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Ao 
Exmo. Sr. 
Dr. José Dirceu 
Deputado Federal - PT/SP 

Ref.: Projeto de Lei nº 4.080/98 
Parque Nacional do Iguaçu 

Prezado Deputado, 

O INSTITUTO SOCIOAMBIENT AL - ISA, sociedade civil sem fins lucrativos, 
com sede em São Paulo, capital, que tem por objetivo institucional a promoção da defesa de bens 
e direitos sociais, coletivos e difusos relativos ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, aos 
direitos humanos e dos povos, serve-se desta para manifestar especial preocupação em face do 
trâmite na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados em Brasília, do Projeto 
de Lei nº 4.080 de 1998, de autoria do Deputado Wemer Wanderer do PFL/PR, que propõe a 
alteração do zoneamento do Parque Nacional do Iguaçu, situado no Estado do Paraná. 

O Instituto Socioambiental, recentemente analisou o projeto de lei em referência e 
levantou alguns pontos que merecem especial atenção dos Deputados membros da CCJ. Dentre 
os questionamentos destacamos: 

1. O Parque Nacional do Iguaçu, criado pelo Decreto nº 1.035, de 10 de janeiro de 1939, tem 
uma área de 185 .262 hectares, sendo a principal unidade de conservação protetora de 
remanescentes significativos de florestas estacionais semideciduais da Mata Atlântica no 
país, num estado em que restam apenas 3% da cobertura vegetal original, o Paraná. 

2. O Parque Nacional do Iguaçu é o parque nacional que mais gera renda ao país - recebe 
anualmente, em média, 900 mil turistas e fatura mais de 5 milhões de reais por ano - o que 
propicia renda significativa aos municípios em que está inserido (Iguaçu, Medianeira, 
Matelândia, Céu Azul e São Miguel do Iguaçu) proveniente tanto do turismo, quanto do 
repasse oriundo do ICMS Ecológico em vigor no estado do Paraná, o que não raro dobra o 
orçamento municipal ordinário. 

Av. Higienópolis, 901 SCLN 210, bloco C, sala 112 
01238-001 São Paulo - SP 70862-530 Brasllia - DF 
Brasil 
ter : 55 11 825-5544 fax: 55 11 825-7861 
socioamb@ax.apc.org 

Brasil 
tel: 55 61 349-5114/fax: 55 61 27 4-7608 
isadf@tba.com.br 



3. A complexidade do conflito entre a estrada do Colono e o Parque Nacional de Iguaçu, um 
dos maiores patrimônios turísticos do Brasil, declarado Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO, enseja soluções respaldadas constitucional e legalmente, uma vez que o caso, pela 
sua relevância e pelo seu caráter paradigmático, criará inquestionavelmente um precedente 
em âmbito nacional que indicará o caminho para a solução de situações semelhantes 
ocorridas em inúmeras outras áreas protegidas em todo país. 

Neste sentido, o Programa Direito Socioambiental do Instituto Socioambiental 
elaborou parecer jurídico (anexo) sobre o Projeto de Lei em referência, onde identificou algumas 
inconsistências que devem ser consideradas na apreciação do PL 4.080/98, sob pena de sua 
aprovação criar precedentes similares em inúmeras outras áreas protegidas em todo país, como 
acima foi dito. Dentre os pontos levantados no parecer, destacam-se: 

1. A alteração, total ou parcial, dos limites de uma área protegida, deve, além de ser 
aprovada pelo Congresso Nacional (Constituição Federal, art. 225, §1º, inciso Ill), 
atender a um requisito básico desse dispositivo constitucional , qual seja, de que qualquer 
utilização que se venha a dar à área, mesmo que tenha sido objeto de alteração ou 
supressão, não deve comprometer a integridade dos atributos que justificaram a criação 
da respectiva unidade de conservação, ou seja, nem mesmo uma lei pode permitir a 
degradação de uma área ecologicamente relevante, como o é, indiscutivelmente, o Parque 
Nacional do Iguaçu. 

O Plano de Manejo do Parque do Iguaçu, aprovado pelo lhama em 1999, concluiu 
expressamente que a área cortada pela estrada do Colono, pelas suas características 
ecológicas e pela sua localização estratégica, deve ser totalmente recuperada para que o 
Parque cumpra seu objetivo precípuo de efetivamente proteger a integridade dos atributos 
que justificaram sua criação, o que indica que qualquer utilização diversa implicará em 
prejuízos a todo o ecossistema. 

2. Não obstante o óbice constitucional supra aludido, a alteração do zoneamento previsto no PL 
aludido, além de contrariar o Plano de Manejo aprovado oficialmente pelo Ibama, contraria 
também a Lei 9.985, aprovada em 18 de julho de 2000, portanto há pouco mais de um mês por 
esta própria Casa Legislativa, que estabelece, em seu artigo 28: 

"Art. 28 - São proibidas, nas unidades de conservação, quaisquer alterações, atividades ou 
modalidades de utilização em desacordo com os seus objetivos, o seu Plano de Manejo, e seus 
regulamentos. " 

3. A tentativa de criar-se, por lei, uma zona de uso intensivo não é solução juridicamente cabível, 
tendo em vista que, mesmo que tal zona de uso intensivo, como proposto no PL, venha a ser 
implantada, a despeito dos comentários apresentados nos itens anteriores, o conflito, do ponto de 
vista jurídico-institucional, não restará solucionado. A Zona de Uso Intensivo, na forma prevista 
pela regulamentação dos Parques Nacionais em vigor, ainda que permita uma certa 
intensificação na visitação, será admitida somente se compatível com os objetivos e as 
finalidades que justificaram a criação do Parque Nacional do Iguaçu. O Plano de Manejo do 
Parque do Iguaçu, fundamentado em inúmeros estudos científicos, afirma expressamente que o 



fluxo de veículos mantido com a estrada aberta é absolutamente incompatível com a função 
ambiental da área cortada pela estrada do Colono. 

Ademais, a finalidade de um Parque Nacional é clara segundo a recente lei, aprovada nessa Casa 
legislativa, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei Federal 9.985). De 
acordo com o artigo 11 da lei supra aludida "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". Portanto não permite a livre circulação de veículos e pessoas como pretende o autor 
do PL em discussão. 

4. Por fim, o instrumento legalmente previsto para a definição do ordenamento e para o 
planejamento da ocupação, uso e proteção das unidades de conservação, em especial dos 
Parques Nacionais, é o Plano de Manejo, que deve ser elaborado, aprovado e implementado pelo 
órgão gestor indicado no ato de criação da unidade, que no caso é o Ibama, após a realização de 
suficientes estudos e pesquisas científicas que identificarão as características socioambientais e 
apontarão as medidas de conservação mais adequadas à peculiaridade de cada área. Assim 
sendo, mais uma vez o PL em referência contraria frontalmente o diploma legal recentemente 
aprovada pelo Congresso Nacional, pois não está baseado em nenhum estudo científico que 
justifique seus dispositivos, e desmoraliza um instrumento legal amplamente apoiado por toda 
sociedade brasileira e que se justificou exatamente pela necessária e urgente busca de 
sistematização das poucas, e em função disso, importantes áreas protegidas em todo país. 

Como se pode notar, Senhor Deputado, o Projeto de Lei 4.080/98, se aprovado na 
forma em que se encontra criará precedente absolutamente prejudicial não somente ao Parque 
Nacional do Iguaçu, que gera milhões de reais por ano em arrecadação extra aos municípios 
paranaenses que o abrigam, mas também, e principalmente, criará óbice intransponível à 
adequada gestão de unidades de conservação de todo país, que poderão ter seus planos de 
manejo alterados a qualquer momento e sem o imprescindível respaldo técnico e científico. 

Diante do exposto é que solicitamos a especial intervenção de V. Exa. no sentido 
de envidar os necessários esforços para que a bancada do Partido dos Tabalhadores na Câmara 
dos Deputados rejeite o Projeto de Lei 4.080/98 de autoria do deputado Wander Wemer do 
PFL/PR. 

Atenciosamente, 

_/y 
Mifu~~~to 
Secretário Geral do 
Instituto Socioambiental 

ps.: segue anexado o Parecer Jurídico elaborado pelo Programa Direito Socioambiental do ISA 



'Parecer sobre Projeto de Lei 
nº 4.080, de 1998 , que institui a 
Zona de Uso Intensivo no Parque 
Nacional do Iguaçu em trâmite na 
Câmara dos Deputados 

A Rede de Ongs da Mata Atlântica nos consulta acerca da constitucionalidade 
do Projeto de Lei nº 4.080, de 1998, de autoria do Deputado Wemer 
W anderer, do PFL/PR que altera o zoneamento do Parque Nacional do Iguaçu 
no Paraná, declarado pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade. 

O Projeto de Lei 4.080 já tramitou na Comissão de Urbanismo e Interior e na 
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias da Câmara 
dos Deputados, tendo sido aprovado em ambas as comissões e encontra-se 
hoje na Comissão de Constituição e Justiça sob a relatoria do Deputado Jutahy 
Júnior do PSDB da Bahia. 

I - Introdução 

O Parque Nacional do Iguaçu, criado pelo Decreto nº 1.035, de 10 de janeiro 
de 1939, tem uma área de 185.262ha, sendo uma das principais, senão a 
principal unidade de conservação protetora de remanescentes significativos de 
florestas estacionais semideciduais da Mata Atlântica no país, num estado em 
que restam apenas 3 % da cobertura vegetal original, o Paraná. Por abrigar 
uma das belezas naturais mais exuberantes do país, as Cataratas do Iguaçu, 
esse Parque é o Parque Nacional que mais gera renda ao Ibama (recebe 
anuahnente em média 900 mil turistas e fatura mais de 5 milhões de reais por 
ano), além de gerar renda significativa aos municípios em que está inserido 
(Iguaçu, Medianeira, Metalândia, Céu Azul e São Miguel do Iguaçu) 
proveniente do ICMS ecológico em vigor no estado do Paraná. 

Em função da criação do Parque Nacional do Iguaçu e da atualização de seu 
Plano de Manejo - (documento técnico que diagnostica a região sob o ponto 
de vista ecológico e indica o planejamento para que a unidade cumpra suas 
finalidades), a denominada Estrada do Colono, a PR 495, que interliga os 
municípios de Capanema e Medianeira, teve que ser interditada pois corta o 
referido Parque, no sentido Norte-Sul, em extensão de aproximadamente 18 



km, através de uma área extremamente frágil e importante da unidade de 
conservação. O fechamento da referida estrada vem sendo confirmado por 
inúmeras decisões judiciais, desde 1986, o que gerou a iniciativa do Deputado 
Wemer Wanderer de propor o presente projeto de lei. 

O projeto de Lei em referência prevê a criação de uma Zona de Uso Intensivo 
ao longo de toda extensão da Estrada do Colono, em faixa marginal de 40 
metros de cada lado do eixo da via, com vistas à manutenção do seu 
funcionamento, posto que tal zona, nos termos do Decreto 84.017/79, que 
regulamenta os Parques Nacionais, permitiria (segundo o autor do projeto) o 
trânsito de pessoas e a circulação de veículos. 

Dispõe o Projeto de Lei: 

"Art. 1° Esta Lei instituí Zona de Uso Intensivo no Parque Nacional do Iguaçu, criado pelo 
Decreto nº 1.035 de 10/01/1939, em conformidade com o artigo 225, parágrafo 1~ inciso 
III, da Constituição Federal. 

Art 2º Afaíxa que abrange o trecho da antiga BR-163, hoje PR-495, denominada Estrada 
do Colono, e as áreas marginais a essa estrada até à distância de quarenta metros de cada 
lado do eixo da via, inserida no Parque Nacional do Iguaçu passa a constituir Zona de Uso 
Intensivo. 
Parágrafo único: Na administração da Zona de Uso Intensivo de que trata esta lei, 
observar-se-ão: 
I - os objetivos do Parque Nacional do Iguaçu; 
II - a integração social e econômica dos Municípios da região; 
III - a compatibilização dos interesses da sociedade local com a preservação ambiental. 

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. " 

Merece destaque que o Plano de Manejo do Parque Nacional do Iguaçu foi 
recentemente atualizado pelo lhama, como determina a legislação pertinente, 
tendo sido revisado o zoneamento da unidade com base em estudos científicos 
atualizados que comprovam que a área cortada pela estada do Colono é 
absolutamente importante para a proteção da fauna do Parque, além de ser 
uma área bastante frágil do ponto de vista ecológico. O Plano de Manejo 
indica expressamente que para que o Parque cumpra sua finalidade a estrada 
em referência deve permanecer fechada, situando-se em Zona de 
Recuperação, pois trata-se de área a ser recuperada e reincorporada à Zona 
Intangível. 

-~~~~~-~~~~~~~-----~~~-- 



A situação da Estrada do Colono merece maior atenção do poder público na 
medida em que a polêmica que se instalou em tomo do fechamento da estrada 
permanece a longa data sem solução e o descaso do poder público alimenta 
uma situação de conflito indesejável colocando em risco a integridade da área 
protegida e mantendo insatisfeita a população humana que habita a região. 

Por outro lado, não é menos verdade que a complexidade do conflito enseja 
soluções responsáveis respaldadas legal e constitucionalmente posto que o 
precedente que este caso pode representar irá indicar o caminho para a solução 
de situações semelhantes em outras áreas protegidas que sofram conflitos 
similares em todo país. Neste sentido vale fazermos algumas considerações de 
ordem constitucional sobre a proposta de solução trazida pelo Projeto de Lei 
4.080, de autoria do deputado Wemer Wanderer. 

II - Da disciplina constitucional para a alteração de espaços 
especialmente protegidos 

A constituição federal, no inciso I do parágrafo 1 º do artigo 225 estabelece, 
como medida de controle social de atos que possam retirar a proteção de 
unidades de conservação, a exigência de que a alteração ou a supressão de 
espaços territoriais especialmente protegidos devem ser aprovadas por Lei 
específica. Assim sendo, ainda que lhe caiba a criação e gestão, não cabe ao 
poder executivo suprimir, reduzir ou alterar limites de áreas protegidas, sem a 
aprovação do legislativo. 

Dispõe o artigo 225, no inciso m, parágrafo 1 º: 

"§1° 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 a sua proteção." 

A alteração nos limites de uma área protegida, seja para suprimir ou desafetá 
la total ou parcialmente, deve ser aprovada pelo Congresso Nacional, 
atendido um pressuposto básico, qual seja, o de que qualquer utilização que 
se venha a dar à unidade de conservação objeto de alteração ou supressão, 



pelo legislativo ou pelo poder executivo, não pode comprometer a integridade 
dos atributos que justificaram sua proteção. 

Assim, o legislador constituinte impôs sabia e preventivamente uma 
condicionante à supressão ou redução de áreas protegidas pelo legislador 
ordinário. 

Vale lembrar ainda que a própria constituição, nos incisos I e II , impõe ao 
poder público ( ai incluídos também os poderes legislativo e judiciário) a 
obrigação de preservar e restaurar os processos ecológicos e prover o manejo 
ecológico das espécies e ecossistemas, além de preservar a diversidade e 
integridade do patrimônio genético brasileiro. 

Reitera-se então que a expressão "vedada qualquer utilização que 
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção" 
contida no aludido artigo 225 representa um claro limite imposto ao 
executivo na gestão das áreas protegidas e ao legislador para modificar as 
regras de proteção de um determinado espaço territorial especialmente 
protegido. 

No caso em análise, o projeto de lei propõe a alteração das regras 
estabelecidas pelo zoneamento no Plano de Manejo recém aprovado pelo 
órgão ambiental competente, o lhama, que indica expressamente que a área 
hoje cortada pela Estrada do Colono é de extrema relevância para a 
sobrevivência da diversidade faunística abrigada pelo Parque Nacional de 
Iguaçu, devendo permanecer fechada para recuperação. O zoneamento 
aprovado pelo Plano de Manejo fundamenta-se em estudos científicos 
aprofundados que comprovam a vulnerabilidade da área cortada pela estrada 
e apontam sua importância enquanto zona que abriga espécies da fauna 
silvestre em extinção, portanto, merecedora de recuperação. 

O Plano de Manejo referido expressa em seu capítulo 7.3.6.1 que aborda 
especificamente a estrada do Colono: 

"Ressalte-se que na primeira edição do PM do PNI (de 
1981)1 a estrada do Colono foi classificada como sendo Zona de 
Uso Especial, cortando dois trechos de Zona Intangível. Entretanto, 
em função da sua degradação atual e das áreas contiguas, de 
ambas as margens, causada pelo impacto da Estrada, ela está 
classificada, agora, como Zona de Recuperação, portanto, com 
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maior grau de proteção, uma vez que permite somente atividades 
cientificas e de recuperação. 

Ainda, sua localização estratégica, na portão central do 
Parque, contribuiu para a reclassificação da Zona, para que haja 
possibilidades de se proceder 'a recuperação e o retomo de seus 
ambientes 'a condição original de Mata Estacionai Semidecidua. 'A 
luz dos novos conhecimentos ficou claro que tal Estrada nco se faz 
mais necessária ao Parque, principalmente em função das 
conseqüências que traz. Da mesma forma, 'a luz dos novos 
conhecimentos, foi necessário reclassificar as áreas contíguas como 
sendo Zona Primitiva, sendo a segunda em grau máximo de 
proteção em um parque nacional. ,, 

O Plano de Manejo estabelece ainda uma série de medidas visando a 
integração do Parque com a comunidade do entorno dentre outras medidas 
visando restabelecer a fauna e a flora na área cortada pela estrada. 

Ao admitir a realização de atividades que ponham em risco os atributos que 
justificaram a criação da referida área protegida, tanto o executivo como 
também o legislador estão ferindo o disposto no inciso Ill, do parágrafo 1 º do 
artigo 225. 

Não obstante o óbice constitucional supra aludido, a alteração de zoneamento, 
contrariando Plano de Manejo, propiciando a realização de atividade 
comprovadamente lesiva aos atributos que justificaram a criação do Parque 
Nacional do Iguaçu fere ainda a própria Lei 9.985, aprovada em 18 de julho de 
2000, portanto há pouco mais de um mês pela própria Câmara dos Deputados, 
que estabelece, em seu artigo 28: 

" Art. 28 - São proibidas, nas unidades de 
conservação, quaisquer alterações, atividades ou 
modalidades de utilização em desacordo com os seus 
objetivos, o seu Plano de Manejo, e seus regulamentos." 

O Plano de Manejo do Parque Nacional do Iguaçu prevê expressa e 
fundamentadamente, o fechamento da Estrada do Colono. A própria finalidade 
da categoria Parques Nacionais, pela Lei do SNUC acima referida, em seu 
artigo 11 proíbe a visitação pública que não tenha por objetivo a pesquisa 



científica, o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação 
ambiental, recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico. 

A Lei 9.985/00 vai além e expressamente diz, no parágrafo 2° do artigo 11, 
que 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 às previstas em regulamento. 

Assim sendo o Projeto de Lei 4.080/98, na forma aprovada pelas comissões de 
Urbanismo e interior e de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias 
d a Câmara dos Deputados fere o dispositivo constitucional inserto no inciso 
III, parágrafo 1 º do artigo 225 e os artigos 11 e 28 da recém aprovada Lei do 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação, lei Federal nº 9.985, de julho 
de 2000. 

IIl - Da caracterização e definição da Zona de Uso Intensivo 

A solução proposta pelo PL 4. 080 de enquadrar a Estrada do Colono como 
Zona de Uso Intensivo enfrenta a questão da reconhecida fragilidade da área 
atravessada pela Estrada do Colono de forma simplista e força uma 
interpretação equivocada da Lei Federal nº9.985 de 18 de julho de 2000, 
recém aprovada pelo Congresso Nacional e sua regulamentação. 

Dizem os artigo 6º e 7º do Decreto que regulamenta a Lei 9 .985/00: 

" Art. 6° - Entende-se por plano de manejo o projeto dinâmico que, 
utilizando técnicas de planejamento ecológico, determine o zoneamento 
de um Parque Nacional, caracterizando cada uma das suas zonas e 
propondo seu desenvolvimento físico de acordo com suas .finalidades. 

Art. 7° - O plano de manejo indicará detalhadamente o zoneamento 
de área total do Parque Nacional que poderá, conforme o caso, conter 
no todo, ou em parte, as seguintes zonas características: 

1- . 
II- . 
III- . 
IV - Zona de Uso Intensivo - É aquela constituída por áreas naturais 

ou alteradas pelo homem. O ambiente é mantido o mais próximo possível 
do natural, devendo conter: centro de visitantes, museus, outras 
facilidades e serviços. O objetivo geral do manejo é o de facilitar a 
recreação intensiva e educação ambiental em harmonia com o meio. " 



Vê-se, de pronto, que a tentativa de se criar por lei uma zona de uso intensivo 
não é a solução mais adequada tendo em vista que, mesmo que tal zona viesse 
a ser implantada, o conflito, do ponto de vista juridico-institucional não estaria 
solucionado. A Zona de Uso Intensivo, ainda que permita uma certa 
intensificação na visitação, tal visitação somente pode ser realizada dentro dos 
objetivos e das finalidades que justificaram a criação do Parque Nacional do 
Iguaçu. 

A finalidade de um Parque Nacional é clara segundo a recente lei que institui 
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, Lei Federal 9.985 de julho 
deste ano. De acordo com o artigo 11 da lei supra aludida "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". 

Assim sendo, a proposta contida no Projeto de Lei 4.080, ainda que fosse 
viável considerando-se o artigo 225 da CF /88, não soluciona, na prática, o 
impasse em tomo da abertura da estrada dos Colonos, na medida em que, nos 
termos do ordenamento legal em vigor, ainda que a Zona de Uso Intensivo 
viesse a ser implantada, mesmo assim a entrada no parque somente poderia ser 
autorizada para aquelas atividades previstas no Plano de Manejo e pela lei 
9 .985 de julho de 2000, quais sejam, de educação ambiental, pesquisa 
científica e turismo ecológico, e que naturalmente excluem a circulação de 
veículos automotivos. 

IV - Da competência para definir o Zoneamento dos Parques 
Nacionais. 

O projeto de lei ora em análise propõe o reordenamento interno do Parque 
Nacional do Iguaçu alterando proposta de zoneamento elaborada pelo órgão 
ambiental competente para administração da unidade de conservação. 

A definição do ordenamento territorial de uma unidade de conservação se faz 
mediante uma profunda análise baseada em métodos técnico-científicos que 
consideram as características, vocações e vulnerabilidades dos ecossistemas 
abrigados pela unidade, tendo sempre como finalidade precípua garantir a 
adequada proteção aos atributos naturais que justificaram a criação do espaço 
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territorial especialmente protegido. Certamente, além das características 
físicas e bióticas, são consideradas também variáveis socioeconômicas 
visando a integração da Unidade de Conservação com o seu entorno, contudo 
tais características devem sempre ser cotejadas com as demais acima referidas 
determinantes na tomada de decisão e no planejamento de uso e proteção de 
uma unidade de conservação. 

O instrwnento legalmente previsto para a definição do ordenamento e para o 
planejamento da ocupação e proteção das unidades de conservação, em 
especial dos Parques Nacionais é o Plano de Manejo, que deve ser elaborado, 
aprovado e implementado pelo órgão gestor indicado no ato de criação da 
unidade. 

Toda e qualquer visitação aos Parques Nacionais deve estar sujeitas às normas 
e restrições propostas pelo seu Plano de Manejo que deve ser elaborado pelo 
órgão administrador com base, como dissemos acima, em diagnósticos 
detalhados das características naturais da região que se pretende proteger. A 
partir deste diagnóstico é que o poder executivo através do órgão 
administrador da unidade de conservação terá os elementos necessários para a 
tomada de decisão acerca do adequado planejamento da área. A partir desses 
estudos é que se faz o ordenamento territorial e o planejamento de uso da área, 
visando por em prática os objetivos que justificaram a criação da unidade de 
conservação, que no caso dos Parques Nacionais, segundo a Lei 9.985/00, são: 
a) preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e 

beleza cênica; 
b) realização de pesquisas científicas; 
e) desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental; 
d) recreação em contato com a natureza; e 
e) turismo ecológico. 

O legislativo, embora tenha competência constitucional para criar, alterar, ou 
mesmo revogar a criação de espaços territoriais especialmente protegidos, ao 
interferir diretamente no zoneamento e no planejamento interno de um Parque 
Nacional contrariando decisão adotada pelo órgão administrador da área, atua 
em total substituição ao órgão do executivo criado especificamente para essa 
finalidade. A lei ou o ato que cria a unidade de conservação, ao definir sua 
categoria de área (Parque, Estação Ecológica, AP A etc) e os limites da área, 
estabelece o modelo de proteção que o executivo deve implementar. A partir 
disso, cabe ao executivo, em exame de oportunidade e conveniência, 
fundamentada em estudos que reflitam as características naturais, vocações e 
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vulnerabilidades da área, definir o planejamento do uso da unidade com vistas 
ao cumprimento de suas finalidades. 

A previsão constitucional inserta no artigo 225, inciso III, representa uma 
garantia a mais de proteção aos espaços territoriais especialmente protegidos 
na medida em que exige aprovação do legislativo para suprimir ou revogar 
atos de criação de áreas protegidas que em tese, se não houvesse este 
dispositivo constitucional, poderiam ser revogados por ato adnúnistrativo 
infra-legal. Esta é a causa de existir do inciso III do parágrafo 1 º do artigo 225 
da Constituição federal o que não significa que a constituição deu ao 
legislador poderes para intervir diretamente na gestão da área, atribuição essa 
de natureza eminentemente adnúnistrativa e portanto de competência de órgão 
do poder executivo. Ao propor a intervenção direta no zoneamento do Parque 
Nacional do Iguaçu, o Projeto de Lei 4.080/98 fere, portanto, o disposto no 
artigo 2° da Constituição Federal de 1988. 

V - Considerações Finais 

Em face das inconstitucionalidades acima expostas, da incongruência do 
Projeto de Lei nº 4.080/98 com a recém aprovada Lei do Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação, Lei Federal nº 9.985 de 18 de julho de 2000, e 
considerando-se o precedente prejudicial e o risco que este projeto de lei 
representará não somente para o Parque Nacional do Iguaçu - Patrimônio da 
Humanidade e um dos principais Parques Nacionais deste País mas também 
para todas as áreas protegidas no Brasil, sugerimos que a Rede de Ongs da 
Mata Atlântica faça gestões junto à Comissão de Constituição e Justiça da 
Câmara dos Deputados para que o Projeto de Lei objeto deste parecer seja 
rejeitado em sua plenitude. 

É o parecer. 
Brasília, 05 de setembro de 2000. 

André Lima 
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