o equilíbrio ambiental do planeta. Em termos 

sociais, vê-se a pressão para a ocupação progressiva do território. Em termos 

econômicos vê-se uma crescente demanda de recursos naturais, usados ainda pela 
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maioria da população como infinitos e gratuitos. Em termos políticos, vê-se a 

sociedade buscando novas alternativas para sua evolução. Esse é o cenário em 

grande parte dos países, inclusive no Brasil. 

  Em uma abordagem regional há conflito entre o uso e ocupação do 

solo e a preservação dos recursos naturais. Essa questão, tratada pela gestão 

territorial, engloba a gestão ambiental (com função de preservação dos recursos 

naturais) e a gestão urbana e rural (com função de atendimento às atividades 

humanas de habitação, trabalho, lazer e circulação). 

  A gestão urbana e rural é muito antiga e vem acompanhando a 

evolução da sociedade humana. Já a gestão ambiental é bastante recente, e vem 

responder aos crescentes desequilíbrios ambientais causados pelas atividades 

antrópicas. Atualmente, é aceito que a gestão territorial deve tratar os espaços 

naturais concomitantemente aos espaços ocupados pelo homem. Estes dois tipos de 

espaços são complementares e interdependentes. A qualidade de um, condiciona a 

qualidade do outro. Dessa forma, a sociedade terá que buscar um futuro viável, 

exercendo uma gestão eficaz em todos os territórios que compõem o nosso planeta. 

  Não há como imaginar uma gestão eficaz para os territórios, incluindo 

as áreas naturais protegidas se não houver parceria entre as populações e as 

autoridades governamentais. Estratégias de gestão nestes moldes fortalecem a 

manutenção da biodiversidade em conjunto com as atividades antrópicas e todos 

poderão se beneficiar com isto, como preconiza a Convenção sobre a Diversidade 

Biológica. Um modelo participativo de gestão traduz as preocupações dos atores 

sociais interessados nas unidades de conservação, procurando soluções por meio 

da negociação, do envolvimento, da divisão de responsabilidades e do 

estabelecimento de parcerias. No método de planejamento participativo são 

priorizadas as ações que compõem cada programa e o cronograma para seu 

cumprimento. Desta forma aqueles que planejam, são os mesmos que controlam. As 

responsabilidades e compromissos são divididos e o processo passa a ser mais 

realista e transparente. 

  O presente capítulo apresenta o modelo de estratégias de gestão de 

unidades de conservação da tese de doutorado da pesquisadora do Grupo Gestão 

do Espaço do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa 
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Catariana, Emiliana DEBETIR (2006). O intuito do modelo é buscar alternativas, de 

modo a integrar recursos e potencializar resultados, para uma efetiva gestão de um 

conjunto de áreas naturais localizadas em um território regional no Brasil. No entanto 

não é uma proposta para uma gestão territorial plenamente integrada (áreas 

ambientais, rurais e urbanas) e compartilhada entre os diferentes atores públicos e 

privados locais. Mas é uma proposta viável para implantação pelos membros do 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. 

  A construção das estratégias de gestão inicia-se pela definição de 

princípios e diretrizes, segue com o desenho dos sistemas de suporte ao processo 

de gestão e finaliza com orientações para a implantação das estratégias. Os 

princípios são as regras primeiras que ajudam a manter uma coerência na proposta 

das estratégias para uma atividade humana, neste caso, a gestão de unidades de 

conservação. As diretrizes são as linhas gerais que orientam as estratégias para 

execução da atividade. (DEBETIR, 2006) 

 

Princípios 

 

  A gestão de unidades de conservação deve: 

  i) atender às imposições legais federal, estadual e municipal tanto em 

termos ambientais, quanto urbanos; 

  ii) atender aos interesses presentes e futuros, tanto da sociedade local, 

quanto da regional e nacional; 

  iii) integrar-se à gestão territorial municipal, regida pelo Estatuto da 

Cidade e Plano Diretor de Uso e Ocupação do Solo; e 

  iv) ser priorizada como atividade estratégica para o desenvolvimento 

regional, incluindo o potencial turístico e manutenção da qualidade de vida local. 

 

  As unidades de conservação devem: 

  i) ser vistas corno um sistema de mosaicos, interligados por corredores 

ecológicos pela proximidade locacional e complementaridade funcional; 

  ii) ter seus planos de manejo definidos em conjunto, de forma integrada 

e complementar; 
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  iii) ter seus gestores compartilhando conhecimentos, atividades e 

recursos; 

  iv) ser tratadas como ecossistemas complexos e muito valiosos para o 

desenvolvimento sustentável local em primeira instância, mas também para o 

regional e o global. 

 

Diretrizes 

 

  A proteção da integridade dos territórios das unidades de conservação 

através da: 

  i) delimitação; 

  ii) regularização fundiária; 

  iii) demarcação. 

 

  A proteção dos recursos das unidades de conservação e de seus 

entornos: 

  i) inventário dos recursos naturais existentes — fauna, flora, águas, 

solos e ar; 

  ii) inventário dos recursos históricos — vestígios antropológicos, 

comunidades e atividades tradicionais; 

  iii) caracterização do entorno e suas relações com a área natural 

protegida (físicas, sociais e econômicas); 

  iv identificação de referenciais qualitativos e quantitativos mínimos 

aceitáveis e desejáveis para a sustentação da unidade. 

 

  O monitoramento da qualidade ambiental das unidades de 

conservação: 

  i) definição de indicadores (variáveis) e índices (valores); 

  ii) rotinas de coleta e processamento de dados (contagens, medições, 

análises químicas); 

  iii) rotinas de avaliação e definição de medidas corretivas, quando 

necessário; e 
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  iv) implementação das medidas (plano de trabalho, orçamento, 

aprovação e liberação de recursos, execução e controle) de forma constante. 

 

  O envolvimento das comunidades do entorno: 

  i) identificação dos principais agentes (atores): comunitários; 

econômicos; educacionais; culturais; políticos; voluntários etc.; 

  ii) definição de estratégias para implementar o processo de gestão 

participativa — etapas informativas, técnicas e operacionais; 

  iii) definição de planos anuais de atividades, incluindo agenda da 

participação comunitária; e 

  iv) apresentação de relatórios anuais com os resultados, incluindo 

dados sobre custos, fontes dos recursos e discrepâncias entre o executado e o 

previsto. 

 

  A fiscalização: 

  i) uma das soluções passíveis de serem executadas para minimizar a 

degradação ambiental, otimizar os recursos humanos e materiais disponíveis, assim 

como melhorar a comunicação nas diversas esferas de governo é a fiscalização 

coordenada, entre o órgão federal, estadual e municipal de meio ambiente, a polícia 

ambiental e o órgão que trata do licenciamento e fiscalização de obras. Isto significa 

discutir e estabelecer competências, visto que a questão ambiental é concorrente, 

desenvolver um sistema de informações eficiente que interligue tais instituições, 

com: repasse on line das denúncias, de acordo com competências; monitoramento 

do atendimento às infrações; disponibilização de dados sobre licenciamentos, 

autuações e divulgação dos trâmites dos processos administrativos (instituições e 

infratores). A alimentação do sistema seria efetuada por todas as instituições com 

dados georreferenciados. Para tanto a capacitação dos recursos humanos é 

fundamental. 

  ii) em, se verificado algum dano, deve ocorrer a restauração imediata 

da situação anterior independentemente do trâmite do processo administrativo ou 

judicial. 
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  iii) concomitantemente à fiscalização coordenada, o foco deve ser em 

atividades de educação ambiental através da adoção de programas dirigidos ao 

público em geral e não só à população escolar como vem sendo feito, e mesmo 

assim, de forma ainda precária (poucos cursos para poucos alunos), a educação 

ambiental deve fornecer elementos para facilitar a compreensão da dinâmica 

ambiental, avaliar o papel do homem como integrante e modificador dos 

ecossistemas e colaborar no processo de formação da cidadania. A educação 

ambiental deve estar presente nos processos de desenvolvimento sustentável como 

agente aglutinador. Apenas a educação conduz ao conhecimento dos aspectos sócio 

culturais e ambientais, suas inter-relações e interdependências, propicia a mudança 

de hábitos e valores, levando a atitudes conservacionistas. 

 

  Os princípios e diretrizes propostos atendem às políticas nacionais 

vigentes no Brasil e às orientações técnicas sustentadas pelos especialistas 

brasileiros (ambos com origens em políticas e orientações técnicas internacionais). 

São propostas inovadoras para o Brasil, com poucas experiências práticas 

registradas, e estas, ainda de forma parcial. No entanto, são propostas viáveis e 

necessárias e já parcialmente consensuais entre os atores da gestão ambiental no 

Brasil. (DEBETIR, 2006) 

  A partir destes princípios e diretrizes estabelecidos fizemos o recorte 

nas UCs estaduais, aplicando o método de análise e avaliação nas UCs 

pertencentes ao grupo de proteção integral. Já que as pertencentes ao grupo de uso 

sustentável, apesar de serem de maior extensão territorial, são as mais ineficientes 

no cumprimento de seus objetivos.
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2.1 PARQUE ESTADUAL DA SERRA DE CALDAS NOVAS (PESCaN) 

 

Fonte: SECIMA – link (http://www.secima.go.gov.br/post/ver/197706/parque-estadual-da-

serra-de-caldas-novas-pescan) 

 

1. Caracterização da UC 

O Parque Estadual da Serra de Caldas Novas (PESCaN), possui área total de 

12.315,35 ha, e se localiza nos municípios de Caldas Novas e Rio Quente. Seu ato 

legal de criação é a Lei nº 7.282/1970. O objetivo da UC é resguardar a flora, a 

fauna e as belezas naturais; proteger área da exploração indiscriminada das águas 

termais e o principal ponto de recarga do aquífero termal. Ato legal de criação da 

Zona de Amortecimento é a Portaria 69/2014. 

 

2. Perfil do Gestor da UC 

  Welban Luiz Barreira do Nascimento é o atual gestor da UC, ocupante 

do cargo de Analista Ambiental, possui formação em Engenharia Agronômica. 

 

3. Recursos Humanos 

  A UC possui 04 (dos quais apenas dois estão ligados à gestão da UC, 

de fato). A estimativa é que a UC precise de 53 servidores para manter seu bom 

funcionamento, conforme o Plano de Manejo. 
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4. Recursos financeiros 

  Dados indisponíveis  

 

5. Infraestrutura da UC 

  A frota de veículos é adequada para as atividades na UC. A segurança 

é feita por uma empresa privada. Houve somente a realização de aceiro em 2013 e 

2014. Nos últimos 5 anos houve incêndios de pequeno porte. Nenhum incêndio 

trouxe perda irrecuperável ou de difícil regeneração para o ambiente. Há indícios de 

que os incêndios foram criminosos. A UC não possui um plano de prevenção e 

combate ao fogo. As estradas e vias da UC estão parcialmente em boas condições 

de tráfego. Existem sinalizações das atrações e rotas dentro da UC. 

 

6. Monitoramento da qualidade ambiental da UC 

  Não há a definição de indicadores (variáveis) e índices (valores) para o 

monitoramento da qualidade ambiental da UC, a primeira e última avaliação deste 

nível foi feita em 2011/2012. Há uma rotina parcial relativa ao uso público da UC. O 

Programa de Monitoramento da Biodiversidade no parque está desativado há alguns 

anos. A fiscalização dentro da UC é considerada parcialmente eficaz pelo gestor. A 

fiscalização no entorno da UC é considerada pelo gestor como parcialmente eficaz. 

Há parcialmente grupos de pesquisa, laboratórios de análise ou consultores que 

fornecem suporte científico na UC. 

 

7. Governança participativa 

  Após a criação da UC houve ações judiciais com a finalidade de anular 

a criação ou modificar a configuração geográfica, porém os limites da UC se 

mantiveram. A UC não possui Conselho Gestor / Consultivo. Não há reuniões 

periódicas e seu funcionamento não é adequado. Não Há envolvimento da 

comunidade afetada pela UC e Zona de Amortecimento na UC, para além do 

Conselho Gestor / Consultivo. Não há estratégias para implementação do processo 

de gestão participativa. Não há ações /projetos em curso sobre boas práticas de 

sustentabilidade que envolva a aplicação da educação ambiental na UC. Há conflitos 

entre a gestão da UC e a comunidade, que envolvem o uso público restrito 

(camping, escalada, caminhada, ciclismo). Há uns conflitos com os proprietários 

confrontantes da UC, relativos aos limites da UC (loteamentos, por exemplo); uso do 
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fogo como estratégia de manejo; desrespeitos à legislação ambiental vigente e gado 

solto nos limites da UC. 

 

8. Integridade do território 

  As terras do parque eram principalmente públicas e a regularização foi 

totalmente concluída em tempos anteriores. Apenas duas propriedades foram 

desapropriadas. Referentes aos limites da UC existem os marcos físicos (feitos por 

azimute e distância) e alguns proprietários do entorno fizeram o georreferenciamento 

das áreas confrontantes. É necessário fazer o georreferenciamento. Não há ações 

discriminatórias em curso. 

 

9. Visitação 

  Há um controle de visitação na UC. Os dados existem, porém não 

foram fornecidos. Há cobrança de ingresso para a visitação, anteriormente: 5,00 

turistas; 2,00 moradores, idosos e ciclistas; isentas crianças de até 12 anos. Para 

alojamento, eram cobrados 7,00 por pessoa. Atualmente (entrará em vigor em até 

novembro de 2018): 10,00 para todos os visitantes, 30,00 por pessoa no caso do 

alojamento e 1.200,00 para uso do auditório. Os dados referentes aos valores 

arrecadados não foram fornecidos. Os recursos arrecadados não são investidos na 

própria UC. Não há nenhum algum meio (impresso ou eletrônico) a indicação das 

atrações e rotas para orientação dos visitantes dentro da UC. As principais atrações 

da UC são as duas trilhas com uma cachoeira cada, o Museu de animais 

empalhados e uma trilha para ciclistas no topo da Serra. Há visitas frequentes de 

alunos, pesquisadores e professores de universidades, escolas e instituições 

educacionais para visitação/pesquisa. Os dados referentes às solicitações de 

Pesquisas não formam fornecidos. Há prática de esportes no interior da UC de 

ciclismo e caminhada.
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2.2 PARQUE ESTADUAL DOS PIRINEUS (PEP) 

 

Fonte: SECIMA – link (http://www.secima.go.gov.br/post/ver/218696/parque-

estadual-dos-pirineus-pep) 

  

1. Caracterização da UC 

  O Parque Estadual dos Pirineus (PEP) possui área total de 2.833 

hectares, se localiza nos municípios de Pirenópolis, Cocalzinho de Goiás e Corumbá 

de Goiás. Seu ato legal de criação é a Lei nº 10.321/1987, alterada pela lei 

13.121/1997. O objetivo da UC é a proteção da fauna e flora local. Os limites da 

Zona de Amortecimento também estão em elaboração. 

 

2. Perfil do Gestor da UC 

  Glaucilene Duarte Carvalho é a atual gestora da UC, ocupante do 

cargo de analista ambiental, possui formação em Engenheira Agrônoma e possui 

pós-graduação, doutorado em agronomia. Recebeu treinamento para a gestão da 

UC e não recebe incentivos financeiro ou funcional para exercer a função. 
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3. Recursos Humanos 

  São 03 servidores efetivos ne 03 servidores comissionados na UC. E a 

quantidade ideal de servidores são 10. 

  

4. Recursos financeiros 

  O Fundo Estadual do Meio Ambiente aportou recursos no valor de R$ 

1.327.096,58 para UC. O Ministério do Meio Ambiente, o Fundo Nacional do Meio 

Ambiente, a sociedade civil, e o órgão estadual de meio ambiente não portaram 

recursos na UC nos últimos 05 anos. As solicitações para o desenvolvimento das 

atividades de gestão, material, realização de serviços, dentre outras, feitas ao órgão 

estadual não são atendidas a tempo. 

 

5. Infraestrutura da UC 

  A frota de veículos não é adequada para as atividades na UC. Não é 

feita nenhum tipo de segurança da UC. Nos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016 houve 

a realização de aceiros na UC. Houve incêndio na área da UC no ano de 2014, 2015 

e 2017. Nenhum incêndio trouxe perda irrecuperável ou de difícil regeneração para o 

ambiente. Há indícios de que os incêndios foram criminosos. A UC possui plano de 

prevenção e combate ao fogo. As estradas e vias da UC estão em boas condições 

de tráfego. Existe parcialmente sinalização das atrações e rotas dentro da UC. A 

apresentação de relatórios anuais dos resultados obtidos na gestão foi feita 

parcialmente. 

 

6. Monitoramento da qualidade ambiental da UC 

  Há parcialmente a definição de indicadores (variáveis) e índices 

(valores) para o monitoramento da qualidade ambiental da UC. Não há dados de 

rotina de coleta de processamento de dados (contagens, medições, análises 

químicas). A fiscalização dentro da UC é considerada parcial pelo gestor. A 

fiscalização no entorno da UC é considerada pelo gestor como parcialmente eficaz. 

Não há grupos de pesquisa, laboratórios de análise ou consultores que fornecem 

suporte científico na UC. 
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7. Governança participativa 

  Após a criação da UC não houve ações judiciais com a finalidade de 

anular a criação ou modificar a configuração geográfica ou de alteração seus limites. 

A UC não possui Conselho Gestor / Consultivo. Há certo grau de envolvimento da 

comunidade afetada pela UC e Zona de Amortecimento na UC. Segundo o gestor há 

estratégias para implementação do processo de gestão participativa. Não há ações 

/projetos em curso sobre boas práticas de sustentabilidade que envolvam a 

aplicação da educação ambiental na UC. O gestor considerou que não há conflitos 

entre a gestão da UC e a comunidade. Não há conflitos com os proprietários 

confrontantes da UC?  

 

8. Integridade do território 

  O Parque estadual dos Pirineus encontra-se regularizado por aquisição 

de terras via compensação ambiental, sendo que quatro dos antigos proprietários 

estão contestando judicialmente os valores destinados. Não há ações 

discriminatórias em curso. 

 

9. Visitação 

  Não há controle de visitação na UC. Por isso não se sabe quantos 

visitantes houve nos últimos 05 anos. Não há cobrança de ingressos para visitação. 

Há indicações parciais pelo site SECIMA de informações sobre atrações e rotas para 

fins de visitação. Há visitas frequentes de alunos, pesquisadores e professores de 

universidades, escolas e instituições educacionais para visitação/pesquisa. No ano 

de 2013 foram solicitadas 04 solicitações, em 2014 foram 03, em 2015 foram 02, em 

2016 foram 03, em 2017 foram 04. Há prática de ciclismo e escalada na UC. 
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2.3 PARQUE ESTADUAL DE TERRA RONCA (PETeR) 

 

 

 

 

 

Fonte: SECIMA link - (http://www.secima.go.gov.br/post/ver/212650/parque-estadual-de-

terra-ronca---peter) 

 

1. Caracterização da UC 

  O Parque Estadual de Terra Ronca (PETeR) possui uma área total de 

57.000,00 hectares, e se localiza nos municípios de Guarani de Goiás e São 

Domingos. Seu ato legal de criação e a lei nº 10.879/1989. O objetivo da UC é 

preservar a flora, a fauna os mananciais, em particular as áreas de ocorrências de 

cavidades naturais subterrâneas e seu entorno, protegendo sítios naturais de 

relevância ecológica e reconhecida importância turística. Não possui um ato legal de 

criação da zona de amortecimento. 

 

2. Perfil do Gesto da UC 

  Eric Rezende Kolailat é o atual gestor da UC, ocupante do cargo de 

analista ambiental, possui formação em gestão ambiental. Não recebeu treinamento 

para a gestão da UC e não recebe incentivos financeiros ou funcionais para exercer 

a função. 
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3. Recursos Humanos 

  A UC possui 3 servidores efetivos e 2 comissionados, a quantidade 

ideal de servidores seria de 25. 

 

4. Recursos financeiros  

  O Fundo Estadual do Meio Ambiente aportou R$ 15.284.295,38 nos 

últimos 5 anos. A UC recebeu aporte de recursos internacionais nos últimos 5 anos, 

porém os dados de valores e natureza do aportes não foram fornecidas. O ministério 

do Meio Ambiente ou o Fundo Nacional do Meio Ambiente e a sociedade civil não 

aportaram recursos na UC nos últimos 5 anos. O órgão estadual aportou recursos na 

UC nos últimos 5 anos, porém os dados de valores e natureza do aportes não foram 

fornecidas. As solicitações para o desenvolvimento das atividades de gestão, 

material, realização de serviços, dentre outras, feitas ao órgão estadual são 

atendidas parcialmente a tempo. 

 

5. Infraestrutura da UC 

  A frota de veículos não é adequada para as atividades na UC. A 

segurança da UC é feita por servidores e por uma empresa privada. Há 04 vigilantes 

patrimoniais, 04 de rondas na UC e 01 fiscalizador. Não houve aceiro nos últimos 5 

anos. Ainda não está previsto confecção de aceiros devida a complexidade da 

regularização fundiária. Houve incêndio nos últimos 5 anos na área da UC. Alguns 

incêndios trouxeram perdas irrecuperáveis ou de difícil regeneração ao meio 

ambiente. Há indícios de que os incêndios foram criminosos. A UC possui um plano 

de prevenção e combate ao fogo. As estradas e vias da UC estão parcialmente em 

boas condições de tráfego. Existe parcialmente uma sinalização das atrações e rotas 

dentro da UC. Há parcialmente uma apresentação de relatórios anuais dos 

resultados obtidos na gestão. 

 

6. Monitoramento da qualidade ambiental da UC 

  Não há a definição de indicadores (variáveis) e índices (valores) para o 

monitoramento da qualidade ambiental da UC. Não há rotina de coleta de 
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processamento de dados (contagens, medições, análises químicas). A fiscalização 

dentro da UC é considerada parcialmente eficaz pelo gestor. A fiscalização no 

entorno da UC é considerada pelo gestor como parcialmente eficaz. Há parcialmente 

grupos de pesquisa, laboratórios de análise ou consultores que fornecem suporte 

científico na UC. 

 

7. Governança participativa 

  Após a criação da UC não houve ações judiciais com a finalidade de 

anular a criação ou modificar a configuração geográfica. A UC possui Conselho 

Gestor / Consultivo. Há reuniões periódicas e seu funcionamento é parcialmente 

adequado. Há parcialmente um envolvimento da comunidade afetada pela UC e 

Zona de Amortecimento. Há uma estratégia para implementação do processo de 

gestão participativa. Não há ações /projetos em curso sobre boas práticas de 

sustentabilidade que envolva a aplicação da educação ambiental na UC. Há conflitos 

entra a gestão da UC e a comunidade, referente a presença de gado em áreas 

indenizadas e ilícitos ambientais diversos. Há conflitos com os proprietários 

confrontantes da UC, referente a ilícitos ambientais diversos. 

 

8. Integridade do território 

  O processo de regularização fundiária não foi encerrado. Os principais 

entraves para a resolução do processo são o orçamento do Estado e a 

documentação das propriedades. Os limites da UC são georreferenciados e os atos 

legais que delimitam a área são os decretos nº 4.700/1996 e nº 7.996/2013. Não há 

discriminatórias em curso. 

 

9. Visitação 

  Não há controle de visitação na UC. Não há cobrança de ingressos 

para a visitação. Há parcialmente alguns meios (impresso ou eletrônico) a indicação 

das atrações e rotas para orientação dos visitantes dentro da UC. As principais 

atrações da UC para fins de visitas públicas é a Caverna Terra Roca I e II, Angélica, 

São Mateus e São Bernardo. Há visitas frequentes de alunos, pesquisadores e 

professores de universidades, escolas e instituições educacionais para 
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visitação/pesquisa. Nos últimos 5 anos foram feita no total 15 solicitações de 

pesquisa, sendo 01 em 2013, 04 em 2014, 01 em 2015, 02 em 2016 e 07 em 2017. 

Não há práticas de esportes no interior da UC. 

2.4 PARQUE ESTADUAL ALTAMIRO DE MOURA PACHECO (PEAMP) 

 

Fonte: SECIMA – link (http://www.secima.go.gov.br/post/ver/197722/parque-

estadual-altamiro-de-moura-pacheco-peamp) 

 

1.Caracterização da UC 

O Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco (PEAMP), possui área total de 

2.132 hectares, e se localiza nos municípios de Goiás, Goianápolis, Nerópolis e 

Goiânia. Seu ato legal de criação é a Lei Estadual nº 11.878, de 30 de dezembro de 

1992. O objetivo da UC é a proteção do maior remanescente de Mata Seca da 

região central do Estado de Goiás. O PEAMP também possui sítios arqueológicos 

que abrigam vestígios da presença de povos indígenas que viveram na região entre 

V e XV séculos atrás. O PEAMP ainda protege o Reservatório João Leite, fonte de 

água para mais de um milhão de pessoas da Região Metropolitana de Goiânia. Não 

há ato legal de criação da Zona de Amortecimento. 
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2. Perfil do Gestor da UC 

  Marcelo Alves Pacheco é o atual Gestor da UC, ocupante do cargo de 

Gestor de Recursos Naturais, possui formação em Engenheira Agrônoma. Não 

recebeu treinamento para a gestão da UC e não recebe incentivos financeiros ou 

funcionais para exercer a função. 

 

3. Recursos Humanos 

  A quantidade de servidores na UC é de 02 de comissionados 02 

efetivos. A quantidade ideal de servidores para a UC seria 10. 

 

4. Recursos financeiros 

  Quase totalidade dos recursos recebidos pelo Parque passa pelo 

FEMA. Os gastos são principalmente despesas de custeio e são estimados em 

aproximadamente R$ 1.000.000,00 ao ano. Os fundos internacionais, o Ministério do 

Meio Ambiente, o Fundo Nacional do Meio Ambiente, e a sociedade civil, não 

aportaram recursos na UC nos últimos 05 anos. O órgão estadual de meio ambiente 

aporta recursos através do Fundo Estadual de Meio Ambiente. As solicitações para o 

desenvolvimento das atividades de gestão, material, realização de serviços, dentre 

outras, feitas ao órgão estadual não são atendidas a tempo. 

 

5. Infraestrutura da UC 

  A frota de veículos não é adequada para as atividades na UC. A 

segurança e feita por uma empresa privada. Oito pessoas fazem a segurança da 

UC. Houve somente a realização de aceiro em 2013, 2014 e 2016, os demais anos 

não houve por atraso no procedimento licitatório. Houve incêndio na área da UC nos 

últimos 05 anos. Os incêndios trouxeram perdas irrecuperáveis ou de difícil 

regeneração para o ambiente. Há indícios de que os incêndios foram criminosos. A 

UC possui um plano de prevenção e combate ao fogo. As estradas e vias da UC 

estão parcialmente em boas condições de tráfego. Existe parcialmente sinalização 

das atrações e rotas dentro da UC. Não há apresentação de relatórios anuais dos 

resultados obtidos na gestão. 
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6. Monitoramento da qualidade ambiental da UC 

  Há parcialmente a definição de indicadores (variáveis) e índices 

(valores) para o monitoramento da qualidade ambiental da UC. Há parcialmente uma 

rotina de coleta de processamento de dados (contagens, medições, análises 

químicas). A fiscalização dentro da UC é considerada parcialmente eficaz. A 

fiscalização no entorno da UC é considerada parcialmente eficaz. Não há grupos de 

pesquisa, laboratórios de análise ou consultores que fornecem suporte científico na 

UC. 

 

7. Governança participativa 

  Após a criação da UC não houve ação judicial com a finalidade a 

anular a criação ou modificar a configuração geográfica da UC. A UC possui 

Conselho Gestor / Consultivo. Não há reuniões periódicas. Seu funcionamento é 

parcialmente adequado. Há envolvimento parcialmente da comunidade afetada pela 

UC e Zona de Amortecimento na UC, para além do Conselho Gestor / Consultivo. 

Não há estratégias para implementação do processo de gestão participativa. Não há 

ações /projetos em curso sobre boas práticas de sustentabilidade que envolva a 

aplicação da educação ambiental na UC. Há conflitos entre a gestão da UC e a 

comunidade, invasão do Parque para a prática da pesca. 

 

8. Integridade do território 

  As terras foram adquiridas em processo de aquisição direta. A 

Regularização fundiária da UC foi concluída. Limites georreferenciados. O ato legal 

não contém os dados georregerenciados. Não há ações discriminatórias em curso. 

 

9. Visitação 

  Não há controle de visitação na UC. Dados referente a quantidade de 

visitantes nos últimos 5 anos não foi fornecida. Não há cobrança de ingresso para 

visitação. Há em algum meio (impresso ou eletrônico) a indicação das atrações e 

rotas para orientação dos visitantes dentro da UC. As principais atrações da UC são 

o passeio em trilhas e a observação de fauna. Há uma visita frequentes de alunos, 

pesquisadores e professores de universidades, escolas e instituições educacionais 
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para visitação/pesquisa. Foram feitas 2 solicitações por ano entre 2013 e 2017. Há 

uma prática de esportes no interior da UC de mountain bike e corrida em trilha. 

2.5 PARQUE ESTADUAL TELMA ORTEGAL (PETO) 

 

Fonte: SECIMA – link (http://www.secima.go.gov.br/post/ver/218789/parque-

estadual-telma-ortegal-peto) 

1. Caracterização da UC 

  O Parque Estadual Telma Ortegal (PETO) possui área total de 165,96  

hectares, se localiza entre no município de Abadia de Goiás. Seu ato legal de 

criação é a Lei n° 12.789 de 26 de dezembro de 1995, Lei n° 13.166, de 17 de 

novembro de 1997. O objetivo da UC é proporcionar a toda comunidade o 

conhecimento sobre a segurança do local que abriga o depósito dos rejeitos 

decorrentes do acidente radioativo do Césio-137 e conhecimento sobre a energia 

nuclear, suas aplicações, riscos e benefícios, além de desenvolver projetos 

educacionais, recreativos e científicos voltados às ações ambientais.  

 

2. Perfil do Gestor da UC 

  Tiago Cintra de Oliveira é o atual gestor da UC, ocupante do cargo de 

analista ambiental, possui formação em Bacharel de Zootecnia e não possui pós-
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graduação. Recebeu treinamento para a gestão da UC e não recebe incentivos 

financeiro ou funcional para exercer a função. 

 

3. Recursos Humanos 

  A UC não possui nenhum servidor efetivo, possui 4 servidores 

comissionados. A estimativa é que a UC precise de 08 servidores para manter seu 

bom funcionamento. 

 

4. Recursos financeiros 

  O Fundo Estadual do Meio Ambiente, os fundos internacionais, o 

Ministério do Meio Ambiente, o Fundo Nacional do Meio Ambiente, não aportara 

recursos na UC nos últimos 05 anos. Já a sociedade civil e o órgão estadual de meio 

ambiente aportaram recursos na UC nos últimos 05 anos. As solicitações para o 

desenvolvimento das atividades de gestão, material, realização de serviços, dentre 

outras, feitas ao órgão estadual são atendidas a tempo. 

 

5. Infraestrutura da UC 

  A frota de veículos não é adequada para as atividades na UC. É feito 

segurança privada da UC, no total de 01 vigilante a cada turno faz a segurança da 

UC. Não há informações sobre aceiros na UC entre 2013 e 2015, apenas em 2016 e 

2017 houve a realização de aceiro. Os principais motivos para não realização do 

aceiro não foi informado. Houve incêndio na área da UC entre os anos de 2015 à 

2017. O incêndio trouxe perda irrecuperável ou de difícil regeneração para o 

ambiente. Há indícios de que os incêndios foram criminosos. A UC possui um plano 

de prevenção e combate ao fogo. As estradas e vias da UC estão em boas 

condições de tráfego. Existe sinalização das atrações e rotas dentro da UC de forma 

parcial. Não há apresentação de relatórios anuais dos resultados obtidos na gestão. 

 

6. Monitoramento da qualidade ambiental da UC 

  Não há a definição de indicadores (variáveis) e índices (valores) para o 

monitoramento da qualidade ambiental da UC. Há rotina de coleta de 

processamento de dados (contagens, medições, análises químicas). A fiscalização 

dentro da UC é considerada eficaz pelo gestor. A fiscalização no entorno da UC é 

considerada pelo gestor como parcialmente eficaz. Há parcialmente grupos de 
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pesquisa, laboratórios de análise ou consultores que fornecem suporte científico na 

UC. 

 

7. Governança participativa 

  Após a criação da UC não houve ações judiciais com a finalidade de 

anular a criação ou modificar a configuração geográfica. A UC não possui Conselho 

Gestor / Consultivo. Não há reuniões periódicas. Há certo grau de envolvimento da 

comunidade afetada pela UC e Zona de Amortecimento na UC. Segundo o gestor 

não há estratégias para implementação do processo de gestão participativa. Há 

ações /projetos em curso sobre boas práticas de sustentabilidade que envolvam a 

aplicação da educação ambiental na UC. O gestor considerou que não há conflitos 

entre a gestão da UC e a comunidade. 

 

8. Integridade do território 

  Não há informações. 

 

9. Visitação 

  Há controle de visitação na UC. nos últimos 05 anos foram 3.800 

pessoas em 2015, 4.200 pessoas em 2016 e 3.900 pessoas em 2017. Não há 

cobrança de ingressos para visitação. Há parcialmente meios (impresso ou 

eletrônico) que indique as atrações e rotas para orientação dos visitantes dentro da 

UC. As principais atrações da UC para fins de visitação pública são os depósitos dos 

rejeitos do Césio 137, áreas de lazer e conveniência, área de preservação. Há 

visitas frequentes de alunos, pesquisadores e professores de universidades, escolas 

e instituições educacionais para visitação/pesquisa. Não se sabe quantas 

solicitações de pesquisas foram feitas nos últimos 05 anos. Há prática de caminhada 

e ciclismo no interior da UC. 
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2.6 PARQUE ESTADUAL DA SERRA DE JARAGUÁ (PESJ) 

Fonte: SECIMA – link (http://www.secima.go.gov.br/post/ver/218832/Parque-estadual-da-

serra-de-jaragua-pesj) 

 

1. Caracterização da UC 

  O Parque Estadual da Serra de Jaraguá (PESJ) possui área total de 

2.828,66 hectares, e se localiza nos municípios de Jaraguá e São Francisco. Seu ato 

legal de criação Foi a Lei Estadual nº 13.247, de 13 de janeiro de 1998, e o Decreto 

nº 7.604, de 19 de abril de 2012, estabeleceu a delimitação do PESJ. O objetivo da 

UC é a proteção da fauna e flora local. Os limites da Zona de Amortecimento 

também estão em elaboração. 

 

2. Perfil do Gestor da UC 

  Rodrigo Arantes é o atual gestor da UC, ocupante do cargo de analista 

ambiental, possui formação em arqueologia, e não possui pós-graduação. Não 

recebeu treinamento para a gestão da UC e não recebe incentivos financeiro ou 

funcional para exercer a função. 
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3. Recursos Humanos 

 

  Há 06 servidores efetivos na UC. Há 05 servidores comissionados na 

UC. O quantitativo ideal de servidores são 08. 

 

4. Recursos financeiros 

  O Fundo Estadual do Meio Ambiente, os fundos internacionais, o 

Ministério do Meio Ambiente, o Fundo Nacional do Meio Ambiente, a sociedade civil, 

e o órgão estadual de meio ambiente não portaram recursos na UC nos últimos 05 

anos. As solicitações para o desenvolvimento das atividades de gestão, material, 

realização de serviços, dentre outras, feitas ao órgão estadual não são atendidas a 

tempo. 

 

5. Infraestrutura da UC 

  A frota de veículos não é adequada para as atividades na UC. A 

segurança da UC é feita pelos próprios servidores. Não há informações se nos 

últimos 05 anos houve a realização de aceiros na UC, pois os limites da UC não 

estão definidos. Houve incêndio na área da UC no ano de 2015. Nenhum incêndio 

trouxe perda irrecuperável ou de difícil regeneração para o ambiente. Não há 

indícios de os incêndios foram criminosos. A UC não possui um plano de prevenção 

e combate ao fogo. As estradas e vias da UC estão parcialmente em boas condições 

de tráfego. Existe parcialmente sinalização das atrações e rotas dentro da UC. Há 

parcialmente apresentação de relatórios anuais dos resultados obtidos na gestão. 

 

6. Monitoramento da qualidade ambiental da UC 

  Não há a definição de indicadores (variáveis) e índices (valores) para o 

monitoramento da qualidade ambiental da UC. Não há rotina de coleta de 

processamento de dados (contagens, medições, análises químicas). A fiscalização 

dentro da UC é considerada eficaz pelo gestor. A fiscalização no entorno da UC é 

considerada pelo gestor como parcialmente eficaz. Não há grupos de pesquisa, 

laboratórios de análise ou consultores que fornecem suporte científico na UC. 
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7. Governança participativa 

  Após a criação da UC não houve ações judiciais com a finalidade de 

anular a criação ou modificar a configuração geográfica. A UC não possui Conselho 

Gestor / Consultivo. Não há certo grau de envolvimento da comunidade afetada pela 

UC e Zona de Amortecimento na UC. Segundo o gestor não há estratégias para 

implementação do processo de gestão participativa. Não há ações /projetos em 

curso sobre boas práticas de sustentabilidade que envolvam a aplicação da 

educação ambiental na UC. O gestor considerou que não há conflitos entre a gestão 

da UC e a comunidade. Não há conflitos com os proprietários confrontantes da UC. 

 

8. Integridade do território 

  Existem apenas 03 propriedades indenizadas, que representam 

pequena parte da UC. Recursos financeiros são os principais entraves para termina 

a regularização fundiária. Os limites da UC estão georrefereciados, porém, não 

estão atualizados. Não há ações discriminatórias em curso.  

 

9. Visitação 

  Não há controle de visitação na UC. Por isso não se sabe quantos 

visitantes houve nos últimos 05 anos. Não há cobrança de ingressos para visitação. 

Não há nenhum meio (impresso ou eletrônico) que indique as atrações e rotas para 

orientação dos visitantes dentro da UC. As principais atrações da UC para fins de 

visitação pública são a rampa de parapente, “Caminho de Cora” - que é um circuito 

de bike, trilhas com cachoeiras. Há parcialmente visitas frequentes de alunos, 

pesquisadores e professores de universidades, escolas e instituições educacionais 

para visitação/pesquisa. Há 01 solicitação de pesquisas feita no ano de 2017. Há 

prática de ciclismo, parapente e trecking. 
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2.7 PARQUE ESTADUAL DE PARAÚNA (PEPa) 
 

Fonte: SECIMA – link (http://www.secima.go.gov.br/post/ver/218793/parque-estadual-de-
para%C3%BAna-pepa) 
 
 
 
 
 
1. Caracterização da UC 

  O Parque Estadual de Paraúna (PEPa) possui uma área total de 3.250 

mil hectares, fica localizado no município de Paraúna, seu ato legal de criação é o 

Decreto nº 5.568 de 18 de março de 2002. Tem como o objetivo da UC preservar 

dois monumentos geológicos encontrados na região: a Serra das Gales, no setor 

leste do Parque, e a serra da Portaria, no setor oeste. Os monumentos fazem parte 

da história da população da região, além de constituírem forte atrativo turístico. Não 

há ato legal de criação da zona de amortecimento. 

 

2. Perfil do Gestor da UC 

  Laura Fernanda Ferreira Arantes Gonçalves é a atual gestora da UC, 

ocupante do cargo de Técnico Ambiental, é Técnica em Saneamento. Não possui 

pós-graduação. Não recebeu treinamento para a gestão da UC. Não recebeu 

incentivo ou funcional para a função. 
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3. Recursos Humanos 

  A UC não possui nenhum servidor efetivo ou comissionado. A 

estimativa é que a UC precise de 07 servidores para manter seu bom 

funcionamento. 

 

4. Recursos financeiros 

  Somente o fundo estadual do Meio Ambiente aportou recursos para a 

UC nos últimos 5 anos. Os recursos internacionais, Ministério do Meio Ambiente ou o 

Fundo Nacional do Meio Ambiente, a Sociedade Civil, os Órgãos estaduais não 

aportaram nos últimos 5 anos a UC. As solicitações para o desenvolvimento das 

atividades de gestão, material, realização de serviços, dentre outras, feitas ao órgão 

estadual não estão sendo atendidas a tempo. 

 

5. Infraestrutura da UC 

  A frota de veículos não é adequada para as atividades da UC. Não é 

feita nenhuma forma de segurança na UC. Não se sabe se houve aceiro na UC nos 

últimos 5 anos, não existem propriedades desapropriadas. Não há informações se 

houve incêndio na UC nos últimos 5 anos. A UC possui um plano de prevenção e 

combate ao fogo. Não há informações se as vias e estradas da UC estão em boas 

condições para tráfego e se existe sinalização das atrações e rotas dentro da UC. 

Há apresentação de relatórios anuais dos resultados obtidos na gestão. 

 

6. Monitoramento da qualidade ambiental da UC 

  Não há a definição de indicadores (variáveis) e índices (valores) para o 

monitoramento da qualidade ambiental da UC. Não há rotina de coleta de 

processamento de dados (contagens, medições, análises químicas). O gestor 

considera parcialmente eficaz a fiscalização dentro e ao entorno da UC. Não há 

grupos de pesquisas, laboratórios de análises ou consultores que fornecem suporte 

científico. 

 

7. Governança participativa 

  Não houve ação judicial após a criação da UC na finalidade de anular a 

criação ou modificar a configuração geográfica. A UC não possui Conselho Gestor / 

Consultivo, e não há reuniões periódicas. A UC não possui um funcionamento 
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adequado. Não há envolvimento da comunidade afetada pela UC e Zona de 

Amortecimento na UC para além do Conselho Gestor/Consultivo. Não há estratégias 

para implementação do processo de gestão participativa. Não há ações/projetos em 

curso sobre boas práticas de sustentabilidade que envolvem a aplicação da 

educação Ambiental na UC. Há conflitos entre a gestão da UC e a comunidade, os 

proprietários não aceitaram o valor da avaliação dos imóveis e se alguns 

contestaram judicialmente. Não há conflitos com os proprietários confrontantes da 

UC. 

 

8. Integridade do território 

  Não foi terminado a regularização fundiária da UC, pois o principal 

entrave são os proprietários que não aceitaram o valor da avaliação dos imóveis e 

alguns recorreram judicialmente. E os limites da UC não estão georreferenciados. 

 

9. Visitação 

  Não há controle de visitação na UC. Por isso não se sabe quantos 

visitantes houve nos últimos 05 anos. Não há cobrança de ingressos para visitação. 

E por isso não se houve valores arrecadados para a UC. Há algum meio (impresso 

ou eletrônico) a indicação das atrações e rotas para orientação dos visitantes dentro 

da UC. A principal atração da UC são os monumentos geológicos encontrados na 

região: Serra das Galés, no setor leste do Parque, e a Serra da Portaria no setor 

leste. Há visitas frequentes de alunos, pesquisadores e professores de 

universidades, escolas e instituições educacionais para visita/pesquisa. Não há 

informação para quantas solicitações de pesquisas foram feitas nos últimos 5 anos. 

Não há prática de esportes no interior da UC. 
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2.8 PARQUE ESTADUAL DO ARAGUAIA (PEA) 

 

Fonte: SECIMA – link (http://www.secima.go.gov.br/post/ver/218731/parque-

estadual-do-araguaia-pea) 

 

1. Caracterização da UC 

  O Parque Estadual do Araguaia (PEA) possui 4.611 hectares e é 

localizado no município de São Miguel do Araguaia. Seu ato legal de criação é o 

Decreto nº 5.631, de 02 de agosto de 2002. O objetivo da UC é preservar as 

nascentes, os mananciais, a flora e fauna, as belezas cênicas, bem como a controlar 

a ocupação do solo da região, podendo conciliar a proteção da fauna, da flora e das 

belezas naturais com a utilização para fins científicos, técnicos e sociais. 

 

2. Perfil do Gestor da UC 

  Caio César Neves Sousa é o atual gestor da UC, ocupante do cargo de 

Analista Ambiental, formado em ciências biológicas, possui pós-graduação e 

recebeu o devido treinamento para a gestão da UC. Não recebe incentivo financeiro 

ou funcional para a função. 
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10. Recursos Humanos 

  Possui de 02 a 03 servidores na UC. Incluindo o coordenador da UC, o 

número de servidores é relativo, pois a escala de trabalho é semanal e há 

rotatividade de servidores, sendo ainda que o motorista é designado por outro 

departamento, ou seja, fora do controle da gestão da UC. O quantitativo ideal de 

servidores é no mínimo de 05 pessoas. 

 

4. Recursos financeiros  

  O Fundo Estadual do Meio Ambiente, recursos Internacionais, o 

Ministério do Meio Ambiente, o Fundo Nacional do Meio ambiente, as sociedades 

civis não aportaram recursos na UC aos últimos 5 anos. O órgão estadual aportou 

recursos que são oriundos da compensação ambiental (SNUC/SEUC). O valor total 

dos recursos é R$ 3.023.247,29. Contudo, este recurso não está disponível, pois 

depende da aprovação orçamentária. Não houve a solicitação para o 

desenvolvimento das atividades de gestão, material, realização de serviços, dentre 

outras feitas no órgão estadual a tempos. 

 

5. Infraestrutura da UC 

  Não há frota de veículos adequada para as atividades na UC. A 

segurança é feita por 02 ou 03 servidores. Houve somente aceiro no ano de 2017, 

os outros anos não houve por falta de recursos financeiros e humanos, como 

também de equipamentos. Houve incêndios nos últimos 5 anos que trouxe perda 

irrecuperável ou de difícil regeneração para o ambiente e há indícios que foram 

criminosos. A UC não possui estradas e vias em boas condições de trafego, e 

também não possui sinalizações. Não possui apresentação de relatórios anuais dos 

resultados obtidos na gestão. 

 

6. Monitoramento da qualidade ambiental 

  Não há definição de indicadores (variáveis) e índices (valores) e não há 

rotina de coleta de processamento de dados (contagens, medicações, análises 

químicas). A fiscalização dentro e no entorno da UC é considera parcialmente eficaz 

pelo gestor. Não há grupos de pesquisas, laboratórios de análise ou consultores que 

fornecem suporte científico. 
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7. Governança participativa 

  Após a criação da UC não houve ação judicial com a finalidade a 

anular a criação ou modificar a configuração geográfica. A UC não possui Conselho 

Gestor / Consultivo. O conselho foi criado por portaria, contudo, deve ser renovado 

devido ao vencimento do mandato dos conselheiros (2 anos). Não possui reuniões 

periódicas, não possui o funcionamento adequado e não há envolvimento da 

comunidade afetada pela UC e Zona de Amortecimento na UC, para além do 

Conselho Gestor/Consultivo. Não há estratégias para a implementação do processo 

de gestão participativa. Há conflitos entre a UC e pescadores da região (ribeirinhos e 

turistas). Há conflitos com proprietários, a UC é confrontante com um projeto de 

irrigação, portanto, há conflitos com algumas práticas agrícolas desenvolvidas na 

área (fogos, agrotóxicos, transgênicos etc.) 

 

8. Integridade do território 

  A regularização fundiária não está concluída, pois, o principal entrave é 

liberação dos recursos financeiros já destinados a UC via compensação ambiental. 

Os limites da UC não foram georreferenciados e não há discriminatórias em curso. 

 

9. Visitação 

  Não recebe visitantes. Não há meio (impresso ou eletrônico) que 

indique as atrações e rotas para orientação dos visitantes dentro da UC. As 

principais atrações da UC são o passeio em trilhas e a observação de fauna. Não há 

visita frequentes de alunos, pesquisadores e professores de universidades, escolas 

e instituições educacionais para visitação/pesquisa. Nenhuma solicitação de 

pesquisa foi feita nos últimos 05 anos. Não há prática de esportes no interior da UC. 
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2.9 PARQUE ESTADUAL DA SERRA DOURADA (PESD) 

 

Fonte: SECIMA – link: (http://www.secima.go.gov.br/post/ver/218835/parque-

estadual-da-serra-dourada-pesd) 

 

1. Caracterização da UC 

  O Parque Estadual da Serra Dourada (PESD) possui área total de 30 

mil hectares, e se localiza nos municípios de Goiás, Mossâmedes e Buriti de Goiás. 

Seu ato legal de criação é o Decreto Estadual nº 5.768, de 05 de junho de 2013. O 

objetivo da UC é a preservar as nascentes, os mananciais, a flora, a fauna, as 

belezas cênicas, bem como a controlar a ocupação do solo da região, podendo 

conciliar a proteção da fauna, da flora e das belezas naturais com a utilização para 

fins científicos, econômicos, técnicos e sociais. Os limites da Zona de Amortecimento 

também está em elaboração. 

 

2. Perfil do Gestor da UC 

  José Divino de Souza Júnior é o atual gestor da UC, ocupante do cargo 

de analista ambiental, possui formação em Gestão Ambiental e possui pós-

http://www.secima.go.gov.br/post/ver/218835/parque-estadual-da-serra-dourada-pesd
http://www.secima.go.gov.br/post/ver/218835/parque-estadual-da-serra-dourada-pesd
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graduação. Não recebeu treinamento para a gestão da UC e não recebe incentivos 

financeiro ou funcional para exercer a função. 

 

3. Recursos Humanos 

  A UC não possui nenhum servidor efetivo ou comissionado. A 

estimativa é que a UC precise de 04 servidores para manter seu bom 

funcionamento. 

 

4. Recursos financeiros 

  O Fundo Estadual do Meio Ambiente, os fundos internacionais, o 

Ministério do Meio Ambiente, o Fundo Nacional do Meio Ambiente, a sociedade civil, 

e o órgão estadual de meio ambiente não portaram recursos na UC nos últimos 05 

anos. As solicitações para o desenvolvimento das atividades de gestão, material, 

realização de serviços, dentre outras, feitas ao órgão estadual não são atendidas a 

tempo. 

 

5. Infraestrutura da UC 

  A frota de veículos não é adequada para as atividades na UC. Não é 

feita  nenhum tipo de segurança da UC. Não há informações se nos últimos 05 anos 

houve a realização de aceiros na UC, pois os limites da UC não estão definidos. 

Houve incêndio na área da UC no ano de 2017. Nenhum incêndio trouxe perda 

irrecuperável ou de difícil regeneração para o ambiente. Há indícios de os incêndios 

foram criminosos. A UC não possui um plano de prevenção e combate ao fogo. As 

estradas e vias da UC estão parcialmente em boas condições de tráfego. Não existe 

sinalização das atrações e rotas dentro da UC. Não há apresentação de relatórios 

anuais dos resultados obtidos na gestão. 

 

6. Monitoramento da qualidade ambiental da UC 

  Não há a definição de indicadores (variáveis) e índices (valores) para o 

monitoramento da qualidade ambiental da UC. Não há rotina de coleta de 

processamento de dados (contagens, medições, análises químicas). A fiscalização 

dentro da UC é considerada eficaz pelo gestor. A fiscalização no entorno da UC é 

considerada pelo gestor como parcialmente eficaz. Não há grupos de pesquisa, 

laboratórios de análise ou consultores que fornecem suporte científico na UC. 
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7. Governança participativa 

  Após a criação da UC houve ações judiciais com a finalidade de anular 

a criação ou modificar a configuração geográfica e teve de alterar seus limites. A UC 

não possui Conselho Gestor / Consultivo. Há certo grau de envolvimento da 

comunidade afetada pela UC e Zona de Amortecimento na UC. Segundo o gestor há 

estratégias para implementação do processo de gestão participativa. Não há ações 

/projetos em curso sobre boas práticas de sustentabilidade que envolvam a 

aplicação da educação ambiental na UC. O gestor considerou que não há conflitos 

entre a gestão da UC e a comunidade. Não há conflitos com os proprietários 

confrontantes da UC?  

 

8. Integridade do território 

  A GCAAP em parceria com Superintendência de Patrimônio da 

SEGPLAN está fazendo o georreferenciamento do novo limite do Parque. Ainda não 

começou a regularização fundiária da UC. Os limites da UC estão 60% 

georreferenciados. Não há ações discriminatórias em curso. 

 

9. Visitação 

  Não há controle de visitação na UC. Por isso não se sabe quantos 

visitantes houve nos últimos 05 anos. Não há cobrança de ingressos para visitação. 

E por isso não se houve valores arrecadados para a UC. Não há nenhum algum 

meio (impresso ou eletrônico) a indicação das atrações e rotas para orientação dos 

visitantes dentro da UC. As principais atrações da UC para fins de visitação pública 

ainda não foram feitas levantamentos sobre as potencialidades das atrações. Não há 

visitas frequentes de alunos, pesquisadores e professores de universidades, escolas 

e instituições educacionais para visitação/pesquisa. Não se sabe quantas 

solicitações de pesquisas foram feitas nos últimos 05 anos. Há prática de ciclismo e 

trekking no interior da UC. 
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2.10 PARQUE ESTADUAL DO DESCOBERTO (PED) 

 

Fonte: SECIMA link (http://www.secima.go.gov.br/post/ver/218843/parque-estadual-

descoberto-ped) 

 

1. Caracterização da UC 

  O Parque Estadual do Descoberto (PED) possui área total de 1.935,6 

hectares, é localizado no município de Águas Lindas. Seu ato legal de criação é o 

decreto nº 6.188, de 30 de junho de 2005. O objetivo da UC é preservar as 

nascentes, os mananciais, a flora e a fauna, as belezas cênicas, bem como controlar 

a ocupação do solo na região, podendo conciliar a proteção da fauna, da flora e das 

belezas naturais com a utilização para fins específicos, técnicos e sociais. 

 

2. Perfil do Gestor da UC 

  Juliano Ferreira Souza é o atual gestor da UC, ocupante do cargo de 

Analista Ambiental, formado em Engenharia Ambiental e possui pós graduação. 

Recebeu o treinamento para gestão da UC. Não recebe incentivo financeiro ou 

funcional para exercer função. 
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3. Recursos Humanos 

  A UC não possui nenhum servidor efetivo ou comissionado. A 

estimativa é que a UC precise de 04 servidores para manter seu bom 

funcionamento. 

 

4. Recursos financeiros 

  O Fundo Estadual do Meio Ambiente, os fundos internacionais, o 

Ministério do Meio Ambiente, o Fundo Nacional do Meio Ambiente, a sociedade civil, 

e o órgão estadual de meio ambiente não aportaram recursos na UC nos últimos 05 

anos. As solicitações para o desenvolvimento das atividades de gestão, material, 

realização de serviços, dentre outras, feitas ao órgão estadual não são atendidas a 

tempo. 

 

5. Infraestrutura da UC 

  A frota de veículos não é adequada para as atividades da UC. Não é 

feita nenhuma forma de segurança na UC. Em nenhum nos últimos 5 anos foram 

feitas aceiro por falta de regularização fundiária. Houve incêndios em 2015, 2016 e 

2017 que levaram a perda irrecuperável ou de difícil regeneração para o ambiente. 

Há indícios que os incêndios foram criminosos. A UC não possui plano de prevenção 

e combate ao fogo. As estradas e vias da UC estão parcialmente em boas condições 

de tráfego. Não existe sinalização das atrações e rotas dentro da UC. Não há 

apresentação de relatórios anuais dos resultados obtidos na gestão. 

 

6. Monitoramento da qualidade ambiental da UC 

 

  Não há a definição de indicadores (variáveis) e índices (valores) para o 

monitoramento da qualidade ambiental da UC. Não há rotina de coleta de 

processamento de dados (contagens, medições, análises químicas). O gestor não 

considera eficaz a fiscalização dentro e ao entorno da UC. Não há grupos de 

pesquisas, laboratórios de análise ou consultores que fornecem suporte científico. 
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7. Governança participativa 

  Após a criação da UC houve ações judiciais com a finalidade de anular 

a criação ou modificar a configuração geográfica e não teve de alterar seus limites. 

Não possui conselho gestor / consultivo. Não há envolvimento da comunidade 

afetada pela UC e Zona de amortecimento na UC, para além do Conselho 

Gestor/consultivo. Não há estratégias para implementação do processo de gestão 

participativa e também não há ações/projetos em curso sobre boas práticas de 

sustentabilidade que envolvam a aplicação da educação ambiental na UC. O gestor 

considerou que há conflitos entre a gestão da UC e a comunidade. Há conflitos com 

os proprietários confrontantes da UC de natureza na regularização fundiária. 

 

8. Integridade do território 

  Não foi pago nenhuma área, pois o principal entrave para a resolução 

desse processo é a falta de recursos e documentos das áreas. Os limites da UC não 

estão georreferenciados. Há ações discriminatórias em curso. 

 

9. Visitação 

  Não há controle de visitação na UC. Por isso não se sabe quantos 

visitantes houve nos últimos 05 anos. Não há nenhum algum meio (impresso ou 

eletrônico) que indique as atrações e rotas para orientação dos visitantes dentro da 

UC. O estado ainda não possui área indenizada para as principais atrações da UC 

para fins de visitação pública. Não há visitas frequentes de alunos, pesquisadores e 

professores de universidades, escolas e instituições educacionais para 

visitação/pesquisa. A única solicitação de pesquisa foi em 2014. Não há prática de 

esportes no interior da UC. 
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2.11 PARQUE ESTADUAL DA MATA ATLÂNTICA (PEMA) 

 

 

Fonte: SECIMA – (link: http://www.secima.go.gov.br/post/ver/218759/parque-

estadual-da-mata-alt%C3%A2ntica-pema) 

1. Caracterização da UC 

O Parque Estadual da Mata Atlântica (PEMA) possui área total de 

938,3528 mil hectares, e se localiza no município de Goiás e Água Limpa. Seu ato 

legal de criação é o decreto n° 6.442, de 12 de abril de 2006. O objetivo da UC é a 

preservação dos resquícios de uma formação vegetal do tipo Mata Atlântica. Os 

limites da Zona de Amortecimento também estão em elaboração. 

 

2. Perfil do Gestor da UC 

  Juliano Ferreira Souza é o atual gestor da UC, ocupante do cargo de 

analista ambiental, possui formação em Engenharia Ambiental e possui pós-

graduação. Recebeu treinamento para a gestão da UC e não recebe incentivos 

financeiro ou funcional para exercer a função. 

 

 

 



129 

3. Recursos Humanos 

  A UC possui aproximadamente 03 servidores efetivos é 03 

comissionados. A estimativa é que a UC precise de 04 servidores por semana para 

manter seu bom funcionamento. 

 

4. Recursos financeiros 

  O Fundo Estadual do Meio Ambiente, os fundos internacionais, a 

sociedade civil, e o órgão estadual de meio ambiente aportaram recursos na UC nos 

últimos 05 anos. O Ministério do Meio Ambiente e o Fundo Nacional do Meio 

Ambiente não aportaram recursos na UC nos últimos 05 anos. As solicitações para o 

desenvolvimento das atividades de gestão, material, realização de serviços, dentre 

outras, feitas ao órgão estadual não são atendidas a tempo. 

 

5. Infraestrutura da UC 

  A frota de veículos não é adequada para as atividades na UC. A UC 

possui segurança privada, no total 04 pessoas fazem a segurança da UC. Não há 

informações se nos últimos 05 anos houve a realização de aceiros na UC, pois falta 

regularização fundiária. Não houve incêndio na área da UC entre os anos de 2013 à 

2017. Há conflitos entre a gestão da UC e a comunidade relativo à caça e à pesca, 

também há conflito com os proprietários confrontantes da UC relativos ao 

desmatamento, à regularização fundiária e ao manejo da pecuária. 

 

8. Integridade do território 

  Apenas 29% da área está regularizado. A regularização fundiária da 

UC não terminou por falta de recursos e problemas com documentos das 

propriedades. Os limites da UC não estão georreferenciados. E não há ações 

discriminatórias em curso. 

 

9. Visitação 

  Não há controle de visitação na UC. Por isso não se sabe quantos 

visitantes houve nos últimos 05 anos. Não há cobrança de ingressos para visitação. 

Há por meio (impresso ou eletrônico) a indicação parcial das atrações e rotas para 

orientação dos visitantes dentro da UC. As principais atrações da UC para fins de 

visitação pública são resquício do bioma da Mata Atlântica. Há visitas frequentes de 
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alunos, pesquisadores e professores de universidades, escolas e instituições 

educacionais para visitação/pesquisa. 02 solicitações de pesquisas foram feitas nos 

últimos 05 anos em 2013 e 2014. Não há prática de esportes no interior da UC. 

2.12 PARQUE ESTADUAL DO JOÃO LEITE (PEJoL) 

 

Fonte: SECIMA – link (http://www.secima.go.gov.br/post/ver/209938/parque-estadual-do-

joao-leite-pejol) 

 

1. Caracterização da UC 

  O Parque Estadual do João Leite (PEJoL) possui uma área de 2.832 

hectares, se localiza no município de Goianápolis, Nerópolis, Goiânia e Terezópolis 

de Goiás. Seu ato de criação está na Lei Estadual Nº 18.462, em 9 de Maio de 2014. 

O objetivo da UC é a preservação da qualidade das águas do reservatório de 

captação de águas para abastecimento público de Goiânia e Região Metropolitana, a 

flora e fauna, as belezas cênicas, bem como controlar a ocupação do solo na região, 

podendo conciliar a proteção da fauna, flora e das belezas naturais com a utilização 

para fins científicos, bem como para o desenvolvimento para atividades de educação 

e interpretação ambiental. Não há ato legal de criação da Zona de Amortecimento. 
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2. Perfil do Gestor da UC 

  Marcelo Alves Pacheco é o atual gestor da UC, ocupante do cargo de 

Gestor de Recursos Naturais é engenheiro agrônomo, não possui pós-graduação. 

Não recebeu treinamento para gestor da UC. Não recebeu incentivo financeiro ou 

funcional para a função. 

 

3. Recursos Humanos 

  A quantidade de servidores efetivos na UC é de 02 e a quantidade de 

servidores comissionados é de 2. O ideal de quantitativo de servidores são de 10. 

 

4. Recursos financeiros 

  O fundo estadual do Meio Ambiente aportou recursos para a UC nos 

últimos 5 anos, quase a totalidade dos recursos recebidos pelo Parque passa pelo 

FEMA. Os gastos são de principalmente despesas de custeio e são estimados em 

aproximadamente R$ 1.000.000,00 ao ano. Não recebeu aporte de recursos 

internacionais, do Ministério do Meio Ambiente ou Fundo Nacional do Meio Ambiente 

nos últimos 5 anos, nem a sociedade civil. O Órgão Estadual de Meio Ambiente 

aporta recursos através de Fundo Estadual de Meio Ambiente. Não são atendidas a 

tempo as solicitações para desenvolvimento das atividades de gestão, material, 

realização de serviços, dentre outras, feitas no Órgão estadual. 

 

5. Infraestrutura da UC 

  A frota de veículos não é adequada para as atividades na UC. A 

segurança da UC é feita por segurança privada de 8 pessoas. Houve realização de 

aceiro nos anos 2013, 2014 e 2016. Nos anos que não houve, 2015 e 2017, o 

motivo foi atrasos nos procedimentos licitatórios. Houve incêndio em todos os anos 

nos últimos 5 anos, os incêndios trouxeram perda irrecuperável ou de difícil 

regeneração para o ambiente e há indícios de que foram criminosos. A UC possui 

um plano de prevenção e combate ao fogo. As estradas e vias da UC estão 

parcialmente em boas condições de tráfego e parcialmente sinalizadas para 

atrações e rotas. Não há apresentação de relatórios anuais dos resultados obtidos 

na gestão. 
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6. Monitoramento da qualidade ambiental da UC 

  Há parcialmente a definição de indicadores (variáveis) e índices 

(valores). Há parcialmente uma rotina de coleta de processamentos de dados 

(contagens, medicações, analise química). A fiscalização dentro e no entorno da UC 

é parcialmente eficaz. Não há grupos de pesquisas, laboratórios de análises ou 

consultores que fornecem suporte científico. 

 

7. Governança participativa 

  Não houve ação judicial com finalidade a anular a criação ou modificar 

a configuração geográfica após a criação da UC. A UC possui Conselho 

Gestor/Consultivo, porém não há reuniões periódicas e seu funcionamento é 

parcialmente adequado. Há um envolvimento parcial da comunidade afetada pela 

UC e zona de Amortecimento na UC, além do Conselho Gestor/ Consultivo. Não há 

estratégias para a implantação do processo de gestão participativa, não há 

ações/projetos em curso sobre boas práticas de sustentabilidade que envolvam a 

aplicação da educação ambiental na UC. Há conflitos entre a gestão da UC com a 

invasão do Parque para a prática de pesca. Não há conflitos com proprietários 

confrontantes da UC. 

 

8. Integridade do território 

  As terras foram adquiridas em processo de desapropriação e a 

regularização já foi concluída. Os limites georreferenciados contem atos legais. Não 

há ações discriminatórias em curso. 

 

9. Visitação 

  Não há controle de visitantes na UC. Há em algum meio (impresso ou 

eletrônico) a indicação das atrações e rotas para orientação dos visitantes dentro da 

UC. Há visitas frequentes de alunos, pesquisadores e professores de universidades, 

escolas e instituições educacionais pra visitação/pesquisa. Foram solicitadas 2 

pesquisas a cada ano nos últimos 5 anos. Há prática de esporte no interior da UC, 

mountain bike (1 mil pessoas por ano) e corrida de trilha (2 mil pessoas por ano). 
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2.13 ESTAÇÃO ECOLÓGICA CHAPADA DE NOVA ROMA ( ESEC CNR) 

Fonte: SECIMA – link (http://www.secima.go.gov.br/post/ver/223109/parque-estadual-da-

serra-de-caldas-novas-pescan) 

 

1. Caracterização da UC 

  A Estação Ecológica Chapada de Nova Roma (ESEC CNR) possui 

área total de 8.811,2092 hectare, se localiza no município de Nova Roma. Seu ato 

legal de criação é o decreto nº 9.023/2017. O objetivo da UC é a preservação dos 

ecossistemas e da biodiversidade, bem como de realização de pesquisa científica. 

Não possui ato legal de criação de Zona de Amortecimento. 

 

2. Perfil do Gestor da UC 

  Eric Rezende Kolailat é o atual gestor da UC, ocupante do cargo de 

analista ambiental, possui formação em gestão ambiental. Não recebeu treinamento 

para a gestão da UC e não recebe incentivos financeiros ou funcionais para exercer 

a função. 
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3. Recursos Humanos 

  A UC possui 3 funcionários efetivos e 01 comissionados, a quantidade 

ideal de servidores seria de 15. 

 

4. Recursos Financeiros 

  O Fundo Estadual do Meio Ambiente não aportou recursos nos últimos 

5 anos. A UC não recebeu aporte de recursos internacionais nos últimos 5 anos. O 

ministério do Meio Ambiente ou o Fundo Nacional do Meio Ambiente, sociedade civil 

e o Órgão Estadual não aportou recursos na UC nos últimos 5 anos. As solicitações 

para o desenvolvimento das atividades de gestão, material, realização de serviços, 

dentre outras, feitas ao órgão estadual são atendidas parcialmente a tempo. 

 

5. Infraestrutura da UC 

  A frota de veículos não é adequada para as atividades na UC. A 

segurança da UC é feita por 4 servidores. Referente a realização de aceiro só foi 

fornecida a informação que em 2017 não foi realizado. Não foi feito aceiro porque a 

ESEC não possui plano de Preservação e Combate a Incêndio. Foi informado que 

houve incêndio em 2017. O incêndio trouxe perda irrecuperável ou de difícil 

regeneração para o ambiente. Há indícios de que os incêndios foram criminosos. A 

UC não possui plano de prevenção e combate ao fogo. As estradas e vias da UC 

estão parcialmente em boas condições de tráfego. Existe parcialmente uma 

sinalização das atrações e rotas dentro da UC. Há parcialmente uma apresentação 

de relatórios anuais dos resultados obtidos na gestão. 

 

6. Monitoramento da qualidade ambiental da UC 

  Não há a definição de indicadores (variáveis) e índices (valores) para o 

monitoramento da qualidade ambiental da UC. Há rotina de coleta de 

processamento de dados (contagens, medições, análises químicas). A fiscalização 

dentro da UC é considerada parcialmente eficaz pelo gestor. A fiscalização no 

entorno da UC é considerada pelo gestor como não eficaz. Não há grupos de 

pesquisa, laboratórios de análise ou consultores que fornecem suporte científico na 

UC. 
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7. Governança participativa 

  Após a criação da UC não houve ações judiciais com a finalidade de 

anular a criação ou modificar a configuração geográfica. A UC possui Conselho 

Gestor / Consultivo. Não há reuniões periódicas e seu funcionamento não e 

adequado. Não há parcialmente um envolvimento da comunidade afetada pela UC e 

Zona de Amortecimento na UC. Não há uma estratégia para implementação do 

processo de gestão participativa. Não há ações /projetos em curso sobre boas 

práticas de sustentabilidade que envolva a aplicação da educação ambiental na UC. 

Há conflitos entra a gestão da UC e a comunidade, não foi informada a natureza do 

conflito. Há conflitos com os proprietários confrontantes da UC, não foi informada a 

natureza do conflito. 

 

8. Integridade do território 

  Toda a área é devoluta. Os limites da UC estão georreferenciados e o 

ato legal que delimita a área estão atualizados com os dados do decreto nº 

9.023/2017. Não há discriminatórias em cursos. 

 

9. Visitação 

  Não há controle de visitação na UC. Não há meios (impresso ou 

eletrônico) que indique atrações e rotas para orientação dos visitantes dentro da UC. 

As atrações da UC ainda não foram identificadas. Não há visitas frequentes de 

alunos, pesquisadores e professores de universidades, escolas e instituições 

educacionais para visitação/pesquisa. Não houve solicitações de pesquisas feitas 

nos últimos 5 anos. Não há prática de esportes no interior da UC. 

 

 

 

 

 



136 

Conclusão 

  A área total protegida pelas UCs é de apenas 128.704,4 ha. 87% das 

UCs não possuem zonas de amortecimento ao seu redor. Apenas 08 das 13 UCs 

foram criadas a partir da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000. 

  Dos 13 gestores de UCs, 10 são ocupantes de cargo efetivos de 

analistas ambientais, 02 são ocupantes de cargo efetivos de gestor de recursos 

naturais, e 01 é ocupante de cargo efetivo de técnica ambiental. 03 gestores são 

responsáveis por duas UCs diferentes, ou seja, são ao todo 10 gestores 

responsáveis por 13 UCs. Todos os 10 servidores possuem ensino superior 

completo, 05 possuem pós-graduação, inclusive com doutorado. 70% dos gestores 

não receberam treinamento para o desempenho da função de gestão de UCs. 100% 

dos gestores não recebem qualquer incentivo financeiro ou funcional para o 

exercício da função. 

  100% das UCs necessitam de mais servidores para um adequado 

manejo da área, nenhum UC está com o quantitativo ideal de funcionários. 72% das 

UCs não receberam nenhum recurso financeiro do Fundo Estadual do Meio 

Ambiente Goiano. Apenas 7%% das UCs possuem suas demandas para o 

desenvolvimento das atividades de gestão, material de custeio e realização de 

serviços atendidas pelo órgão ambiental estadual dentro de um tempo razoável, 

enquanto que 15% das UCs são atendidas parcialmente, e a maioria, e 78% não 

possuem suas demandas atendidas. 

  Apenas para uma UC a frota de veículos é adequada para as 

atividades. 45% das UCs não realizaram o aceiro em nenhum dos últimos 05 anos, 

enquanto que as que mais realizaram somam apenas 15% das UCs que fizeram em 

04 dos últimos 05 anos. As 03 principais razões levantadas para a não realização 

dos aceiros é a falta de recurso financeiros, atrasos nos procedimentos licitatórios e 

a falta de definição dos limites das UCs. 37% das UCs tiveram pelo menos um 

incêndio por ano nos últimos 05 anos, enquanto que 22% tiveram pelo menos um 

incêndio em 03 anos dos últimos 05 anos, assim como 22% tiveram pelo menos um 

incêndio em 01 ano dos últimos 05 anos. A maioria dos incêndios possuem indícios 

de ato criminoso e trouxe perda irrecuperável ou de difícil recuperação para o 

ambiente natural. 
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  A maioria das UCs não possuem dados de monitoramento da 

qualidade ambiental, nem definição de indicadores e índices, nem rotina de coleta e 

processamento de dados e suporte científico. 

  Em 60% das UCs há registros de conflitos com a comunidade no 

entorno dos limites da área protegida, bem como com proprietários confrontantes. 

  60% das UCs não possuem georreferenciamento de seus limites. 

  Em apenas 01 UC há o controle de entrada dos visitantes, bem como a 

cobrança de ingressos para a visitação. Em todas as UCs há precariedade de 

informações sobre trilhas e rotas internas para orientação do visitante. 70% das UCs 

recebem visitas de pesquisadores e alunos de escolas e universidades. Nos últimos 

cinco anos houve 45 pedidos formais para realização de pesquisa. E em 52% das 

UCs não há a prática de qualquer esporte pela comunidade, as que possuem  
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