
Evolução do conceito 
de Parques Nacionais 
e sua relação con1 
o processo de 
desenvolvimento 
CD0: 907.11 
CDU: 911.9:502.7 

A11ge/a Tresinari B. Quiotão * 

RESUMO 

O conceito de conservação da natureza tem 
evoluído com o desenvolvimento cienufico. tecno 
lógico, e o avanço acelerado do homem sobre as 
ârr.as naun ais. Uma das formas cncontrudas par a se 
rcs~u,110.ir amostras de ecossistemas naturais J 
_r.riaçJo dos Parques Nacion.ns e outras categorias 
de proteção. 

No Brasil este processo teve início em 1937, 
e evoluiu, acompanhando ou precedendo o avanço 
de frentes pioneiras sobre reqrões até cntâo intoca- 
das. O desenvolvimento. embasodo na expectar iva 
de retornos ô curto prazo, tem ameaçJdo J exisrén- 
eia de ~reas protegidJs, ex:g;ndo Ull1J rn~ior com, 
cienti7Jção em todos os rnveis da populaçáo, sobre 
1>\ objelivo~ d,1 COll'.,('fV,l(:,io e prt'~1!n.1ç,io rln~ 11i 
cursos ílJ!lltJis. 

1 -- INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento cient (fico e tecnológico, 

------------ 
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aliado ·~~éscin~c~to vertiginoso-das 
0[}(1°pÜl~1e;oCs 

.--. 
'•, , . '. r 

e o C~ll~Stantl! apelo à criação de novas l')_l!_Ç!!SSiJ,ld(!S 
de consumo, tcrn levado e. homem a intensiticar 
sua busca de matéria-prima, provocando um avan 
ço acelerado sobre as· ãreas virgens. As constr.nh 
ÇÕeS criadas por este Sistema gera um quesuona 
mento da sociedade sobre a qualidade da vrda, 
associada sempre à útifização e resguardo do~ re 
cursos naturais. D iscutc-se ainda um ,~~1c.:1911a 
mento moral e ético do homem frente à ,Jpiu,1 é~- 
nnçáo de espé1_"t:~ J11i111,1i~ t) VC!Jelai~. .. 

Em função de caracterrsticas histôr icas, 
culturais, físicas sociais e econômicas própnus. po 
lfticas conservacionistas. com diferentes enfoques, 
tem sido adotadas cm iodo o mundo. No entanto. 
a proteção de .íreas que englobem as mais SÍ!.J11i fic.i 
tivas amostras de ecossistemas naturais. ou ,1 con 
scrvaç5o de áreas que representam exemplos de 
corre1ãººinterforêi1cia do homem na nàtu~cz:;:~ão, 
em geral, parte de uma política nacional qlobal, 

No presente trabalho realiza-se uma breve 
análise sobrea .. evolução do conceito de conserva 
ção da natureza, e sua concretização através da 
criação de Parques Nacionais e outras áreas prote 
gidas, cujo conceitotarnbém tem passado por um 
amadurecimento, decorrente do processo de desen 
volvi rnento. 

O Brasil teve o processo de exploraçSo de 
seus recursos naturais iniciado com o descubri · 
mento. Legislação específica para proteção dJ na 
tureza surçiria, entretanto, somente séculos mais 
tarde. Os Parques Nac1on<1is foram a forma de pro- 

.. tcgcr determinadas árct1s consideradd'.i de impor 
tância para pesquisa científica, cducacão e lazer. 

Ao se analisar J imptantacão do sisterua br a· 
sileíro de unidades de conservação, nota-se que a 
época· de criaoio e a sua clístríbuiç.jo gconr jfica 
estão ínt1111amrntc lirJuUilS à diferentes ctapJ; do 
processo de dcscnvolvin;cnto do P.Al Em uer:.il, ã 
cria~:Jn de P Jrquc~ N~cionais ou outrns árr.a:; pro· 
tcg1t.lJs. precede cu coincide o avanço de f, entes 
piuneiras sobre re9iíir.s virqens. 1)1~q,1 Iornu, o dí? 
\IIIIVUIVllill'll[() C5f.ll ld 1111pufs1011,111.Jo d 1;11,1\_:iq de 
áreas naturais proteqidas. Conuaditóri.uuente, 
este mesmo desenvolvimento ameaça a existência 
das :írc,is proteqidas já estabelecidas. 

Os dados e considerações aqui apresentados 
não significam uma tentativa de esgotar o assumo 
em questão, mas, ao contrário, espera-se que tais 
elementos possam contribuir para o aparecimento 
de novos estudos sobre o tema. 
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.v HISTÓRICA 
do um Parque Nacional para preservação de recur 
sos, e, ainda, cm bcneffcio da população ern geri.li, 
ter-se dado nos Estados Unidos, poúeri.J ser expli 
cado pela 'razão de que "o Velho Continente se 
adaptou gradualmente aos efeitos de suas revolu 
ções agr(cola e industrial. .. Os Estados Unidos, 
no entanto, corno nação ainda nova, estava sujeiio 
à pressão de empresas pioneiras que penetravam 
no sentido oeste dispensando pouca atenç.Jo ou 
cuidado com os recursos nat ur,iis... Ui11 século 

,-ts prímciras idéias no mundo ocidental de' 
·ó,.;;i:r i/rcJ, especfíicas para conservação de re-. 

,c~r5os naturuls, datam da Idade Média, e surgiram 
.~ na Europa. Durante esse per(odo, florestas e habi 
tat de fauna silvestre foram estabelecidos corno 
ãreas protegidas pela aristocracia rural e pela rea 
leza. O objetivo de tais áreas era a proteção de seus 
recursos, garnntindo a continuidade de seu usufru 

_ to, principalmente no que tange ao exercício da 
caço, praticado pelos proprietários. Alguns mostei 
ros ou outras instituições religiosas possuíam tam 
bém suas próprias reservas corno fonte de supri- 
mento de madeira. · 

mais tarde, o mesmo J.)clÍS verificava atônito a de 
senfreada retirada da cobertura vegetal de suas ter- j 
ras, o quase total exterm(nio do bisonte Bison 

. bison, e a ameaça aos recursos nat.urais criada pela 
penetração das estradas de ferro, que se diri11iarn 
para Oeste" (Harr ov, 1972). · 

Com os normandos iniciou-se a experiõnciJ 
Brit5nica em criar reservas naturais, que surqirarnl, 
em função do grande interesse daqueles povos pela' 
caça e esportes. Estabeleceram assim reservas, co- · 
nhecidas como "Foresr", que chegaram a ocupar 
parte significativa do território inglês. Camponeses 
que viviam nessas áreas eram sujeitos ao cumpri, 
mente de leis florestais, que os obrigavam a prote;'. 
ger a fauna nativa e seus habitats, então proprieda 
de da Coroa. 

A atitude norte-americana em criar parques 
para garantir a perpetuid.:ide de seus recursos e be· 
neficiar toda a populaçJo, teve reflexos concretos 
em outros pa(ses. O Canadd cria seu primeiro Par 
que Nacional em 1855, Novo Zelândia em 1894 e 
Austrália em 1898. Em todos esses parses o am 
biente natural também sofria visíveis danos decor 
rentes 'da presença de empresas de migrantes euro 
peus. 

Apesar destas atitudes iniciais serem consi 
deradas como sendo base para posteriores idéias 
conservacion!stas mais abrangentes, os benefícios 
das primeiras âreas prote9idas destinavam-se exclu 
sivarnente a atender os monarcas e a aristocracia. -- -....... : --~--- .. ······---····. 

r- Embora houvesse preocupações com a pio- ,* teção d.os r~~-ursos naturais, o principal objetivo 
· das áreas até então protc~Jidas, era. a conservação 

dos recursos para uso públil.'O e reci eacâo. O pr i 
i rneiro exemplo ele cricção de urna Jrca onde o 
; µrincípal objetivo era a preser vação dos recursos 

naturais, deu-se na África do Sul, corn estabeleci- 
mento do Krüger National Park, em l 898. Esta 
atitude podería ser considerada corno resultado 
das reflcxiícs sobre o massacro indiscriminadu de 
animais, que aumentava, acornpanhJndo a melho 
'íTa na qualidade de armamentos (Harroy, 1972). 

I .- 

A Revolução Industrial, a partir da última 
metade do século XVIII, foi responsável peles pri 
meiros movimento!i'.p,ir·a a proteção de áreas natu 
r ai, com objetivo de servir ao uso público. Neste 
_per,ot.10 a populaçJo Crtiana iny1ês'a·tràba1tiando 
nas fábricas oumentou rapidJmente, e a cxistencia 
cfo espaces livres para recreação tornou-se cri'tic.J. 
T;,I fato era agravado pela demanda representada 
pela populaÇ<fo mais carente, que não dispunha de 
condições de acesso às áreas rurais, e conscqüen te 
mente utilizava-se de áreas J.)úblicas urbanas para 
seu lazer. 

O primeiro resultado concreto da crioçJo 
de Parques Nacionais na América do Sul, deu-se na 
Argentina, com o estabelecimento do Parque Na 
cional Nahuel Huapi, em 1922, em terras doadas 
por Francisco P. Moreno, em· 1903, para este fim. 

Apesar disso, a criação de uma área como 
"parque público para bencfrcio e lazer da popula 
ção", deu-se primeiro nos Estados Unidos, com o 
estabelecimento de Yellowstone National Park, cm 
1872,/Esta área serviria também para a "preserva 
ção, contra qualquer interferência ou exploração 
de madeira, depósitos minerais e peculiaridades na· 
ttn ais dentro do Parque, além de garantir SUJ per 
Pt'l uidade ern seu estado natural" (Packard, 1972). 

2 .1. Institucionalização e Conceitos 

Em fins do século XIX, o movimento civil 
na Inglaterra já participava na proteção de áreas 
naturais, através da entidade não-oficial, o Natio 
nal Trusj for Place of Historie lnterest or Natural 
Beauty, criado em 1894, que iniciou um processo 
de aquisição de terras a fim do promover sua pre 
servação permanente corno patrimônio da nação. 

Apesar da Europa possuir maior tradição no 
que tange à proteção de áreas naturais, a criação Na Europa, os primeiros pa(ses a criar Par 

ques Nacionais foram Suécia e Suíça, em 1914, ro, 
14 
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-o eçtJl,e(cceu Parque Nacional pJr..i co da ,írca e, como objetivo ici;und~, io destacou a ).· -~ : 
.' "n·1r~ criar e manter urn labor atú- uccessidadu de se considerar a Oefllillld.1 tu, (stica. · .'\ ·· .,. c•·r 

,CCI) , •• " • •. : .' V 

,11p0 nos Alpes, onde pesquisa sobre flor,l :· 
..,l't:/JL1dcsse ser realizada a longo pr,110, cm Par.i sue criação, utilizou \t.! 1J ,,r ti[Jo 9'? do ['.;:. __ ., 

~ rot1diçõcs ambientais inalterndas,_ evitando os efe'.; CpdiCJO Florestal Orasilciro, aprovado pelo Dc~rcto f i:,.:;{kl11 
<~·:-/,"ct):',:1~.:. 105 decorrentes de qualquer ativrdadc humana 11<? 23.793 de 1934. que dofmiu f',irque N,1c1011JI : ,·, · r,:; {fü'/:t:(;;.;,·/ /Coofrd~c.' 1972). O mesmo concei to foi utilizado corno sendo "monumentos 1~ú~l1cu~ r'..,t.ur,1i~. qu_c ·.' \:f' <!n-, 
,11:-.:: ·.·, .. , l ;· pelJ Suécia, pcr putuarn, c111 su..i coinposrçao Ilort'stiua pruru- ,·t,. 1~c- :'"\t'~ I< 1 l .l t,~, r, • ,.. 

i;.f~: :.; ,, '.] J tiva, trechos do ~.Jis que, por circunstancias pccu- ·: < !\ia. 
r·i:~/;: .. f')' O Serviço de Paroues Nacionais dos Estados horus o merccam". (° il< s~i ~.t/'.<:i{,t Uni~os (NPS!, instrtutdo em ~~~.'.. to, o prrr_n('110 _ _ i\·~ '.;" 
\!.\:,:::·;>>: . .J~\ serviço orqanizado paru promover e rc1Julamcr1t.ir·o-- A Convenção pJra Protcç.Io da Flora, da \\·._, tua 
1Ji,-:;,/,)(',~ uso de tlreas federais, conhecidas como Parques Fauna e das Belezas Cênicas Naturais dos Pa{scs '\(.~.[ ~+,1;};.;1.:_ir·,~ NJcionais, monumentos e reservas. da América, rcahzuda crn Washington cm lU4?, > / ,,_, . ' ·")·1' { d u - p . 1 l •. r/t:t~i;:; ::·,~~ reuniu membros dos pa ses a f!IJO anarucuca- {:,:;,'f:re. 
t(}'..,-~,Y() Ern que pese O movimento paru criação de na, a 11111 de discutir as expcriênciasdas,..naçõe~ alí \i\JJiu 
ii·~~~'.~·;\-.,1) · Parnues Nacionais haver se espalhado por vdrros representadas. os rcsult_ildus da Convenção de Lc'.11- ).:.[frio 
{1:it}/;f;;;:i. pJíscs do mundo, o nome Parque N:icionai estava dres de 19_33, e os parametros para o~ a~ordos m- ,f.:t~ d~ 
}1,f:11\ r\,:~·f \Cntlo usado par J desiqnar áreas com dif crentes ob tcmacronars que envolvessem conservuçao da na- >-JW'r!,. 
~t:·}:(·\~r, jt:tivos de manejo, pt incipalmente pelos países alri- turuz a. ú}J.i!J d~ 
~,..!.[.\ 1•,•1o•· .,r,. .,.a.-, to 'r.J\\.,Ji • .. ., 't:t .•. , , . i .,,1s. canos. _ p . : •.. , ~tr::·;-~ ,;•;dl: ,, Nos termos da Convencão anamencana, cs-. ·?~i~,[H1• 

f
"'f,~~i,:· )):'.'!'.! 1•• • d d f . . ' tabelcccu-sc que Parque Nacional siynif1cavt1: áreas ~~,/:,· jlJ. ;.\f -: · ,,-.•.,. Com o objetrvo e e rrur um concerto que . - - ,-.·'i Jt\~: ... [. . .,i' -:· J . . . . estabelecidas para a proteçao e a conservaçao das ,-·· ,; tre 
•·:-,~:-''\·;,· pudesse ser usado pelos parses par trcrpantes reali- . . · f d · , ••.... •'1 . ,{:i"r.1 ~'- :·/:: ·-; _ _ ' belezas cenrcas naturais e da flora e auna e rrn- ·n_ -i~ !1f,,.>'. ," ,11<:1.. zou-se a Convenção para Preservação da F auna e . . 1 d · · ,)r iode "pro .:.:):.t .-,.,:,;'•'.,:;,,,,1 portancu nacronai, JS quais o pu: uco ~ ,. · •·,~t 

!t,.tt,i· \ -.' ···:-\:; F lo, a em Estado Natural, que teve lugar em Lon- Ih . irn postas sob superinten f\~d ·i-,~~:,•.;!: . .,·.:i., . . ve, tílr -se me or. ao ser e , , · ·-!,;:,-r ~ t~-,t,> .'': 1 . \ dres em 1933, quando part «rpararn deleqados re · • . f .. 1 (C· .1 1- 1978) O Governo Br il· : -\~ i~;-,r ·,·.~- .. ,;-';, . _ Á . déncra o 1ci.1 ava can 1, • ,?~·1e, 
~-,·i ,}',: ::;,~.:-: presentantes de parses da entao trica Colorual, .1 . l mos desta Convencão em t_. .... , 

2 i.S.':·,r.::·;.,.,:: sueiro aprovou os e, "~ .,- ·;.;. · J ; ... ··~ . '. "· . !/-:):-.\:.{· 1948. ,','.:~J1a1 
t' P.:~.,_ .,, ,1.f' l•,., '' . - .. ~-. 
~',1/.;<;/· ,,,f .. ~;. Corno resultado das discussões, optou-se por '! -, ;,1, 
t;.., r·~i .. t ~ J l I r ,e ••• Q ~i;'.f)'./:;_,f-f, ..J11l1nrr co1110 'iL'lld11 t1111.1.ír1•.i "{.1) ron1,,il.1d.11wlo (·111,t 11,111 1'}111! 11111101111n 0111,11111,iç,'io q111• {/l1 
~t:,',i1,~·t,lt.:,1;; • 4 ~ l '{-.1 a 
~~(\.\::··,~1::,J',, poder público, onde ~iJUS limitos n,io devem ser .il ,1• ilol uva .1,,, ;11,.·1 1, rr1()Vt•,ii·1111cn(JIS e 'H'J'l'II/J1 ,il', ,·';;H· ~(•{,.",1.1c''J,,,j".,_,,t C lfj Ju U ( ~t: '-- (., "J • ( '- II r~ , - 'iº 
~f~i(<)/\J;.~ terados, ou qualquer parte sujeita a alienacâo. ex- nâoçover nunicnlais, a Urn,1o Internacional p31 .i t \~-rí- 
t,~:)\i in~ ceto pelas autoridades leaislativas competentes; (b) Co ·servv!io d.i Natureza (11 ICN) tem como ob]e- f':;:i,. ~~~f .. '-!.''1S!t!\4"'i~ H .., 11 (..,..... ~ 1 l,J.\~~" 

-~r.ç-;.1:i'',";;!1~ cst,1bell'r.irJa pJrJ J prop.,g.iç;io, ororecao f~ nrcser- [IV l J l)l"lll'J''.10 (l(l ·1ç{írs cm IJº'SC5 cicntíftcíl~ que rf1,l1. ·"!J"t,~{"(~• \';,7>, f.} l V ~ \f • C. ., • U , f '.•',• f 

}.~lt)f'{\·};.;:,·; vaçiio da fJt111a silvestre e dJ vegetiç.10 na'.iVJ, e PJ· 10,.,. im 1,~n·,r,r ·i ')e•pullJ1dJde dos rccurso,.nr1tu t}(.-. e 
,lt\)íy··~~· ... ·,. ~'!\~:, • 1 • ) .>.h,, '"t .._ 1 ' f 1 \ ••• ~~-=t- ittX?.!;Y:i? 1 d a p:cs~rvaç.ãt~ d1e _ob1etos dc1 .m.tercsrn cs t6t1co, 1 ais, dos quns toJus os se, es vr~os def)C!1~:r·ni, niio ~t\;f 
ti:(J}): )f{ geolórpco, ~ré·ll1stonco. arqueo,ogic? _ou outros d11 apenas por seus vJloi es culturais e Cíi)flil f 1co~ 111· ft)}! 

~

i,)1,;"~·:/-::!;.IJ;-;; interesses cienttlrcos, para o l1encf1c10 e desfrute tnuseccs ITlJ:i também para O bem-estar cconómi- bJ 
(X;-~\Nt{~ pelo público cm geral; k) onde a caça, abale ou O I suc·J·I da humanidade [::,(.i· '·'··J..- ..•.•.. ,,::\,. e e . 1 • 2:1• •..•.. ~ ~l-i\f.,;iJr{\1\.. captura da fauna, e destruiclo ou coleta dJ flora é r,·:/'s, 

1,l!*1ºJ!JJ.._v1l1t·. J' - 1 •,i,._.\·, ':-1 ir'!~ .' ,. t;•,. /, . . t "\ ,, ,,,, r~t;:::';: :~;,Jtf:1 proibido, exceto por· ou soo, J e uocso e contra e Desta forma os rnovirnrntos wn~.:rvacionis r-C~ 
Jt~~J~:.\JJ~1{ das autordsdes respon~J1·c1s pe~os Parc1u~,s Nacro· t-,1; prir.dpa!rnen{e aquele~ li'.lodos à críai;cio dri t'·?J .~f\fif/{('01: nais. De acordo con_i o_cstJbelec1do, f,ic1!1t,u.:cs d~· Pc1r,ques NJciJnais, cada vrz IP~,s d:fun<11,mVic pc ?lJ. 
;f;:::i(i~tut.i\. vem ser d;jLJJS ao pubrl,1co edm geprdl, PJíilt}U!. p05~~ lo mundo. Ape~dí ele definições .) conceuos esta- li 
>i:,~ ,i,··'-,';,r:•~; observar a faun.:i e a ora os ,H ques ~ac1onJ1s . • t"""'I., Vi,:·:~1ii·:- .. lt:[~:s . 1972) rem-se consohdando. rnurtas das arccs cr tJclil:: :;ob :.~:, , ,;:)h · ,,:-1 :'I.· ;·t ,, 1 (Coolidqc . . • . . . ,-:..~ 1 ;ri.~-,j\:./a·;f 4' I a dcsiç.ucáo de Parque r·JJc1orwl, enulobilVdlll d1 ';,: 
-~';1)l)/'!í,,'i .:.ji~ '; \ . . . . ~ t.:i.:- :r{~~<.;;<t:·11\,,, ferentes objetivos de manejo. Este tato causava '. · .• ~ •A•,\., -Le-: ,,-, • • • ·1•· · ,S f~iv.'fi,Tf l~1\ No B_rasil, a primeira iue1J em se errar um dú.'idJ~ e confusões sobre J forma de selecão e ma- <·~ 
~jY:~;;:,>;r(L' Parque Nacional deu-se crn 1876, quando o conhe- nojo dc,tas JrcJs. Nü tentativa de aglutinar infor· t}• 
v\1f'\~-tf~./r";' e ido abolicionista André Rc·bouÇ'JS :::itando o mações sobre üS Parques Nacion:ii~' e proc1mmuot '·~,1fH 1 
ii~~:t)~:j~>:(.i-· exemplo norte-ami;ricano. sugcr;u (luê se protegei;- uruíorrniz.ir us distintos wnceitos ut1lízatlos, o ·.•.:t.~ · 
1~~1::1~,1·.\~ \;1, 1 Í; 
/ft{1·i(fft~'.~[ se a !lha do Bananal, e Sete Oued.is. Consúlho Econômico e Socii.11 das NêtçCcs Unidas ::q; : l 
.,J, ·~· ••. ,1.1'1;' ~1 ""I, r, ~· •,'l"\ ',-, ~~ \" 4' • • 1 .L 1' j:, ·;'.r{t:Jl:I Jec1d;u cst.1l;c1L'Ler cm 1959, a L,m cJos P"rq11l·-:. )' .. 
~i~~í-~ff\;f. Quando o primeiro P.m;ue NJcional brasilci- N:ic1on:m e fk5crvJs Equivalentes. Tal !ista era , '< I 1'f'' ·- "·1 (,. 937 J ·u 1 · · 1 ,,, , .~.~:.-:·:~.'!?i•,=-;_{ ro, Jtatiaia, foi criado em 1 , seu < ccrctu de c~rn,1 era( J colllo urn prnne1ro pi!SY.) nar;i o e~c a- ~_.: t.P~\t:~fr[ criação enfatizou a im;.iortãncia do caráter cicnüfi- ,ccirncntu do ~ignlficJdo de PJrquc Nacional, e ~~;· 
·~;:(. •t)11• • .,~q,. •e 
~· :~ .:.. ··1~· •...• 1, ;.-; 

.i(J;:;(}f~}~{~ Brasil Florem! - N'? !:-4 - AbriMJi/Jun B3 15 :,t·· 
_:,:i;J·t':<.~,};FJ\ f:: ~•-·~. n~~, W '' , • .-,1 ., 'f ,, •• ~~.!,. ·~ 
'ti.'fü'"·,,~··'t"lY 'iJ 'j.~~'.\~-i~J,fy;:; -~~.:;.::";~u_,.,,.,,;::::-.-..:. --~~~·-~~:.:.. _. ~ 
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,J{.,riilS de manejo instituídas para pre- y 

_,;if,rsos naturais. 

//.1ra essa Lista, a definiç5o usada para Par 
/ Nacional toram aquelas da Convenção · para 

/rescrvaç5o da F auna e Flora cm seu Estado N;i- _\ 
·. 10ml, e na Convenção para Proteção da Flora, 
da Fauna e das Belezas Cênicas dos Parsos da 
América. 

cie ameaçada que não encontrasse tal pro tecão , 
proclamava-se o fracasso do Governo envolvido cm 
reconhecer sua responsabihdodc para com as Iutu 
ras ge'raç:c'3es e a humanidade. 

Seguindo essa or icntaçâo , através do novo 
Código Florestal, estabelecido em _JD65, o Brasil 
<.fofirie"seü"no'vo conceito de Par que N~onal. F.sta 
unidade de conservação passa a ser considerada 
corno sendo áreas criadas com a finalidade de res 
guardar atributos excepcionais da natureza, conci 
liando a pro teção integral da flora, da fauna e das 
belezas naturais, com a utitização para objetivos 
educacionais, recreativos· e cient íflcos. 
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O termo Reservas EquivJlentes foi definido . 
como sendo "outras áreas significativas ... as quais ·' 
apesar de. não 'serem especificamente designadas 
como Parque Nacional. .. receberam igual ororo 
cão e correspondem a definiçJo dada na Conven 
ção de Londres" [Packard , 1972).· 

A Comissão de Parques Nacionais e Áreas 
P1otegidas (CNPPA) foi c:ríild.i, em WGO, dentro 
da União Internacional para Conservação da Na· 
turcza (IUCN), para "a promoção e monitora· 
mento dos Parques Nacionais e outras áreas, as '.,. 

·. quais são dedicadas à proteção dos recursos natu- 1 
rais: bem como dar orientação para o manejo e 
manutenção de tais áreas" ( J U CN, 1978). 

Em ll.'?.Z,_realizou-se em Seattle (USA), a 
pr irneira Conferência Mundial sobre Parques Na- .. 
clonais, quando entre outras recomendações, ape 
lou-se. para que todos pa (ses participantes criassem 
parques marinhos e, quando possrvel, estendessem 
as áreas existentes corno Parques Nacionais, a f irn 
de incluir as áreas subaquáticas adjacen tos. 

Recornendou-se ainda que os governos dos 
países participantes dessem atenção ao desenvolvi- 

'»wnto de serviços de __ intcrp!:_etai,;Jo_ nos Parqu~,.·. 
corn~ partitTiítégràléto" :pr~(Jr.m1.:is cdúê.itivõs de 
cÕi1servaç5o; que pesquisâs nos p~rq-~es-dev~riJm 
sei' éuidado·samente planejadas e coordenadas. e111 
bases interdisciplinares; que o manejo e .JVJliJç,To 
dos resultac..Josdeveriarn ser de~envolvidos por pcs 
soas qualificedas: que estrutura, com barra;rens e 
reservatórios para hidroelétricas e outros propósi 
tos, s5o prejudiciais ao Parque e não deveriam ser 
'permitidas; que governos dos pa rsos desenvolvidos 
1 ou em desenvolvimento dever iam incluir em seus 
programas nacionais de dcsenvol·,imento medidas 
específicas de conservação, como crieção e implarr 
t,iç.To de parques nacionais e reservas equivalentes. 

Dentre as recomendações apresentadas, des 
tacou-se que, para cada espécies animal ou vegetal 
·'ameaçada de extinção, urna área apropriada do 
habitat naturaldcveria ser proteuid,1, r.111 forma ífo 
·1 Parque N,1cio11;1I, refú!JÍu de vida silvcsu é, ,írna :,il 
vos tre, de Reserva Equivalente, para manter uma 
l3dequada populaçJo. Considerou-se que cada espé- 

16 

2.2. Caracterização do Conceito 

As expcriêucias vividas por diferentes parscs 
cm seus próprios sistemas de Parques Nacionais 
sornado à evolução do conceito de Parque Nor.io 
nal, contribuíram para os resultados alcanç.idos 
na 10~ Asser~bléia Geral da IUCN, realizada e111/\ 
Nova Delhi (lndia) em 1969. A Assembléia rccol ·-: 

. , 1 , 
rnendou · que todos governos concordassem cru V\ 
utiliza_r o termo "Parque Nac. io~al_" paraéreas que 1 \ 
possu1ssem as seguintes ceractor rsttcas: . • 

"Uma área relativamente extensa: 

1. onde um ou mais ccossístomas nii'o este 
jam materialmente alterados pela exptorccáo 1! 

ocupaçJo humana, onde espécies de plantas e ;111i 
mais, os sítios !1eomorfolóiiicos e haui tats ~Jo de 
especial interesse cientifico, educacional e recrea 
tivo. ou contenham paisaqens naturais de grnndv 
beleza: 

2. onde a mais alta autoridade COlníletente 
do pa 1s tenha tornado mcu.uas no sentido de pre 
venir ou eliminar , 11.:i medida do possivet, a expiu 
racâo ou a ocupacâo rJe tod,1 Jr eu, 1J mantenha 
eíetiva'11ente os aspectos ccolú:Jicos, qeomo. fol,'.Jqi· 
cos ou estéticos que justif,car<1n1 o estabclcci111•:11!(J 
da reíurid.i J1 ua: e · 

3. onde permite-se a entrada de vi~itant1:, 
mil condições especiais. nar u fins de inspiraç,io, 
educül1vos',cutnJral e recreativos. 

-Na mesma Assembléia solicitou-se nJo desig 
nar corno "Parque Nacional": 

4. área habitada e explorada, onde o manejo 
da paisagem e as medidas tornadas para o desenvol · 
Villll'!nto do turismo, tenham i11u111ido o c~tat1<!l1!c;1 
me.uo de "arcas de recreação"; ondr: a industri,ili 
zação e a urbanização sâo controladas; e onde are 
creação ao ar livre tem prioridade sobre a conserva- 
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AS:
- .. ' ,. 
mas (parque natural rcqional, natu 

• ,,.,,1ru1p111, etc.l, As árcJs que possuem estas 

/:

;,:,,;w e que 'º""' úesiynaúas corno "Pa,. 
;onal" deverão receber. nova dcsignaç.:io. 

. O Scgl}rido _Congresso de Parques N-icíon.iis 
, ,c,1liZOU·SC em 1972 éni' YeÍIOW$lOne : ( USr'\), C:Ô· 
memorando assi;:;,-Õ-centenárío de criecâo tl<1quele r 
Parque Nacional. 1 

l 

Entre outras recomendações o Conqresso 
propôs que todos governos aumentassem a cober 
tura de suas áreas protegidas de forma a assegurar 
que as amostras representativas dos biornas e ecos 
sistemas naturais em todo o mundo fossem conser 
vadas num sistema coordenado de Parques N.:icio 
nais e áreas protegidas correlatas, e que a seleção e 
iniplantaçJo destas arcas deveriam ser considerad.is 
como elementos essenciais no planejamento regio 
nal do uso do solo. 

Propôs-se que deveria ser dada alta priorida 
de à conservação de b iornas e ecossis ternas terres 
tres e marinhos que ainda se encontravam sem per 
turbações, àqueles em perigo de desaparecerem to 
talmente, e àquefes que €Or:tenharn espécies amea 
çadas e recursos genéticos importantes. Recomen 
do ti-se ainda que atenção especial deveria ser dada 
às florestas tropicàis :e "campos regiões polares, 

. ecoss"ís.iemafl"i1Stilatcs e recifes de corais. 

Problemas relativos à integridade dos Par 
ques Nacionais foram tratados, e solicitou-se a 
todos países que se tomasse medidas efetivas para 
a proteção absoluta das unidades de conservação. 

Assuntos especificas como o uso dos P..ir 
ques Nacionais, zoneamento, utilização de ve (cu 
los, barcos e aviões. pesquisa, planejamento e trei 
namento dtf'pessoàl, também mereceram recomcn- 

_Com relação à nomenclatura, solicitoµ-se 
que t~-d~s ·p~ís~s procúrasseri, aderir a defi~ição 
de Parques Nacionais estabelecida pela IUCN, 
em 1969. 

No período de dez anos que antecedeu o 
Terceiro Congresso Mundial de Parques Nacionais, 
g,andes acontecimentos ocorreram em todo mun 
o, como a crise mundial de energia, a discussão 
e uma nova ordem econômica internacional, 
xplosâo demográfica, entre outros, que vieram 
efletir de diversas formas nas discussões relativas 
conservação dos recursos naturais. Tal fato levou 

arnbém ao reconhecimento .do real papel dos Par 
[ues Nacionais e outras areas protegidas dentro do 
.ontex to conservacionista global. 
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O la,~~-~e!)__tg_~~ .. Est~~-t~gJ~-~-un~~1_l __ ,P.~~~- a \ ~ÍCor · , lf 
ConscrvaÇao (IUCN, 1980), é um alerta aos seres ; r;• 1\ 
humano::, que, em sua busca do desenvolvimento · . 1~ i 
econômico, deverão ter em mente que os recursos s1:tlà1 
na. turais sã.o Vim. itadós, e conscientizar-se das neces-" ;f .. ;'.à···' OQ 
sidadcs das futuras gerações. Com base em estudos · ~\Í. e/l\. 
que indicam a situação dos principais recursos na- {jh~c. 
turais, e suas perspectivas futuras, a Estrat~gia su- ·· •\Afo. 
gere prioridades para ações a nível nacional e inter-·'.'. ;,.t:.,~. su~ 
nacional. \~ no · 

;l:tiua 

t '" '"11uiu 
·~ ,, 110. 

A finalidàde da. Estratégia Mundial para a 
,conservação 6 a de aJ~ançar os três principais obje 
'tivos.da conservação dos recursos vivos: 

Manter os processos ecológicos essenciais 
e os sistemas vitais, dos quais dependem 
a sobrevivência e o desenvolvimento hu- ,. 
mano; preservar a diversidade genética; e · 
assegurar o aprovq_itamento sustentado 
das espécies e dos ecossistemas. 

No preâmbulo das Recomendações do Ter 
ceiro CongrQ~so Mundial de Parques Nacionais, 
realizado. em õ;-1r:-·1rufümisia; em .1982~Jeclâra:se· 
que "os partici,;ãntes reconhecem ~-;;-enquanto 
as áreas protegidas têm um papel central e essen 
cial para que se possa atingir a conservação dos re 
cursos vivos, que é ingrediente vital no desenvotv]. 
mento sustentado, a simples seleção, estabeleci 
mento e manejo de áreas protegidas não é suficicn - 
te para assegurar a integração da conservação e de 
senvolvimento. As outras medidas para que tal ob 
jetivo seja atingido, são aquelas apresentadas na Es 
tratégia Mundial para a Conservação da Natureza". 

Discutiu-se ainda que, para que o sucesso dos 
esforços conservacionistas seja atingido, é necessário 
que haja pror;resso também em outros setores, re 
lacionados com o da conservação. Isto incluiria a 
medida do padrão de vida .das populações dos 
pa(ses em desenvolvimento, que são forçados por 1 

sua pobreza a super-explorar os recursos naturais; 
redução das perspectivas de super-consumo e des 
perdício de recursos IJ,ilturais pelo mais abastados; 
controle da poluição; assegurar uma redução mais 
rápida nas taxas de cre,;cimento populacional, e 
conseguir o desarmamento. 

Diante de um quadro que reflete a necessida 
de de tomada de atitudes em distintos setores para 
que se possa atingir plenamente os objetivos da 
conservação, enfatiza-se que as áreas protegidas 
tem um papel vital no progresso social, económico, 
cultural e espiritual da humanidade. E a importân 
cia destas áreas foi, de forma geral relegado no 
passado . 

l7 
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;,,,, vista essas constatações, foi elabo- 
,,,,,3çiío de Bali, na qual são definidas al- 

L,:;;-Jcs básicas, como: 

xpandir a rede global e regional de Parques 
, Nacionais e outras áreas protegidas, assequr ando a 
' perpetuidade de: ecossistemas únicos e represcntnti 

vos; rnaior parte possfvel da divcr sidade biótica da 
Terra, incluindo recursos genéticos silvestres; áreas 
importantes para a pesquisa científica; e áreas na· 
turais de valor esplritual e cultural. 

Apoiar o estabelecimento e manejo de 
áreas protegidas, através de compromisso 
nacional e internacional de assis téncia. 
Fornecer status perrnonente para as áreas 
protegidas na legislaçiio, assegurando seus 
objetivos contra qualquer forma de com- 
prometimentos. 
Reconhecei os contextos econômicos. 
culturais e político das áreas protegidas; 
aumentar o apoio local para as ãreas pro· , 
tegidas através de medidas como educa 
ção, divisão dos benefícios, participacâo 
em decisões, esquemas de desenvolvirnen 
to .para as adjacências das áreas protegi 
das, e, onde possível, acesso aos recursos. 

Objetivando implementar as ações propostas 
na Declaração de Bali, foram definidas uma série 
de Recomendações, onde destacam-se: 

a urgência dos governos darem alta priori 
dade à complementação de seus sistemas 
de áreas proteqidas, através da criação de 
novas áreas. ou a amplíaçJo das j;i existen 
tes; que os governos dispensem especial 
atenção na proteção de biornas que en 
contram-se em estado cr (tico. entre eles 
cita-se as florestas tropicais, onde o leste 
da América do Sul encontra-se entre os 
sistemas particularmente vulner aveis: 
a necessidade de proteqcr m.ns amostras 
representativas dos ecossistemas marinhos 
e costeiros; 
a recomendação para que as nações esta· 
beleçam mais árêas com a categoria de 
uso múltiplo. reafirmando que Parques 
Naci~~ak e reservas similaes, düvem ser 
estritamente proteqidos contra esforços 
para exploração de seus recursos, para 
propósitos como exploração msdeireira, 
mineração, hidroelJtricas, barragens e 
obras correlatas. indústrias, pesca, caca. 
agricultura e criação de animais domés- 
ricos: 
que os governos iniciem medidas de de· 
senvolvimento social e econômico sus- 

tentado, de forma a aliviar as pressões 
c"xer~idas pelas populações que circun 
darn as áre,lS protegidas; 4uê-, ec'ó"nsÍae: 
rem propostas já existentes, e abundo 
nem projetos com inaceitévels impactos 
ambientais e reveja atentamente futuras 
propostas para trabalhos de engenharia 
dentro das áreas de importância natural, 
cient (fica e cultural, através de exausti 
vos estudos dos recursos e impacto am 
biental, incluindo a avaliacâo de opções; 
reafirma os direitos das sociedades tradi- 
cionais à sua alta determinação social, 
econômica, cultural e espiritual; reco· 
menda _que os responséveis pelo planeja 
mento e manejo de áreas protegidas, in- · 
vcstiguem. e. uti lizem as habilidades t~;:--· 
dicional das comunídàdés_ a_fêúidãs" pelas : 
medidas conservacionistas; e que haja de· 
cisões de manejo conjuntas entre as so 
ciedades que tradicionalmente maneja· 
varn o recurso, e as autoridades das áreas 
protegidas, considerando a variedade de 
circunstâncias locais; 
que governos e agências implementem 
ações no sentido de desenvolver maior 
apoio popular para as ãreas protegidas. 

3. UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS NATU· 
RAIS DO BRASIL 

Desde seu doscobrjmcnto, o Brasil tem assis 
tido o desaparecimento de seus recursos naturais. 
Iniciado lentamente, o processo de exploração des 
ses recursos torna-se cada vez mais acelerado, 
acompanhando o ritmo da ocupação do território 
e as necessidades dos colonizadores. 

Quando da chegada dos colonizadores, o 
pafs era habitado por ind(genas, que utilizavam os 
recursos naturais como meio de sobrevivência. 
Suas ações sobre a natureza limitavam-se àquelas 
permitidas pelos músculos humanos. Não dispu 
nham de recursos tecnológicos que permitissem 
grandes práticas predatórias. E nem havia demanda 
para tal. 

A presênça dos europeus imprimiu novos pa 
drões nas relações entre o homem e a nanrezu 
Seus primeiros contatos com a terra recém desce 
berta embasaram-se na exploração de recursos que 
tivessem demanda na metrópole. 

Durante o processo inicial de aç.ão predatôriü 
contínua. o País assistiu o quase desaparecimento 
do Pau-Brasil, que era exportado para a Europa. 
Essa exploração marcou profundamente a Mata 
Atlântica do nordeste brasileiro, já que as ativida- 
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#' \\~:~l;.t 
.,P" . - . . . d ' d . (.\, ~ • ;:~, conccntr:11n-sc na reg1uo costeira. trunvo, ra erxan o as suas costas matas arrasadas, · ~· 

/.-~rrcu pr_incipafi11~1l!e ~Hv1do a ~rcnça, rcscr_vas n:1~urnis esgota_das e dccadênci~- gemi. A toco, ' 
,.,i::,.1.1 .11ó os d1,1s de hoje, d.i 11w~gotJbil1dJJc erosao arrumava, sem picdade , as terras intactas e, : 

.,/,,,cur~os r>1tu1 êllS,_ ~ dif iculd ade de acesso ao de saque cm saque, ia baixando seus rendimentos, [ ljJ. :,:,~rror do pars, e Iacilidade de transporte tios re- debilitando as plantas e tornando-as vulneráveis às pradai ;1', 
corsos. devido a proxirrudade da costa. pragas". {Gal cano, 1979). tio 11 ~i'' 

"~~. ,~' 
•1i1 J, '~\ ' ' :1 • ,·· !'.," .. ,~ (l , . . . . . 1 o err. -~, 
:[~ ~-': '.':'- A principal utilidade d~ Pau-Brasil na Euro· Ouando aumenta o consumo do chocolate O hec. ,4;· 
·.;~)_-\. ~),. . pa era como corante para o tingimento de tecidos. da Europa. as matas brusileir as mais urna vez so- 1, Ara. ~~ 
j'.().'.i>f Com J dcsuolicr tu da anilina ar tifrcial, o comércio freru as conseqüências. As matas do leste, ern es- aso ff7 
~!.,)::- .. ~[;?, daquela madcirn brasileira foi abalado. Necessitava- pccial aquelas do sul da Bahia, são atingidas pela unoª ~1~., 
.::~n:-?iJ se enteio de um novo ~,oduto capaz de manter o cultura do cacau. tuída 1-il 
·:\t; 1 :/.i:: empreendimento colonial. 1 '{}J- 
"l\iic ·'"'' ~·;.' •• - .•.. ~ :;''."),., ,~:.i, 3.1. Legislação e Institucionalização ,::)( if?.\\;).!.~' Surqia na Europa a demanda pele, açúcar. ln· lecr y?' 
i!(tt,' ';.;, rroduziu-se então no Brasil o cultivo da cana-de- Somente. após. 421. anos de .exploraçâo pre- itu·e· t~;i· 
·f,,(l ., r . • • . é • d Ó d . b 'f . ' IU ,.·,•~. i,rt: 'i :1:=J açucar , q~·~ requeria espaços em todos de cultivo, -- at _na . os recursos_ naturais rast erros C que surg_e e no. u.~~i 
JfX _.\ que modificaram drasticamente o uso do solo e a a primeira perspectiva de salvaquardã-los. o Se1v1- JI cJ r•:1'. 
~.M·;-.:;\1. paisagem nordestina. "Onde tudo germinava com ço Florestal do Brasil é criado cm 1921, tendo sido 0., _e ~ht 
.1Tl .~ ·~· 1oe1. ~ · ~?( i:v\;))~i exuberante vigor, o latifúndio acucarolro, destru- regulamentado no entanto em 1925, e ainda assim, a d ~ .. 1.\t';: 
,fff\;'.: ~) tivo e avassalador. deixou rochas estéreis, solos la- seu enfoque deixou muito il desejar TrdtJVJ o as- IU' e r~J( ~l;t;lff vades e tcn .rs orodrdas". (Galcano, 1979). sunto cm escala bastante reduzida. ni:io chcqanuo 1 ;t: , .. t'i 
:~;~::)foi . . a atingir as reais necessidades do Pa i's cu, tJi 
ii..1)i',~i~ As árvores maiores eram retiradas, e sua ma- ·q 11 .··// '-",:j\·· ,, ue ""r·-~- llf:~~;-J deira era utilizada em construções, fabrico de cai- Através de comissão criada no Min;~tério da , i:.;;.;k ;tl({~· xotes par a o trílnspor.te do açúcar. e as sobras ser· Justiça, em 1931, foi e labor ado o anteprojeto do F,{t{ti 
»~~;r,,i) viam corno combustfvel para os engenhos. O que Código Florestal, que é instituido em 1934, coin- 3d t\}· 
-{;;7,. -,!;;· restava de vegetação nas matas, era consumido cidindo com a realização no Br asil, da primeira e e . ((::;~ ~~r,::;_J: pelos. incêndios que antecediam às plantações, ex- Conferência para a Conservação da Natureza. 5;; ~!lf-Sl., 
tY;,·!. •'t't termmamlo a flora e fauna que porventura haviam '.:;t;\; '·.~ ; ". tnal ... •e·,· 
r,,c·t;~'.,.·r,~ sobrevivido. Naquele mesmo ano, a Constituição Brasilei- nd l:-':· .. r· tl· :.,, ,J,i.. " a '\" ~ ·· 
\'í.:(-1_:::-'.t ra especificaria em seu artigo 10. item 111, que d · -;;:;/~~ 
·1f,.:, '1~ . _ " , _ a •:\.:·'~ .. ~-{~·t, . A d~stru1ç,10 desenfreada dos recursos natu- compete a. Uruão e aos Estados ... protege'. as ~e- lào ,'. ~;<~ 
J~\":,';fl! rais do Pais, em detrunento de demandas externas. lczas r~at_ura_i.s e os monumentos de valor histõrico :vi. 1 f.§Z 
,t;:\·i::', levou a Heal Coroa de Portugal através do Carta ou a, t r suco . ,1 1 ,.:-~i- •"cr·· -r. ' IC ,, ... , 
\!l,:":r'}I' Régia de 13 de março de 1797. a declarar que de- 1 . . ·.:,:·., ,.,, ,... AC . - ·' 193 · e. • •,'\',"- !fltV,.. ver-se-ia "tornai Iodas JS prccauçoês para a conser- onstuurçao ue.. 7 endossou a anterior, •se r~-\~. Wt{'.1 vdçâo das matas no Estado do Brasil e evitar que de 1934, afir_man?o em sc.u ~rtigo 134 qu~ "os mo· :,. ~-'F:i 
~Jt:.f:r: 't' ,11r uinem e se destruam ... estabelecendo as mais nurnentos históricos, artrsucos e narur ars , goLam ~'.J~i 
nNri(J ,ot'• J$ l'1'11JS contr J os mcendtários, destruidores da proteção e cui_d~dos especiais da Nação, dos Es- :: 1)fó~ 
{i.~_1,J ,1t) n,.it,i~··. tados e dos Municfpios, Os atentados contra eles 

O 
·:r.}J 

r1~;{!{f cometidos são equiparados aos cometidos contra . ');ht} 
•. r·.r.,,.1;.. • ~ • ·-" . I· ,n_,r->:.-~~ ~,;!)'\:: Como conseqüência dJ Hevolucâo Industrial o patnrnoruo da União - Nesse na1s1110 ano é cria- t/::,1'~: -.,•1a\ ?•" T- ' r 1," :r,J 
1JJ.\;}. 111"resJ a vegetJçJv nordcsuna solrc o impacto do do o primeiro Parque Nacional du BrJ:,rl, Itatiaia. .\::J,~i 
·~1~-- ,,, :J • ' • '.:,~~·-·t 
~)('.\/ cultura do JlgüdJo. ja que par te d,1 suas terras pas- 3 ~(;i~'>- 
t-\C sarn a ser ocupadas pelo seu plantio. /\ descoberta Pelo Decreto Legislativo n<"? 3, de 1948, o ·/!\~,.:. ,~Rrl do tear mecJnic:o aumentou ainda mais él demanda Governo brasileiro aprovou os termos da Convcn- s·".:? ~ 
,~,\., - P - 1 FI d F d 8 t .. .,, ·.;;~~:t, pelo íllgodJo. ÇoO par_a .ª rotecao _e a ora'. a · auna e. as e- 1 .!J/,<f 
{)p;ff fez-as Cênicas Naturais dos Países da América, que 

1 
''./:i;r-, 

;?,}~t·1-~ As rn~:as ~Jo sul do Pai'; não ficaram isentas foi realizado em Washington cm 1940. ·1}/ 
;t,i f d JS conscquenc1.:is da monocultura. Ent, e 1824 e ;'.'-,-if \f~l)l 1854 0 Estado do Rio de Janeiro foi ocuoado por A seguir o De~ret? ~'? 16_:G 77, de 29 de se- 1 }U~\ 
!W};.i' 9,andcs caf~zais, e "pelos flan~os da serra; as pia,~- t:mb~o de 194~, atribui a Seção de Parques Na- l ':?il\ 
!i~,':t., taçõcs conuru.srarn, rumo ao Estado de Suo Paulo. c1ona1~ do_ Serviço Florestal, o encargo de onen- 'i,.{;iii.' 
.'\jr., sua desenfreada caça do humos de novas terras tar , fiscalizar, coordenar, e elaborar programas i'-!!?íJf!. 
ih{ ~irgens { ... ) O vale elo Pararba converteu-se na zona de tr abalho para os Parques Nacionars. O mesmo ·;;.'.~1· rl mais rica do Pais, porém foi I apicamen~c aniquila- Dccrnt~ definiu ~u~ Parques Nacionais tinr:arn I t~fi } 
::·-:~1~ dJ por esta plant.i que. cultivada num sistema des- as seguintes atrrbuições: Conservar para fins c1e11· / 'ff}?l 
.,i,i ,,. ~~ 
'<,;\1'.• • ; ''':,'.·,~~ \ ~~·u n ' , '• ,!; • .ir. H\W t;:J)tl ílorcst.,1: . N. !,'1 - AI.Jrit\1.,11.'Jun · aJ 19 1 i ,;,:··{11 -.~,\, i i : ••. -~ ~-,' ', 

!,(~ :1Jj j f ,,', L ,;; ' 

{/1.~'.'~ li . ~~:,; ·t / :·t·t,. - - --· -- ;;~l(;:•. 
.•. ~ ... ~~..ll"ll'!r:l!D!ll!r:n,--- - ------=-- - ) .. :~ t,'.:.w--::~i:~l'};~~~~~~~~~~~ _ .... ; . . . . . , .. ,;:.~~:=-;;_.,~ f ,,0 ;:,~~i''t~i\~~::(b:;'p{;,*;1;;/,;,~;~~~:1~,-~,~\;s;-;03: tii~nt~·Rif ,'.'7c>~'.~·i~~1;j\::,'.\'.;.,H~'çt:'i( ,;~ ;;;,?(?%t1i;!;~~~ 
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~J:,. \1• , .,.\Jl··· ·• ,~\,)~!~··$\~.ti·, l~ .1 • ~ \! \\t;:!'!L~ 1,,:·v·1K ,í(t1-:.,,ô.;\'~·, ti~,. ~~hAhi~~.::~·~.i!fl t&J c''""ô• 1 ~~-,IM,1--~~:~Y' 
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" ,7 .... 
./;{ivos, estéticos ou recreativos as áreas 

i~·;~iç;ío; promover estudos da flora, fau 
.~:irogia das respectivas regiões; e organizar 

t1t1;; e herbários regionais. 
,. •• ~11·\ 

/ A Constituição de 1946 ratifica a anterior, 
/. no que concerne à proteção governamental às pai- 

/ sagcns e sítios de importância singular. 

,r Quando. em 1965, o novo Código Florestal 
,f brasileiro toi institu ido, já haviam sido criados 1 5 

Parques Nacionais e 4 Reservas Biológicas no BrJ 
sil, tendo como base legal para sua criação o anti· 
go Código Florestal, e as constituições anteriores. 

Como resultado do amadurecimento. mun 
dial a respeito da conservação da natureza, e prin 
cipalmentc com relação ao conceito de Parques 
Naciuu.ns, o Novo Ci.'>diuo íloru~wl dol111u d11 111J 
nerra mais ampla o que seria considerado Parrjue 
Nacional no Brasil. Ao se comparar esta, com a de 
tiniçâo dada no Código Florestal de 1934, percebe· 
se as mudanças de enfoque ocorridas nesse per iodo. 

A ênfase dispensada aos Parques Nacionais. 
de certa forma deixou relegado a segundo plano 
asoutr as categorias de manejo. Este fato refletiu-se 
no Brasil, na própria legislação concernente ao as 
sunto. O artigo 5'? do novo Código Florestal dá a 
mesma definicão e objetivos para os Parques Na· 
clonais e as Reservas Biológicas, falha que foi cor 
rigida, em parte, através da Lei de Proteção à Fau 
na, Lei n<? 5. l 97, de 3 de janeiro de 1967. 

O artigo 5<? da Lei n<?· 5.197, declara que 
Reservas Biológicas poderão ser criadas ern três n (, 
veis de governo, além de dofin ir que nesta unidade 
de conservação, as atividades de utilização, perse 
t1uição, caça, apanha ou introducão de espécimes 
da fauna e flora silvestres e domésticas, bem como 
modificações do meio ambiente a qualquer titulo, 
são proibidas, ressalvadas as atividades científicas 
devidamente autorizadas pela autoridade cornpe 
tente. 

Verifica-se então, que na Lei que permite a 
instituição das Reservas Biológicas, descreve ape 
nas as atividades permitidas ou proibidas na área. 
não tendo havido nenhuma definição quanto aos 
objetivos das referidas reservas. 

A mesma Lei estabelece que a fauna silves 
tre, bem como seus ninhos, abriqos e criadouros 
naturais são propriedade do Estado, sendo proibi 
do sua utilização, perseguição, destruição, caca ou 
Jpanha. 

O Decreto-lei n<? 289, de 28 de fevereiro de 
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1967, cria o Instituto Brasileiro de Desenvolvimen 
to Florestal, ligado ao Ministério da Agricultura, 
que, entre outras funções, lhe é delegada a admi 
nistração dos Parques Nacionais e Reservas Biotó 
gicas brasiteirus. 

Através do 0cc, eto n9 84.017, de 21 de se 
tembro de 1979, fot institujdo o Regulamento 
dos Parques Ndc1õiiãísººcfo -B,as1Ci.iué déi",nc clara, 
mente os objetivos daqÜel,1 úi"1Ji:foue de conserva 
ção, tendo corno rufei êncra a deünicão institufda 
em Nova Dcltu, em 1969. Hequlamentaainda to• 
das as ações b.isrcas I clativ,rs ao planejamento, irn 
pl,1ntaçJo e uso dos Parq,ws Nacronais. 

O Hequl.uuento lias Heservas Biológicas en 
contra-se, hti lo11i10 tempo, em tramitação à busca 
de aprovação. 

4. PARQUES NACIONAIS 00 BRASIL 

Em que pese ter havido propostas para cria 
ção dos Parques Nacionais de Sete Quedas e Ara, 
guaia no fim do século passado, a idéia somente se 
concretizou cm 1937. com a criação do Parque 
Nacional de. Itatiaia. 

A transformação da região de Itatiaia ern 
Parque Nacional foi inicialmente proposta pelo 
botânico Alherto Logfren, em 1913. No mesmo 
ano, José Hubrnaver reforçou a recomendação au 
terior, argumentando que o Parque Nacional de 
Itatiaia, se criado, ofereceria aos cientistas e estu 
diosos riquíssimos elementos para suas pcsqurs.is. t: 
retiro ideal para reconstituição H~it:..i e rnen tal dos 
habitantes das grandes cidades (Barros. 19521. 

~ O Decreto que insuturu o Parque, rus·,ctlt.i 
como justificativa para sua cr iaçaov a conservação 
dos aspectos naturais da área. corno fator marcan 
te. Destacou também a irnpcrtáncia de sua tlor.r, 
que havia sido exaustivamente estudada por 
pesquisadores nacionais e cstranqeiros , entre e!c~. 
Saint Hrlarre, Gtazrou. Baker, A. réc, Ft:rne5,e, 
Toledo Junior, Brade e vários outros (IBDr-, 
1982). 

~· Após a criação deste primeiro Parque Nacio- 
nal, o processo de amadurecimento e reflexão dos 
conceitos conservacionistas tornaram-se mais sóli 
dos, a exemplo do que ocorria em todo o mundo. 
Mas a expansão do sistema de Parques era ainda 
bastante lenta. Após a criação dos Parques Nacio 
nais de Itatiaia ( 1937), Iguaçu e Serra dos Órg,fos 
( 1939) houve um intervalo de 9 anos, e ern 1948 
foi criado o Parque Nacional do Paulo Alouso. Nos 
11 anos seguintes, nenhum Parque Nacional ou 
Reserva Biológica for criado. 
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.. .t~: Nacionais e o Processo de Desen 
.~i,ro 

.#' .#-'!' 
.. /·Razões das· mais diversas influenciaram. e ,',. 

,~ntinuarn agindo na co11solid.1ç..fu do sistema de / . 
("' unidades de conservação. Fatores de ordem cconó 

~ mica, política e social tôrn dado sua parcela de 
contr ibuicão, na estruturação e dcfiniç5o desse sis 
tema, seja d ire ta ou indirctumcn te. 

-· .. --. - .. ~;1m;, 
dos no estado de Goiás, e um no Distrito Fedem!,· 
q110 ó o Pílrquu N.rcirn1,1I de Dr.is fliil, oiJdu um 
ano após a inaugur J~.'.Jü da Capital. 
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Foram criado$ .iinda três Parques Nacionàis 
no Sul, três no leste e os dois prm1r.iros Parques . 
Nacionais do Nordeste. 

No período que corre$f)pndc aos anos de 
19Ci2 a 1970, riJo foi criado nenhum Parque Na 
cionat. Acredita-se que vários íatorns podem ter 
contribui'do para que tal foto.ocorre~~·2. entreeles , 
;i crise institucional por que passava o P..rís; e a 
prioridüde para outros programas de governo; 'vol 
tados para assegurar J consolicJaçJo e estabilidmJc 
do novo modero pohrico do País. A conservélçJo 
tia natureza não estaria incluida, nessas preocu 
pações. 

Uma unidade de conservação criada, podn 
ser resultante de uma série de fatores, da mesma 
forma quo a extinçJ'o ou redelimitação de areas já 
proteqidas oficialmente, pode significar sua corre 
tacão intr (nseca com outros setores da vida nacio 
nal. 

Ao se analisar a loc..ilizaç:5o geográfica dos 
Parques Nacionais, e relacioná-las ao seu per(odo 
de criação, pode-se delinear o quadro, que seria '? 
reflexo das fortes ligaç5es existentes entre a cria-, 
çJo de áreas protegidas, e o processo de ·ocup,1ção \ 
do território brasileiro. 

O governo foi envolvido na <.liscus!.Jo dos 
grandes projetos descnvofvi111cntistas, entre os 
quais surgiu o projeto dos Gr andes lagos Ama 
zônicos. 

Com base na data de criacâo, e focalil.ação 
geográfica, pode-se dividir o sis terna brasileiro de 
Parques Nacionais e Reservas Biológicas em qua 
tro grandes etapas. 

Futurólogos do Hudson Instituto, dos 
Estados Unidos propunham a construção de barra 
gens ao longo dos principais rios da Bacia Amazô 
nica, que formariam um grande "mar" na maior 
bacia de água doce do mundo, interligando vários 
países da América do Sul. A idéia foi recebida com 
fortes crúicas por diversos se9mentos da socieda: · 
de, dando início a grandes dcfJJtes dentro do pró 
prio governo, sobre o futuro da Amazônia. 

· A primeira etapa seria aquela que se inicia 
com a criação do primeiro Parque Nacion:11, e ter 
mina em 1939. Os três Piirqúes Nacionais criados 
são localizados nas regiões leste e sul do Pars. 

Apesar de existir corrente que justifica a 
concentrucâo dessas unidades no leste como sendo 
decorrência principal ela beleza ccnica evidente 
nessas áreas (IBDF, 1979), acredita-se que outros 
fatores inf luiram sobrem;.mcir;i nas suas escolhas, 
;\ ro11n•ntr ,IÇ,io popt1l,1n1111,11 1 ~li 1·xc111plo.11,11 r11e 

l,1 ,c11i:10, µtmib,litava 111,1itH quJnt1uatle de infor 
mações a respeito dos rucursos naturais ;;li exis 
tentes contrariamente a fJltJ de maior conheci 
mento, ou mesmo isolamento. das outras r cqiões. 

Os anos 70 seriam marcados pela preocupa· 
çâo cm se ocupar as gr<1ncles extensões de terra 11a 
Amazônia. até então impenetráveis. 

A tr.rr.cira etapa r.omid,,.r ad;i r.omu !.iqni I iu1 
liv.i IIJ cri,1~;io do Parque~ N.ir:1011.11:., w111wl:r:ncfo 
os ;inos de 1971 a 1974. Nesse espaço de tempo 
foram criados três Parques Nacionais: um em Mi 
nas Ger ais; outro incluindo tcrr as dos estados do 
Rio e SJo Pauto, o da Canastra; e o primeiro Par 
que Nacional da região Amazónica. O Centro-Oeste brasileiro teve sua ocupação 

efetiva iniciada em fins dos anos 50, quando foi 
iniciada a construção da nova caoital do Pa rs. Em 
decorrência deste fato, diversas ligações rodovi,írias 
foram feitas entre o Centro-Oeste, e os grandes· 
centros. 

.A criaçâo do primeiro Parque Nacional da 
Amazônia seria resultado concreto de reflexos dos 
setores econômicos, pai nicos e sociais agindo d ire 
tamente sobre as unidades de conservação. Porra 
zões diversas, em que se incluia o debate nacional 
a respeito do destino da Amazônia, o desenvolvi 
mento físico e econômico daquela rcgiJo passou 
a ser parte dos objetivos governamentais, 

A segunda etapa na criacáo de unidades de 
conservação, seria então, justamente aquela coinci 
dente com o fluxo migratório para Brasília e re 
giões adjacentes. No período que compreende os 
anos de 1959 a 1961, foram criados 12 P~rq ues 
Nacionais. sendo que desses, três estavam localiza· 

Em 1966 foi criada a Superintendência para 
o Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM, que 
entre outros objetivos, se propunha a avaliar os re- 
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:,;-?~~ bem·como estudar a pos ··=·"·h'~' , . 
.. -;ã~n\.'OhrimP.nto d.JS b.JSP.S agr1cultu 

. . ,.~~s já e,:1s1en1es na t..rna:::ón,a. · -."!··~·-,. . {,.... 
,)•?como decorrência das recomendações da 

.-siJOAM, que incluíam a necessidade de um maior 
detalhainento dos recursos existentes na regiJo, foi 
instituído o Projeto RAOAMBRASIL. Após levan 
tamento detalhado de várias áreas na Am;11c111ia, 
através de lotos aéreas e ima~em de r,idar n.i e sc.r. 
la de 1 :250 000, e exaustivos trabalhos de campo, 
o Projeto sugere, entre outras ações, a criaç<'fo de 

· vários Parques Nacionais e Reservas Biolóuicas. 
para proteger os ecossistemas e p.ii:;agens mais re 
presentativos entJo detect.:idos. 

· Criado em 1970, o Programa de, lntegraç<'io 
Nacional (PIN) propõo a concretizaçJ'o de propos 
ta arresentada pelo POLAMAZONtA, que era a 
criação do Parque Nacional da Am.iiõnia, no esta 
do do Pará. Dentre os objetivos do POLAMAZO 
N IA, estava incluído a definição de l 5 polos de 
desenvolvimento. Nos resultados finais, recornen 
doLJ-se que, para cada polo cspeclfic.:o, dev~r-sc .. ia 
considerar a criaçJo de Parques Nacionais, Reser 
vas Biológicas, Florestas Nacionais e Parques ln 
_d{genas. Conforme recomendado em l 974, é cria 
do o Parque Nacional da Amazônia, com área ele 
1.000.000 de hectares, no município de ltaituba. 

As frentes pioneiras que se dirigem para 
Amazônia, incentivadas por programas governa 
mentais, inicam a ocupação da região. Os grandes 
projetos \]Ovcrnamcntais para a área incluíram 
também a construçJo da rodovia Transarnazõnica, 
que penetrou ern regiões até então intocadas. As 
várias formas com que vinha sendo ocupad., a 
Arna1ôn1.1 gerou preocupações nos meios cientí 
ficos e em diversos segmentos da população, 
quando se questionava sobre a destruiç;Jo dos re 
cursos naturais,· e a necessidade de proteger 
amostras de ecossistemas, pelo menos daqueles 
mais .ff!presentativos, já que seria inviável se pen 
sar em proteger toda a região. Surgiram então 
proµustils. elaboradas por diversas organizações e 
instituições no sentido de se criar unidades d.: 
consei vaç.io níl Am;11ôni.i. 

O lf PND, que abrengeu o perfodo 1975- 
1979, propôs que fossem tomadas medidas con 
cretas no sentido de designar novos Parques Na 
cionais e Reservas Biolcígicas na Amazônia. 

Seguindo o recomendado pelo ll PIJno Na 
cional de Desenvolvimento - PND, o IBDF inicia 
em 1975 o projeto intitulado "Uma Análise de 
Prioridade para a Conservação da Natureza na 
Amazônia". (Wctterberg, et afli, 1976). Tinha por 
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óbJc-tivo a definição de um programa gerar para , 
·çur~ser11ação d.:.i natureza na rcr1iJci, incluindo . . . 
,.:ie,;,'1ú.::a;::b.:i, e:-:1 ~ases Cr(•,;:,':,,':<i~. oo hr·(·b~ t:-0;, 
.vcs a serem estudadas. csµccificamente. para ~ti.i 
futura proteção. 

Como resultado das recomendações do pro. 
[eto surge o Pltino cio Siste111a de U11idades d,: 
Consurv,J\.io cio Brasil (/UlJF, ID/9), clJju ofJjutivo 
principJI cri! o estudo c.Jetalha<Í~-das re~iôes .pro. 
postas como prioritJrias no estudo anterior. Além 
disso, o Plano· do Sistema se propunha a rever as 
categorias de manejo até então existentes rio Bra 
sil, já que as duas previstas por lei - __ f'arque Nacir» 

i naí e Reserva Biológica - nâo eram suficientes pa 
'fa· cobrir toda urna gama de objetivos requeridos 
por diversas outras arcas 

Considera-se como quarta etapa rio processo 
de criação de Parques Nacionais no Brasil o peri'o 
do que se inicia em 1979 e continua até os dias 
de hoje. Neste per(odo foram criados 8 Parques 
Nncionais, sendo que, deste total, 4 estão localila 
dos na região Amazónica, perfazendo um total 
aproximado de 6.330.000 hectares. No mesmo oe 
nodo foram criadas 6 Reservas Biológicas, sendo 5 
delas tarnbérn situadas na Arnazõni.i, totalizando 
.1.980.000 hectares. 

Os resultados favoráveis obtidos no setor de 
conservação nos últimos 5 anos, µodern ser decor 
rentes de diversos Iatoros entre eles, o, delJ,1tes 
abcntos pela sociedacfo nacional J rvsµeito d..is di 
versas formes de ocupação du Amazônia, rn ui ias 
delas predatórias, ameaçando a cxi,tenciJ de v.i. 
rias espécies animais e vegetais, além de ter fic,HJ•., 
evidente o grande desgaste imposto ao soro d.i re 
gião. Cita-se ainda o fato das novas uniddues de 
conservação propostas no Plano do Sisterna esta 
rem baseadJs em critérios téc11icos-c:ier1Uficos. <J 
que revela grandes possibilid.ides de se estur pro1i: 
gendo áreas verdadeiramente importante;; con1ü 
amostras representativas de ecossistemas dJ região. 
Finalmente, esta tambéíll foi uma forma do govi:r 
no brasileiro mostrar sua soberania e preorup,l(_;:ir, 
com o full,rn d.i l\tn,J1()1ti,1. 

Atualmente o Brasil possui 25 Parques Na. 
cionais, totalizando aproximadarnente _:t,575.0oo 
hectares (Quadro 1) e 12 Reserva:. Biológica:;, que 
somam cerca de 2.000.000 de hectares (Ouildru 
2). Assim, o total de área protegida, englob.indv 
essas duas catenorias de manejo, representa cerciJ 
de 1.2% do território nacional. 

4.2. A Problemática da Consolidação 

O Sistema Brasileiro de Unidades de Conser- 
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... '.• ., . '"hi1r..~·- 

.. {?i}..il[/,.i\·Jv,;;(.; ;,ç.Jes que cstcjarn dire1amen1e rela 
: ){Y1{l;:;f;,~ a categoria de manejo em questão. ~ . ' ; :,,:(t~?f.if'i J, • • 

, . '· . ,,,~:i)fW· ~m fase µosrerior ao Plano de Manl'jo clabo- 
: , ;JÍ'"' ":" o P1,.,o de. Usu Público, que 1',1, <>µeiiliea, 
i ,~.i, · ·iHcnie úcr><og,ama, e µmjetos di,igidos ao µúbtitu · 
~ 4'· · Qó, ,isi '"-- os Pa.,q ues N.acio,,a/s, de fonnaa 'º"'·" ~(;,1;f1 ,ivj. J!_ra_·: ni.ai. s a.gr_ac.Jjve.l e. r )roveitosa em termos d.r. 
re,1/t\ Lér1cHcios abs_o(.iidos. Até a µresenra dara exis- 
1~" icmtlói<"côndu/dos: os .dos Pa,ques Nacionais de 

l~uaçu e Brasília. 

5. CONSJDERAÇÔES FINAIS 

As ações predatórias do homem sobre 'a na 
tureza tem se revestido das mais diversas formas. 
No Brasil elas se iniciam com 'a exploração pura e 

· sit'nples de recursos naturais especificas; passa em 
seguida para a fase em que os recursos, de forma 
geral, são eliminados mais rápida e efetivamente, 
quando diversos métodos de agricultura exigem 
solos de boa qualidade e o aumento populacional 
requer maiores espaços para novos assentamentos. 
Em tempos mais recentes, as ações predatórias SO· 
bre à natureza passam a ser mais drásticas, com a 
utilização de moderna; técnicas de produção, alia 
das ao avanço sobre áreas virgens pelos grandes 
projetos de desenvolvimento. 

O processo de ·aperfeiçoamento tecnológico 
para exploração da natureza, a rápida ocupação 
de áreas até então incxplorad.is, e a consnq üente 
ameaça de ex linção de espécies .e o risco de futura 
inabitabilidade da Terra, parece ter despertado a 
sociedade e os governos para a necessidade de se 
preocupar com a conservaç,io. Surgiram cntJo as 
unidades de conservação, nas suas mais distintas 
formas. Representavam a chance de se resguardar 
para sempre. através de legislação especffíca, pelo 
menos algumas amostras representativas de ecos 
sistemas e paisagens consideradas importantes 
para a pesquisa cientffica, educação, e lazer das populJçô'es. 

Da mesma forma que o desenvolvimento 
tem impulsionado a proteção de áreas contra suas 
próprias ameaças, tem causado tamb~m grandes 
prejuízos àquelas áreas. As preocupaç.-ões e pres 
sões geradas pelo desenvolvimento tem contribuí 
do efetivamente para. a criação de unidades de con 
servação. Mas, contraditóriamente, se exrstrr 
disputa entre a sobrevivência de áreas protegidas 
oficialmeme e a implantação de novos projetos fj. 
gados a outros setores, principalmente o económj. 
co, em gera/, a natureza estará em desvantagem, e 
terminará como perdedora. O ..e~iu1zo :~.!,!~_ado,. __ 
s~-~ritão justificado pelas necessidaaes·do pro 
~~sso de d~s_envolvimento, o mesmo que gerou à 
24 

'""-::.' .. "''· ,.,.--:· ·.;; , 
. ·--. ··v.~:. íi;.·_;~,\Í j 

fato, em gera/, oc0, .,:{ ~?} 
' ·, ~ ',f 1 
,. ~ • ~ •• J 
~ ~ I •V;- 1 

Como rcsul!.ido das contradições ge,aua1 :\::; /·,:-i li '"''°. sim,na, o quano Pa,que_ Naci.o,,al "iado 
00 

~\'.:.(j, 
1 D,a,,I, o de Pauto Afonso Já nao º'"'"· Cnado ,,. Í';',',,'.j\'. 1 

1918, esse Parque possui a uma área de l 7.00Q hec. ~H:; (}{ ) 
tarns, o ongloba,a terras d?' :stado, d: Bah;,, Aia. ~\'{;'~ 1 

goas e Pernambuco. O pnnc1paj motivo Para svi fi:/):=i' 1 
e,iaç.To foi a ex;stên,;, da eaeho,;,a, que de,"' (Jt'(fj/; i 

me ª. o Parque. A vegetação da área era constituída i'~~:+_\_:~~ j 
de caatinga :\;" .. ·,>,';~ · 

. .!~}%(ti; A extinção do Parque foi, entretanto, decre. 
tada no mesmo instrumento legal que o instituiu 
No artigo 39 do Decreto n925.8ô5, de 24 de no.· 
vernbro de 1948, que cria o. Parque Nacional de 
Paulo Afonso, declara que: "Para o fim de aprovei, 
tamento da energia hidráulica da cachoeira de 
Paulo Afonso, é o Ministério oa Agricultura au10. 
rizado a ceder oportunamente à Companhia Hi. 
droelétrica do São Francisco, pelo prazo que dtJ. 

rar a concessão ~esta, a parte d~ área do Parque l'.úi)/;'i·(''-:'.i i Nacional que for Julgada bastante . i 

! 
1 

1 

1 

' 1 
1 

1 
i I' 

,'i_J .. i .. , ~,i 

'.;\tt~):.,~ 

prowção. Por essa razJo, este 
fi:rnos·países mais pobres: 

Em que pese já existir no in (cio da década de 
50 uma idéia bastante amadurecida sobre o concej. 
to e objetivos de Parques Nacionuis, Barros (1952J 
fez o seguinte comentário sobre o Parque Nacional 
de Paulo Afonso: "No interior da área reservada 
para o Parque Nacional ficará sediada a usina da 
Companhia Hidroelétrica de São Francisco, não 
acarretando esta presença inconveniente para a vi. 
da do Parque Nacional, que, ao contrário, cmbeie .. 
zando a paisagem com obras de ajustamento plane. 
jadas a rigor, arrumar-se-á em proveitosa simbio,e 
com o empreendimento indusrrial, que vem susc;. 
tando o maior interesse no país, oferecendo a este· 
a certeza do permanente controle protetor na 
natureza próxima, e recebendo dele, do trabalho 
de domfnio da energia hidráulica, a força uisciµr;. 
nada, o relevo do nome". 

Em 1966 uma comissão, criada para rever a 
politica dos Parques Nacionais e outras áreas pr0. 

tegidas no Brasil (Ministério da Agricultura, l9621 
chegou a seguinte avaliação do Parque NacionaÍ 
de Paulo Afonso: "Em face do desenvolvimento cJo 
projeto da Usina Hidroelétrica de Paulo Afonso _ 
CHESF, a parte que circunda as cataratas e rnar. 
geia o São Francisco, em ambas as margens, até a 
altura do rio Moxotó foi cedida a essa Companhia. 
Outra área apreciável no Estado da Bahia, acha-se 
ocupada pelas Forças .Armadas. Posteriormente 
foi criado o município de Paulo Afonso (1958), 
que absorveu mais cerca de 1 /3 da área iniciar 
.prevista também no Estado da Bahia. Da área res. 
tante, aquela situada no Estado de Alagoas, entre 
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~ ••.. ·~,Ç-. t ':i, ,·)i;L"l' 
• ·'ti; •• -.,,1 d1?' 
: t-.1 ·.~,1;fi;,! . . . . .. .. . y,fX /'1.inc1sco e V1l,1 ZC'IJU, acha-se JJ bastan- 

,;,; ~·,,crnda 1) U! iJizadd p.rr .J cons trW,:tic•;, il\J!l(:UI tu 
., ·";~ li' pccudr ia. Hest am, port.mto , urna ,irn,1 menor 

,/' 
no Estado da íl.iht,1, a peuucna área inic1,1J prevista 
no Estado de Pernambuco e cerca de metade d.i 
,11ea prevista no Estado de Ala[jOJS. 

Tendo mio reurada da .íre.i do Per que a ca- 
1;1loi.:1r,1, motivação princrpal que determinou a sua 
criação e reduzida drast icarnentc J sua área, verifica 
se a impossibilidcde ele justificar tucnicomente a 
n1JmJtenç.:io do mesmo, conforme os padrões esta 
belcCHJcs pela política aceita para os Parques NJ 
oonais. 

Em face da situação exposta, esta Comissão 
sugere a extinção do Parque Nacional, com apro 
veitamento dos áreas restantes mencionadas acima, 
para a cnacão da Reserva Brolóqica de Paulo Afon 
so, rcpr esentativa do ecossistema da caannqa". 

Através do Decreto-lei n'? G05, de 02 de 
;,m!io dt! 1UG9, dt'U se por extinto o l'.11quc Nacio 
nal dt• Paulo Afonso. 

O P.irq11c Nacional de Sete Oued.is teve des 
tino semelhante. lnstitu (do em 19G 1, o P.11 que foi 
considerado em seu decreto de criaçJo, como scn 
'do um Iunrn de dc~tJquc entre aqueles excepcio 
nulrneute do t.ulos pela natureza, competindo 
.1~~1111, .ro Podei Púbhco r csquartlar n:io só as bcle 
IJS natrn .11s d.i reg1:ro. corno t.nnbém sua Ilor a e 
tauna. Vinte anos apó s essa constntaçãc. é decre 
tada a sua exuucão. Ern 1982 ele dosapaicceu sob 
.is ,Í,:Jll,l~ do 110 Pur ana, par.i dar lugar a hrdt oclétr i 
(\l de lr.npú. 

Ao se constatar estes fatos, busca-se uma 
resposta para as razões que levariam à extinção de 
áreas reconhecidas oficialmente como de grande 
.mportância para o pars. merecedores de proteção 
especial. Urna de las sena a falta de familiaridade 
dos diversos segmentos econômicos e políticos 
com os problern,is da natureza. A situação se agra 
va pelo 1.ito de nJu se dispor, até o presente, de 
indicadores quantitativos capazes de traduzir os 
benef ,cios advindos das .íreas protegidas para a 
linguagem corriqueira das adrninistraqens públicas: 
a do econornês. 

A presetvação dos recursos naturais exige 
ainda um pouco de credibilidade de que os bcneff. 
cios virão à médio e longo prazo, mesmo que não 
possam ser contabihzados. no presente. 

É necessário que haj<.1 uma conscientização , 
de maneira geral, de que os Parques Nacionais e 
outras áreas proteqklas, n:iu siio simples áreas ver 
des par a deleite dos cor rservacionis tas. É preciso 
ter em mente que os I ecursos naturais estão desa 
parecendo da terra em , itrno acelerado, C' que as 
unidades de conservação poderão ser, no futuro, os 
últimos redutos 011de estai Jo preservadas espécies 
da tlora e fauna. São áreas onde estarão protegidos 
os recursos hídricos, e I e cursos genético$ que PO· 
derão servir para o desenvolvimento de pesquisas 
aplicadas na área de agricultura, farmacologia, en 
tre outras. 

No presente, os Parques Nacionais podem 
justificar sua existência. corno fonte potencial de 
receita que representam com a cobrança de taxas 
tle inqr csso chi vi~itantu·,. e que ~iio 111ilhfü·~- M.is 
essa justificativa eco11ú1111cJ nJo deve ser a base 
que norteia a proteção dessas áreas. Os grandes re 
tornos que os Parques Nacionc1is propiciam, e con 
tinuai Jo a propiciar, est.ío ainda por serem quanti 
ficados. Mas cerramen l<J o serão em um futuro 
próximo. 

Ao contrãrio ele outros países, no Brasil nJo 
existe ainda untcndirncn lo cl.iro sobre o papd rlo : 
Parques Nacionais l' outras jll!dS protegidas. Perce 
be-se, muitas vezes, que os Parques Nacionais e as 
HesP.rvas Biológicas seio consideradas reservas do 
1 BDF, e não patrimônio da N,.1t;.."ío. 

Contudo, uma maior preocupação da popu 
lação com relação ao dos ti no d..,, áreas protegidas, 
parece que se inicia nestJ década. Enquanto, entre 
tanto não existir uma conscientização de todos os 
n (veis da sociedade, que acarrete ações concretas 
sobre o setor, cremos que continu.n.í cabendo inte 
gralmente ás autoridades constituídas toda a res 
ponsabi lidado pela cr iação u mcnutencâo dessas 
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9 
io 
11 
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13 
14 
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Ubajara 
Apari.ldos riJ St>rra 
Ar.iguJia 

-------- 
1959 563 

11.307 
562.312 

--- .--- ...•.. -- -~-----·--- --- .· ..• ----- -· ··---- . . ---·-- 
CE 
RS/SC 
GO 

Emas 
ChapJd.J dos VeJdeiros 
C.iparaó 
Sete Cidades 
Tijuca 
SJo Jwquirn 
Monte Pascoal 
BrJs {li;;i 

1961 

131.868 
GO.ooo 
16.194 
6.221 
3.300 

20.000 
22.500 
28.ooo 

---------·-··-·----------------·--· ----··----------------·-··--···------------------ ..• .. · --··--------·--·-·--·-·-----------.. _ 

-------- --- . - ·------------------------- ·. 
Serrá da Bocaina 

··-· . . ... --------·-·--·-·- --·-····--··-··-- 
1972 

71.525 ---------------------------- ... _ 
16 

GO 
GO 
MG/ES 
PI 
RJ 
se 
BA 
DF 

Serra da Can:istra 
1971 

100.000 -------·---------- .------ 
RS/SP ---- - ·------ -· ----------- .. --- . 

---------------------------- 
] 7 

---· --------- 
18 
19 
20 

Amazônia .1974 ---·------. 
1.000.000 Pico da Neblina 

Serra da Capivara / 1979 
P.icJJs Novos 

.. ·---- ··--· --·--· 
2.200.000 
100.000 
764.801 

-----· ·--·- .•... ·--- ...• ····-·---------------------·-·-------- 
21 / Cabo Orange 1 1980 22 Jaú 

25 

~-- 1.!.-:;·l.;~-- 

PAíl9'{ES NACIO{Yf I_S/~11"_1,NTOS 

- --[;:~:::::~:,:~::~=-~- _ _17: --1--::IAUPE ~ 

23 
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--------- ------- -- 
-- ···------· ·----. ------- 619.000 

2.272.000 Lençóis Maranhenses 
Pantanal Matogrossense 

··- -- ·-- ... ··--·-····-----·- 
M.:irinhà de Abrolhos 

--·--- 
1981 ·----- -----··- iss.ooe 

135.000 

MG 

PA/ÀM 
·-·· ---------- ------- 
AM 
PI 
RO 

---·------ -~------ 
AP 
AM 1 

l 
1 
!. 
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t- la 
1 
9G9 
fntc; 

--------- 
--..:.__ . ---------- 

MA 
MT -~------------- ---- 1983 

91.300 

Quadro 2 - RESERVAS BIOLóG ICAS DO BRASIL 

1 
-- N?NO 

NOME ANO OE ÁREA 
LOCALIZAÇÃO 

1 MAPA 
CRIAÇÃO (em hectares) 

(Estado da Federação) 

1 1 Sooretama• 
1943 

24.242 
ES 

. .:_····-·-~. ·-----. --~-·-- -------:.___ --- ------·------- 
li 

Córrego do Veado* 
1948 

2.400 
ES 

Ili 
Nova Lombardia• 

4.35() 
ES 

·-~-- ----.___ __ --=------ .....•.• ______ 
IV Serra Negra 

1950 
1.10() 

PE 

.~·---- ---·---------------- ------- --------. --- V 
. Poço das Antas 

1974 s.ooo 
RJ 

-·-··--- 

------ 
VI · Jaru 

1979 
268.150 

RO 

VII 
Rio Trombetas ., 

' 385.000 PA 

VIU 
Atol das Rocas 

36.249 RN 

---. ·----------------- ---- .. -- -·-··--- -·-·-- 
IX 

Lago Piratuoo . 
1980- ·Jgs.ooo 

AP 

X Una 
'. 

11.400 BA 

--·------ - -- ----- r-- XI Guaporé 
1982 

600.000 
AO 

'1 

XII Abufari 

2sa.ooo AM 

.. . 

Jun • 83 
• Essas Reservas 8iol9.9ic~f _tiv~rum sua situação regularizada através de Decret.o. Federal,_ em 1982. 
-_. . S=t-rt·, l\v · .. . . . . . . 
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1;,1.,l~;·t.Je unidades de conservação, seja de· 

"- ,.-;}'1~rna polúlca de implantação e manutenção 
,.1-t•![Í!~sas dreas, O simples fato de transformá -las cm 

,.,:1~.::·~". ' fi!]Uras [undicas não qarante suas sobrevivência. 
,c.."1/: l Medidas efetivas para sua consolidação devem ser 

-:1•''' tomadas, de forma que essas unidades possam efe 
tivamente cumprir os objetivos para os quais foram 
criadas. 

-1 • J- • 
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Embora ainda limitado a um pequeno grupo 
de pessoas, assiste-se, nos dias atuais, ao arnadure 
cimento gradual dos conceitos ligado à conserva 
ção dos recursos naturais, que, iniciados na Idade 
Média, vem acompanhando o avanço tecnológico 
da humanidade, superando as grandes tensões so 
ciais, e a evoiuçâo do próprio pensamento huma 
no. Propostas concretas e lúcidas tem sido feitas, 
chamando-se a atenção para a questão e assim evi 
tando tomadas de posições demasiadamente 
tardias. 

No caso brasileiro, percebe-se um despertar 
para os temas ligados à natureza. Ao mesmo tem 
po, o sistema ele unidades de conservação se conso 
lida a cada dia, em que pese contradições que têm 
de enfrentar, e inerentes ao próprio sistema. Acre· 
dita-se, no entanto. que as contradições geradas, se 
absorvidas e discutidas corretamente, poderão ser 
vir para o amadur.ecimento da questão, contribuin 
do para que se possa construir um sistema de áreas 
protegidas, consistente e alicerçado na realidade da 
vida nacional e principalmente, nas reais necessida 
des, expectativa e desejos da população. 

6. ABSTRACT 

The concept of nature conservation has becn 
evoluting, following the process of scientific and 
technological developrnent, and rapid occupation 
of the natural arcas. 

. One way in protectinq representative samples 
of natural ecossystems, is through the establish 
ment of National Parks and other protected areas. 

ln Brazil this proccess started in 1937 and 
has evoluted following or prcceding theoccupation 
of areas which were untouched. 

The development based on the expectation 
of rapid profit hss been threatened the existence 
of the protccted arcas. This Iact is claiming n 
higher levei of conscience of alt population, about 
the objetives of orotectlno --·--·-• --~ .. M~~ 

. REFER~NCIAS BIBLIOGRAt11.;A:; 

01. BARROS, D. 1952.J 

2 

\ 
sit. Serviço do Informação Agrícola, M111is 
tório da Agricultura, Rio de Janeiro. 

02. CAVALCANTl, D. 197 8. Legisf,1çaõ do Con 
servsçio da Netureza. F undaç5o Brasilcir a 
para a Conservação da Natureza, Bio do 
Janeiro. 

03. COOLIDGE, H. 1972. Evotution of tlto Con 
cept , Role and Early History ot N.it1u11.1/ 
Parks em Osten, R. (cd), World Nat1ondl 
Parks. Proqress and Opportunitics. H.1yci, 
Brussels. 

04. GALEANO, 1979. As Vei.Js Abertas diJ A111~' 
rica Latina. Editora Paz e Terra, Rio de J.i 
neiro. 

05. HARROY, J.P. 1972. Nacional Parks -.i 100 
years Appreisot, em Osten, A. (ed) Wodd 
National Parks. Progress and Opponvm ues, 
Hayez, Brussels. 

06. IBDF. 1979. Plano do Sistema de Unidades ele 
\ Conservação. Brasrlía. 

07. IBDF. 1982. Plano de M;mejo do Parque NcJ. 
\ cionel de Itatiaia. Brasllia. 

08. JUCN. 1978. Cateçorios, Objectives anc! Critc. 
ria for Protected Arees, IUCN, Morges, 
Suíça. 

09. IUCN. 1980. Estratégia Mundial para la Con. 
servacion. IUCN, Morges, Suíça. 

\10. MILLER, K. 1980. Planificacion de Parques 
Naciona/es para e/ Ecodesarrollc em Latia. 
namérica, Fundacion para la Ecologia y la 
Proteccion dei Medio Ambiente, Madrid. 

11. MINISTl:RIO DA AGRICULTURA. 1969 
Parques Nacionais e Reservas Equivalentes 
no Brasil, IBRA·IBOF, Rio. 

12. PACKAR..0, F. 1972. The Problems of Defin, 
tlons, in Osten, R. (ed) Wocld Nation~I 
Parks. Progress and Opportunities, Haycz. 
Brussels. 

13. WETTERBERG, G.B., PÁDUA, M.T .• CAS. 
TRO, C.S. e VASCONCELOS, J.M. 1976. 

· - 'oridedes oara a Conse,. 
vaç5o da Natureza na Amaz6nia. PNuo, 
rMv11our1r;>nM·-+.), Série Técnica n~ 8 
IBDF. Brasília. ' 

· Brasil Flore$tal - NC? 54 - Abr/Mai/Jui,. BJ 


