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RESUMO

Trata-se da Dissertação do programa de Pós-Graduação em Direito da Escola Superior Dom
Helder Câmara e tem por objetivo efetuar a análise da situação socioambiental na área do
Parque Estadual do Biribiri, unidade de conservação de proteção integral, área que ainda não
passou pelo processo de regularização fundiária e demais ações necessárias a dar efetividade à
unidade de conservação. A ausência dessas medidas necessárias ao pleno cumprimento dos
preceitos de parque gera a indefinição da situação das famílias que vivem na área do parque.
Com o intuito de entender este problema relativo à relação socioambiental entre famílias
afetadas pela criação do parque e as regras da plena proteção ambiental dos bens ambientais
da unidade de conservação Parque Estadual do Biribiri é que se buscou entender os preceitos
e elementos que envolvem os espaços territoriais especialmente protegidos, as unidades de
conservação, os parques, e, por fim, a unidade de conservação em questão e os resultados
quantitativos das entrevistas realizadas, por amostragem, com a população proprietária e
posseira da área do parque e com os servidores responsáveis pela administração da unidade de
conservação. Buscou-se identificar os fatores que entravam a agilidade no cumprimento do
processo de efetivação da unidade de Conservação, cumprimento dos direitos das famílias
afetadas, a real destinação e uso do solo, onde o mesmo não pode ser resguardado
integralmente com vistas à preservação e conservação, já que a intervenção dos reais
proprietários e posseiros ainda existe. A partir dos objetivos do estudo buscou-se permear o
caráter descritivo com abordagem quantitativa e qualitativa por meio da revisão bibliográfica
e a pesquisa de campo. O aprofundamento dos estudos sobre o caso podem trazer maiores
informações sobre o problema da relação homem-natureza-preservação ambiental, com vistas
à sensibilização dos órgãos responsáveis por dar efetividade na resolução dos problemas
afetos ao caso local e que não difere dos diversos casos semelhantes existentes no Estado de
Minas Gerais e pelo Brasil, sobre a não efetividade e plenitude das unidades de conservação
já criadas.
Palavras-chave: Espaços Territoriais Especialmente Protegidos; Unidades de Conservação;
Parque Estadual do Biribiri; Regularização Fundiária; Problemas Socioambientais.
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ABSTRACT

This Post Graduate Program Dissertation in Law of The School Dom Helder Camara aims to
analyze the social and environmental situation of the Biribiri State Park area, whole protected
unit area, that has not yet undergone to the land property regularization process and other
actions necessary to give effect to the protected area. The lack of such necessary measures to
fully comply with the precepts of the park leads to a situation of insecurity for the families
living in the park area. To understand this problem on the environmental relationship between
families affected by the creation of the park and to the principles of full protection of the
environmental assets conservation unit Biribiri State Park, there was a sought to understand
the principles and elements involving protected territorial spaces, protected areas, parks, and
finally the protected area above mentioned and the quantitative results of the interviews
conducted by sampling with local land owners population and squatters from the park area
and the servers responsible for administration and conservation of the unit seeking to identify
the factors that hinder the speed in compliance with the effective process of unit conservation,
fulfilling the rights of affected families, the actual allocation and land use, where it cannot be
fully safeguarded in order to preserve and conserve, since the intervention of the real owners
and squatters still exists. From this study's goals, there was an attempt to permeate the
descriptive character with quantitative and qualitative approach through literature review and
field research. Studies deepening on the case may convey more information on the problem of
environmental man-nature-preservation relationship, aiming to raise awareness of the
institutes responsible for solving the problems linked to the case and that is not different from
many existing similar cases in Minas Gerais and Brazil concerning the non effectiveness and
completeness of protected areas already created.

Keywords: Especially Protected Territorial Areas; Conservation Units; Biribiri State Park;
Regularization; Social and environmental problems.
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1 INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1988 trouxe em seu texto, por meio do artigo 225,
determinações de proteção do meio ambiente para as presentes e futuras gerações e ainda,
dentre tantas determinações de ordem ambiental, trouxe em seu § 1º, III, preceitos de proteção
aos espaços territoriais especialmente protegidos, onde mais tarde a Lei n. 9.985/2000
instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação e, por sua vez, o Decreto n.
4.340/2002 regulamentou em partes a Lei n. 9.985/2000.
Tais dispositivos além de trazerem as determinações para a instituição de espaços a
serem especialmente protegidos originaram os ditames sobre as mais diversas categorias de
unidades de Conservação, inclusive com o fomento a uma série de ações para a criação de
unidades de conservação em todo o território nacional, tanto em nível federal, estadual e
municipal, apesar de muitas delas terem sido criadas, antes do advento da atual carta
constitucional.
O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – Lei n. 9.985 de 18
de julho de 2000 enfatiza vários fatores que devem ser levados em conta para que uma área
seja passível de proteção, no entanto, a mesma lei considera a população afetada que, em
determinados casos, muito contribuiu para a manutenção dos atributos existentes naquele
espaço físico, mas também, em outros casos, a presença humana foi nefasta para o ambiente
trazendo a extinção de espécies da flora e fauna.
No Estado de Minas Gerais, a Unidade de Conservação de Proteção Integral Parque
Estadual do Biribiri foi criada pelo Decreto Estadual n. 39.909, de 22 de setembro de 1998,
com um total de 16.998,66 hectares de área, situado na Serra do Espinhaço e está localizada
totalmente na cidade de Diamantina que é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional e reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco.
Apesar de passados 16 (dezesseis) anos da criação do Parque Estadual do Biribiri. o
mesmo não cumpre na íntegra com todos os ditames relativos à categoria parque e que, por
ser de proteção integral, os moradores da área do parque, num total de 30 (trinta) famílias,
deveriam ter sido retirados e indenizados, por meio do processo de regularização fundiária,
processo esse não ocorrido até a presente data, acarretando problemas de ordem
socioambiental, dentre outros, e que não poderão ser exauridos nesse trabalho, dada sua
complexidade.
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Esta pesquisa tem como pergunta fundamental sobre qual a situação socioambiental
das famílias afetadas pela criação da unidade conservação Parque Estadual do Biribiri em
Diamantina? Para responder a essa pergunta, outras se fizeram necessárias, dentre elas: Quais
os principais fatores que entravam a agilidade no cumprimento de todo o procedimento de
efetivação da Unidade de Conservação e o cumprimento dos direitos das famílias afetadas?
Qual a real destinação e uso do solo, pois o mesmo não pode ser resguardado integralmente
com vistas à preservação e conservação, já que a intervenção dos reais proprietários e
posseiros ainda existe, apesar das restrições.
O objetivo dessa pesquisa é buscar entender junto às famílias, por meio de
entrevistas, por amostragem, com questões baseadas nas garantias determinadas no SNUC e
regulamentadas pelo Decreto n. 4.340/2002, para as famílias ou pessoas moradoras na área de
proteção integral PEB, como estava colocada a situação das famílias moradoras da área antes
e após a criação do Parque. Objetiva também aferir se, ao longo dos 16 anos de criação do
PEB, a população que reside na área contribuiu para a preservação da Unidade de
Conservação; Verificar quais fatores contribuem para a perpetuação da ausência de medidas
que visem ao encerramento de todo o processo de criação, instalação, efetivação e o pleno
funcionamento do PEB.
Esta pesquisa foi sistematizada em quatro capítulos: No primeiro, abordou-se um
apanhado histórico dos espaços territoriais especialmente protegidos, demonstrando os
principais elementos Históricos de ordem Internacional e Nacional; a proteção de espaços
naturais na Constituição Federal de 1988; a definição de espaços territoriais especialmente
protegidos; o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC; e, por fim,
o posicionamento de conservacionistas versus socioambientalistas sobre a temática.
No segundo, abordaram-se as unidades de conservação, apontando sua definição,
instituição e suas categorias. Sustenta-se que a instituição de espaços territoriais necessários à
preservação precisam, necessariamente, passar pela identificação e classificação sobre qual
categoria haverá harmonização com o bioma e todos os seus atributos a serem elevados à
categoria de proteção determinando assim o tipo de unidade de conservação a ser criada.
No terceiro capítulo a Unidade de Proteção Integral – Parque, suas especificidades,
regramentos estabelecidos na Lei n. 9.985/2000; a problemática envolvendo a população
afetada e residente na área de parques, bem como a questão da desapropriação e indenização
da população atingida.
No quarto capítulo, analisaram-se os dados coletados por meio de entrevista aos
moradores no Parque Estadual do Biribiri em Diamantina/MG. A análise dos dados se ateve
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aos quantitativos dos grupos familiares antes e após a criação do PEB, bem como aos
posicionamentos dos servidores da administração. Neste capítulo, buscou-se traçar um perfil
dos entrevistados e do grupo familiar dos mesmos, e, para além disso, questões de outra
ordem como: a Economia e a subsistência familiar, a participação no processo de criação do
PEB, a garantia de direitos, a integração no processo de criação do PEB e sua concepção de
parque.
Diante do estado de indecisão sobre a efetivação da Unidade de Conservação, no que
diz respeito à regularização fundiária, busca-se aferir a real destinação e uso do solo, pois ele
não pode ser resguardado integralmente com vistas à preservação e conservação, já que a
intervenção dos reais proprietários ainda existe, apesar das restrições. Esse quadro colocado
no Parque Estadual do Biribiri apresenta-se de forma local, mas não difere muito da realidade
de outras Unidades de Conservação Municipais, Estaduais e Federais existentes em nosso
território, onde muitas unidades de conservação não saíram do papel.
Justifica-se também por oportuno aprofundar os estudos sobre as consequências da
ausência de ações para resolver a questão relativa à efetivação da Unidade de Conservação
PEB e a situação socioambiental da população afetada pela criação da mesma, como forma de
trazer maiores dados sobre o problema social que afeta a população envolvida, com vistas à
sensibilização dos órgãos responsáveis por envidar esforços para dar efetividade na resolução
dos problemas afetos ao caso local, mas que se estende por todo o Estado de Minas Gerais e
pelo Brasil.
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2 ESPAÇOS TERRITORIAIS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS

As preocupações com o desaparecimento de espécies da fauna e da flora no planeta,
pela ação negativa do homem, têm provocado nele próprio a reflexão e o despertar da
consciência a respeito da necessidade de preservação da natureza, influenciando no
surgimento de ações, a nível internacional e local, como forma de tentar uniformizar as
referidas ações de proteção.
Dentre os inúmeros países, imbuídos do ideal de garantir que as presentes e futuras
gerações possam ter à disposição remanescentes intocados dos diversos biomas, bem como
possibilitando a reconstituição daqueles que de alguma forma sofreram interferência humana,
mas, ainda, passíveis de regeneração da flora característica, já que em muitos casos diversas
espécies da fauna, que são característica de algumas regiões, foram extintas.
Ao longo da história, o homem tem envidado esforços para sistematizar a
preservação das matas e florestas que guardam uma diversidade enorme da flora e fauna,
mesmo que por outro lado tenha sido o grande causador da perda de espécies e o grande
responsável pelos impactos e devastação de quantidade significativa de diversos biomas.
Por meio de uma visão antropocêntrica, os homens, ao longo de toda a terra, têm
refletido e procurado sistematizar medidas de forma global mas, que, na realidade, são
efetivadas localmente, na tentativa de reversão da degradação e dos consequentes impactos ao
meio ambiente.
Essas medidas vão ao encontro do anseio de resguardar espécies e atributos naturais
existentes nos mais diversos países. Então criou-se a concepção de preservação de espaços
naturais a serem especialmente protegidos, por meio de um arcabouço de leis e regras de
preservação, adotados pelos países signatários dos diversos encontros internacionais, tendo
como intuito estabelecer uniformidade de diretrizes e regras para a preservação da natureza.
Como resultado, há uma gama de possibilidades de unidades de conservação a serem
criadas, com os mais diversos tipos e categorias, entre as quais encontra-se a Unidade de
Conservação da categoria Parque, sendo o Parque Estadual do Biribiri – PEB – a unidade de
conservação escolhida para o desenvolvimento da pesquisa quantitativa e qualitativa que
permeia esse trabalho.
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2.1 Elementos Históricos de ordem Internacional e Nacional

A preservação de espaços contendo certos atributos naturais é atividade já
desenvolvida há muito tempo e bastante difundida em todos os continentes. Segundo
MILARÉ (2014, p. 182), “[...] motivada principalmente por razões socioculturais”.
A proteção de áreas naturais no ocidente remonta ao período da Idade Média, até
meados do século XIX, com uma visão totalmente “[...] elitista ou utilitarista da conservação
das áreas, sem que houvesse preocupação direta com a Natureza”. (MILARÉ, 2014, p. 182)
Para Milano:
com o objetivo de proteção de recursos da fauna silvestre e seus habitats para o
exercício de caça pela realeza e aristocracia rural. Mas, também outras medidas para
proteção de áreas naturais foram tomadas em vários países europeus até metade do
século XIX, todavia, sempre fundamentadas na utilização da natureza por parcela da
população podendo estar relacionada ao suprimento de madeira, de frutos ou
essências silvestres, de água ou de outros produtos. (MILANO, 2001, p. 6)

A necessidade de espaço de recreação para os trabalhadores, após o advento da
revolução industrial, é que alterou o motivo e também o público frequentador dos espaços
protegidos, haja vista a necessidade de ar livre para os trabalhadores da época.
Foi somente com a criação do Parque Nacional de Yellowstone no ano de 1872, nos
Estados Unidos, pelo Congresso Americano que se passou a ter a noção de área natural.
Motivados pela beleza cênica do local e considerando que inúmeros outros locais
com beleza semelhantes haviam sucumbido ao processo exploratório corrente, os
pioneiros julgaram justo preservar a área para que as gerações futuras também
pudessem desfrutar de tais maravilhas. (MILANO, 2001, p. 7)

Antônio Herman Benjamin bem argumenta sobre a grande importância e os
diferentes momentos da história sobre a proteção de espaços naturais e o que representou a
criação do Parque Nacional de Yellowstone, afirmando que:
Se é certo que podemos enxergar nos bosques sagrados e nas reservas reais de caça
da antiguidade os precedentes longínquos das atuais áreas protegidas, só no Século
XIX, a partir do exemplo inicial dos Estados Unidos (Yellowstone National Park,
nas Montanhas Rochosas, em 01.03.1872), é que os primeiros e genuínos Parques
Nacionais e Estaduais, precursores do nosso modelo de Unidades de Conservação,
foram estabelecidos em várias partes do globo (por exemplo, o Kruger National
Park, na África do Sul, é de 1898), em resposta à pressão do nascente movimento
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conservacionista, que, naquela época, limitava seus esforços à defesa de locais de
natureza exuberante. (BENJAMIN, 2001, p. 284)

A medida de criação do Parque Nacional de Yellowstone, com o objetivo de proteger
os espaços contra interferências ou exploração, bem como, salvaguardar recursos naturais,
serviu de inspiração para que outros países também criassem seus parques e várias outras
áreas protegidas, entre eles “[...] o Canadá, em 1885, Nova Zelândia, em 1894, Austrália,
África do Sul e México, em 1898, Argentina, em 1903, Chile, em 1926, Equador em 1934 e,
juntamente com a Venezuela, o Brasil, em 1937.” (MILANO, 2001, p. 7).
A criação de inúmeros parques, de acordo com critérios estabelecidos pelos próprios
países que assim os criaram e sem uma padronização para o manejo e complexidade, levou a
realização em Londres, no ano de 1933, de uma convenção sobre o estabelecimento de um
conceito básico para parque nacional (MILANO, 2001, p. 7). O encontro teve a denominação
de Convenção para a Preservação da Fauna e da Flora em seu Estado Natural.
Em Washington, no ano de 1940, foi realizada a convenção para tratar sobre a
Proteção da Flora, da Fauna e das Belezas Cênicas Naturais dos Países da América, que ficou
conhecida como “Convenção Panamericana” (MACIEL, 2011). Foram definidos os conceitos
de Parques Nacionais, Reserva Nacional, Monumentos Nacionais e Reservas de Regiões
Virgens, proteção às aves migratórias e de espécies ameaçadas de extinção, bem como
importação, exportação e trânsito de espécies protegidas da flora e da fauna. (MAGALHÃES,
1998)
A UNESCO juntamente com o governo francês organizou um congresso com o
objetivo de promover ações com bases científicas para a promoção das medidas de atitudes de
proteção, onde fora fundada a União Internacional para a Proteção da Natureza – UICN,
desempenhando papel fundamental no processo de definição, assessoramento, planejamento e
manejo das áreas a serem protegidas.
E assim realizou-se na cidade de Seatle (EUA), em 1962 a 1ª Conferência Mundial
sobre Parques Nacionais, onde foram trabalhados e aprofundados os conceitos e critérios para
as atividades desenvolvidas em áreas protegidas, estabelecendo recomendações aos países
participantes sobre políticas conservacionistas. Tais recomendações foram incorporadas, no
Brasil, nos conceitos de Parque Nacional, Reserva Biológica, Floresta Nacional e Parque de
Caça, previstos pelo Código Florestal em 1965 e pela Lei de Proteção à Fauna em 1967.
Outras Conferências, para tratar sobre o tema, foram realizadas posteriormente, onde
Milano destaca as de maior importância e os temas abordados:
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Novas questões relativas à conceituação de Parques Nacionais foram tratadas na 10ª
Assembléia Geral da UICN, realizada em 1969, na Índia, enquanto a 2ª Conferência
Mundial sobre Parques Nacionais, realizada em 1972, em Yellowstone, Estados
Unidos, teve como enfoque básico a necessidade de ampliação do número de áreas
naturais protegidas no mundo, incluindo-se ecossistemas marinhos, insulares,
polares e florestas tropicais. O 3º Congresso Mundial de Parques Nacionais, em
Bali, Indonésia, enfatizou que as áreas naturais protegidas representavam uma
contribuição indispensável à conservação dos elementos vivos e ao
desenvolvimento; já o 4º Congresso Mundial de Parques Nacionais e Áreas
Protegidas, realizado em 1992, em Caracas, Venezuela, mostrou que, embora o
número de áreas protegidas no mundo estivesse crescendo, a maioria delas ainda
necessitava ser devidamente implantada e mantida. (MILANO, 2001, p. 8)

Os resultados desses encontros foram o aperfeiçoamento do conceito de áreas
protegidas, preservação das belezas cênicas, ambientes históricos para gerações futuras,
proteção dos recursos hídricos, manejo de recursos naturais, desenvolvimento de pesquisas
científicas, manutenção do equilíbrio climático e ecológico e a preservação de recursos
genéticos e da biodiversidade como um todo.
Foram criados diversos tipos de unidades de conservação com manejo distinto,
surgindo assim:
[...] o conceito de sistema de unidades de conservação, sendo este entendido como o
conjunto organizado de áreas naturais protegidas na forma de unidades de
conservação que, planejado, manejado e administrado como um todo, é capaz de
viabilizar os objetivos nacionais de conservação. (MILANO, 2001, p. 9)

O processo evolutivo de espaços especialmente protegidos no Brasil acompanhou o
internacional, mas com algumas especificidades e peculiaridades em dados momentos da
história. Nos períodos colonial e imperial existiam no Brasil normas que determinavam e
restringiam a exploração de recursos naturais.
A Coroa Portuguesa possuía o monopólio para a exploração do Pau-Brasil e, por
consequência dessa, deu-se a devastação das florestas brasileiras para a implantação de pastos
e lavouras (WAINER, 1999, p. 19-21).
Após a criação do Parque Nacional de Yellowstone em março de 1872 e a teoria
conservacionista, os pensadores brasileiros sofreram tal influência, como bem observa
Maraluce Maria Custódio.
Tal movimento, como todas as inovações trazidas pelos EUA, à época, influenciou
os pensadores brasileiros e, em 1876, André Rebouças propõe a ideia de criação de
parques nacionais ao estilo americano. Por parte do governo, além do serviço
florestal – que posteriormente teve sua função deturpada para a questão do eucalipto
– tem-se a criação, pelo Marechal Hermes da Fonseca, de uma reserva florestal no
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Acre e, ao que parece, em parte do Amazonas, que nunca saiu do papel, mas
posteriormente, já na década de 80 do século XX, Paulo Nogueira Neto, então
secretário federal de meio ambiente, tornou-o estação ecológica do Rio Acre.
(CUSTÓDIO, 2013)

Na República velha e até 1930 o Poder Público manteve-se praticamente inerte sobre
a destruição das florestas nativas, apenas em 1921 foi criado o Serviço Florestal, tendo pouco
efeito prático (MACIEL, 2011).
Na década de “trinta”, marcada pelo surgimento de um Estado brasileiro novo e
voltado para a construção dos “interesses nacionais” (WAINER, 1999, p. 63), foram criadas
leis de proteção de determinados e estratégicos recursos naturais, sendo eles o Código de
Águas, o Código de Minas e o Código Florestal.
O Código Florestal é a primeira legislação sobre os recursos florestais. Marcela
Albuquerque Maciel aborda:
O Código Florestal de 1934 (Decreto-lei 23.793/34) foi, assim, o primeiro diploma
legal brasileiro a tratar de forma um pouco mais sistêmica os recursos florestais,
conceituando pela primeira vez os parques nacionais, florestas nacionais, florestas
protetoras e áreas de preservação permanente.
(...)
Os parques nacionais foram definidos pelo Código Florestal de 1934 como florestas
remanescentes de domínio público, onde era proibida qualquer atividade contra a
flora e a fauna. Já as florestas nacionais eram chamadas de florestas de rendimento,
sendo suscetíveis de exploração econômica. E as florestas protetoras eram
consideradas as florestas remanescentes em propriedade privada, sendo de
preservação perene. (MACIEL, 2011)

As regras estabelecidas no primeiro Código Florestal não foram suficientes para
propiciar a preservação das florestas primárias, segundo Marcela A. Maciel pode-se
[...] considerar que o próprio Código chegou a induzir os proprietários a destruir as
chamadas florestas primitivas, ditas heterogêneas, para transformá-las em
homogêneas, o que geralmente era feito com a introdução de espécies exóticas de
grande rendimento como o eucalipto. (MACIEL, 2011)

No ano de 1934 fora realizada a I Conferência Brasileira para a Proteção da
Natureza, na cidade do Rio de Janeiro (MAGALHÃES, 1998). Na década seguinte, o Brasil
participou da Convenção para a Proteção da Flora, Fauna e das Belezas Cênicas Naturais dos
Países da América, na cidade de Washinton, no ano de 1940, evento denominado:
“Convenção Panamericana”, onde o Congresso Nacional Brasileiro editou o Decreto
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Legislativo n. 3 em 1948, aprovando tal Convenção, passando o texto a fazer parte do
ordenamento jurídico brasileiro.
No ano de 1937, fora criado o primeiro Parque Nacional brasileiro, o do Itatiaia, por
meio do Decreto-lei n. 1.713, de 14 de junho de 1937. Em 1939, foram criados mais dois
parques, o Parque Nacional do Iguaçu e o Parque Nacional da Serra dos Ausentes. Todos os
Parques estavam vinculados ao conceito de monumentos públicos naturais, com vistas à
preservação de porção do território que tivesse valor científico e estético.
A aprovação das disposições da Convenção de Washington no ordenamento pátrio
não foi suficiente para inverter o rumo da destruição dos recursos florestais no Brasil.
Situação essa que se deve:
[...] à demora na regulamentação do chamado Fundo Florestal – instituído em 1934,
mas concretizado em 1961 –, que deveria gerar recursos para a criação e
implantação dos parques e florestas nacionais e a desapropriação das áreas que
fossem necessárias. (MACIEL, 2011)

Em 1965 fora editado um novo Código Florestal, com vistas a reverter o quadro de
devastação e a ineficiência do código anterior, trazendo mudanças sobre as unidades de
conservação, visto que “foi a divisão conceitual entre as unidades que não permitiam a
exploração direta dos seus recursos naturais, que passaram a se chamar restritivas ou de uso
indireto – dentre as quais os parques nacionais”. (MACIEL, 2011)
Com propriedade, Maurício Mercadante aborda sobre os processos de criação das
unidades de conservação:
Até a década de 1960, a criação de unidades de conservação – UCs –, no Brasil
(Parques Nacionais, Florestas Nacionais e Reservas Florestais), não obedeceu a
nenhum planejamento mais abrangente. As UCs foram estabelecidas por razões
estéticas ou devido a circunstâncias políticas favoráveis. (MERCADANTE, 2001, p.
190)

Foi instituída a Política Nacional do Meio Ambiente, no ano de 1981, por meio da
Lei n. 6.938/81, com o estabelecimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente – Sisnama,
como um conjunto articulado de várias esferas do Poder Público da União, dos Estados e dos
Municípios, responsáveis pela proteção do meio ambiente, sob a coordenação e direção do
Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama.
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A Carta Magna Brasileira de 1988 trouxe capítulo próprio disciplinando sobre a
proteção ambiental e de forma contundente a obrigatoriedade de criação de “espaços
territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos”
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações.
(...)
§ 1º – Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
(...)
III – definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão
permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a
integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; (BRASIL, 1988)

Anteriormente à Constituição Federal de 1988 não havia o disciplinamento da
proteção ao Meio ambiente, já que a proteção aos espaços naturais com atributos
imprescindíveis de amparo ficava a cargo da legislação ordinária, pois as constituições
anteriores não abordavam sobre a proteção com a visão que a constituição vigente dá.
Com o objetivo de unificar a política ambiental brasileira e a instituição de um
sistema de administração das unidades de conservação criou-se o Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente – Ibama, conforme Marcela A. Maciel afirma:
Em 1989 foi criado o IBAMA – Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis, na tentativa de unificar a política ambiental
brasileira, principalmente quanto à administração das unidades de conservação. Em
2007, com a criação de uma nova Autarquia, o Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade, a gestão das Unidades de Conservação deixou de
ser competência do IBAMA. (MACIEL, 2011)

A publicação da Lei n. 9.985, de 18 de julho de 2000, criou o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, como forma de regulamentar o artigo 225, §
1°, incisos I, II, III e IV, da Constituição Federal de 1988. E em 2002, por meio do Decreto n.
4.340, de 22 de agosto, foram regulamentados alguns artigos da Lei de SNUC.
A Lei n. 9.985/2000 foi criada com o objetivo de instituir um sistema legal com
abrangência para todo o território nacional de forma articulada e correlacionada sobre os
espaços a serem especialmente protegidos. A regulamentação da Lei de SNUC foi efetuada,
sobre terminados aspectos, pelo Decreto n. 4.340, de 22 de agosto de 2002 que regulamenta
os artigos 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 36, 41, 42, 47, 48 e 55 da Lei n. 9.985, de 18 de julho
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de 2000, bem como os artigos 15, 17, 18 e 20, no que concerne aos conselhos das unidades de
conservação da lei.
A efetiva implementação da sistematização das áreas protegidas pelo direito
ambiental no Brasil ainda não se cristalizou. A própria disciplina normativa do SNUC,
igualmente, ainda não se encontra perfeita e acabada, onde o artigo 46 do Decreto n.
4.340/2002, afirma que
Cada categoria de unidade de conservação integrante do SNUC será objeto de
regulamento específico. Parágrafo único. O Ministério do Meio Ambiente deverá
propor regulamentação de cada categoria de unidade de conservação, ouvidos os
órgãos executores. (BRASIL, 2002)

A regulamentação abordada pelo Decreto n. 4.340/2002 versou sobre os aspectos
legais para a criação de unidades, gestão compartilhada com Organizações da Sociedade Civil
de Interesse Público – OSCIPs, sobre: a exploração de bens e serviços, a compensação por
significativo impacto ambiental, o reassentamento de populações tradicionais, a análise e
reavaliação de unidades de conservação não contempladas na lei, bem como as reservas da
biosfera.

2.2 A proteção de espaços naturais na Constituição Federal de 1988

A Constituição Federal de 1988 trouxe um tratamento mais eficaz à proteção das
áreas servidas de atributos naturais de fauna e de flora, minimizando assim os problemas
relativos a impactos desses espaços, mas isso não significa que outros impasses não surgissem
a partir daí.
O modelo de colonização do Brasil, com característica exploratória predatória,
deixou e ainda traz resquícios na postura e comportamento do homem para com o meio
ambiente, mais especificamente para com a flora brasileira, na medida em que se desmatava
para retirar a madeira nobre, desmatava-se também para o cultivo de monoculturas e criação
de gado, bem como a necessidade de exploração e povoamentos do território.
No povoamento do território brasileiro, com especialidade predatória, milhares de
espécies da flora e da fauna Brasileira deixaram de ser identificadas e que, apesar de terem se
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passado mais de quinhentos anos de colonização, as práticas de exploração, até mesmo
devastadora, persistem em todo o território.
Constituições anteriores à atual não se referiam à proteção do meio ambiente,
deixando assim a desejar a proteção contundente à flora, como bem aborda Maurício Boratto
Viana.
A análise das sete Constituições brasileiras ao longo de nossa história demonstra
uma evolução mais significativa na tutela jurídica das florestas nacionais somente na
versão atual. As primeiras Cartas, ainda no século XIX, simplesmente não trataram
do assunto, enquanto que as que lhes seguiram, já no século XX, apenas definiram a
competência para legislar sobre elas. (VIANA, 2004, p. 7)

A proteção ao meio ambiente é tratada no Capítulo VI, na Constituição Federal de
1988, que corresponde ao artigo 225, no caput há a norma-princípio, enunciativa do direito ao
meio ambiente equilibrado, elevado a direito fundamental (COSTA, 2010, p. 63) do homem.
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações. (BRASIL, 1988)

Os preceitos do art. 225 da Carta Magna, no sentido de considerar o meio ambiente
que se quer proteger como sendo o ecologicamente equilibrado, implicam na lógica do dever
de proteção à diversidade biológica, haja vista ser a variedade genética, de espécies e de
ecossistemas responsável por atuar e influenciar nas interações que asseguram a manutenção
das condições ambientais e que propiciam o desenvolvimento de uma sadia qualidade de vida.
A Constituição Federal, no art. 225, ao definir o direito de todos “ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado consolida o direito de terceira geração, alicerçado na fraternidade
ou na solidariedade” (BENJAMIN, 2011, 123) como direito fundamental de todos.
Isso porque o § 1° do art. 225 – que define o direito fundamental ao meio ambiente
na ordem constitucional brasileira – posiciona o dever atribuído ao Poder Público
(de definir espaços territoriais sob proteção especial ao longo de todas as unidades
da Federação) como um dos instrumentos de que dispõe não apenas para
manutenção das condições de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Tratase, sobretudo, de instrumento para a concretização do próprio direito fundamental ao
meio ambiente, direito intergeracional de usufruto de estados ecológicos essenciais.
(FERREIRA, 2011, p. 300 -301)
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Para a efetividade desse direito, a Constituição, além de impor de forma genérica o
dever, tanto para a coletividade quanto para o Poder Público, de preservar o meio ambiente,
especificou alguns deveres a este último, relacionados à criação de espaços de proteção aos
ecossistemas.
A Constituição institui deveres, os quais não existem sem a coerção do Direito.
Proteção dos ecossistemas, do patrimônio genético através de uma definição
normativa de espaços e seus componentes a serem protegidos são imposições
expostas na CF, art. 225, § 1°, que fala da proteção a ecossistemas (I), Preservação
de patrimônio genético e fiscalização das entidades de pesquisa e da manipulação de
material genético (II), criação normativa de espaços e seus componentes a serem
protegidos (III), proteção da fauna e da flora (VII).
A partir das diretrizes enunciadas pela Constituição, a Lei n° 9.985/2000 desenvolve
mandamentos orientados das ações do Poder Público. (DERANI, 2001, p. 236)

As criações de espaços a serem especialmente protegidos no território nacional
advêm da obrigatoriedade descrita no § 1° e no inciso III do artigo 225 que preceitua:
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
(...)
III – definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão
permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a
integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; (BRASIL, 1988)

A preservação dos espaços possuidores de atributos considerados passíveis de
proteção propicia o cumprimento do princípio basilar de cuidado com as presentes e as futuras
gerações, permitindo que elas tenham, no tempo que está por vir, o direito de ter espécies da
flora e da fauna brasileira resguardos, inclusive, do próprio homem.

2.3 Definição de espaços territoriais especialmente protegidos

A terminologia “espaços territoriais (...) especialmente protegidos” foi trazida pela
Constituição Federal de 1988 como referência as áreas sob regime especial de administração e
com o intuito de proteger espaços compostos de atributos ambientais passíveis de proteção ou
com potencial para tanto.
A Lei n. 9.985, de 18 de julho que institui o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza – SNUC – veio regulamentando, não só, o § 1º e inciso III do artigo
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225, mas também os incisos I, II e VII, da Constituição Federal, na medida em que dita regras
para a preservação dos espaços naturais.
Édis Milaré argumenta neste sentido e frisa a relevância das Leis e decretos que
disciplinaram e regulamentaram a proteção aos espaços territoriais especialmente protegidos,
quando afirma que o legislador, assimilando a nova terminologia de espaços territoriais
especialmente protegidos, deu nova redação ao art. 9°, VI, da Lei n. 6.938/1981, com a
referida terminologia. (MILARÉ, 2014, p.182)
Posteriormente, no novo regulamento da Lei 6.938/1981 – o Decreto n. 99.274/1990,
foi ele tratado sob a denominação de unidades de conservação pelo art. 1.°, II. E consagrando,
em definitivo, a expressão “Unidade de Conservação” para designar “espaço territorial
especialmente protegido”, a Lei n. 9.985/2000, ao regulamentar o art. 225, §1°, III, da CF, não
fez qualquer referência a outras áreas. (MILARÉ, 2014, p.182)
A Lei n. 9.985/2000, “ao regulamentar o art. 225, § 1°, III da CF, não fez qualquer
referência a outras áreas” (MILARÉ, 2014, p. 182), mas ao trazer a terminologia “unidade de
conservação” para designar “espaços territoriais especialmente protegidos”, trouxe a
discussão entre os estudiosos e doutrinadores sobre o fato de considerarem unidade de
conservação uma das espécies e espaços territoriais especialmente protegidos gênero.
Sobre as divergências acerca da determinação doutrinária de gênero e espécie entre
“unidade de conservação” e “espaços territoriais especialmente protegidos”, José Afonso da
Silva afirma que “Nem todo Espaço Territorial Especialmente Protegido se confunde com
Unidades de Conservação, mas estas são também Espaços Especialmente Protegidos.”
(SILVA, 2004, p. 230)
Afirma ainda o autor que “Não é fácil, porém, diante da legislação em vigor, dizer
quando é que um Espaço Territorial Especialmente Protegido deve ser considerado Unidade
de Conservação” (SILVA, 2004, p. 230). A mudança de Espaço Territorial para Unidade de
Conservação, quando é assim declarado expressamente para lhe atribuir regime jurídico com
característica mais restritiva.
Como bem assevera Milaré, o intuito do legislador foi o de sistematizar a proteção à
diversidade biológica através do estabelecimento de categorias de manejo destinadas à
conservação e quando regulamentou o art. 225, §1°, e, principalmente, o seu inciso III,
instituiu e consolidou o SNUC, “estabelecendo regras gerais para se atingir os objetivos
constitucionais de conservação previstos nos incisos I, II e VII do referido art. 225” da
Constituição Federal do Brasil. (MILARÉ, 2014, p. 182)
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Milaré destaca o conceito de espaços territoriais em stricto sensu se referindo às
unidades típicas da Lei de SNUC, sendo elas as Unidades de Proteção Integral e as Unidades
de Uso Sustentável.
[...] apenas as Unidades de Conservação típicas, isto é, previstas expressamente na
Lei 9.985/200, e por igual, aquelas áreas que, embora não expressamente arroladas,
apresentam características que se amoldam ao conceito enunciado no art. 2°, I, da
referida Lei 9.985/2000, que seriam então chamadas de Unidades de Conservação.
(MILARÉ, 2014, p. 184)

Já em sentido amplo (lato sensu) os espaços territoriais especialmente protegidos são
abrangidos pelas demais áreas protegidas. Milaré aborda que:
Por outro lado, constituiriam espaços territoriais especialmente protegidos, em
sentido amplo (lato sensu), as demais áreas protegidas, como, por exemplo, as Áreas
de Preservação Permanente, as Reservas Florestais Legais e as Áreas de Uso
Restrito (disciplinadas pela Lei 12.651/2012 – Código Florestal), e as Áreas de
Proteção Especial (previstas na Lei 6.766/1979 – Parcelamento do Solo Urbano),
que tenham fundamentos e finalidades próprias e distintas das Unidades de
Conservação. (MILARÉ, 2014, p. 184) (Grifos nossos)

Tendo em vista e eficácia da norma constitucional instituidora dos espaços
territoriais especialmente protegidos é possível enquadrar algumas categorias de acordo com
as especificidades das leis infracontitucionais, sendo uma delas a Lei n. 9.985/2000.
A definição de espaços territoriais especialmente protegidos não foi trazido pelo
ordenamento jurídico, coube à doutrina fazê-lo, e José Afonso da Silva afirma que estes
espaços
[...] são áreas geográficas públicas ou privadas (porção do território nacional)
dotadas de atributos ambientais que requeiram sua sujeição, pela lei, a um regime
jurídico de interesse público que implique sua relativa imodificabilidade e sua
utilização sustentada, tendo em vista a preservação e proteção da integridade de
amostras de toda a diversidade de ecossistemas, a proteção ao processo evolutivo
das espécies, a preservação e proteção dos recursos naturais. (SILVA, 2004, p. 230)

Maria Luiza Machado Granziera destaca o fato de os espaços a serem protegidos
diferirem das demais áreas do Poder Público e destacam-se pelo interesse público envolvido
na proteção de espaços territoriais.
Os espaços territoriais especialmente protegidos consistem em porções do território
– nacional, estadual ou municipal – destacadas das demais áreas pelo Poder Público
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mediante lei ou decreto, com vistas à proteção de valores relacionados com o meio
ambiente. Em face do interesse público envolvido, relativo ao direito de todos ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado, esses espaços submetem-se a um regime
jurídico especial, de direito público, que impõe restrições ao uso do solo e dos outros
recursos naturais ali existentes. (GRANZIERA, 2014, p. 455)

No processo de “criação” das unidades de conservação por meio de regulamento
específico e próprio “há inúmeras ações do Poder Público, necessárias para garantir que a
proteção não ocorra apenas na burocracia (GRANZIERA, 2014, p. 455). A efetividade dos
espaços, assim considerados necessários de proteção, é fundamental para que todos os
atributos ali existentes sejam protegidos na íntegra.

2.4 Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC – Lei n. 9.985/2000 é,
reconhecidamente, um dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente. Possui em
seu bojo características de política nacional, apesar de prevalecer o aspecto de sistema e busca
dar sentido orgânico e ecossistêmico às áreas elevadas proteção como tal.
Por mais vastas e guardando peculiaridades, as unidades de conservação podem ser
consideradas isoladas e até mesmo autossuficientes. “Ao contrário, em sua essência última,
formam um complexo significativo do mundo natural a ser preservado, inobstante sua
separação geográfica em territórios distintos e distantes.” (MILARÉ, 2011, p. 929)
Sobre a sistematização Cristiane Derani salienta que:
Sem dúvida, a sistematização da apropriação de espaços, prevendo diferentes
modelos destinados a diferentes ambientes e contextos sociais, faz supor que o
Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC – seja um competente
instrumento de conservação de sistemas ecológicos, bancos genéticos e qualidade
ambiental. (DERANI, 2001, p. 233).

O Sistema Nacional das Unidades de Conservação da Natureza determina os
objetivos, diretrizes e a estrutura, bem como, estabelece critérios para a criação, implantação e
gestão das unidades de conservação.
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Cristiane Derani bem observa o fim de se criar espaços especialmente protegidos,
através da regulamentação da Lei n. 9.985/2000, como a busca da perpetuação da vida, em um
ambiente ecologicamente equilibrado.
Ao dispor sobre o conteúdo das unidades de conservação e ao criar uma rede
diversificada de espaços especialmente protegidos, a lei citada pretende oferecer
meios para a realização daquele fim último (letztbegründung) – ponto de ancoragem
da ação do Poder Público e da coletividade, que é o meio ambiente ecologicamente
equilibrado. ( DERANI, 2001, p. 233)

Sob essa premissa é que o Poder Público, tanto a União, quanto os Estados e os
Municípios, possuem a incumbência de proteger todos os espaços que reúnem atributos
impares e que em suas esferas de competência deverão dar efetividade à proteção.
Após o advento da Lei de SNUC é possível observar, através do gráfico abaixo, o
crescente número de unidades de conservação instituídas, principalmente pelo Poder Público
federal e estadual.

Gráfico 1. Expansão do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza desde a promulgação da
Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e a contribuição de cada esfera de governo no incremento dessa área.
Disponível em: <http://www.mma.gov.br/estruturas/240/_publicacao/240_publicacao06072011055602.pdf>.

O legislador ao instituir o SNUC inseriu em seu bojo elementos e informações
bastante esclarecedoras sobre o intuito da lei, descrevendo os objetivos, diretrizes e estrutura,
dentre outros dados.
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A adoção do modelo de áreas protegidas no Brasil, como instrumento de proteção da
natureza, é inerente aos preceitos da Constituição Federal de 1988, surgindo então o SNUC
com estrutura baseada em características, objetivos e instrumentos propícios à preservação de
áreas que são imperiosas de proteção.

2.4.1 Objetivos

O art. 4° da Lei n. 9.985/2000 institui os objetivos1 para a efetivação do Sistema
Nacional de Unidade de Conservação da Natureza, através de uma maior eficácia das
unidades de conservação e, desta forma, sejam planejadas e administradas, sob um regime de
integração com as demais unidades de conservação da mesma categoria existente no território
nacional, mas com o cumprimento de resguardo e proteção da biodiversidade.

2.4.2 Diretrizes

As diretrizes2 postas na Lei de SNUC são consideradas de vanguarda. Entre elas
estão colocadas as preocupações com a participação da sociedade civil nas diversas instâncias

1

Art. 4º O SNUC tem os seguintes objetivos:
I – contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no território nacional e nas
águas jurisdicionais;
II – proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional;
III – contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais;
IV – promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais;
V – promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de desenvolvimento;
VI – proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica;
VII – proteger as características relevantes de natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, arqueológica,
paleontológica e cultural;
VIII – proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos;
IX – recuperar ou restaurar ecossistemas degradados;
X – proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e monitoramento ambiental;
XI – valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica;
XII – favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a recreação em contato com a
natureza e o turismo ecológico;
XIII – proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e
valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e economicamente. (BRASIL, 2000)
2
Art. 5º O SNUC será regido por diretrizes que:
I – assegurem que no conjunto das unidades de conservação estejam representadas amostras significativas e
ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das águas
jurisdicionais, salvaguardando o patrimônio biológico existente;
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do sistema, inclusive no estabelecimento de políticas, bem como nos processos de criação e
gestão das unidades; com a integração das unidades nas políticas de administração de terras e
águas que as circundam; com a sustentabilidade econômica das unidades; e com a proteção do
mosaico composto por diversas unidades de conservação e os corredores ecológicos, entre
elas.

2.4.3 Estrutura

A estrutura3 descrita no artigo 6° da Lei n. 9.985/2000 está relacionada à gestão do
Sistema Nacional de Unidades de Conservação e há a descrição dos órgãos competentes, no
âmbito da Administração Pública para exercê-lo de uma forma macro.
II – assegurem os mecanismos e procedimentos necessários ao envolvimento da sociedade no estabelecimento e
na revisão da política nacional de unidades de conservação;
III – assegurem a participação efetiva das populações locais na criação, implantação e gestão das unidades de
conservação;
IV – busquem o apoio e a cooperação de organizações não-governamentais, de organizações privadas e pessoas
físicas para o desenvolvimento de estudos, pesquisas científicas, práticas de educação ambiental, atividades de
lazer e de turismo ecológico, monitoramento, manutenção e outras atividades de gestão das unidades de
conservação;
V – incentivem as populações locais e as organizações privadas a estabelecerem e administrarem unidades de
conservação dentro do sistema nacional;
VI – assegurem, nos casos possíveis, a sustentabilidade econômica das unidades de conservação;
VII – permitam o uso das unidades de conservação para a conservação in situ de populações das variantes
genéticas selvagens dos animais e plantas domesticados e recursos genéticos silvestres;
VIII – assegurem que o processo de criação e a gestão das unidades de conservação sejam feitos de forma
integrada com as políticas de administração das terras e águas circundantes, considerando as condições e
necessidades sociais e econômicas locais;
IX – considerem as condições e necessidades das populações locais no desenvolvimento e adaptação de métodos
e técnicas de uso sustentável dos recursos naturais;
X – garantam às populações tradicionais cuja subsistência dependa da utilização de recursos naturais existentes
no interior das unidades de conservação meios de subsistência alternativos ou a justa indenização pelos recursos
perdidos;
XI – garantam uma alocação adequada dos recursos financeiros necessários para que, uma vez criadas, as
unidades de conservação possam ser geridas de forma eficaz e atender aos seus objetivos;
XII – busquem conferir às unidades de conservação, nos casos possíveis e respeitadas as conveniências da
administração, autonomia administrativa e financeira; e
XIII – busquem proteger grandes áreas por meio de um conjunto integrado de unidades de conservação de
diferentes categorias, próximas ou contíguas, e suas respectivas zonas de amortecimento e corredores ecológicos,
integrando as diferentes atividades de preservação da natureza, uso sustentável dos recursos naturais e
restauração e recuperação dos ecossistemas. (BRASIL, 2000)
Art. 6º O SNUC será gerido pelos seguintes órgãos, com as respectivas atribuições:
I – Órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama, com as atribuições de
acompanhar a implementação do Sistema;
II – Órgão central: o Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de coordenar o Sistema; e
III – órgãos executores: o Instituto Chico Mendes e o Ibama, em caráter supletivo, os órgãos estaduais e
municipais, com a função de implementar o SNUC, subsidiar as propostas de criação e administrar as unidades
de conservação federais, estaduais e municipais, nas respectivas esferas de atuação.
3
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O Sistema de Unidades de Conservação do direito brasileiro atual visa a regulamentar o
uso e o aproveitamento de forma sustentáveis, de áreas protegidas, onde o o grau de uso ou
aproveitamento é definido pela aplicação do sistema de gestão traçado na Lei n. 9.985/2000.

2.5 As posições conservacionistas versus socioambientalistas quando da criação do
SNUC

No processo de elaboração da Lei n. 9.985/2000, dois grupos de ambientalistas se
destacaram pela pressão que exerceram, sendo eles os ambientalistas ou conservacionistas e
os socioambientalistas.
Para os conservacionistas a busca fundamental é conservar a natureza e as áreas tidas
como passíveis de preservação, sem qualquer forma de intervenção humana, salvo nos casos
de caráter técnico, científico, atividades educacionais e a visitação pública controlada, sendo a
atividade humana em princípio degradadora, as áreas destinadas as Unidades de Conservação
devem ser desapropriadas e seus moradores tradicionais devem ser retirados. (RODRIGUES,
2005, p. 64)
Já para os socioambientalistas o modelo proposto pelos conservacionistas é
socialmente injusto. José Eduardo Ramos Rodrigues citando Mercadante explicita esta tese.
Para os socioambientalistas, o modelo conservacionista é socialmente injusto, pois
onera excessivamente as comunidades locais; é carente de sustentação política, pela
antipatia que causa essas mesmas comunidades, e economicamente inviável, devido
à necessidade de regularização fundiária, muito onerosa. Por esse motivo a maior
parte das Unidades de Proteção Integral criadas no Brasil não saiu do papel,
inclusive o Parque Nacional de Itatiaia, criado em 1937. Na Região Sudeste,
inclusive, 85% da Unidades são habitadas. Além de faltarem verbas para retirar as
pessoas das áreas, também faltam para mantê-las do outro lado da cerca, já que essas
Unidades, quase sem exceção, convivem com problemas crônicos de desmatamento,
caça, incêndios, etc. Exatamente por tudo isso é que o modelo conservacionista seria
ineficaz sob o ponto de vista da conservação. (RODRIGUES apud
MERCADANTE, 2005, p.65-66)

Para os socioambientalistas a natureza intocada é um mito e a presença do homem ou
a interferência do homem não seria sempre degradadora. Para a efetivação dessa ideia é
Parágrafo único. Podem integrar o SNUC, excepcionalmente e a critério do Conama, unidades de conservação
estaduais e municipais que, concebidas para atender a peculiaridades regionais ou locais, possuam objetivos de
manejo que não possam ser satisfatoriamente atendidos por nenhuma categoria prevista nesta Lei e cujas
características permitam, em relação a estas, uma clara distinção. (BRASIL, 2000)
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essencial a discussão com a comunidade local sobre quais são os melhores meios para a
conservação e a melhoria nas condições de vida da comunidade.
Para essa concepção socioambientalista há a contraposição dos conservacionistas.
[...]o manejo de uma área com população e com usuários é muito mais complexa
que o de uma área sem população e sem usuários. A margem de manobra dos que
manejam áreas naturais vê-se seriamente limitada pelos direitos de uso e
propriedade. A gestão compartilhada com os proprietários e usuários perde a
eficiência o que ganha com dificuldade em consenso muitas vezes precários, como
demonstram as reservas comunais no Peru (RODRIGUES apud DOUROJEANNI,
2006, p. 67).

Argumenta-se que a possibilidade da estratégia socioambiental funcionar é somente
em Unidades de Conservação que se situem em regiões remotas e com baixa população.
É necessário considerar que as atitudes humanas são as de destruir, conforme instrui
Rodrigues citando Milano:
[...] não se pode desconsiderar que as atitudes humanas tendem a destruir a natureza.
Lembra que a própria expressão „área natural protegida‟, internacionalmente
considerada, diz respeito à proteção de espaços territoriais contra o homem, ainda
que em seu próprio benefício. Afirma ainda que, se todas as leis feitas pelos homens
para proteger-se deles mesmos, seria cinismo ou ignorância considerar que os
interesses humanos podem ser bons e compatíveis com a natureza. (Rodrigues apud
MILANO, 2005, p. 69-70)

Rodrigues argumenta que muitos dos conflitos gerados entre conservacionistas e
socioambientalistas se devem à interpretação do conceito de desenvolvimento sustentável, que
é um ideal a ser atingido e que a sua aplicação é extremamente complexa.

2.5.1 A possível conciliação socioambiental

O estudo socioambiental tem por objeto conciliar a preservação da natureza e a
possibilidade de os sujeitos, que vivem em territórios destinados a se tornarem ou que já são
áreas protegidas, serem atores propiciadores de todos os cuidados aos espaços, considerados
suscetíveis de conservação. Imbuído desse propósito, o ideal socioambiental, “associado ao
social e ao ambiental, enseja a construção coletiva de participação da pessoa no processo de
emancipação político-jurídica”. (COSTA; BRITO, 2014, p. 82)
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A reflexão acerca de os sujeitos serem elementos fundamentais no processo de
manutenção, cuidado e perpetuação dos atributos naturais existentes, não permite tratá-los
com descaso, submetendo-os a uma espera infindável para a resolução da sua condição logo
após a criação de uma Unidade de Conservação.
O descaso passa pela ausência da regularização fundiária, pela morosidade desse
processo e a sensível perda patrimonial sofrida pelos sujeitos, que terão suas terras
desapropriadas para a constituição da Unidade de Conservação. A espera infinita a que são
submetidos desencadeia uma série de ações, sendo que muitas delas possuem caráter negativo
tanto para o espaço físico a ser preservado, quanto para a coletividade envolvida.
Na Região Sudeste, inclusive, 85% das Unidades são habitadas. Além de faltarem
verbas para retirar as pessoas das áreas, também faltam para mantê-las do outro lado
da cerca, já que essas Unidades, quase sem exceção convivem com problemas
crônicos de desmatamento, caça, incêndios, etc. (RODRIGUES, 2005, p. 65)

O enfoque socioambiental dado ao tema propicia reconhecer elementos para
ponderação sobre a situação ambiental e a necessidade de criação de uma Unidade de
Conservação de Proteção Integral, bem como identificar a situação social e econômica das
pessoas que estão diretamente envolvidas no espaço físico da Unidade.
A aferição do grau de importância dos sujeitos isolados e em uma coletividade, bem
como os problemas quais são acometidos e a sua relação com o meio é fator a ser pensado
quando do planejamento para a criação de qualquer unidade de conservação, principalmente
nas de proteção integral.
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3 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

A instituição de espaços territoriais necessários à preservação, passa pela identificação e
classificação sobre qual categoria haverá harmonização com o bioma e todos os seus atributos
a serem elevados à categoria de proteção determinando assim o tipo de unidade de
conservação a ser criada.
Os estudos acerca de tais deliberações ocorrem de forma aprofundada, tendo como
respaldo legal a Lei n. 9.985/2000 e o Decreto n. 4.340/2002.

3.1 Definição de Unidade de Conservação

Por muito tempo a conceituação de unidade de conservação apresentou-se como
tarefa penosa no Direito brasileiro. Não existia dispositivo legal que pudesse delinear com
clareza tal instituto.
A discussão sobre o tema ficava restrita a algumas modalidades de espaços
territoriais, sendo os mais usuais os parques nacionais e as estações ecológicas, como
observado na evolução histórica do capítulo anterior e que trata dos espaços territoriais a
serem especialmente protegidos.
É possível identificar que a conceituação de unidade de conservação não sofreu
avanço significativo até o advento da lei de SNUC, sendo ela considerada por vários autores
como um divisor de águas, no que concerne ao assunto.
A Lei n. 4.771, de 15 de setembro de 1965 – Código Florestal – determinou em seu
texto que caberia à União, aos Estados e aos Municípios efetuar a criação de parques, bem
como reservas biológicas com o objetivo de resguardar atributos excepcionais da natureza. As
florestas nacionais, estaduais e municipais teriam fins econômicos, técnicos ou sociais. Não
há, conforme descreve Rodrigues (2005, p. 23), a aplicação da terminologia “Unidade de
Conservação” no corpo da lei. Lei essa revogada pela de número 12.651/2012 – intitulado
Código Florestal.
A ausência da terminologia “Unidade de Conservação” também foi identificada na
Lei n. 6.513, de 20 de dezembro de 1977, que criou as Áreas Especiais e Locais de Interesse
Turístico e a Lei n. 6.902, de 27 de abril de 1981, que criou as Estações Ecológicas e as Áreas
de Proteção Ambiental.
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A Lei n. 6.938, de 3 de agosto de 1981 – Lei de Política Nacional do Meio Ambiente
estabeleceu a criação de reserva ecológica, estação ecológica, áreas de proteção ambiental e
área de relevante interesse ecológico pelo Poder Público, em todas as suas esferas, em sua
redação original. Determinou a transformação de espaços naturais, alterando sua natureza,
mas mais uma vez não previu a “Unidade de Conservação”. (RODRIGUES, 2005, p. 24)
Posteriormente o Decreto n. 99.274/90 que regulamentou a Lei n. 6.938/81 inseriu a
terminologia unidades de conservação no art. 1°, II, consagrando, em definitivo, a expressão
“Unidade de Conservação” para designar “espaço territorial especialmente protegido”, na
Política Nacional de Meio Ambiente. (MILARÉ, 2014, p. 182)
Somente por meio da Resolução n°10 do Conselho Nacional do Meio Ambiente –
Conama que determinou a criação de comissão para elaborar um anteprojeto de lei dispondo
sobre Unidades de Conservação é que apareceu a primeira vez o termo.
Em 1987, o Conama editou a Resolução n. 11, na qual denominou os “Sítios
Ecológicos de Relevância Cultural”, como sendo Unidade de Conservação, incluindo, sem
distinção, as de domínio público, bem como as de domínio privado e de conservação ex situ.
(MILARÉ, 2014)
A resolução elencou as estações e reservas ecológicas, áreas de proteção ambiental,
parques nacionais, parques estaduais, parques municipais, reservas biológicas, florestas
nacionais, florestas estaduais, florestas municipais, monumentos naturais, jardins botânicos,
jardins zoológicos e hortos florestais. Não conceituando também o que é Unidade de
Conservação e essa conceituação serviria de subsídio para a Constituição Federal de 1988.
Na Constituição Federal de 1988 não foi cunhada a expressão Unidade de
Conservação, mas no inciso III do § 1º do art. 225 inovou com a terminologia “Espaços
Territoriais Especialmente Protegidos”.
Por muito tempo gerou discussões e dúvida se os Espaços Territoriais Especialmente
Protegidos estavam inseridos nas Unidades de Conservação ou se essas é que estavam
inseridas em Espaços Territoriais Especialmente Protegidos. (MILARÉ, 2014)
A ausência de entendimento para as “Unidades de Conservação” acarretou dúvidas
entre os estudiosos do assunto, pois tal ausência comprometia um possível sistema encadeado
de proteção aos espaços já elevados a uma forma de proteção específica.
A Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 – Lei de Crimes Ambientais estabeleceu,
em seu texto original, o crime de causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação,
mas não conceituou tal expressão, limitando-se a elencar certas unidades, mas abrindo a
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possibilidade de inclusão de outras unidades que viessem a ser criadas pelo Poder Público.
(MILARÉ, 2014)
Como bem observado anteriormente, todos os dispositivos legais que antecederam o
advento da Lei de SNUC, inclusive a Constituição Federal de 1988, não fizeram menção ao
termo “Unidade de Conservação”. Somente a Lei n. 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 –
Crimes Ambientais trouxe em seu texto citação do termo mas, assim como os outros
dispositivos legais, não a definiu. Antônio Herman Benjamin assevera “menção à parte,
dentre todas, merece a noção de unidade de conservação, certamente a mais relevante do
texto legal, por força da extraordiária repercussão prática que pode ter.” (BENJAMIN, 2001,
p. 289)
Nessa mesma linha, o autor argumenta que a inovação não é apenas redacional, mas
de fundo.
Muito mais ampla e técnica do que aquela prevista no art. 40, § 1°, da Lei dos
Crimes contra o Meio Ambiente (modificado pelos arts. 39 e 40, da Lei n.
9.985/2000), de caráter meramente descritivo, a definição genérica da Lei do SNUC,
em vez de usar o critério de listagem tipológica, opta por dar os contornos
ecológico-funcionais das varias modalidades de unidades. (BENJAMIN, 2001, p.
289)

Para Antônio Herman Benjamin o ordenamento jurídico brasileiro passou a ter duas
definições de unidade de conservação, sendo uma na Lei de Crimes Ambientais e outra na Lei
de SNUC, tendo elas como características: “uma, descritiva, taxativa e estreita, em sede penal:
a outra, funcional, aberta e flexível, para os demais fins, sejam civis, administrativos ou
tributários.” (BENJAMIN, 2001, p. 289)
O conceito de Unidade de Conservação cunhado no artigo 2°, inciso I, da Lei n.
9.985/2000, vem a ser:
Art. 2º Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
I – unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo
as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído
pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime
especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção;
(BRASIL, 2000)

Observa-se que, para a configuração de uma unidade de conservação o espaço
territorial deverá apresentar relevância natural, conhecida pelo Poder Público e legalmente

41

instituída por ele, objetivando a conservação com o caráter oficial e em regime especial de
proteção e administração.

3.2 Instituição das Unidades de Conservação

A Lei do SNUC estabelece medidas para a criação e guarda das unidades de
conservação, além de fixar critérios e regras para a delimitação de espaço, manutenção e
gestão dos seus atributos, incumbindo ao Poder Público dar efetividade à criação das mesmas
enquadrando-as na respectiva categoria.
A busca da preservação dos espaços constituídos como unidades de conservação não
pode ser dissociada do homem: são espaços geográficos distintos para a preservação,
guardados com os atributos que os constituíram, com os quais o homem deve ser capaz de
efetuar interação por meio de limites, para que não venha a se caracterizar como interferência,
causando, assim, mudanças significativas.

3.2.1 Criação de Unidade de Conservação

O art. 22 da Lei de SNUC em consonância com os preceitos da Constituição Federal
estabelece que as unidades de conservação sejam criadas por ato do Poder Público, após os
estudos técnicos e a consulta pública. A Instrução Normativa ICMBio 5, de 15 de maio de
2008, estabelece os procedimentos de ordem administrava para a efetivação dos estudos
técnicos e a consulta pública para a criação de unidades de conservação de ordem federal.
(MILARÉ, 2014, p. 1261)
Por meio de estudos, será possível identificar a localização, a dimensão e os limites
mais condizentes para a unidade que se deseja constituir, dentro do procedimento
administrativo. Rodrigues corrobora referindo-se, mais especificamente, aos preceitos legais
do § 2° do art. 22, da Lei do SNUC quando afirma que:
A criação por procedimento administrativo de uma Unidade de Conservação deve
ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública que permitam identificar a
localização, a dimensão e os limites mais adequados para a Unidade, conforme se
dispuser em regulamento (§ 2° do art. 22). Nesse processo de consulta o Poder
Público é obrigado a fornecer informações adequadas e inteligíveis à população
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local e a outras partes interessadas (§ 3° do mesmo artigo). (RODRIGUES, 2005, p.
92)

Sobre a consulta pública é necessário, como afirma Milaré, respeitar os princípios da
participação da comunidade, bem como a publicidade e o direito à informação, princípios
esses cabais para o resultado profícuo da consulta à população afetada.
Já a realização de consultas públicas, que encontra fundamento nos princípios
constitucionais da participação comunitária e da publicidade e no direito
fundamental à informação, tem como objetivo primordial a ampla divulgação e
aprimoramento das propostas de criação de unidades de conservação por meio de
reuniões preliminares com as comunidades locais e os setores interessados, de modo
que também sejam levadas em consideração, ao longo do processo de criação, as
questões de seu interesse. (MILARÉ, 2014, p. 1261-1262).

Ainda sobre a consulta pública, as discussões estarão resumidas “à localização,
dimensões e limites da Unidade de Conservação” (RODRIGUES, 2005, p. 92), cabendo ao
Poder Público fornecer informações adequadas e claras, bem como estabelecer a qual
categoria que pertencerá a unidade, daquelas trazidas na Lei do SNUC, como bem preceitua o
Decreto 4.340/20024.
No passado cometeram-se erros graves quanto à realização da consulta pública, pois
o caráter dado era muito mais de imposição da unidade de conservação e não de consulta
pública.
A competência para criar a unidade de conservação ou, até mesmo, delimitar e
estabelecer os espaços a serem reservados com atributos passíveis de preservação e
conservação pertence ao Poder Público, como frisado anteriormente.
Cristiane Derani (2001, p. 232) explica que a criação de unidades de conservação faz
parte de uma das várias atribuições do Poder Público por meio de imposição normativa que é
a de realizar um meio ambiente ecologicamente equilibrado, tendo como fim específico a

4

Art. 4º – Compete ao órgão executor proponente de nova Unidade de Conservação elaborar os estudos técnicos
preliminares e realizar, quando for o caso, a consulta pública e os demais procedimentos administrativos
necessários à criação da Unidade.
Art. 5º – A consulta pública para a criação de Unidade de Conservação tem a finalidade de subsidiar a definição
da localização, da dimensão e dos limites mais adequados para a Unidade.
§ 1º – A consulta consiste em reuniões públicas ou, a critério do órgão ambiental competente, outras formas de
oitiva da população local e de outras partes interessadas.
§ 2º – No processo de consulta pública, o órgão executor competente deve indicar, de modo claro e em
linguagem acessível, as implicações para a população residente no interior e no entorno da Unidade proposta.
(BRASIL, 2002)
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incumbência de “criar condições melhores de vida humana pela conservação de espaços
povoados por outras espécies animais e vegetais”. (Grifos nossos)
O ato de criação de uma unidade de conservação pode ser por lei ou por decreto. José
Eduardo Ramos Rodrigues amplia o leque de possibilidades de criação de unidades de
conservação, quando afirma sobre a importância de uma Unidade de Conservação ser criada
por qualquer ato do Poder Público, podendo originar-se de atos administrativos infralegais. Já
a desafetação ou redução de limites de uma Unidade de Conservação necessita de lei
específica. (RODRIGUES, 2005, p. 88).
De acordo com Benjamin, há a possibilidade de a criação da unidade de conservação
se dar por sentença judicial para suprir a omissão ou intervenção insuficiente do Poder
Público. “A esteira do posicionamento jurisprudencial em matéria de tombamento, a sua
atuação concreta independe de prévia manifestação da administração pública, no caso
concreto estabelecendo unidade de conservação específica.” (BENJAMIN, 2001, p. 303)
O Decreto n. 4.340, de 22 de agosto de 2002, que regulamenta a Lei n. 9.985/2000,
trata sobre a criação de uma unidade de conservação e que deve indicar:
Art. 2° O ato de criação de uma unidade de conservação deve indicar:
I – a denominação, a categoria de manejo, os objetivos, os limites, a área da unidade
e o órgão responsável pro sua administração;
II – a população tradicional beneficiária, no caso das Reservas Extrativistas e das
reservas de Desenvolvimento Sustentável;
III – a população tradicional residente, quando couber, no caso das Florestas
Nacionais, Florestas Estaduais ou Florestas Municipais: e
IV – as atividades, de segurança e de defesa nacional envolvidas. (BRASIL, 2002)

Quanto à denominação5 da unidade, ela deverá ser pautada na sua característica
natural mais significativa, ou na sua denominação mais antiga, dando-se prioridade, neste
último caso, às designações indígenas ancestrais.

3.2.2 Transformação, ampliação, desafetação e redução

Quando se trata da transformação, seja total parcial, de unidade de conservação do
grupo de Uso Sustentável em unidades do grupo de Proteção Integral, a previsão está no § 5º,
5

Art. 3º A denominação de cada unidade de conservação deverá basear-se, preferencialmente, na sua
característica natural mais significativa, ou na sua denominação mais antiga, dando-se prioridade, neste último
caso, às designações indígenas ancestrais.
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do artigo 22 da Lei de SNUC e, para que isso ocorra, é requisito que essa transformação seja
por meio de instrumento normativo hierarquicamente igual ao nível que criou a unidade.
(MILARÉ, 2014, p. 1262)
Já o § 6°, do artigo 22 estabelece que a ampliação de unidade de conservação, sem
qualquer modificação dos seus limites originais, afora o acréscimo proposto, poderá ser feita
por instrumento normativo com o mesmo nível hierárquico que criou a unidade de
conservação, com a consulta pública a todos os interessados.
O Supremo Tribunal Federal preconizou que a ampliação e a transformação de
unidades de conservação, para além da consulta pública, devem ser precedidas de estudo
técnico com o intuito de verificar se há relevância e pertinência para a proposta de
transformação ou ampliação da unidade (MILARÉ, 2014, p. 1262)
MEIO AMBIENTE. Unidade de conservação. Estação ecológica. Ampliação dos
limites originais na medida do acréscimo, mediante decreto do Presidente da
República. Inadmissibilidade. Falta de estudos técnicos e de consulta pública.
Requisitos prévios não satisfeitos. Nulidade do ato pronunciada. Ofensa a direito
líquido e certo. Concessão do mandado de segurança. Inteligência do art. 66, §§ 2º e
6º, da Lei n. 9.985/2000. Votos vencidos. A ampliação dos limites de estação
ecológica, sem alteração dos limites originais, exceto pelo acréscimo proposto, não
pode ser feita sem observância dos requisitos prévios de estudos técnicos e consulta
pública. (STF, MS 24665/DF, Pleno rel. Min. Marco Aurélio, DJ 06.10.2006)

Consoante o § 7º do mesmo artigo 22, em acordo com o artigo 225, § 1°, III, da
Constituição Federal, a desafetação ou redução dos limites de uma unidade de conservação
somente poderá ser feita mediante lei específica e deverá respeitar o interesse público, com o
objetivo de proteger e buscar manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado.

3.2.3 Gestão

A gestão, propriamente dita, de uma unidade de conservação passa pela observância
das regras para cada uma das diversas categorias de unidades de conservação,e, dentre elas, “a
conservação da biodiversidade, dos recursos naturais e, em síntese, dos ecossistemas”
(MILARÉ, 2014, p. 1268)
O art. 6°, da Lei n. 9.985/2000 oferece as diretrizes para a gestão das unidades de
conservação. Como bem lembra Ávila Coimbra, a Gestão Ambiental em Geral deverá ser
observada como:
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um processo de administração participativo, integrado e contínuo, que visa à
compatibilização das atividades humanas com a qualidade e a preservação do
patrimônio ambiental, através da ação conjugada do Poder Público e da sociedade
organizada em seus vários segmentos, mediante priorização das necessidades sociais
e do mundo natural, com alocação dos respectivos recursos e mecanismos de
avaliação e transparência. (COIMBRA, 2002, p. 466)

Os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual e municipal, que
possuem competências para tanto, componentes do Sistema Nacional de Meio Ambiente –
Sisnama devem exercer a gestão das Unidades de Conservação.
As unidades de Conservação instituídas pela União têm competência para gerir o
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, por meio da Lei n. 11.516, de 28
de agosto de 2007. Em níveis estadual e municipal, a responsabilidade cabe aos órgãos e
entidades ambientais (GRANZIERA, 2014, p. 526). Em todos os casos o poder de polícia é
intransferível.
Para as unidades de Proteção Integral, faz-se necessário, impreterivelmente, a
existência de Conselho Consultivo.
Assim, pelo que determina a Lei do SNUC, cada Unidade de Conservação de
Proteção Integral deve ter um Conselho Consultivo, presidido pelo órgão
responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos
públicos, de organizações da sociedade civil, por proprietários de terras localizadas
em Refúgios de Vida Silvestre ou Monumento Natural, quando for o caso, e
representantes das populações tradicionais que nela residam, até que ocorra o seu
reassentamento (art. 29 c/c o § 2° do art. 42). (RODRIGUES, 2005, p. 110)

Sobre a gestão, cabe ao órgão responsável por sua administração e que embora seja a
competência do Poder Público, há a previsão da gestão compartilhada com Organizações da
Sociedade Civil – OSCIP – que tenha entre os seus objetivos institucionais a proteção do meio
ambiente e/ou a promoção do desenvolvimento sustentável, e que através de instrumento
próprio a ser firmado com o órgão ambiental responsável poderá exercer tal gestão, conforme
descrito no art. 30 da Lei de SNUC.
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3.2.4 A participação da população na criação, implantação e gestão das unidades de
conservação

Fator que merece destaque sobre a instituição das unidades de conservação é a
participação da população afetada pelo advento da Unidade. A participação efetiva faz parte das
diretrizes estabelecidas na Lei n. 9.985/2000, em seu art. 5º. Segundo Juliana Santilli:
O envolvimento das populações locais procura romper com a lógica „vertical‟ que
norteou por muitos anos os processos de criação de unidades de conservação, em
que a decisão política de criá-las e implantá-las é imposta „de cima para baixo‟, e de
forma autoritária e unilateral pelo Poder Público, excluindo-se as populações locais.
(SANTILLI, 2005, p. 158-159)

Destaca-se que a característica socioambiental agregada à Lei de SNUC propicia a
participação social na gestão, imbuída do princípio constitucional da parceria entre Poder
Público e sociedade da gestão ambiental, bem como, na audiência pública para a consulta
pública, antes mesmo da criação da Unidade. (SANTILLI, 2005)
É necessário observar que, apesar das garantias de participação, asseguradas na Lei de
SNUC e na Constituição Federal, o gestor público tem papel fundamental por primar pela
efetiva participação popular em todos os fóruns que requerem a participação da população
envolvida, inclusive com informações inteligíveis e coerentes para todos.
A participação da população também passa pela composição dos Conselhos Consultivos
das Unidades de Conservação para aquelas unidades como assim requer a lei. O órgão
responsável pela administração da unidade de conservação deve assegurar que Conselho
funcione com a composição adequada e necessária para dar efetividade ao preceito
socioambiental descrito na Lei n. 9.985/2000.
[...] cada unidade de conservação do grupo de proteção integral disporá de um
Conselho Consultivo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e
constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade
civil, por proprietários de terras localizadas em refúgio de vida silvestre ou
monumental natural e das populações tradicionais residentes. (SANTILLI, 2005, p.
159-160)

A população residente em área de unidade de conservação e também no entorno terá o
direito de participar, por meio do Conselho Consultivo, de todos os assuntos relacionados à
gestão da Unidade de Conservação.
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3.2.5 Plano de manejo

O plano de manejo é definido na Lei do SNUC e regulamentado pelo Decreto n.
4.340, 22 de agosto de 2002 como sendo um documento técnico que deve ser elaborado
mediante os fundamentos estabelecidos para unidades de conservação, juntamente com o
zoneamento e as normas estabelecidas sobre o manejo dos recursos naturais existentes na
área.
Esse plano deverá dispor sobre a abrangência e a área da unidade de conservação,
sua zona de amortecimento e os corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de
promover sua integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas, como bem
descrito no art. 27, § 1º, do Decreto n. 4.340/2002.
Por meio desse plano é possível estabelecer a diferenciação e a intensidade do uso da
área mediante o zoneamento, visando à proteção de seus recursos naturais e culturais, à
importância e à efetividade da categoria de unidade de conservação perante os atributos a
serem valorizados dos biomas, estabelecendo normas específicas, regulamentando a ocupação
e o uso dos recursos naturais, a zona de amortecimento, dos corredores ecológicos, bem como
a valorização e o respeito à diversidade socioambiental e à cultura das populações
tradicionais.
O Plano de Manejo é elaborado sob um enfoque multidisciplinar e devem ser levadas
em consideração as especificidades da área. Ele deve refletir um processo lógico de
diagnóstico e de planejamento.
Ao longo do processo, devem ser analisadas informações de diferentes naturezas, tais
como, dados bióticos e abióticos, socioeconômicos, históricos e culturais de interesse sobre a
Unidade de Conservação e como estes elementos estão colocados.

3.5

Categorias de unidade de conservação

O advento da Lei de SNUC propiciou o esclarecimento e a definição das diferentes
categorias de unidades de conservação existentes no território brasileiro, apesar de não
abarcar todas.
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A sistematização e a classificação trazida por essa Lei encadeou um trabalho mais
profícuo, entre as diversas instâncias do Poder Público, responsáveis em dar efetividade à
proteção dos espaços considerados passíveis de proteção de forma a evitar sobreposições.
A Lei de SNUC estabeleceu dois grandes grupos para as unidades de conservação
que a integram, sendo elas: a) as Unidades de Proteção Integral; e b) as Unidades de Uso
Sustentável, conforme disciplinado no texto da lei, no art. 7º e seguintes.
A classificação posta na Lei de SNUC é composta pelas unidades de conservação
denominadas típicas. As atípicas seriam aquelas não abrangidas pelo SNUC, mas pelo
ordenamento jurídico, dentre tantas, podem-se citar: as Áreas de Preservação Permanente; a
Reserva Legal; a Reserva da Biosfera; as Áreas de Servidão Florestal; a Reserva Ecológica;
os Monumentos Naturais Tombados; e as Reservas Indígenas. (BENJAMIN, 2001, 299)
A divisão proposta por Paulo Affonso Leme Machado demonstra com mais clareza a
classificação das unidades de conservação que estão sujeitas à presença humana, sem
descaracterizar a estabelecida pela lei.
Dividimos as unidades em três tipos: 1º) unidades em que a presença humana poderá
ser proibida (Estação ecológica, art. 9°, § 2º; e Reserva Biológica, art. 10, § 2º); 2°)
unidades em que a visitação pública é permitida conforme dispuser o plano de
manejo ou o regulamento (Parque Nacional, art. 11, § 2º; Monumento Natural, art.
12, § 3°; Refúgio de Vida Silvestre, art. 13, § 3º; Reserva da Fauna, art. 19, § 2°; e
Reserva Particular do Patrimônio Natural, art. 21, § 2º, II); 3°) unidades em que a
ocupação humana, parcial ou total, faz parte de suas finalidades (Áreas de Proteção
Ambiental, art. 15; Área de Relevante Interesse Ecológico, art. 16; Floresta
Nacional, art. 17, § 2º; Reserva Extrativista, art. 18; e Reserva de Desenvolvimento
Sustentável, art. 20). (MACHADO, 2001, p. 260).

A lei estabelece 12 (doze) categorias de unidades de Conservação e em cada uma das
quais há especificidades sobre os atributos relacionados e o enquadramento de cada área, que
possivelmente venha a ser elevada à sua categoria respectivamente.
Cada categoria de unidade preconiza, em maior ou menor escala, um conjunto de
objetivos explicitados na lei, mas sempre acatando a especificidade conservacionista de cada
uma.
Apesar de a exação explicitada na forma de categorizar as unidades de conservação,
várias outras áreas protegidas e contempladas em leis, anteriores ao SNUC e que se
enquadrariam perfeitamente aos ditames da referida lei, deixaram de ser contempladas, apesar
de o art. 6º, parágrafo único da Lei de SNUC descrever que mediante autorização do Conama
outras unidades de conservação poderão compor o sistema.
Sobre isso Edis Milaré afirma:
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A lista é taxativa, dado que apenas excepcionalmente e mediante autorização do
CONAMA outras unidades de conservação poderão vir a integrar o Sistema. Por
outro lado, as unidades de conservação criadas com base na legislação anterior à Lei
do SNUC e que não pertençam às categorias nela previstas deverão ser reavaliadas,
no todo ou em parte, com o objetivo de definir sua destinação com base na categoria
e função para as quais foram criadas. (MILARÉ, 2014, p. 1245)

Há dois grupos de unidade de conservação: as Unidades de Proteção Integral e as
Unidades de Uso Sustentável (art. 7°, Lei n. 9.985/2000).
Art. 7º As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois
grupos, com características específicas:
I – Unidades de Proteção Integral;
II – Unidades de Uso Sustentável.
§ 1º O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é preservar a natureza,
sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos
casos previstos nesta Lei.
§ 2º O objetivo básico das Unidades de Uso Sustentável é compatibilizar a
conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais.
(BRASIL, 2000)

A unidade de conservação de Proteção Integral é aquela em que admite apenas o uso
indireto dos seus atributos naturais, com exceção dos casos previstos na lei. Tais exceções são
quaisquer previstas em lei, ou seja, não somente na Lei n. 9.985/2000, mas também em outras
leis, tais como o Código Florestal ou na lei que criar a unidade.
Art. 2º Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
(...)
VI – proteção integral: manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas
por interferência humana, admitido apenas o uso indireto dos seus atributos naturais.
(...)
IX – uso indireto: aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos
recursos naturais. (BRASIL, 2000)

O grupo das Unidades de Uso Sustentável, por seu turno, tem como objetivo básico
compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos
naturais.
Art. 2º Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
XI – uso sustentável: exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos
recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a
biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e
economicamente viável;
(...)
X – uso direto: aquele que envolve coleta e uso, comercial ou não, dos recursos
naturais. (BRASIL, 2000)
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Desde o advento da lei de SNUC, inúmeras unidades de conservação foram criadas
no território nacional.

3.5.1 Unidade de proteção Integral

São cinco as unidades de conservação que integram o grupo das unidades de proteção
descritas no art. 8°, Lei n. 9985/2000, a saber:

3.5.1.1 Estação Ecológica (art. 9°, Lei n. 9.985/2000)

A Estação Ecológica tem por objetivo a preservação da natureza e a realização de
pesquisas científicas. É de posse e de domínio público, sendo que as áreas particulares,
incluídas em seus limites serão desapropriadas, cabendo, assim, indenização. É proibida a
visitação pública, exceto quando houver objetivos educacionais ou científicos de acordo com
o que dispuser o Plano de Manejo da unidade ou regulamento específico.
A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela
administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por ele estabelecidas, bem
como àquelas previstas em regulamento.
Só podem ser permitidas alterações dos ecossistemas no caso de medidas que visem
à restauração de ecossistemas modificados; manejo de espécies com o fim de preservar a
diversidade biológica; coleta de componentes dos ecossistemas com finalidades científicas;
pesquisas científicas cujo impacto sobre o ambiente seja maior do que aquele causado pela
simples observação ou pela coleta controlada de componentes dos ecossistemas, em uma área
correspondente a no máximo 3% (três por cento) da extensão total da unidade e até o limite de
um mil e quinhentos hectares.
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3.5.1.2 Reserva Biológica (art. 10, Lei n. 9.985/2000)

A Reserva Biológica objetiva a preservação integral da biota e demais atributos
naturais existentes em seus limites.
Não admite a interferência humana direta ou que importe modificações ambientais,
exceto 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.
É de posse e de domínio público, sendo indenizadas, as áreas particulares
desapropriadas dentro de seus limites. É proibida a visitação pública, exceto quando houver
objetivos educacionais ou científicos. A pesquisa científica depende de autorização prévia do
órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por
esse estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento.

3.5.1.3 Parque Nacional (art. 11, Lei n. 9.985/2000)

O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais
de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas
científicas, do desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de
recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico.
É de posse e domínio público, sendo que as áreas particulares, incluídas em seus
limites, serão desapropriadas.
É permitida a visitação pública, sujeita às normas e restrições estabelecidas no plano
de manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração,
e àquelas previstas em regulamento. As unidades dessa categoria, quando criadas pelo Estado
ou pelo Município, serão denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural
Municipal.
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3.5.1.4 Monumento Natural (art. 12, Lei n. 9.985/2000)

Monumento Natural, que pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja
possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos
naturais do local pelos proprietários, tendo como objetivo básico preservar sítios naturais
raros, singulares ou de grande beleza cênica.
Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas ou não
havendo aquiescência do proprietário às condições propostas pelo órgão responsável pela
administração da unidade para a coexistência do Monumento Natural com o uso da
propriedade, a área deverá ser desapropriada, de acordo com o que dispõe a lei.
A visitação pública está sujeita às condições e restrições estabelecidas no Plano de
Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração e
àquelas previstas em regulamento.

3.5.1.5 Refúgio de Vida Silvestre (art. 13, Lei n. 9.985/2000)

Refúgio de Vida Silvestre, que pode ser constituído por áreas particulares, desde que
seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos
naturais do local pelos proprietários, 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.
Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas, ou
não havendo aquiescência do proprietário às condições propostas pelo órgão responsável pela
administração da unidade para a coexistência do Refúgio de Vida Silvestre com o uso da
propriedade, a área deverá ser desapropriada de acordo com o que dispõe a lei.
A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de
Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração,
além daquelas previstas em regulamento.
A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela
administração da unidade e está sujeita às condições e restrições estabelecidas por ele, bem
como àquelas previstas em regulamento.
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3.5.2 Unidade de uso sustentável

Por sua vez, no grupo das unidades de uso sustentável, encontram-se sete categorias
de unidades que são as seguintes, conforme estabelecido em lei.

3.5.2.1 Área de Proteção Ambiental (art. 15, Lei n. 9.985/2000)

Área de Proteção Ambiental, constituída por terras públicas ou privadas, 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 bemestar 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.
Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições
para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma Área de Proteção Ambiental.
As condições para a realização de pesquisa científica e visitação pública nas áreas
sob domínio público serão estabelecidas pelo órgão gestor da unidade. Nas áreas sob
propriedade privada, cabe ao proprietário estabelecer as condições para pesquisa e visitação
pelo público, observadas as exigências e restrições legais.
A Área de Proteção Ambiental disporá de um Conselho presidido pelo órgão
responsável por sua administração e constituído por representantes dos órgãos públicos, de
organizações da sociedade civil e da população residente, conforme se dispuser no
regulamento da Lei.

3.5.2.2 Área de Relevante Interesse Ecológico (art. 16, Lei n. 9.985/2000)

Área de Relevante Interesse Ecológico, sendo constituída por terras públicas ou
privadas, 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, com o 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.
Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições
para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma Área de Relevante Interesse
Ecológico.

3.5.2.3 Floresta Nacional (art. 17, Lei n. 9.985/2000)

Floresta Nacional, que é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares
incluídas em seus limites devem ser desapropriadas, 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.
Nas Florestas Nacionais é admitida a permanência de populações tradicionais que a
habitam quando de sua criação, em conformidade com o disposto em regulamento e no Plano
de Manejo da unidade.
A visitação pública é permitida, condicionada às normas estabelecidas para o manejo
da unidade pelo órgão responsável por sua administração. A pesquisa é permitida e
incentivada, sujeitando-se à prévia autorização do órgão responsável pela administração da
unidade, às condições e restrições estabelecidas por ele e àquelas previstas em regulamento.
Disporá de um Conselho Consultivo, presidido pelo órgão responsável por sua
administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da
sociedade civil e, quando for o caso, das populações tradicionais residentes. A unidade dessa
categoria, quando criada pelo Estado ou pelo Município, será denominada, respectivamente,
Floresta Estadual e Floresta Municipal.

3.5.2.4 Reserva Extrativista (art. 18, Lei n. 9.985/2000)

Reserva Extrativista é de domínio público, com uso concedido às populações
extrativistas tradicionais, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser
desapropriadas.
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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, tendo como objetivos básicos proteger os meios de vida, a
cultura dessas populações e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade.
Será gerida por um Conselho Deliberativo, presidido pelo órgão responsável por sua
administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da
sociedade civil e das populações tradicionais residentes na área, conforme se dispuser em
regulamento e no ato de criação da unidade.
A visitação pública é permitida, desde que compatível com os interesses locais e de
acordo com o disposto no Plano de Manejo da área. A pesquisa científica é permitida e
incentivada, sujeitando-se à prévia autorização do órgão responsável pela administração da
unidade, às condições e restrições por ele estabelecidas e às normas previstas em regulamento.
O Plano de Manejo da unidade será aprovado pelo seu Conselho Deliberativo. São
proibidas a exploração de recursos minerais e a caça amadorística ou profissional. A
exploração comercial de recursos madeireiros só será admitida em bases sustentáveis e em
situações especiais e complementares às demais atividades desenvolvidas na Reserva
Extrativista, conforme o disposto em regulamento e no Plano de Manejo da unidade.

3.5.2.5 Reserva de Fauna (art. 19, Lei n. 9.985/2000)

Reserva de Fauna, que é de posse e domínio público, sendo que as áreas particulares
incluídas em seus limites devem ser desapropriadas, 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.
A visitação pública pode ser permitida, desde que compatível com o manejo da
unidade e de acordo com as normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua
administração. É proibido o exercício da caça amadorística ou profissional. A comercialização
dos produtos e subprodutos resultantes das pesquisas obedecerá ao disposto nas leis sobre
fauna e regulamentos.
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3.5.2.6 Reserva de Desenvolvimento Sustentável (art. 20, Lei n. 9.985/2000)

Reserva de Desenvolvimento Sustentável, que é de domínio público, sendo que as
áreas particulares incluídas em seus limites devem ser, quando necessário, desapropriadas, 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.
Tem como objetivo básico preservar a natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as
condições e os meios necessários para a reprodução e a melhoria dos modos e da qualidade de
vida e exploração dos recursos naturais das populações tradicionais, bem como valorizar,
conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente, desenvolvido
por essas populações que ocupam a área.
A unidade de conservação será gerida por um Conselho Deliberativo, presidido pelo
órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos,
de organizações da sociedade civil e das populações tradicionais residentes na área, conforme
se dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade.
As atividades desenvolvidas na Reserva de Desenvolvimento Sustentável obedecerão
às seguintes condições: é permitida e incentivada a visitação pública, desde que compatível
com os interesses locais e de acordo com o disposto no Plano de Manejo da área; é permitida
e incentivada a pesquisa científica voltada à conservação da natureza, à melhor relação das
populações residentes com seu meio e à educação ambiental, sujeitando-se à prévia
autorização do órgão responsável pela administração da unidade, às condições e restrições por
esse órgão estabelecidas e às normas previstas em regulamento; deverá ser sempre
considerado o equilíbrio dinâmico entre o tamanho da população e a conservação; e é
admitida a exploração de componentes dos ecossistemas naturais em regime de manejo
sustentável e a substituição da cobertura vegetal por espécies cultiváveis, desde que sujeitas
ao zoneamento, às limitações legais e ao Plano de Manejo da área.
O Plano de Manejo da Reserva de Desenvolvimento Sustentável definirá as zonas de
proteção integral, de uso sustentável e de amortecimento e corredores ecológicos, e será
aprovado pelo Conselho Deliberativo da unidade.
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3.5.2.7 Reserva Particular do Patrimônio Natural (art. 21, Lei n. 9.985/2000)

Reserva Particular do Patrimônio Natural é uma área privada, gravada com
perpetuidade, tendo por objetivo conservar a diversidade biológica.
O gravame constará de termo de compromisso assinado perante o órgão ambiental,
que verificará a existência de interesse público, e será averbado à margem da inscrição no
Registro Público de Imóveis. Só poderá ser permitida, na Reserva Particular do Patrimônio
Natural, conforme se dispuser em regulamento: a pesquisa científica; e a visitação com
objetivos turísticos, recreativos e educacionais.
A orientação técnica será prestada pelos órgãos integrantes do SNUC. Prestarão
orientação técnica e científica ao proprietário de Reserva Particular do Patrimônio Natural
para a elaboração de um Plano de Manejo ou de Proteção e de Gestão da unidade.
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4 UNIDADE DE PROTEÇÃO INTEGRAL – PARQUE

Imbuído do objetivo de preservar grandes áreas naturais com todos os atributos ainda
intocados, com pouca interferência humana e até mesmo já utilizada, mas passíveis de que a
regeneração ocorra, é que o legislador brasileiro, como medida de consciência das
consequências do desenvolvimento das sociedades humanas e dos impactos negativos ao meio
ambiente no tempo pretérito e atual, inseriu no ordenamento jurídico brasileiro as categorias
de unidades de proteção integral e, dentre elas, a mais difundida que são os Parques, objeto
deste estudo.
Comumente os Parques são criados em uma grande variedade de áreas pendentes e
intocadas em sua flora e fauna, com um ecossistema que costuma ser o último reduto de
espécies ameaçadas de extinção e com características geológicas significativas por sua
origem, formação ou natural beleza e que guardam equilíbrio único, que permite que se
aprecie a vida selvagem no seu auge e sem a interferência humana ou pouca interferência.

4.1 Especificidades sobre os Parques e os regramentos estabelecidos na Lei n. 9.985/2000

O significado de Parque Nacional, inserido na Lei de SNUC pelo legislador
Brasileiro está pautado na classificação estabelecida pela União Internacional para
Conservação da Natureza – IUCN (International Union for Conservation of Nature), por meio
da sua Comissão Mundial de Áreas Protegidas, definiu Parque Nacional, como tipo de área
protegida da Categoria II, como sendo
Área natural extensa de terra ou mar de grande relevância para a conservação da
natureza e da biodiversidade, destinada a: (1) proteger a integridade ecológica de um
ou mais ecossistemas para as gerações presentes e futuras; (2) excluir a exploração
ou ocupação não ligadas à proteção da área; e (3) prover as bases para que os
visitantes possam fazer uso educacional, lúdico, ou científico de forma compatível
com a conservação da natureza e dos bens culturais existentes. (UICN, 2013, p. 16)

A regulamentação da categoria Parque descreve a unidade como tendo as seguintes
características na Lei n. 9.985/2000
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Art. 11. O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas
naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização
de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e
interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo
ecológico. (BRASIL, 2000)

Quando a propriedade não for de qualquer de um dos entes federados e sim
pertencente a particulares, deve passar pelo processo de desapropriação descrito no
Art. 11, § 1º – O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas
particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que
dispõe a lei e que em muitos casos, quando da efetiva desapropriação e até mesmo a
ausência dela e a omissão do ente federado em fazê-lo acarretam conflitos
impedindo a plena proteção dos espaços assim designados como parque. (BRASIL,
2000)

Os parques tendem a ser abertos para a visitação ao público e ainda podem
desenvolver várias atividades sem impacto ao ambiente, dentre elas: camping, natação,
recreação, hospedagem, fins culturais, educacionais e diversas atividades, de forma controlada
e sob a orientação de autoridades estatais e que são responsáveis por cuidar das instalações e
da região através dos guardas- parques ou outros funcionários que são treinados para orientar
os visitantes e proteger os recursos naturais.
Art. 11, § 2º – A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas
no Plano de Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por
sua administração, e àquelas previstas em regulamento. (BRASIL, 2000)

A área protegida por um parque normalmente tem interesse científico,
desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental pela presença de
espécies nativas e paisagens com belezas cênicas ímpares e, para este fim, o artigo 11, § 3º,
determina que
§ 3º – A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela
administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este
estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento. (BRASIL, 2000)

O parque é uma área de conservação que deve ser de propriedade da União,
possuindo a nomenclatura Parque Nacional, compondo também a nomenclatura a designação
específica e que identifica a área.
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Quanto aos Estados e Municípios, dependendo de quem a instituiu por meio da
iniciativa para tanto e com prerrogativas de gestão, adotando denominação estabelecida pela
Lei do SNUC no art. 11
§ 4º – As unidades dessa categoria, quando criadas pelo Estado ou Município, serão
denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural Municipal.

As regras que disciplinam os Parques Nacionais, na Lei n. 9.985/2000, são as
mesmas a serem aplicadas nas esferas estadual e municipal, conforme asseverado por José
Afonso da Silva.
Esta lei só dá o regime jurídico dos Parques Nacionais, mas seus princípios e normas
são aplicáveis aos Parques Estaduais e Municipais, como normas gerais fundadas no
art. 24, VI, e §§ 1° e 2°, da Constituição. (SILVA, 2004, p. 237)

As Unidades de Proteção Integral previstas na Lei de SNUC visam como o próprio
termo designar, à proteção na totalidade dos atributos naturais. Permitem apenas o uso
indireto dos recursos naturais e com previsão da manutenção dos ecossistemas em estado
natural. A posse e o domínio desta categoria de unidade de conservação são de natureza
pública.
Segundo art. 11 da Lei de SNUC, o manejo de uma unidade de conservação da
categoria Parque Nacional deve contemplar, como objetivos principais, a preservação de
ecossistemas naturais, a pesquisa científica, a educação, recreação e o turismo.
Conforme Édis Milaré (2014, p. 1248), “Os Parques Nacionais constituem a mais
antiga e popular modalidade de unidade de conservação”, representado pelo Parque Nacional
de Yellowstone.
Esta categoria de unidade é a mais difundida no território Brasileiro e registra
grandes problemas de ordem social e ambiental, na medida em que as efetivações das mesmas
não ocorreram, em grande parte, por ausência de ação e continuidade dos procedimentos a
serem seguidos pelo Poder público que as criou.
Dentre os principais fatores encontram-se a não regularização fundiária da área de
abrangência dos parques e a indenização da população residente dentro da área dos parques.
Também as restrições às atividades dos proprietários e posseiros e que, em muitos casos,
relacionados à utilização da vegetação nativa local.
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4.2 População afetada residente na área de Parque

Não é novidade o fato de muitas unidades de conservação, principalmente de
proteção integral, principalmente na categoria parque, terem sido constituídas em áreas em
que havia e, em muitos casos ainda há pessoas residindo.
Pessoas estas que desenvolvem atividade econômica para seu sustento, trabalhando na
terra e até mesmo gerando excedentes, que são comercializados provendo o sustento de seus
proprietários ou posseiros, com vistas à complementação da renda da familiar.
Até o advento de qualquer unidade de conservação, a população que mora em área de
Parque, com grande predomínio rural, podia usar, gozar, dispor e fruir da moradia. Com real
pertencimento ao lugar e à moradia como espaço para a individualidade. João Emílio de Assis
Reis salienta:
A questão da moradia como necessidade de ter um espaço próprio, um “lugar pra
ficar”, é própria da essência humana: seja pela necessidade de um ponto de
referência que permita a localização e individualização de certa ou certas pessoas,
por questões de saúde, ou mesmo pela condição de realizadora de outros direitos,
como o Direito ao sossego, à proteção da intimidade, à segurança e mesmo à
liberdade, visto que a liberdade pressupõe um mínimo de espaço para a liberdade.
(REIS, 2013, p. 293)

Sem óbices, o direito à moradia era garantido antes do advento das unidades de
conservação categoria Parque. A resolução da situação de ocupação, por parte das famílias em
área de Parque, em espaços naturais ou áreas de proteção ambiental (REIS, 2013, p. 306), é
algo ainda a ser planejado pelo Estado, mas de uma forma eficaz e sem prejuízos para os
moradores envolvidos.
A identificação da população sob a condição de posseiros e proprietários, em áreas
de Parque, é de fundamental importância como observância do elemento social pertencente á
área elevada a categoria de unidade de proteção integral.

4.2.1 População tradicional e população local em área de Parque

Dentre os preceitos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação está a de
formular diretrizes que tragam garantias às populações existentes em área de Parque,
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população essa que faz uso de recursos naturais do interior da unidade com vistas a sua
subsistência.
A Lei n. 9.985⁄2000 traz em seu texto as expressões como “populações locais” (art.
5°, V e IX) e “populações tradicionais” (art. 4º, XIII; art. 5°, X, art. 17, § 2º, art. 20, §§ 2° e
3º, art. 23 e art. 42 e seus parágrafos).
Sobre a população local Santilli destaca que:
O termo populações locais é, entretanto, mais abrangente, e inclui não só as
populações tradicionais como outras populações que vivem na unidade ou no seu
entorno, e são, direta ou indiretamente, afetadas pela sua implantação e pelas
restrições que são impostas a determinadas condutas humanas. (SANTILLI, 2005, p.
162)

A Lei de SNUC não definiu o que são “populações tradicionais”, mas ofereceu uma
orientação através do art. 17, § 2° para a sua definição. Afirma que a população tradicional é a
que já existia na área de abrangência da unidade, antes da sua criação.
Juliana Santilli enfatiza sobre as populações tradicionais afirmando que:
A definição de populações tradicionais, embora vetada pela Lei do SNUC, inspira-se
em conceitos antropológicos e está diretamente relacionada ao manejo sustentável
de recursos naturais, tendo o SNUC se preocupado em criar unidades de
conservação especificamente destinadas a abrigar as populações tradicionais (as
reservas extrativistas e as reservas de desenvolvimento sustentável). Parte destas
populações reside em unidades de conservação, e são, portanto, “populações
tradicionais residentes”, a quem a Lei do SNUC se refere em diversos dispositivos,
inclusive para assegurar participação nos Conselhos gestores. (SANTILLI, 2005, p.
161)

A forma de identificação de população tradicional seria aquela que estaria na área
desde, pelo menos, seus pais, onde se exigiria a prova dos ascendentes ligados à área ou ali
presentes. Santilli destaca que grande parte das populações tradicionais não reside em
unidades de conservação e sim em territórios localizados em seus limites (SANTILLI, 2005).
A conceituação de população tradicional está prevista no Decreto n. 6.040/2007 e
auxilia na conceituação dos mesmos.
Além dos direitos territoriais de indígenas e quilombolas, os direitos territoriais de
outras populações tradicionais também são assegurados no Brasil, pois a Política
Nacional de Povos e Populações Tradicionais, instituída pelo Decreto nº 6.040/07,
trouxe a figura dos „Territórios Tradicionais‟. O decreto ainda previu o conceito de
“populações tradicionais”, mas a abrangência dessa noção está a cargo da Comissão
Nacional de Povos e Populações Tradicionais, também criada pelo Decreto n°
6.040/07. (ABIRACHED, 2010)

63

A ausência de identificação da população tradicional da área de abrangência de cada
unidade de conservação acarretaria o fomento da “indústria das indenizações”, como afirma
Paulo Affonso Leme Machado (2001, p. 261).
Outro ponto que requer atenção é identificar se toda a população da área da unidade
de conservação, a ser constituída, estaria abrangida pelo termo “populações tradicionais”.
Para esse caso é possível identificarem-se duas situações: a população que vive na
área em situação fundiária legalmente definida e a situação da população que vive na área
como posseiros. Existindo uma pessoa somente em alguma destas condições, seus direitos
deverão ser garantidos.
Conforme Paulo Affonso Leme Machado há o interesse, por meio da Lei de SNUC,
de valorizar o ser humano e a natureza.
A Lei n. 9.985/2000, com posicionamento sobre as „populações tradicionais‟, quer
valorizar ao mesmo tempo o ser humano e a natureza. Não admite que nenhum deles
seja aviltado e menosprezado. Por isso, constatada a existência da presença de
população tradicional em uma área, na qual se entenda necessária a criação de uma
unidade de conservação, essa população não poderá ser expulsa ou levada a sair do
local sem indenização e a adequada realocação pelo próprio Poder Público.
(MACHADO, 2001, p. 262).

O autor Antônio Herman Benjamim diferencia quem é população tradicional dos
posseiros e proprietários na área, com comentários ao regime indenizatório.
Prevê-se um regime indenizatório especial para as populações tradicionais, incluindo
a) indenização por benfeitorias existentes, e b) „realocação‟ (sic). Essas regras
específicas valem somente para as populações tradicionais, inaplicáveis que são a
outras pessoas, posseiros ou proprietários. Também fica claro, pela própria redação
do art. 42, caput, que o conceito de populações tradicionais utilizado na concessão
dos benefícios fixados é relevante tão-só na hipótese de posse, não se aplicando a
proprietários, pois do contrário o dispositivo em questão não faria referência apenas
a „benfeitorias existentes‟, ao regrar a indenização. (BENJAMIM, 2001, p. 310).

Tal posição identifica os possíveis ocupantes das áreas, mas dá margem a tratamento
diferenciado para sujeitos que estão na mesma situação, caracteriza um tratamento desigual
aos iguais, situação essa que vai contra os princípios defendidos pelo Estado Democrático de
Direito.
O advento da Instrução Normativa n. 26, de 4 de julho de 2012, Instituída pelo
Instituto Chico Mendes de Conservação estabelece diretrizes e regulamenta os procedimentos
para a elaboração, implementação e monitoramento de termos de compromisso entre o
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Instituto Chico Mendes e populações tradicionais residentes em unidades de conservação
onde a sua presença não seja admitida ou esteja em desacordo com os instrumentos de gestão
e pode ser considerada um avanço na busca de conciliação da situação das famílias residentes
em área de Parque.

4.3 Direito de propriedade, desapropriação e indenização

O direito de propriedade no Brasil é direito fundamental descrito na Constituição
Federal de 1988, bem como também está descrita a necessidade da propriedade cumprir com
sua função Social, consagrada no art. 186 da Constituição. “Nele, estão fundamentadas as
bases constitucionais de que o imóvel rural já não representa apenas a mera propriedade de
alguém” (WIEDMANN, 2010, p. 473), mas com motivo para desenvolvimento econômico e
social.
A desapropriação por interesse social, com o intuito de condicionar o uso da terra à
função social, é fator motivador para a criação de áreas de proteção, como determina o
Estatuto da Terra – Lei n. 4.504/64.
Art. 18. À desapropriação por interesse social tem por fim:
(...)
h) facultar a criação de áreas de proteção à fauna, à flora ou a outros recursos
naturais, a fim de preservá-los de atividades predatórias. (BRASIL, 1964)

A criação de uma unidade de conservação pode ou não requerer a necessidade de
desapropriação das áreas privadas que existem na área de abrangência da unidade, seja das
populações denominadas locais ou tradicionais.
A Lei n. 9.985⁄2000 especifica sete categorias de unidades de conservação que
requerem a transferência do domínio particular para o domínio público, dentre elas o Parque
Nacional (art. 11, § 1º), onde deverá haver a desapropriação da área, com o “pagamento da
prévia e justa indenização”.
Para a regularização fundiária de unidade de conservações federais deve ser seguida
a Instrução Normativa ICMBio 2, de 3 de setembro de 2009.
Conforme o art. 45 da Lei de SNUC estão excluídas da indenização as espécies
arbóreas declaradas imunes de corte pelo Poder Público, estão excluídas também as
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expectativas de ganhos e o lucro cessante, o resultado de cálculo efetuado, a operação de juros
compostos e as áreas em que não há prova de domínio e anterior à criação da unidade.
O Decreto n. 4.340, de 22 de agosto de 2002, descreve nos artigos 35 a 38 as normas
do processo indenizatório, e deverá respeitar o modo de vida e as fontes de subsistência das
populações tradicionais, tendo direito ao reassentamento somente essas, enquanto residentes
na área da unidade no momento de criação.
A Lei de SNUC impõe a desapropriação das terras particulares situadas em área de
Parque. Há, neste caso, a devida indenização ao proprietário da respectiva área, bem como
seus deveres no processo, já o mesmo dispositivo é imbuído de responsabilização do
administrador público, responsável pela administração e gestão de Unidade de Conservação.
A responsabilização do administrador público reside em cumprir com todos os
procedimentos descritos para a efetivação da Unidade de conservação, bem como, buscar
recurso financeiro para desapropriar de forma regular os imóveis privados que tiveram sua
atividade econômica inviabilizada pela Unidade de Conservação.
A constituição de unidade de conservação sem a devida indenização provoca a
iniciativa dos particulares de moverem ação contra o Poder Público na busca de indenização,
Rodrigues bem assevera sobre o assunto quando enfatiza que o mau planejamento e
administração, por parte do “administrador de plantão” acarreta prejuízos para a sociedade.
Assim, a simples propositura de uma ação desse teor acaba por deixar o réu estatal,
a priori, mal visto pelo Poder Judiciário. O magistrado, sem levar em conta a
necessária distinção entre o administrador de plantão e o Estado, ao buscar punir o
primeiro, termina por atingir toda a sociedade, que pagará a conta, ao sujeitar o
Poder Público a condenação muitas vezes excessivamente pesada e injustas, que
dificilmente ocorreriam em ações de desapropriação regular, normalmente menos
onerosas para os cofres públicos. (RODRIGUES, 2005, p. 143).

Na maioria dos casos, o processo de implantação da unidade de conservação se
inicia, mas não é concluído, emperrando justamente na parte relativa à indenização. Conforme
José Eduardo Ramos Rodrigues a inércia do Poder Público para indenizar os particulares dá
uma conotação negativa ao processo.
A desapropriação indireta tem uma conotação negativa em relação à Administração
Pública. Na verdade, ela constitui-se numa forma de defesa do proprietário diante de
esbulho ilícito de suas prerrogativas dominiais, causado pela inércia do Estado que
não o indeniza. (RODRIGUES, 2005, p. 143).
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Essa situação é presente em todo o território brasileiro, onde a União, os Estados e os
Municípios criam unidades de conservação sem a devida conclusão do processo e sem dar a
devida efetividade, ficando os sujeitos envolvidos em uma situação de indecisão durante anos
a fio.
Tal inércia provoca instabilidade social e descrédito ao processo de constituição das
unidades como um todo. Com essa atitude ou ausência de atitude, por parte do Poder Público,
perde o meio ambiente a ser preservado e resguardado, com seus atributos existentes, bem
como, os membros envolvidos da sociedade, tanto diretamente, quanto indiretamente.

4.4 Direitos ambientais em contraposição aos direitos de propriedade e posse

A criação de unidades de proteção integral trouxe aos proprietários das áreas que
abrangem as unidades de conservação certa instabilidade, no que concerne ao pleno uso e
fruição da propriedade e posse, na medida em que a referida propriedade ou posse deixar de
desenvolver as atividades usuais e que estejam em desconformidade com os ditames da Lei de
SNUC.
A unidade de conservação, categoria parque, é a mais difundida e a situação de
indecisão em que muitas famílias estão incluídas, também é bastante difundida, devido à
ausência de efetivação das unidades de conservação que foram criadas ao longo dos anos e
que causam sérios problemas de ordem socioambiental, que, se comparado aos demais
problemas sociais existentes no Brasil, afeta uma parcela pequena da população, mas para
estas pessoas que são violadas em seus direitos e ainda mais, feridas em sua dignidade, é algo
que a ser analisado profundamente pelo Poder Público e pela sociedade.
A posição adotada pelos membros do Poder Público, responsáveis pelas decisões
relativas à efetivação da unidade de conservação, deveria ser, além do preceito constitucional
de proteção ao meio ambiente, também a busca da qualidade de vida para as pessoas
pertencentes às famílias que ficam à mercê da indefinição da sua situação diante da
transformação da região em que são proprietários ou posseiros, residentes ou não, na área.
Dentre os aspectos mais acentuados da Lei de SNUC está a situação de indefinição da
população residente nas áreas consideradas fundamentais para a tutela do Poder Público. Após
a elevação à condição de unidade de conservação, a população se vê aviltada em seus direitos
de uso, gozo e fruição, nas terras que ocupam.
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A ausência de regularização fundiária em muitas unidades de conservação em todo o
território nacional é algo recorrente, caracterizando a população que reside na área de
abrangência da unidade como “desterritorializadas ambientais”.
Há a concepção, na Lei de SNUC, de que as pessoas não podem viver em unidades de
conservação, principalmente de proteção integral. Tal posição destoa da realidade, pois é
recorrente o descaso do Poder Público para com as famílias que estão na área de abrangência
de unidade de conservação, aguardando pela regularização fundiária e a justa indenização.
Por anos a fio, a população residente em unidade, que não foi efetivada em sua
plenitude, devido à inércia do Poder Público em indenizar os sujeitos que já sofrem restrições
quanto ao uso e gozo de sua propriedade, aguarda uma solução; quando não recorrem ao
judiciário para dirimir o conflito criado pelo Poder Público, ao instituir uma unidade de
conservação sem a garantia da verba para as indenizações, além de planejamento para todo o
processo que deve ocorrer.
Na prática os resultados de preservar os atributos considerados relevantes de
preservação caem por terra, na medida em que a maioria da população que já residia antes do
advento da unidade de conservação continua habitando o mesmo espaço, só que com mais
restrições, inclusive, quase que na maioria, com diminuição patrimonial.
Evandro Bastos Sathler aponta a ausência de consolidação territorial e outros
elementos.
A baixa institucionalização a que me refiro está focada, especialmente, na ausência
de consolidação territorial e na falta de um plano de manejo (ou na existência de um
plano defasado que não atende à realidade da UC). ( SATHLER, 2008, p. 2).

Sobre a consolidação territorial, tratada por Santhler.
[...] está num plano superior à regularização fundiária, posto que está focalizada no
direito de propriedade, no sentido da titularidade X desapropriação, enquanto a
consolidação territorial, por força da expressão territorial, engloba o uso do espaço
nos seus múltiplos meios e formas, indiferentemente da titularidade civil sobre a
área. (SATHLER, 2008, p. 2).

Os elementos apontados pelo autor corroboram o total despreparo de Poder Público
em iniciar o processo de criação de unidade de conservação e de dar efetividade a ela com o
cumprimento da plena função da área elevada a alguma das categorias de unidade de
conservação propostas pela Lei de SNUC.
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Outro fator a ser ventilado é a revolta provocada na população afetada pela criação
da unidade de conservação, onde os sujeitos que se veem com restrições ao uso de sua
propriedade colocam fogo, criminosamente, principalmente em época de seca, como forma de
vingança ou exteriorização da insatisfação com a situação.
A morosidade e o descaso do Poder Público em envidar esforços para a resolução do
problema geram revoltas. Pereira retrata esta situação afirmando que:
[...] as construções oficiais dos „espaços público‟ podem apresentar áreas protegidas,
ultrajadas, atacadas por vandalismos ou destruídas, evidenciando a resistência
daqueles que não foram „ouvidos‟ ou que discordam por diferentes razões dos novos
usos. O vandalismo e a destruição ocorrem no interior dos atingidos, embora, em
muitas sociedades, o eu interior das pessoas não seja aceito como tal. (PEREIRA,
2005, p. 121).

Esta atitude criminosa é de difícil identificação, sendo ela considerada uma forma de
vingança velada ao processo inacabado de indenização.
Na medida em que os sujeitos residentes em áreas elevadas à condição de protegidas
pelos preceitos da Lei de SNUC e que não tiveram atendidos os seus direitos também
garantidos pela referida lei e decretos regulamentadores para a regularização fundiária e a
devida indenização, são agredidos em seu direito dignidade, na medida em que sofrem
restrições para a sua subsistência.
É o próprio Poder Público, que deveria primar por este Direito Fundamental aos seus
cidadãos, mas é o principal causador de tal situação, que, ao fazer cumprir a proteção ao meio
ambiente com “o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”6,
coloca em risco o direito fundamental à vida e à dignidade das pessoas que vivem nas áreas
elevadas à unidade de conservação.

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
6
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5 PARQUE ESTADUAL DO BIRIBIRI: UMA ABORDAGEM QUANTITATIVA DA
QUESTÃO SOCIOAMBIENTAL DA ÁREA

O Parque Estadual do Biribiri (PEB) é Unidade de Conservação de Proteção Integral
criada pelo Poder Público Estadual por meio do Decreto Estadual n. 39.909, de 22 de
setembro de 1998. Situado na Serra do Espinhaço o PEB possui um total de 16.998,66
hectares de área, localizado totalmente no Município de Diamantina, cuja sede é tombada pelo
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN e reconhecida como
Patrimônio Mundial da Humanidade, pela Unesco.

5.1 Origem e descrição do Parque Estadual do Biribiri através do seu plano de manejo

A origem do nome Parque Estadual do Biribiri se deu por meio do imóvel
denominado Fazenda Biribiri, hoje Vila do Biribiri onde funcionou a Fábrica de Tecidos e
Fiação do Biribiri, criada pelo Bispo Diocesano de Diamantina Dom João Antônio dos Santos
e seus irmãos Antônio Felício dos Santos e Joaquim Felício dos Santos, em 1876.

Figura 01: Vista aérea da Vila do Biribiri, em 1946, quando a fábrica ainda funcionava.
Acervo/Iepha.
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Atualmente a Vila do Biribiri está inserida na área do entorno do parque e tem um
importante registro histórico da indústria têxtil mineira. A fábrica foi uma das primeiras
unidades fabris de Minas Gerais e nela existiam também oficinas de lapidação e fundição de
metais e funcionou até 1973. Na Vila do Biribiri há ainda prédios da antiga fábrica, capela
barroca, refeitório e as casas dos antigos funcionários, formando um conjunto arquitetônico
construído no final do século XIX.

Figura 02: Conjunto arquitetônico e paisagístico da Vila do Biribiri (Acervo do Iepha).

É importante ressaltar que a região abrangida pelo PEB e entorno foi cenário dos
grandes eventos e movimentos históricos para a atual configuração econômico-social de
Diamantina, perpassando pela extração de pedras e metais preciosos, desde o período colonial
com as atividades garimpeiras, marcado inicialmente pela escravidão, até a atualidade, como
traz o texto do Plano de Manejo:
A história vivida por escravos, senhores, índios e, por último, garimpeiros, de quase
200 anos, pode ser revivida através dos vários afloramentos de rochas existentes e
nos inúmeros leitos de rios e córregos, que mostram as evidências das explorações
pretéritas. Diversas construções, necessárias para a exploração de diamante e ouro,
ainda estão conservadas (açudes, barragens, canais, desvios, etc.), e algumas
construídas pelos atuais garimpeiros. Essas construções estão sendo destruídas pelo
tempo e pelos períodos de chuvas, mas, ao mesmo tempo, esses dois processos
destruidores são também os processos responsáveis pela reciclagem e a formação de
novos depósitos minerais, mantendo vivos os novos sonhos de riqueza. (PLANO DE
MANEJO DO PEB, 2004, p. 36)
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De acordo com a descrição contida no plano de manejo do PEB, por iniciativa do
escritório Regional Alto do Jequitinhonha ligado ao Instituto Estadual de Floretas – IEF,
órgão gestor das Unidades de Conservação no Estado de Minas Gerais, divisou-se a
possibilidade de criação de uma Unidade de Conservação em Diamantina na área denominada
Fazenda Biribiri, cujo objetivo era o de preservar uma área com amostras representativas do
ecossistema da área de abrangência. “Após reuniões com os representantes do Poder
Executivo Municipal, consultas junto aos proprietários das áreas e representantes da
comunidade local, foi delineado um perímetro para o proposto Parque”. (PLANO DE
MANEJA DO PEB, 2004, p. 21).
Em 22 de setembro de 1998 foi criado o Parque Estadual do Biribiri por meio do
Decreto Estadual n. 39.909, com área oficial de 16.998,66 ha (dezesseis mil novecentos e
noventa e oito hectares e sessenta e seis hectares) e que atenderia a uma vontade da
“comunidade local e regional, que cobrava atitudes da sociedade em prol da preservação do
acervo natural e cultural da área”. (PLANO DE MANEJO DO PEB, 2004, p.21).

5.1.1 Atributos e motivos para a criação do PEB

A criação do Parque Estadual do Biribiri – PEB, teve como motivos a proteção da
fauna e a flora regionais, as nascentes dos rios e córregos da região, além de criar condições
ao desenvolvimento de pesquisas e estudos científicos e alternativas de uso racional dos
recursos naturais, como o ecoturismo. (Plano de Manejo do Parque Estadual do Biribiri, 2004,
p. 21).
Localizado na Serra do Espinhaço, o PEB possibilita a proteção de 16.998,66 hectares
no município de Diamantina, isto representa 0,029% do território do Estado de Minas Gerais,
em relação ao total de áreas protegidas por Parques Estaduais no Estado, representa 5,67%
(Plano de Manejo do Parque Estadual do Biribiri, 2004, p. 36,).
Segundo BIODIVERSITAS (1998), a Serra do Espinhaço foi classificada como de
Importância Biológica Especial, esta classificação se justifica por ser uma área com
ocorrência de espécies restritas à área e/ou ambientes únicos no Estado. Além de
abrigar as nascentes de rios que drenam para diferentes bacias, constitui uma área
ímpar em relação à formação geológica e florística. Apresenta alto grau de
endemismo vegetal e de vertebrados, nela se concentram 80% das espécies de
sempre-vivas no país e abriga ainda, 40% das espécies de plantas ameaçadas de
extinção. As recomendações para a Serra do Espinhaço são: a criação de Unidades
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de Conservação, a implementação das Unidades existentes e o incentivo à criação de
RPPN. (Plano de Manejo do Parque Estadual do Biribiri, 2004, p. 36).

Ao longo da Cadeia do Espinhaço, desde a região de Grão Mogol até o limite sul
encontram-se os campos rupestres com quartzito e arenito, que se destacam com grande
número de espécies ameaçadas, todas com distribuição estritamente restrita, sendo apontada a
região de Diamantina como uma das áreas de importância biológica especial por abrigar
remanescentes de campos rupestres (Plano de Manejo do Parque Estadual do Biribiri, 2004, p.
37).
O Parque Estadual do Biribiri foi elevado à categoria de Unidade de Proteção
Integral por apresentar remanescentes da vegetação do Cerrado; diversas nascentes (córregos:
Messias, Barris, dos Cristais, Carrapato, Carrapatinho, entre outros); grande beleza cênica,
atrativos turísticos (cachoeiras da Sentinela, dos Cristais e dos Barris); patrimônios
arqueológicos (pintura rupestre) e histórico-cultural (Caminho dos Escravos). (Plano de
Manejo do Parque Estadual do Biribiri, 2004, p. 37).
O Parque Estadual do Biribiri está representado por tipos vegetacionais
característicos do Bioma Cerrado. As formações vegetais predominantes são as
savânicas e campestres, sendo também encontradas formações florestais como o
Cerradão e a Floresta Estacional Semidecidual, principalmente ao longo das
vertentes de córregos e rios. (Plano de Manejo do Parque Estadual do Biribiri apud
MENDONÇA FILHO, 2004, p. 13)

A área do PEB foi indicada na época de sua criação como Parque em função de suas
características e peculiaridades, principalmente por compor o Bioma do Cerrado e que
apresenta alta concentração de espécies endêmicas, e que em vista a interferência humana
desregrada e predatória, sofre perdas inestimáveis.

5.1.2 Acessos

O acesso ao Parque se dá por meio das várias estradas secundárias existentes e
algumas delas em estado precário de conservação. O principal acesso ocorre por estrada, que
corta o Parque no sentido Sudoeste/Oeste, utilizada como acesso principal à comunidade rural
de Pinheiros e a Vila do Biribiri, localizadas em seu entorno direto, sendo utilizada também
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para o acesso às regiões Norte e Noroeste do Parque (Plano de Manejo do Parque Estadual do
Biribiri, 2004).
Pela porção Sul/Sudeste o acesso é delimitado pela BR-367, no trecho entre
Diamantina e Couto de Magalhães de Minas, onde a região central do Parque pode ser
alcançada por meio da estrada que inicia na Fazenda Duas Pontes que é de propriedade
particular e localizada às margens da BR-367, que originalmente ligava a propriedade à Vila
do Biribiri, pelo interior do Parque e que passa pela cachoeira dos Cristais (Plano de Manejo
do Parque Estadual do Biribiri, 2004).
Já as regiões Leste e Nordeste têm acesso a partir do Distrito de Mendanha, situado
junto a BR-367, às margens do Rio Jequitinhonha. Na região Norte, junto à confluência do
Rio Pinheiro com o Jequitinhonha, existe uma antiga estrada que possibilita contornar, com
extrema dificuldade, os limites Norte/Noroeste do Parque, até a comunidade rural de
Pinheiros (Plano de Manejo do Parque Estadual do Biribiri, 2004).

5.1.3 Corredores Ecológicos e cinturão de Unidades de Conservação

A ampliação da importância do PEB se dá pela composição da unidade na formação
de corredores ecológicos para a manutenção e facilitação da diversidade biológica. Sendo
composto tal corredor pelas seguintes unidades:
As Unidades de Conservação adjacentes ao PEB são: Área de Proteção Ambiental
(APA) do Rio Manso (Couto de Magalhães de Minas); Parque Estadual do Rio Preto
(São Gonçalo do Rio Preto); APA Felício dos Santos, (Felício dos Santos); APA
Serra do Gavião (Felício dos Santos, Rio Vermelho, Serra Azul de Minas e Couto de
Magalhães de Minas) e APA das Águas Vertentes (Couto de Magalhães de Minas,
Diamantina, Felício dos Santos, Rio Vermelho, Santo Antônio do Itambé, Serro e
Serra Azul de Minas) e Parques Estadual do Pico do Itambé (Santo Antônio do
Itambé, Serro e Serra Azul de Minas). (Plano de Manejo do Parque Estadual do
Biribiri, 2004, p. 15)

Para que o cinturão de proteção da biodiversidade esteja completo será necessária a
criação de uma Unidade de Conservação nas porções Norte e Leste do PEB, abrangendo a
Serra das Poções, fazendo ligação com a APA do Rio Manso (Plano de Manejo do Parque
Estadual do Biribiri, 2004).
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5.2 Pesquisa de campo com a apresentação dos dados quantitativos

Através de Autorização 009/2015 expressa da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Minas Gerais, para o período de 13 de
fevereiro de 2015 a 30 de abril de 2015, constante do Anexo 01, foi feita pesquisa de campo.
A análise quantitativa que se segue foi originada pelo interesse em aprofundar o
conhecimento sobre a situação social colocada na área do Parque Estadual do Biribiri e aferir
a opinião através de questionário aplicado aos proprietários/posseiros da área do parque
(Anexo 02) e também por meio de questionário aplicado aos servidores responsáveis pela
administração do PEB (Anexo 03), ambos por amostragem, abordando pontos a serem
cumpridos e descritos na Lei n. 9.985/2000.
Por meio de entrevista dos posseiros e proprietários, por amostragem, num total de
11(onze) pessoas, enquanto que o total de famílias perfaz o número de 30(trinta), busca-se
entender a percepção deles sobre a não resolução da condição à qual estão submetidos, bem
como as possíveis consequências disso para eles e de que forma afeta o pleno cumprimento
dos objetivos da unidade de conservação do Parque.
O relato dos servidores responsáveis pela administração do PEB traz o contraponto
às informações prestadas pelos proprietários/posseiros.

5.2.1 Perfil dos entrevistados – moradores, proprietários/posseiros

Para obter-se um perfil dos posseiros e proprietários da área do PEB, o questionário
aplicado limitou-se aos seguintes dados: sexo, idade, escolaridade, relação de posse ou
propriedade com a área e tempo em que o núcleo familiar do entrevistado estabelece tal
relação com a área do parque.
Cabe ressaltar que das pessoas procuradas para serem entrevistadas somente uma
pessoa se negou a dar entrevista alegando não estar satisfeita com a situação e não desejar
nem falar sobre o assunto.
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Gráfico 02: Perfil dos entrevistados: sexo, idade, moradia. Questionário aplicado a posseiros e proprietários
na área do Parque Estadual do Biribiri de 13/02/2015 a 30/04/2015. A situação socioambiental das famílias
afetadas pela criação da Unidade de Conservação Parque Estadual do Biribiri. Diamantina/MG.
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Gráfico 03: Perfil dos entrevistados: Profissão, Escolaridade. Questionário aplicado a posseiros e
proprietários na área do Parque Estadual do Biribiri de 13 de fevereiro de 2015 a 30 de abril de 2015. A
situação socioambiental das famílias afetadas pela criação da Unidade de Conservação Parque Estadual do
Biribiri. Diamantina/MG.

Foi possível entrevistar um número mais significativo de homens do que de
mulheres, predomindo um percentual maior de pessoas com idade entre 41 a 60 anos, apesar
de a faixa de idade variar entre 29 (vinte e nove) anos a 81 (oitenta e um) anos, entre os
entrevistados.
Entre os entrevistados é notável um maior número de posseiros que de proprietários,
sendo essa uma das características daqueles que residem na área do PEB. Cabe ressaltar
também que uma possível explicação para o fato de um maior número de posseiros, para além
do que é costumeiro, isto é, pessoas com um menor acesso e renda, seria o fato de parte destes
serem provenientes da antiga fábrica de tecidos do Biribiri.
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Dentre as atividades desenvolvidas pelos entrevistados foi possível encontrar uma
variedade de atividades profissionais, prevalecendo o percentual maior de aposentados. Aqui
cabe ressaltar um fenômeno muito próprio não só na área do PEB, mas no Vale do
Jequitinhonha num todo, sobretudo naquelas localidades distantes das áreas urbanas, e que
desprovidas de qualquer infraestrutura, não permite sobretudo aos jovens perspectivas de
trabalho, renda e educação ficando apenas os mais idosos sobrevivendo de aposentadoria.

5.2.2 Lapso de Tempo dos grupos familiares no parque

A declaração do tempo que cada entrevistado possui posse ou propriedade é fator
determinante para ser analisada a relação existente entre o sujeito e/ou o grupo familiar com a
área do Parque.

Gráfico 04: Tempo em que reside na área do Parque em anos. Questionário aplicado a posseiros e proprietários
na área do Parque Estadual do Biribiri de 13 de fevereiro de 2015 a 30 de abril de 2015. A situação
socioambiental das famílias afetadas pela criação da Unidade de Conservação Parque Estadual do Biribiri.
Diamantina/MG.

Nos resultados obtidos com a identificação do tempo que cada pessoa e/ou grupo
familiar possui na área do PEB por meio da posse ou propriedade, foi possível observar o grau
de pertencimento que cada um tem com a área.
Do resultado obtido com as entrevistas observou-se que foram entrevistadas pessoas
que possuem relação com a área de 2 (dois) anos até 40 (quarenta anos). Em média a maioria
dos entrevistados possui relação maior que 20 (vinte anos), na área. Deve-se destacar que a
área foi decretada como Parque há 16 (dezesseis) anos.
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O entrevistado que relatou possuir 2 (dois) anos de relação com a área informou que
é aposentado e que está criando alguns animais na área que pertence a um cunhado que é o
posseiro juntamente com seus familiares.
O entrevistado que relatou estabelecer relação com a área há 5 (cinco) anos informou
que com a ampliação da área do Parque uma parte da sua propriedade ficou dentro do limite
desta ampliação e que lá é área usada como pastagem para os bois e cavalos que ele cria.
Importante observar que todos os que relataram possuir relação com a área há mais
de 30 (trinta) anos declararam ser proprietários da área em que estão. Boa parte deles relatou
que a área serviu de moradia para o grupo familiar bastante numeroso, no passado.
Entre os entrevistados, os que possuem relação com a área entre o lapso de tempo de
20 (vinte) a 30 (trinta) anos são posseiros. Um dos entrevistados informou que adquiriu o direito
de posse faz mais de dezesseis anos e meio, mas que a pessoa de quem adquiriu o direito de
posse já a possuía há pelo menos 80 anos. Foi informado também que o antigo posseiro foi
funcionário da fábrica de tecidos do Biribiri e que ganhou a posse da fábrica.

5.3 Dados quantitativos dos grupos familiares antes da Criação do Parque do Biribiri

5.3.1 Dos grupos familiares

O objetivo é entender quantas pessoas faziam parte do grupo familiar antes da
criação do PEB e se sua composição abrangia somente o entrevistado e se de fato a
propriedade/posse servia como moradia permanente dos mesmos.
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Gráfico 05: Quantitativo dos grupos familiares. Questionário aplicado a posseiros e proprietários na área do
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Parque Estadual do Biribiri de 13 de fevereiro de 2015 a 30 de abril de 2015. A situação socioambiental das
famílias afetadas pela criação da Unidade de Conservação Parque Estadual do Biribiri. Diamantina/MG.

Como resultado desse tópico é possível aferir que houve uma variação muito grande
no número de pessoas que residiam na propriedade/posse.
Entre os entrevistados, os componentes do grupo familiar variaram entre 1 (um) a 10
(dez) pessoas. Na descrição dos membros do grupo familiar, somente um dos entrevistados
admitiu ser solteiro, ali trabalhou como lavrador e hoje é aposentado. Outro entrevistado
declarou viverem somente ele e a esposa na propriedade, e que o casal não teve filhos vivendo
sozinhos há 30 (trinta) anos na área, até o presente momento.
Outro entrevistado declarou que é posseiro há 23 (vinte e três) anos, e que logo que
casou residiu com sua esposa no local e que depois se mudou para a cidade de Diamantina,
onde possui comércio e que após sua saída deixou um caseiro para tomar conta da posse.
Outros 2 (dois) entrevistados declararam que o grupo familiar era composto por 5 (cinco) e 6
(seis) pessoas e que o grupo familiar era composto por: o próprio entrevistado, esposa, e
filhos.
Outro entrevistado em que o grupo familiar variava entre 1 (um) a 10 (dez) pessoas,
informou que além da esposa e filha, também havia caseiro com esposa e filhos residindo na
área.
Entre os entrevistados que declararam que na propriedade/posse residiram 10 (dez) a
20 (vinte) pessoas, informaram que o grupo familiar era composto pelo seu pai, mãe, filhos
(entre eles o próprio entrevistado), noras e netos.
Já entre os entrevistados cujo grupo familiar variou entre 20 (vinte) a 30 (trinta)
pessoas, foi informado que residiram na área 30 (trinta) pessoas, entre elas: pai, mãe, filhos,
filhas, noras, genros, netos e netas. Um entrevistado declarou que o pai era garimpeiro e
trabalhava na região, bem como mantinha a criação de alguns animais na propriedade.

5.3.2 Da Economia e subsistência familiar

Com o intuito de aferir se a propriedade/posse era utilizada para o desenvolvimento
de atividade econômica e se essa seria responsável pela subsistência familiar dos
entrevistados, questionou-se aos entrevistados se na moradia era desenvolvida alguma
atividade econômica.
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Gráfico 06: Atividade Econômica no âmbito da propriedade/posse. Questionário aplicado a posseiros e
proprietários na área do Parque Estadual do Biribiri de 13 de fevereiro de 2015 a 30 de abril de 2015. A
situação socioambiental das famílias afetadas pela criação da Unidade de Conservação Parque Estadual do
Biribiri. Diamantina/MG.

Grande parte dos entrevistados, num total de 9 (nove), declararam que antes da
criação do PEB, a propriedade/posse era utilizada para o desenvolvimento de atividade
econômica, sendo ela voltada para a criação de animais (galinhas, patos, porcos, peixes, bois,
vacas), para a venda e a produção de alguns produtos agrícolas (abacaxi, banana, laranja,
feijão, milho, frutas, mandioca, urucum, cana, limão, ameixa, hortaliças, café). Foi relatado
por um entrevistado que houve tentativa de cultivo de arroz na área de posse, mas não
“vingou”.
Foi declarado ainda que na região era desenvolvido garimpo artesanal, atividade esta
característica na cidade desde a sua origem e a região de abrangência do parque teve grande
participação na medida em que serviu de rota, por meio do Caminho dos Escravos, para a
troca de produtos entre Diamantina e a região de Mendanha.

5.3.3 Criação de Animais na Propriedade/Posse

A questão relativa à aferição de que se antes da criação do PEB era criado algum animal na
Posse e/ou Propriedade é para tentar entender se houve alguma mudança relevante após a
criação do PEB. A pergunta é de natureza genérica e visa a entender se a criação dos animais
destinados à alimentação, comercialização ou mesmo domésticos, foi afetada pela criação do
PEB.
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Gráfico 07: Criação de animais na propriedade/posse. Questionário aplicado a posseiros e proprietários na
área do Parque Estadual do Biribiri de 13 de fevereiro de 2015 a 30 de abril de 2015. A situação
socioambiental das famílias afetadas pela criação da Unidade de Conservação Parque Estadual do Biribiri.
Diamantina/MG.

Todos os entrevistados foram unânimes em declarar que criavam animais, tais como:
peixes, frangos, vacas leiteiras, cachorros, gatos, galinhas, cavalos, bois, patos e porcos.

5.3.4 Preservação Ambiental

Com o intuito de aferir se os proprietários/posseiros tinham consciência da
preservação ambiental, mesmo antes da criação do PEB, buscou-se questionar sobre se na
moradia era desenvolvida alguma preservação ambiental esse em caso afirmativo, quais
medidas eram utilizadas para a preservação ambiental.
Tal questionamento possui o intuito de aferir que medidas eram utilizadas e se de
alguma forma proprietários/posseiros contribuíram para a manutenção dos atributos existentes
na área, atributos estes que possibilitaram que a área fosse elevada a categoria Parque, mesmo
que dentro dos limites da propriedade/posse.
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Gráfico 08: Preservação do meio ambiente na propriedade/posse. Questionário aplicado a posseiros e
proprietários na área do Parque Estadual do Biribiri de 13 de fevereiro de 2015 a 30 de abril de 2015. A
situação socioambiental das famílias afetadas pela criação da Unidade de Conservação Parque Estadual do
Biribiri. Diamantina/MG.

Neste item a totalidade respondeu que sim, preservavam o meio ambiente, com
colocações sobre a forma de preservação bastante variada.
Um entrevistado falou que não deixava caçar dentro da sua área, retirar “lenha na
beira da nascente” e tão pouco “botar fogo na área”. Outro entrevistado também informou que
não deixava cortar e retirar madeira de nascente. E um terceiro entrevistado frisou que não
deixava colocar fogo na área e que “tomava cuidado da área”. Alguns entrevistados deixavam
claro em suas declarações que “preservava tudo ao redor”, outro afirmando que “toda vida
preservou”, e ainda outro entrevistado afirmou que “cuidava do que já existia”.
Alguns

entrevistados

descreveram

de

forma

pormenorizada

quais

ações

desenvolveram, dentre elas: “Recebia mudas e plantava para a preservação. Nascente
conservada. Por muito tempo esteve correndo para apagar fogo que vinha do campo para não
chegar na mata e na nascente.” Outro entrevistado declarou que cercou parte da mata e
nascentes existentes em sua área e também colocou fossa séptica na posse.
Mais uma vez um dos entrevistados declarou que protegia nascente existente em sua
propriedade e afirmou que a maior mata do PEB está em sua propriedade e que contribuiu
muito para este cuidado. Outro entrevistado fez referência a Área de Preservação Permanente
– APP – informando que na sua área era mantida e que possuía Reserva Florestal Legal.
Um posseiro entrevistado afirmou que “da forma que pegou ficou e que no limite da
propriedade nada foi alterado”. Foi possível aferir por meio das respostas dadas pelos
entrevistados que todos relataram os cuidados que tiveram para preservar o ambiente da área
sob sua responsabilidade.
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5.3.5 Produção agrícola excedente

A pergunta efetuada no questionário sobre a produção agrícola excedente tem por
intuito aferir se na moradia, antes da criação do PEB, havia alguma produção agrícola
excedente e, se em caso afirmativo, qual o produto.

Gráfico 09: Produção/comercialização de produtos excedentes. Questionário aplicado a posseiros e
proprietários na área do Parque Estadual do Biribiri de 13 de fevereiro de 2015 a 30 de abril de 2015. A
situação socioambiental das famílias afetadas pela criação da Unidade de Conservação Parque Estadual do
Biribiri. Diamantina/MG.

Quanto à produção agrícola excedente 5 (cinco) entrevistados afirmaram que não
produziam excedentes e que também nada era comercializado. Alguns desses entrevistados
declararam que a produção era só para o consumo.
Dos entrevistados que declararam produzir excedente, 6 (seis) afirmaram que havia
comercialização de produção agrícola excedente, sendo os produtos: urucum, leite, mandioca,
verduras, frangos, gado, cana, couve, samambaia, cebola, ovos. As vendas dos produtos
excedentes contribuíam para a complementação da renda familiar.
5.3.6 Renda Familiar antes da criação do PEB

A identificação da renda do grupo familiar antes da criação do PEB contribui com a
aferição se a subsistência da família poderia vir inclusive da produção agrícola excedente na
área para a comercialização e quais seriam as outras formas de receita do grupo.
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Gráfico 10: Renda Familiar. Questionário aplicado a posseiros e proprietários na área do Parque
Estadual do Biribiri de 13 de fevereiro de 2015 a 30 de abril de 2015. A situação socioambiental das
famílias afetadas pela criação da Unidade de Conservação Parque Estadual do Biribiri. Diamantina/MG.

O entrevistado, que disse que retirava somente menos de um salário mínimo declarou
que somente comercializava algum produto excedente “quando vinha para a cidade”; ao passo
que aqueles que se detiveram a falar que aferiam antes da criação do PEB somente disseram
que recebiam 1 (um) salário mínimo, bem como o que declarou receber 2 (dois) salários e
meio.
Neste item, grande parte dos entrevistados não declarou a renda familiar, mas
detiveram-se alguns a declarar que “trabalhava por dia pros outros e ganhava o pão de cada
dia”. Outro declarou que “trabalhava fora e a esposa aposentada ajudava a manter a casa”. Um
terceiro declarou que “Havia uma criação maior de gado e que era comercializada, mas que
em números não tem como quantificar, no momento”.
Um quarto entrevistado declarou que não tinha conhecimento da renda familiar.
Ainda um quinto entrevistado informou que o “produtor era outra pessoa e que não é possível
aferir”. Um sexto entrevistado declarou somente que recebia salário e que trabalhava na
fábrica.
Importante observar que um dos entrevistados relatou que não havia uma renda fixa,
“onde na época no garimpo tinham épocas que se tirava bem e outras épocas não conseguia
tirar praticamente nada, então a manutenção da alimentação da família e despesas da casa se
dava pela confiança e pela honra de pagar quando do garimpo se pudesse tirar o necessário
para cobrir os gastos. E isso se aplicava nas escolas das crianças e jovens da casa”.
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5.4 Dados quantitativos dos grupos familiares após a Criação do Parque do Biribiri

A segunda parte do questionário aplicado com a comunidade residente no PEB versa
sobre a situação atual do uso que se faz da propriedade/posse. É o mesmo questionário
aplicado na primeira parte e após a identificação do perfil dos entrevistados, só que nesta
parte para saber o depois da implantação do PEB.
Com esse paralelo, será possível aferir quais as mudanças verificadas pela população
residente na área do PEB.

5.4.1 Dos membros dos Grupos familiares

A identificação da composição do grupo familiar na atualidade visa a entender se
houve mudança significativa de pessoas residindo na área do PEB de antes da sua criação,
para a atualidade e se possível identificando os fatores que levaram a isso.

Gráfico 11: Membros dos grupos familiares. Questionário aplicado a posseiros e proprietários na área do
Parque Estadual do Biribiri de 13 de fevereiro de 2015 a 30 de abril de 2015. A situação socioambiental
das famílias afetadas pela criação da Unidade de Conservação Parque Estadual do Biribiri.
Diamantina/MG.

Nessa etapa a maioria dos entrevistados, num total de 8 (oito) pessoas informaram
que na atualidade há uma variação de 1 (uma) a 5 (cinco) pessoas residindo na
propriedade/posse. Nesse mesmo grupo estão 2 (dois) entrevistados que declararam que
anteriormente à criação do PEB residiam na área em torno de 30 (trinta) pessoas e que na
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atualidade somente 4 (quatro) e 3 (três) pessoas. As razões para a diminuição significativa não
foram apresentadas.
Ainda, no mesmo grupo descrito acima, 3 (três) entrevistados declararam que o
grupo familiar é constituído do mesmo quantitativo de pessoas, em 1 (um) somente o
declarante e em 2 (dois) somente a pessoa entrevistada e o cônjuge.
Outro entrevistado, descreveu que anteriormente residiam na área 13 (treze) pessoas
pertencentes à família do antigo dono e que na atualidade somente 3 (três) pessoas, sendo ele
e mais 2 (dois) sócios na área adquirida antes da ampliação do PEB.
As pessoas que declaram estar no grupo que possui de 6 (seis) a 10 (dez) elementos
informaram que o grupo familiar é composto do próprio entrevistado, esposa, filhos(as),
noras, genros e netos e que possuem casa, mas nem sempre ficam na propriedade/posse.
O entrevistado que declarou ter 15 pessoas no grupo familiar informou que houve um
acréscimo de 3 (três) pessoas das informações de antes da criação do PEB para a atualidade.

5.4.2 Da Economia e subsistência familiar

Com a criação do PEB, algumas restrições foram impostas pela sua administração,
restrições essas baseadas nas especificidades da categoria “parque”. Incluindo a mesma
pergunta feita anteriormente, mas antes da criação do PEB, será possível traçar um paralelo
entre o antes e o depois, no que se refere ao desenvolvimento de atividade econômica
desenvolvida na propriedade/posse.

Gráfico 12: Atividade econômica desenvolvida da propriedade/posse. Questionário aplicado a posseiros e
proprietários na área do Parque Estadual do Biribiri de 13 de fevereiro de 2015 a 30 de abril de 2015. A
situação socioambiental das famílias afetadas pela criação da Unidade de Conservação Parque Estadual do
Biribiri. Diamantina/MG.
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Nessa questão, 8 (oito) dos entrevistados declararam que não desenvolvem qualquer
atividade econômica na propriedade/posse. Da pergunta aplicada sobre o antes da criação do PEB,
2 (duas) pessoas permaneceram informando que não utilizavam a área para o desenvolvimento de
atividade econômica. Um entrevistado declarou que com a criação do parque “parou com
qualquer atividade, pois não pode”. O outro entrevistado se deteve a informar que “a terra não é
boa para o cultivo”.
No entanto, daquele universo que antes produzia alguma atividade econômica antes
da criação do PEB, atualmente não desenvolve nenhuma atividade depois da implantação do
parque. Um declarou que a propriedade “é usada para passar o final de semana e depois da
criação do parque não pode roçar”. Outro informou que “há restrições quanto à plena
utilização da propriedade”. Um terceiro informou que “O que é cultivado é para o consumo e
há limitações quanto à situação atual do Parque”. Um quarto entrevistado afirmou que “Estão
sofrendo restrições quanto à utilização da área e no aguardo para a desapropriação”.
Dos 3 (três) entrevistados que declararam desenvolver atividade econômica
atualmente em sua área 1 (um) informou que cria gado, outro que cultiva urucum e um
terceiro que aluga a casa para o final de semana, que possui um areal e cria cavalos e vacas.

5.4.3 Criação de Animais na Propriedade/Posse

Com a determinação da área como unidade de conservação da categoria parque,
certas restrições podem ter ocorrido quanto à criação de animais. A questão aplicada sobre a
aferição se há criação de animais na propriedade/posse, visa a entender como está
estabelecida esta relação.

Gráfico 13: Criação de animais. Questionário aplicado a posseiros e proprietários na área do
Parque Estadual do Biribiri de 13 de fevereiro de 2015 a 30 de abril de 2015. A situação
socioambiental das famílias afetadas pela criação da Unidade de Conservação Parque Estadual do
Biribiri. Diamantina/MG.
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A maioria dos entrevistados respondeu que criam animais. Entre os animais criados
estão: bois, cavalos, frangos, cães, patos, peixes e gatos. Somente um entrevistado declarou
que não cria animais “Devido às restrições quanto à plena utilização da área”.

5.4.4 Preservação do meio ambiente

Busca-se nessa questão entender qual é a contribuição que os proprietários/posseiros
estão dando ao longo do período, desde a criação do parque até a atualidade para a
preservação da área, que ainda está sob a guarda dos entrevistados, já que transcorreu um
tempo significativo desde a criação do parque até o momento, sem a regularização fundiária
da área e a saída dos proprietários e posseiros para a plena efetivação do parque.

Gráfico 14: Preservação do meio ambiente. Questionário aplicado a posseiros e proprietários na área do
Parque Estadual do Biribiri de 13 de fevereiro de 2015 a 30 de abril de 2015 A situação socioambiental
das famílias afetadas pela criação da Unidade de Conservação Parque Estadual do Biribiri.
Diamantina/MG.

Quanto a esta questão, os entrevistados foram unânimes em declarar que sim, na
propriedade ou posse há alguma forma de preservação do meio ambiente. As formas
declaradas de preservação foram variadas. Quanto às nascentes um declarou que: “Toma
conta para preservar as nascentes e que também é a mesma preservação de anos atrás”. Outro
declarou: “preserva as nascentes e as matas”.
Alguns declararam que tudo se mantém como sempre foi, e um afirma que: “Não
estraga e mantém tudo como está e da forma que o entrevistado e seu pai receberam da
natureza”. Outro entrevistado respondeu que “permanece tudo como está e só trabalha naquilo
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que já foi mexido e desmatado”. Um terceiro entrevistado falou que “as coisas permanecem
como antes e não interfere em nada do meio ambiente”. Um quarto entrevistado afirmou que
“para dentro da cerca é preservado”.
Um entrevistado declarou na entrevista que na área que é sua há fossa séptica, para
não poluir e há a preservação da APP – Área de Preservação Permanente.
Outros entrevistados informaram que deixam as coisas crescerem e as árvores se
desenvolverem e também “preservam o que está plantado e em ordem”, afirmam que
previnem incêndios e cuidam para que caçadores não invadam a área e também para que não
retirem madeira.

5.4.5 Produção agrícola

Como forma de entender sobre o desenvolvimento econômico nas propriedades ou
posses, foi perguntado aos entrevistados, no questionário aplicado, se em suas áreas é
desenvolvida alguma produção agrícola e se essa produção gera algum excedente, mesmo
após a instituição PEB.

Gráfico 15: Produção Agrícola. Questionário aplicado a posseiros e proprietários na área do Parque Estadual
do Biribiri de 13 de fevereiro de 2015 a 30 de abril de 2015. A situação socioambiental das famílias afetadas
pela criação da Unidade de Conservação Parque Estadual do Biribiri. Diamantina/MG.

Quanto à pergunta sobre se há produção agrícola excedente, 4 (quatro) entrevistados
disseram que sim, inclusive o excedente está relacionado aos seguintes produtos: urucum,
laranja, manga, maracujá, cana de açúcar e milho. Um desses entrevistados declarou que cria
gado e equinos em sua área.
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Sobre a comercialização do excedente, 4 (quatro) declararam que geram excedente,
no entanto somente 3 (três) comercializam, incluído neste grupo o que declarou que cria
bovinos e equinos para a venda.
Entre os 7 (sete) entrevistados que declararam não produzir excedente agrícola, 3
(três) não declararam os motivos, já 2 (dois) falaram que se deve às restrições impostas e
inclusive quanto à criação de animais no parque. Ainda neste item, 1 (uma) pessoa declarou
que produz somente para o consumo e sem gerar excedente. E outra entrevistada informou
que não cultiva excedente pelo tamanho reduzido de pessoas na família e pela proporção que
pode cultivar ser muito pequena.

5.4.6 Renda Familiar na atualidade

As informações sobre a renda dos grupos familiares após a criação da PEB ajudará a
aferir a sua procedência e se de alguma forma esta renda pode ser proveniente de alguma
produção agrícola ou agropecuária na propriedade ou posse, e ainda, se pode ser considerada
essa mesma renda complementar pela produção agrícola ou por outras atividades que não
estejam relacionadas com a área.

Gráfico 16: Renda dos grupos familiares. Questionário aplicado a posseiros e proprietários na área do
Parque Estadual do Biribiri de 13 de fevereiro de 2015 a 30 de abril de 2015. A situação socioambiental das
famílias afetadas pela criação da Unidade de Conservação Parque Estadual do Biribiri. Diamantina/MG.

Cerca de 5 (cinco) entrevistados se declararam aposentados. Um dos entrevistados
desse grupo informou que além da aposentadoria recebe aluguel de “uma casinha alugada na
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cidade”. Outro aposentado informou ser militar reformado e que “quando produz alguma
coisa na área de posse é somente para o consumo do seu grupo familiar”.
Os outros entrevistados declararam a renda atual do grupo familiar, como descrito no
quadro acima, mas não informaram a procedência da mesma. Um entrevistado ainda declarou
não ter renda.

5.4.7 Da participação no processo

A participação da comunidade no processo de criação de uma Unidade de
Conservação é determinação descrita na Lei 9.985/2000 e no Decreto 4.340/2002, que
regulamenta a referida lei. A consulta pública se dá em audiência pública e compete ao órgão
executor dar todas as informações e implicações à comunidade do interior da unidade de
forma clara e acessível, conforme art. 5° do Decreto n. 4.340/2002.
A aferição do grau de conhecimento que os moradores em área de parque
demonstram ter é parâmetro para entender se os responsáveis pela criação de PEB, seja na
esfera Federal, Estadual e Municipal, observam a situação social envolvida no processo. Se
esta comunidade é mera expectadora ou participante no mesmo.

Gráfico 17: Participação no processo. Questionário aplicado a posseiros e proprietários na área do
Parque Estadual do Biribiri de 13 de fevereiro de 2015 a 30 de abril de 2015. A situação socioambiental
das famílias afetadas pela criação da Unidade de Conservação Parque Estadual do Biribiri.
Diamantina/MG.
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Entre os entrevistados, as respostas foram de que não tinham conhecimento de que
havia sido feita a consulta pública, quando da criação da Unidade de Conservação PEB.
Ainda alguns entrevistados afirmaram que não foi feita a consulta e que inclusive, “se foi feita
a população envolvida não tomou conhecimento. Talvez tenha acontecido mais no âmbito
político”.
Ainda sobre a consulta pública, um dos entrevistados afirmou que “Não teve consulta
e quando ficou sabendo já tinha saído o decreto determinando que era parque”. Outro
entrevistado afirmou que o “IEF veio e disse que não pode construir mais nada e nem arrumar
estrada”.

Houve entrevistado que declarou que no Distrito de Mendanha ninguém foi

consultado sobre a criação do parque.
Sobre o segundo gráfico, que se refere ainda à participação e se a população local
participou no processo de criação e implantação do PEB, mais uma vez todos foram unânimes
em responder que nesse caso não houve a participação da população local na criação da
unidade.
Quanto ao terceiro gráfico, que se refere ainda à participação, mas agora se há a
participação da população local na gestão do PEB, todos, mais uma vez, responderam que não
há a participação da população local na gestão do PEB.

5.4.8 Da garantia de direitos

As perguntas relativas às garantias dos direitos foram colocadas no questionário, com
base nas determinações do art. 42 da Lei 9.985/2000, nas disposições gerais e transitórias,
onde tratam das populações, cuja permanência não é permitida na área do Parque, sendo essas
indenizadas ou compensadas pelas benfeitorias existentes. Bem como desapropriadas, por
interesse público.
Todos os entrevistados são proprietários ou posseiros na área do Parque e há 16
(dezesseis) anos aguardando a regularização fundiária e a resolução do problema.
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Gráfico 18: Garantia dos Direitos. Questionário aplicado a posseiros e proprietários na área do Parque
Estadual do Biribiri de 13 de fevereiro de 2015 a 30 de abril de 2015. A situação socioambiental das
famílias afetadas pela criação da Unidade de Conservação Parque Estadual do Biribiri. Diamantina/MG.

No que tange à garantia dos direitos, os proprietários e posseiros entrevistados ao
serem questionados, informaram não possuírem conhecimento de que a regularização
fundiária tenha sido efetuada e que “não receberam nada”. Muitos afirmaram de forma
veemente que “não aconteceu” a regularização fundiária.
Ainda sobre as garantias dos direitos, a questão de número 30 (trinta) discute se
alguma família ou pessoa residente no Parque Estadual do Biribiri já recebeu indenização e/ou
compensação pelas benfeitorias existentes e/ou foram realocadas pelo Poder Público. Todos
foram unânimes em responder que não receberam indenização e/ou compensação sejam pelas
benfeitorias ou realocadas pelo Poder Público.
Na complementação das respostas a esta questão, quando questionados sobre qual o
motivo, um entrevistado afirmou: “O Estado não indenizou ninguém e não disponibilizou
recurso para a concretização do Parque”. Um outro entrevistado afirmou que: “Não teve
qualquer conversa sobre isso”. Outro entrevistado declarou inclusive que a não resolução
envolvia a Estamparia: “Questão da estamparia e que não chegaram em um acordo, pois ela
possui a maior parte da área. Se resolvesse a situação dela, certamente resolveria a dos
posseiros”. O declarante é um dos posseiros.
Outro entrevistado afirmou na complementação da resposta que: “Pelas informações
que tem, somente a Fábrica recebeu vantagens”. Ainda sobre a Fábrica, outro entrevistado
afirmou que: Foram feitas reuniões, mas nada foi decidido. A Fábrica iria receber o dela e os
outros teriam que resolver suas situações, mas teria que confirmar, pois foram boatos.
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5.4.9 Da integração no processo

A integração da população local residente e/ou proprietária e/ou posseira na área do
Parque é de suma importância, tendo em vista a segurança e o entendimento das mesmas
sobre a gestão do Parque já que são diretamente afetadas.
A segurança e o entendimento do papel por parte da população afetada pela criação
do Parque passam diretamente pela integração e entendimento do seu papel como responsável
pela manutenção dos atributos do Parque, bem como pela consideração e manutenção do seu
modo de vida até que se proceda a regularização fundiária e a resolução da situação de cada
proprietário ou posseiro da área do Parque.

Gráfico 19: Integração no processo. Questionário aplicado a posseiros e proprietários na área do Parque
Estadual do Biribiri de 13 de fevereiro de 2015 a 30 de abril de 2015. A situação socioambiental das
famílias afetadas pela criação da Unidade de Conservação Parque Estadual do Biribiri. Diamantina/MG.

Os entrevistados, quando questionados relativamente à integração da população local
no processo de criação do Parque e se foram estabelecidas normas e ações destinadas a
compatibilizar a presença da população residente na área do Parque, assim disseram: dois
entrevistados afirmaram que foram estabelecidas normas, declarando que: “Com restrições
específicas e sem parceria com os posseiros. Falava-se muito da desapropriação, mas
colaboração efetiva não teve e o estado não demonstrou efetivamente a resolução da
situação.” O outro declarou que foram até eles dizendo que os proprietários não podem
construir nada.
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Todos os outros entrevistados afirmaram que não foram estabelecidas normas e ações
destinadas a compatibilizar a presença da população residente na área do Parque. Alguns
declararam que dentro da resposta que: “Só determinaram normas sem compatibilização”.
Outro entrevistado afirmou: “Não teve qualquer conversa sobre isso”. Outro ainda disse:
“Depois da criação do Parque não foi possível trabalhar com criação de animais”.
Foram questionados ainda sobre se teve a participação da população envolvida na
área do Parque na criação das referidas normas e ações de compatibilização com a presença
da população residente na área do Parque. Todos declararam que não houve.

5.4.10 Da concepção de Parque dos entrevistados

O entendimento dos entrevistados sobre Parque fez parte das perguntas efetuadas,
como forma de aferição sobre o conhecimento da população diretamente envolvida e afetada.
Na pergunta de número 24 (vinte e quatro) foi perguntado: Em sua opinião para que
serve um Parque?
As respostas foram as mais variadas, mas sempre relacionadas à preservação da
natureza. Um dos entrevistados afirmou: “é ótimo para preservar a água, animais e das
queimadas”. Outro declarou: “Para mostrar às pessoas no futuro como era o lugar antes e toda
a riqueza do lugar”. Outro ainda disse: “Pra preservação, senão o povo acaba com tudo”.
Tiveram respostas que trataram ser vital para a população a preservação e para os animais
silvestres.
Houve um dos entrevistados que deu a seguinte declaração: “Pelo meu pensamento é
para a preservação e conservação, mas perdeu o direito da água”. Um dos entrevistados declarou
que com a criação do Parque não há benefício nenhum. Sua declaração foi: “O povo não tem
benefício nenhum com o Parque”, mas logo após declarou: “Para preservar água e os animais”.
Outro entrevistado afirmou que em sua opinião o parque é de grande valia como
forma de preservação e manutenção do meio ambiente, desde que reconheçam os direitos
assistidos aos proprietários e posseiros do parque.
Teve um entrevistado que disse: “Em seu entendimento deveria ser para preservar
áreas intocadas, mas inclusive foram colocadas na área do Parque áreas urbanizadas, inclusive
deveriam retirar as áreas urbanizadas do entorno do Parque”.
Ainda na concepção de Parque para os entrevistados, na pergunta de número 25 (vinte e
cinco) foi questionado: Em sua opinião, quais são os pontos positivos de ter um Parque?
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A maioria das respostas está relacionada à preservação do Meio Ambiente, bem
como a Flora, a Fauna, os mananciais, que não há caçadores e que as pessoas no futuro terão a
natureza à disposição.
Dentre as respostas, um dos entrevistados relatou: “Os animais silvestres que
estavam sumidos e apareceu novamente”, isso após a criação do Parque. Outro entrevistado
ressaltou a importância para o turismo, quando declarou: “Chamar turista para o lugar e
educar o povo sobre o parque.”
Um dos entrevistados declarou sobre os pontos positivos: “Preservar o meio ambiente;
hoje há muitas pessoas empregadas no parque e que traz benefício à comunidade; Com o Parque
as pessoas são conscientizadas daquilo que pode e não pode; pode utilizar o Parque como lazer e
de forma orientada”. Outro entrevistado, apesar da pergunta ser sobre os pontos positivos afirmou
que o Parque: “Está dentro do Bairro e considera que poderia ter sido feito de onde está a entrada
do parque pra lá”. Um entrevistado declarou que não teria opinião para esta pergunta.
A questão de número 26 (vinte e seis) traz o seguinte questionamento: Em sua
opinião, quais são os pontos negativos de ter um Parque? As respostas foram muito variadas e
abordaram vários pontos, dentre eles: Restrição quanto ao extrativismo; ausência dos direitos
aos posseiros e proprietários; morosidade em efetivar o Parque.
Um dos entrevistados declarou: “O povo não tem benefício na localidade”. Outro
entrevistado afirmou: “Há interferência negativa na vida das pessoas, que possuem uma história e
relação de vida com a região. A falta de respeito e consideração pela propriedade, pelas pessoas
que vivem da terra e por anos.” Alguns entrevistados trataram de assuntos pontuais entre eles que
as estradas estão ruins com costelas e muito buraco. Também foi dito que há falta de água.
Um entrevistado ressaltou que não há informação por parte dos administradores e
que é uma situação complicada, na visão dele. Já outro entrevistado afirmou não ver pontos
negativos e precisa sim da regularização da situação dos moradores. Sobre isso um
entrevistado disse: “O negativo tá sendo a não regularizar a área. Não pode ir mais passear em
alguns lugares que antes existia esta liberdade.”
Dois entrevistados afirmaram que não poderiam opinar e também não lembravam de
nada para falar. Um dos entrevistados falou que não havia a necessidade de instituir Parque na
área e a opinião dele é: “Porque às vezes não havia a necessidade de criação de um Parque
para que fosse preservado, já que a população residente, proprietária e posseira já desenvolveu
e desenvolve este papel de cuidado e preservação. Essa população com suas tradições, meios
de viver preservou todo este espaço e que também fazem parte dele. Com outros tipos de
unidade de conservação, que não Parque, surtiria um maior efeito de preservação, já que não
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necessitaria gastar tanto dinheiro público (pago por nós), pra cumprir com o parque. Poderia
conscientizar a comunidade local para uma maior preservação, para além da já efetuada,
podendo ser parceiros sem haver necessidade de gastos para o governo ou pelo governo”.
A última pergunta sobre o conhecimento da população local, mas que também
encerra o questionário aplicado na comunidade da área do Parque, trata sobre o impacto
relativo à visitação pública ao Parque. A questão que corresponde ao número 27 (vinte e sete)
e pergunta: Em sua opinião, a visitação ao Parque gera impactos ao meio ambiente?

Gráfico 20: Impacto ao meio ambiente gerado pela visitação pública. Questionário aplicado a posseiros e
proprietários na área do Parque Estadual do Biribiri de de 13 de fevereiro de 2015 a 30 de abril de 2015. A
situação socioambiental das famílias afetadas pela criação da Unidade de Conservação Parque Estadual do
Biribiri. Diamantina/MG.

Conforme o gráfico apresentado, todos consideraram que a visitação pública não
gera impacto.

5.5 Dados quantitativos da administração do Parque do Biribiri

Buscou-se aferir, por meio de questionário próprio (Anexo 03), aplicado junto à
administração do Parque, num total de 06(sis) entrevistados sobre a percepção dos mesmos
relativa a efetivação plena da área do Parque, a relação dos posseiros e proprietários com o
Parque e os impactos gerados a partir daí em função do não cumprimento pleno dos preceitos
de parque descritos na Lei n. 9.985/2000.
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5.5.1 Perfil dos entrevistados
Com relação ao perfil dos entrevistados, buscou-se seguir a mesma linha de dados
solicitados aos moradores do Parque. Buscou-se saber a profissão, sexo, escolaridade e idade
dos entrevistados.

7
6
5
4
3
2
1
0

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Sexo
Masculino

Idade
Feminino

2,5
2
1,5
1
0,5
0

De 20 a 30 anos

de 30 a 40 anos

De 40 a 50 anos

2,5
2
1,5
1
0,5
0
Profissão

Escolaridade
Educação Básica

2º Grau

Biólogo

Engenheiro Florestal

Superior Incompleto

Superior

Orientador Ambiental

Vigilante

Mestre

Monitor

Gráfico 21: Perfil dos entrevistados. Questionário aplicado aos servidores responsáveis pela administração do
Parque Estadual do Biribiri de 13 de fevereiro de 2015 a 30 de abril de 2015. A situação socioambiental das
famílias afetadas pela criação da Unidade de Conservação Parque Estadual do Biribiri. Diamantina/MG.

No questionário aplicado aos administradores do Parque e que nesse caso se incluem
servidores que trabalham no Parque, no perfil dos entrevistados predominou pessoas do sexo
masculino. Quanto à idade variou entre de 24 (vinte e quatro) e 43 (quarenta e três) anos.
Sobre o grau de escolaridade haveira 1 (um) entrevistado com educação básica, 1 (um)
entrevistado segundo grau, 2 (dois) entrevistados com curso superior incompleto, 1 (um)
entrevistado com curso superior e 1 (um) entrevistado Mestre. Dentre as Profissões: Biólogo,
Engenheiro Florestal, Orientador Ambiental, Vigilante e Monitor.
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5.5.2 Das restrições

Dentre as questões constantes no questionário aplicado aos servidores que trabalham
no Parque, na pergunta que trata sobre as restrições, a questão de número 8 (oito) possui a
seguinte redação: Há restrições quanto à plena utilização das propriedades/moradias na área
de abrangência do Parque? a – sim ( ) Qual forma?, b – Não ( )
Todos os 6 (seis) entrevistados afirmaram que sim, há restrições quanto à plena
utilização da área pelos proprietários/moradores. E responderam sobre a forma de restrições
na abrangência da Unidade de Conservação, onde é proibida a caça, pesca e supressão de
vegetação. Proibidos também novos investimentos nas moradias. Outro entrevistado falou que
somente são permitidas atividades que já eram realizadas antes da criação da unidade de
conservação.
Um dos entrevistados assim declarou: “Os proprietários/posseiros não podem realizar
atividades/ações que não ocorriam/existiam antes da criação do Parque”. Outro também
declara: “Os proprietários e posseiros são orientados a restringir suas ações na áreas já
antropizadas.”

5.5.3 Atuação dos moradores

Sobre a atuação dos moradores foram efetuadas 3 (três) perguntas aos entrevistados,
se na atualidade há alguma produção agrícola por parte dos moradores. Outra pergunta se há
criação de animais e uma terceira pergunta se os moradores colaboram para a preservação do
meio ambiente no Parque.
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Gráfico 22: Atuação dos moradores. Questionário aplicado aos servidores responsáveis pela administração
do Parque Estadual do Biribiri de 13 de fevereiro de 2015 a 30 de abril de 2015. A situação socioambiental
das famílias afetadas pela criação da Unidade de Conservação Parque Estadual do Biribiri.
Diamantina/MG.

O primeiro gráfico está relacionado à questão de número 9 (nove). Há alguma forma
de produção agrícola na área do parque, por parte dos proprietários/moradores? Todos
disseram que sim. Como complementação e esclarecimento para esta resposta foi perguntado:
Qual forma? Os entrevistados assim responderam: “Agricultura Familiar”; “Culturas de
subsistência”; “Muito reduzida insuficiente até para subsistência. Os poucos posseiros que
moram na área do Parque retiram seu sustento do garimpo normal ou artesanal”; “alguns
possuem pequenos plantios para subsistência e/ou manutenção das suas criações”.
O segundo gráfico está relacionado à questão de número 10 (dez). Há alguma criação
de animais, por parte dos proprietários/moradores na área do Parque? Todos disseram que
sim. Como complementação e esclarecimento para essa resposta foi perguntado: Quais?
Predominaram entre os entrevistados as respostas: bovinos, equinos, suínos, aves domésticas
e outros animais domésticos como gatos e cachorros. Um dos entrevistados assim respondeu:
“Há criação de animais de grande porte como de pequeno, mas muito pouco. Restringiu pela
posição topográfica”.
O terceiro gráfico está relacionado à questão de número 11 (onze) Em sua opinião, os
moradores da área do Parque colaboram para a preservação do meio ambiente? Para os que
afirmassem sim ainda havia como complementação da resposta a pergunta. Qual Forma?
Dos 6 (seis) entrevistados a metade respondeu que não há colaboração por parte dos
moradores da área do Parque. Já a outra metade afirmou que há colaboração e fizeram os
seguintes apontamentos: “Sim, alguns são parceiros da UC no monitoramento de incêndios,
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mas alguns também desobedecem as normas de preservação, realizando supressão de
vegetação, criação de animais fora da área anteriormente antropizada”; outro entrevistado
declarou sobre a colaboração dos moradores: “Evitando abranger suas ações para fora das
áreas já antropizadas”; um terceiro dos entrevistados afirmou que alguns auxiliam ao vigiar as
áreas e outros moradores possuem ações que não condizem com as diretrizes protetivas.

5.5.4 Do conhecimento sobre o processo

O conhecimento do processo de criação do Parque Estadual do Biribiri refere-se ao
questionamento aos administradores e servidores encarregados do Parque se os mesmos têm
conhecimento sobre a consulta pública para a criação do Parque, bem como se foi efetivada a
regularização fundiária da área do Parque.
Foram questionados também sobre a participação da população local na criação e
implantação da unidade de conservação. Há ainda o questionamento sobre se há a
participação da população local na gestão da Unidade de Conservação, todos esses preceitos
da Lei 9.985/2000 e do Decreto 4.340/2002.

Gráfico 23: Conhecimento sobre o processo. Questionário aplicado aos servidores responsáveis pela
administração do Parque Estadual do Biribiri de 13 de fevereiro de 2015 a 30 de abril de 2015. A situação
socioambiental das famílias afetadas pela criação da Unidade de Conservação Parque Estadual do Biribiri.
Diamantina/MG.

O primeiro gráfico refere-se ao conhecimento que os entrevistados detêm sobre a
realização da consulta pública para a criação do Parque. Todos foram unânimes em responder
que não possuem conhecimento sobre a realização da consulta pública. Inclusive um deles
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relatou que: “por relato de moradores que dizem que não foram consultados. Se houve
consulta ela não foi feita com os diretamente afetados pela criação do Parque”.
Sobre a consulta pública, outro entrevistado informou que: “Não tenho
conhecimento, mas acredito que não, de acordo com conversas com moradores do entorno”.
Outro entrevistado que trabalha no Parque informou que: “Não tive acesso a nenhum
documento que comprove tal fato”.
O segundo gráfico refere-se ao conhecimento que os entrevistados possuem sobre a
regularização fundiária. Todos foram unânimes em responder que não foi efetuada a
regularização fundiária. Um dos entrevistados informou que: “tal atividade está sendo
providenciada, por meio de atividades preliminares, mas nenhuma terra já foi adquirida pelo
IEF”.
O terceiro gráfico retrata a resposta dos entrevistados sobre a pergunta de número 15
(quinze). Tem conhecimento se teve a participação da população local na criação e
implantação da Unidade de Conservação parque Estadual do Biribiri? Um entrevistado
respondeu sim e argumentou que: “os processos de implantação têm anuência do conselho da
Unidade de Conservação”. Os outros entrevistados responderam “não”.
O quarto e último gráfico refere-se à questão de número 16 (dezesseis). Tem
conhecimento se há a participação da população local na gestão da Unidade de Conservação
Parque Estadual do Biribiri? No caso da resposta afirmativa pergunta-se Como? Dos
entrevistados 4 (quatro) responderam que sim, há a participação. Ainda argumentaram que é
por meio do Conselho Consultivo do Parque e que tem representante dos moradores da área
do Parque. Um dos entrevistados inclusive argumentou: “Conselho Consultivo, pesquisas
científicas e de opinião e através dos nossos funcionários que são moradores da Região.” Para
essa questão dois entrevistados detiveram-se a responder que não possuem conhecimento.

5.5.5 Da garantia de direitos

O entendimento sobre o cumprimento dos direitos assegurados na Lei de SNUC e no
Decreto 4.340/2002 permeia as questões 17, 18 e 19 que foram aplicadas aos servidores
responsáveis pela administração do PEB. Os pontos tratados neste subtítulo envolvem o
esclarecimento se as famílias residentes no PEB receberam indenização e se foram
estabelecidas normas para compatibilizar a presença da população residente na área do
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parque, bem como se há a participação da população residente na área do parque na
elaboração das normas com vistas à compatibilização da presença dos mesmos na área.
A pergunta de número 17 (dezessete) possui o seguinte enunciado: Alguma família
ou pessoa residente no Parque Estadual do Biribiri já recebeu indenização e/ou compensação
pelas benfeitorias existentes e/ou foram realocadas pelo Poder Público? Se a Resposta for sim
questiona-se quando? Se a resposta for não, questiona-se Por quê?
A resposta dos entrevistados foi unânime em dizer que nenhuma família ou pessoa
residente no Parque Estadual do Biribiri recebeu indenização ou, até mesmo, foi realocada
pelo Poder Público. E alguns alegaram que parece não ser interesse do Estado em fazê-lo.
Outros entrevistados afirmaram que depende do Poder Público e da Gestão Pública. Outro
entrevistado disse que acredita que o motivo tenha sido questão política. Outro entrevistado
afirmou que “será feito no âmbito da regularização fundiária”. Um sexto entrevistado
respondeu que: “O Estado não disponibilizou recurso necessário que possa atender ao valor
demandado pelo proprietário.”
A questão de número 18 (dezoito) questiona os entrevistados se eles têm
conhecimento de que tenham sido estabelecidas normas e ações específicas para
compatibilizar a presença da população residente na área do Parque, sem prejuízo dos modos
de vida, das fontes de subsistência e dos locais de moradias dessas populações. Seis dos
entrevistados responderam que sim, foram estabelecidas normas e ações; 3 (três) dos
entrevistados responderam que, por meio do plano de manejo, estas normas e ações foram
criadas e um afirmou que neste ponto o plano de manejo não é efetivo. Um Entrevistado
afirmou: “O SNUC permite que seja realizada e utilizada a área pelas populações tradicionais
que já faziam uso antes da UC”. Outro entrevistado declarou que: “Com base no SNUC a
equipe da UC tolera as atividades de uso e modificação dos processos naturais que já
ocorriam antes da criação da UC.”
A última pergunta está relacionada à anterior quando questiona os entrevistados se
foi assegurada a participação da população envolvida na elaboração das referidas normas e
ações específicas destinadas a compatibilizar a presença da população residente na área do
Parque. Todos foram unânimes em responder que não, e alguns argumentaram que: “O plano
de manejo foi elaborado por empresa de outro Estado e como complemento afirmou que a
empresa não estudou a realidade local.” Outros dois entrevistados declararam que: “Não
houve a criação de normas locais específicas para a UC.”
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta trazida pela constituição Federal de 1988 e pela Lei de SNUC representa
um avanço significativo na proteção ambiental, por meio da possibilidade de criação dos
espaços territoriais a serem especialmente protegidos, da categorização das unidades de
conservação com a especificação dos atributos pertinentes a cada tipo de espaço trouxe para
os técnicos responsáveis pelos estudos, responsáveis pela elaboração do plano de manejo e
dos demais instrumentos de aferição, verdadeiro alento.
Sobre a situação social e ambiental que envolve a elevação de determinado território
ou ecossistema a alguma das categorias de unidade de conservação, principalmente a de
proteção integral da categoria parque e que é objeto dessa dissertação por meio do Estudo de
caso do Parque Estadual do Biribiri, é possível aferir através da pesquisa quantitativa diversos
pontos, entre eles que as famílias que estão na área do parque possuem relação de posse e
propriedade com a área, dentro do seu quinhão de terra. Alguns as utilizam como moradia e
também como espaço de laser nos finais de semana. A maioria possui a posse ou a
propriedade da área, mesmo antes da criação do PEB.
Na entrevista com os proprietários e posseiros da área foi possível aferir como era a
utilização das suas áreas antes e depois da criação do PEB. Muitos relataram que suas áreas,
antes da criação do PEB, eram utilizadas para o desenvolvimento de atividades agropecuárias
com cultivo de determinados produtos, gerando excedentes e estes eram comercializados, bem
como a criação de animais de corte para consumo próprio e para a comercialização. Após a
criação do PEB a grande maioria relatou as restrições sofridas quanto à plena utilização da
área para fins agropecuários, por ser categoria parque. Sobre este ponto os servidores
encarregados da administração do PEB relataram que os posseiros e proprietários estão
podendo desenvolver todas as atividades que já desenvolviam, antes da criação do PEB, nas
suas áreas já antropizadas.
Quanto à renda familiar antes da criação do Parque, a maioria dos entrevistados
relatou que retirava uma renda da propriedade com a venda de produtos e que após a criação
da unidade não há a mesma receita retirada anteriormente da área e que em alguns casos a
subsistência da família tem origem em outras fontes, sendo uma delas as aposentadorias e
outros ganhos.
Sobre a preservação ambiental no âmbito da propriedade ou posse todos os
entrevistados relataram que mesmo antes da criação do PEB já desenvolviam alguma forma
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de preservação ambiental seja da fauna, flora e recursos hídricos e que depois da criação do
PEB permaneceram preservando. No relato dos servidores da administração do PEB foi
possível aferir que há participação dos posseiros e proprietários na proteção da área do
parque, mas que também alguns não cumprem efetivamente a proteção.
Quando os proprietários e posseiros foram indagados sobre a sua participação no
processo de criação, implantação e gestão do PEB, todos foram unânimes em afirmar que não
foram consultados por meio de consulta pública e também não tiveram participação na
implantação do PEB.
Quanto à participação na gestão do PEB, os posseiros e proprietários responderam
que não participam, já os servidores da administração do PEB afirmaram que esta
participação se dá através do Conselho Consultivo do PEB.
Sobre as garantias dos direitos descritas na Lei de SNUC relativas à regularização
fundiária e devida indenização aos proprietários e posseiros, todos foram unânimes em
afirmar que nenhum procedimento nesse sentido ocorreu, e assim se encontram até a
atualidade sem aferir estes direitos, informação esta que foi confirmada pelos servidores da
administração do PEB.
No que concerne à integração dos posseiros e proprietários da área do PEB, com
vistas à criação de normas de compatibilização da permanência deles na área do parque até a
sua retirada através da regulação fundiária, os entrevistados afirmaram que não foi instituído
nenhum regramento de harmonização para a vivência das pessoas na área, com respeito aos
seus modos de vida e os preceitos de parque. Partes dos servidores da administração
afirmaram que há a compatibilização através do plano de manejo, mas o mesmo não
contempla, em partes, a realidade da região, por ter sido elaborado por empresa que
desconhecia a realidade da região.
Sobre os preceitos de parque para que serve e seus pontos positivos e negativos,
todos os posseiros e proprietários afirmaram ser positiva a existência de parque para a
preservação de recursos ambientais, já quanto aos pontos negativos, está a ausência de
definição da situação dos mesmos na área, bem como o descaso do Poder Público sobre a sua
situação. Quanto à visitação pública todos foram unânimes em afirmar que não gera impacto
ambiental.
Acredita-se que por meio da pesquisa, com a aplicação dos questionários aos
posseiros e proprietários foi possível aferir diversos dados inerentes à situação socioambiental
das famílias afetadas pela criação da unidade conservação Parque Estadual do Biribiri em
Diamantina e como essas pessoas que estabelecem relação de posse e propriedade com a área
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veem e relatam sua posição sobre o contexto, exteriorizando seus anseios quanto à ausência
de definição sobre sua situação e respeito aos seus direitos, por parte de quem deveria zelar
por eles que é o próprio Poder Público.
Quanto à pergunta que foi formulada para ser respondida nesse trabalho sobre quais
os principais fatores que entravam a agilidade no cumprimento de todo o procedimento de
efetivação da Unidade de Conservação e o cumprimento dos direitos das famílias afetadas, é
possível constatar pelos relatos e morosidade do processo que a inércia do Poder Público é um
dos fatores para a não efetivação da PEB, quando não dá prosseguimento, nem efetividade aos
procedimentos atinentes ao caso e que estabelece a instituição de unidades de conservação até
a sua plenitude, já outros fatores não foram possíveis constatar.
A agilidade, sem a perpetuação da situação de indefinição, passa pelo planejamento
eficaz com o cumprimento integral e tempestivo dos prazos, relativamente curtos, para a
efetivação de qualquer unidade de conservação, para isso o Poder Público terá que evoluir em
suas práticas O Ministério Público terá papel fundamental acompanhado do olhar da
população, não só a que está dentro do espaço a ser protegido, mas também no entorno e nas
cidades circunvizinhas.
Outro questionamento trata da real destinação e uso do solo, pois o mesmo não pode
ser resguardado integralmente com vistas à preservação e conservação, já que a intervenção
dos reais proprietários e posseiros ainda existe, apesar das restrições. Percebe-se que apesar
dos entraves e da ausência de cumprimento aos direitos dos proprietários e posseiros, há uma
harmonização no entendimento de que a área precisa ser preservada, por meio dos relatos que
demonstram a conscientização sobre a preservação. Nesse item ainda o real uso do solo tem
sido o de continuidade das atividades já desenvolvidas em áreas antropizadas, mas numa
escala bem menor da plena utilização como ocorria no passado.
Outros fatores aferidos demonstram que o estado de indecisão que muitas famílias
vivem, no aguardo da regularização de sua situação e a devida e justa indenização provocaram
um desgaste incomensurável, na medida em que o próprio Poder Público que deveria zelar e
propiciar o bem estar do cidadão o retira da situação em que se acreditava ser tranquila e
estável junto a sua habitação, propriedade ou posse, antes da criação do PEB, para transformálo em “desterritorializado ambiental”.
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ANEXOS
Anexo 01: Autorização para Pesquisa Científica no Estado de Minas Gerais.
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Anexo 02: Questionário aplicado à comunidade residente na área do PEB
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Anexo 03: Questionário aplicado à Administração do PEB
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