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IEA-INSTITUfO DE ESTUDOS 
AMAZÔNICOS E AMBIENTAIS 

r 
r Bras1lia, 2 de maio de 1994 

Prezada (o) amiga (o), 

É com prazer que o IEA apresenta os resultados do seminário 
"Populações, Territórios e Recursos Naturais", ocorrido em 
Bras11ia, nos dias 25 e 26 de abril. 

Assim, colocamos em anexo os seguintes documentos: 
"Apresentaçã_o", "Pauta", "A gestão social e sustentável do 
território""; "Discussão sobre o Projeto de Lei do SNUC", "Relatório 
do Substitutivo do SNUC", "Projeto de Lei e substitutivo", "Informe 
da 19 reunião da comissão do ZEE", "Plano de Ação, da SAE, para a 
condução do ZEE em 199411, e, "Bibliografia temática sobre 
Ecodesenvolvimento e Reservas Extrativistas". 

Colocando-nos a seu inteiro dispor para quaisquer 
esclarecimentos, · 

Atenciosamente, 

r: 
r 
r- 
r 
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Coord. Politicas Públicas 
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Eucritórlo da Brasma 
SCLN 21 O Bloco C Salas 211/16 

70 862 090 - Brasília, DF 
Te1: (0611 347-9874 Fax: (0611 347-5214 

e.mail: ieabsb 
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IEA-INSTITIITO DE ESTUDOS 
AMAZÔNICOS E AMBIENTAIS 

SEMINÃRIO: "Populações, Territórios e Recursos Naturais" 
Bras1lia, 25 e 26 de abril de 1994 

APRESENTAÇÀO 

Aurélio Vianna Jr. (Coord. Pol. Públicas IEA) 

Pol1tica pública, para alguns, é uma ação planejada do 
governo que visa, por meio de diversos processos, atingir alguma 
finalidade. Essa definição, agregando diferentes ações 
governamentais, introduz a idéia de planejamento, de ações 
coordenadas. Entretanto, as ações classificadas como po11ticas 
püblicas são realizadas por diferentes organismos governamentais, 
nem sempre articulados entre s1. 

Se é poss1vel a partir do planejamento e da competência dos 
diferentes 6rgãos governamentais delimitar diferentes políticas 
públicas, o mesmo não ocorre com os instrumentos dessas políticas. 
Cr~dito e ordenamento territorial, por exemplo, são instrumentos de 
diferentes politicas públicas. A pol1tica agr1cola se utiliza de 
instrumentos de crédito para buscar alcançar seus objetivos, assim 
como a pol1tica industrial. 

Um dos principais instrumentos de politicas públicas que 
afeta diretamente a população rural e as atividades econômicas 
desenvolvidas no campo é o ordenamento territorial e a decorrente 
definição dos usos dos recursos naturais desses territórios. A 
pol1tica ambiental, com a criação de Unidades de Conservação (UC); 
a política agrária, com a implantação de Projetos de Assentamento 
(PA); a Pol1tica Energética, com os projetos de "Inserção Regional" 
(IR) dos empreendimentos energéticos; a política de terras 
ind1genas, com a criação de Areas Indígenas (AI); sao apenas alguns 
dos exemplos mais claros da utilização desse importante 
instrumento. 

No que tange à p~l1tica ambiental, a conceituação, criação e 
gestão das UCs ganha maior destaque. E, nos últimos anos, com a 
novidade das Reservas Extrativistas - RESEX, foi incrementado o 
debate sobre a conciliação da proteção ambiental com os usos 
sociais e econômicos do~ recursos naturais das UCs pela população 
local. E mais r aumentaram as demandas das populações locais em 
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IEA~INSTITIITO DE ~TUDOS 
AMAZÔNICOS E AMBIENTAIS 

relação às pol1ticas públicas. A partir da1, a questão da 
"conciliação" entre proteção ambiental e utilizações econômicas dos 
recursos naturais, passou também a fazer parte das seguintes 
agendas das pol1ticas públicas: pol1tica ambiental (como parte do 
instrumento de criação de UCs), pol1tica agrária (como um dos 
instrumentos de reforma agrária), pol1tica agr1cola (para produtos 
da floresta, ou ambientalmente sustentáveis), pol1tica 
cooperativista (para as associações e cooperativas criadas a partir 
da exploração econômica das áreas). 

E, também, as RESEX colocaram questões para os movimentos 
sociais e ONGs. Além dos seringueiros, povos ind1genas e entidades 
de apoio aos povos da floresta, novos atores políticos surgem nesse 
processo, englobados no termo "populações tradicionais". 

Os efeitos do "sucesso" na conceituação e início de 
implantação das RESEX levou também a que se colocassem perguntas 
que ainda não foram plenamente respondidas: por que não avançar na 
conceituação (e implantação) de novas ucs que articulem as demandas 
da população local, ã conservação ambiental e à subsistência dessas 
populações? 

E, na ótica conservacionista, se as UCs implantadas via de 
regra provocam conflitos com as populações locais, por que não 
propor novas UCs, inspiradas nas RESEX, que também articulem essas 
populações? 

Essas são questões que tratamos no seminário, mas não 
somente, avançamos na discussão de uma proposta de monitoramento 
que, a partir do conhecimento acumulado (sensoriamento remoto, e 
outros), se articule a população local como atores interessados no 
monitoramento, e assim, na proteção dessas áreas reservadas e na 
formulação de novas conceituações que incluam as populações locais 
nas UCs. ou seja, monitorar nao apenas para acompanhar, ou 
denunciar, mas para que se possa avançar na formulação de propostas 
que incluam como atores principais as populacões locais. Discutimos 
uma proposta piloto que deverá ser aplicada no Amapá, e que implica 
na articulação de uma ;t\ede de movimentos e ONGs. 

Analisamos também o Substitutivo do Projeto de Lei do sistema 
Nacional de Unidades de conservação. E, na anâlise preliminar do 
Substitutivo, verificamoa que a população local e a sociedade civil 
organizada ainda não se encontram inseridas no texto do projeto 
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IBA-INSTITUfO DE ESTUDOS 
AMAZÔNICOS E AMBIENf AIS 

como atores fundamentais e participantes da criação e gestão de 
Unidades de Conservação. 

como está colocado na pauta do Seminário, dividimos nosso 
tempo em quatro sessões. Na manhã do primeiro dia, foi feita uma 
rãpida exposição temática sobre Gestão Social e Sustentável do 
Território. Apresentou-se um trabalho que situa parte do debate 
sobre as UCs e a população, e foram discutidos alguns pontos de uma 
proposta política de intervenção nesse debate. 

Na tarde do mesmo dia, tratou-se de avançar na discussão 
sobre monitoramento, ou acompanhamento, de Areas Reservadas, 
começando por um interessante debate proposto pelo PETI em relação 
às âreas ind1genas e passando a uma proposta que formulamos no IEA, 
em relação às UCs. A "novidade" dessas propostas é inserir a 
população local e suas organizações como participantes do processo 
de monitoramento. 

Na manhã do dia 26 ouvimos uma exposição sobre o Projeto de 
Lei do SNUC* e debatemos, ainda que preliminarmente, algumas 
sugestões de alteração para o texto do Projeto e mais, uma proposta 
de generalizar esse debate. 

Como um dos resultados do seminário, foram propostos os 
seguintes encaminhamentos: envio do material do seminário para as 
entidades participantes e outras que tenham interesse no tema, 
redação de um resumo da discussão sobre o SNUC; elaboração de um 
infonue sobre o SNUC para ser veiculado pelo GTA e CNS; discussão 
da proposta de monitoramento participativo com as entidades e 
movimentos do Amapá., realização de outro seminário - com mais 
algumas entidades - para avaliação do processo participativo no 
Amapá e ainda, para continuar a discussão de propostas para o SNUC; 
levar a discussão do monitoramento participativo e do projeto do 
SNUC para os estados; solicitar uma audiência püblica para o 
substitutivo do projeto na comissão de Meio Ambiente. 

Participaram do Seminário as seguintes entidades: PETI-MN 
UFRJ, FETRAGRI-PA/DN~, Fórum de ONGs de Rondônia/Kanindé, FASE, 
Saüde e Alegria-PA/GTA, Funatura-DF, Fórum de ONGs de Brasilia, 
ISPN, IEA-AP, IEA-BSB. As seguintes instituições não compareceram, 
mas justificaram a ausência: CEDI-SP, NUPAUB/USP-SP, CNS-AP, NOI, 
INESC. ~ 
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SEMINÁRIO 

Populações, Territórios e Recursos Naturais 

Bras1lia, 25 e 26 de abril de 1994 

Dia 25 

r 
r: 
r 
r 

9:00 Apresentação da Pauta do seminário 
9:30 Apresentação dos participantes 
l0:00/10:15 Intervalo 
10:15/11:00 Apresentação do trabalho "A Gestão Social e sustentável 
do Territórioº (Paul Little - IEA) 
11:00/12:JO Discussão do tema a partir da experiência dos 
participantes 
12:30/14:00 Almoço 

r 
r: 
r: 
r- 

14:00/15:30 Apresentação do trabalho "Acompanhamento e 
monitoramento de Áreas Ind1genas" (Jurandir Leite - PETI - MN - 
UFRJ) e de uma proposta de monitoramento de Unidades de Conservação 
e Projetos de Assentamento Extrativistas (Aurélio Vianna - IEA) 
15:30/15:45 Intervalo 
16:00/17:JO Discussão da proposta 

Noita.: Leitura do Substitutivo do Projeto de Lei do sistema 
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) 

Dia 26 

r: 

r 
r 

9:00/10:00 Apresentação de questões referentes ao Projeto de Lei do 
SNUC (Lucila Viana - NUPAUB - USP) 
l0:00/10:15 Intervalo 
10:15/12:00 Discussão 
12:00/14:00 Almoço 
14: 00/ 16: 30 Discussã~ da proposta de formação de uma rede de 
cooperação sobre a questão 

r 
r 
r 
r: 
r 
r- 
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IEA-INSTITUTO DE ESTUDOS 
AMAZÔNICOS E AMBIENTAIS 

MM HIID 

TEXTO PARA DISCUSSÃO 

A GESTÃO SOCIAL E SUSTENTÃVEL DO TERRITÓRIO 

Paul Little 

VERSÃO PRELIMINAR 

Eacrlt6rlo de Bra11J111 
SCLN 210 Bloco C Salas 211113 

70 862 090 - Brasília. DF 
Te!: 1061) 347-9874 Fax: (060 347-6214 
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Texto para debate 
A GESTAO SOCIAL E SUSTENTÃVEL DO TERRITÓRIO 

Por: Paul E. Little 
Instituto de Estudos Amazônicos e Ambientais 

Bras1lia, abril de 1994 

l. INTRODUÇÃO; REPENSANDO AS UNIDAQES DE CONSERVAÇÃO 
• o ponto de partida de qualquer abordagem sobre unidades de 

conservação parte da noção da proteção do meio natural.' 

Geralmente, as unidades de conservação têm sido concebidas dentro 

de uma visão conservacionista, onde as "necessidades" do meio 

ambiente têm sido o principal parâmetro para sua criação e 

avaliação. Na área protegida as atividades produtivas são 

restringidas ou proibidas, numa política que procura instalar âreas 

não tocadas pelos seres humanos. 

Essa polltica conservacionista pode gerar vários resultados. 

Um primeiro resultado poss1vel é a proteção de uma parcela do 

ambiente natural localizada dentro das unidades de conservação, 

criando assim "i-lhas" de proteção dentro de regiões que, em muitos 

casos~sofrem grande degradção ambiental. 

Um segundo resultado poss1vel é que a instalação de unidades 

de conservação não consiga conter agentes sociais e econômicos 

externos, os quais entram ilegalmente na área protegida, e 

1 Existe um debat~ no Brasil sobre o uso e aplicabilidade dos 
termos "proteção" e "conservação". Não é o momento de entrar nessa 
discussão, mas, em geral, podemos notar que a noção de proteger 
possui um sentido mais ativo (vigiar) que a noção de conservar 
(preservar). Apesar da ~istência de definições legais, utiliza-se 
aqui o termo "unidades de conservação" para se referir às unidades 
territoriais que foram criadas em função de suas qualidades 
naturais. 

l 
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empreendem diversas atividades que destroem o meio ambiente. Para 

complicar ainda mais essa situação, muitas vezes os grupos humanos 

residentes na área (ou simplesmente os grupos interessados em 

r- 
r explorar a ârea) não são adequadamente incorporados nos planos de 

r 

r: 

(' 

manejo formulados durante o processo de criação das unidades de 

conservação. 

Um terceiro resultado possível surge em situações onde as 

r unidades de conservação estão imersas em realidades regionais 

r 

r: 

extremamente conflituosas. Uma das ra1zes desses conflitos se 

encontra nas formas diferenciadas de compreender, valorizar e se 

apropriar do território natural. No Brasil, e particularmente na 

Amazônia contemporânea, a criação das unidades de conservação é um 

fato social e pol1tico, jâ que define com detalhe as formas 

permitidas de apropriação da área. Assim, a criação de unidades de 

,,-. 
r: conservação pode até mesmo criar novos conflitos, ao invés de 

r· 

,- 
r· 
r-. 

resolvê-los. 

Nos dias de hoje, as unidades de conservação encontram-se no 

centro.de um debate polêmico, que envolve governos, organizações . 
não governamentais e populações locais, sobre como proteger o meio 

ambiente e, ao mesmo tempo, atender às necessidades sociais e 

econômicas da população. Esse debate tomou grande importancia com 

o fortalecimento do movimento ambientalista, que influe diretamente 

nos programas governam~ntais de conservação do meio ambiente. 

Nesse contexto verifica-se que a política de proteção 

ambiental por meio da criação das unidades de conservação é um modo 

r> de ordenamento do espaço, e assim, de apropriação do espaço, 
r- 

2 



r- 
r""'· representando um uso espec1f ico do território, escolhido dentre 

outros usos poss1veis. 

Sendo um modo de uso atual, as unidades de conservação 

participam das pollticas de "modernização" da sociedade como parte 

do processo de desenvolvimento do pa1s, na medida que são parte das 

pollticas públicas de ordenamento territorial do governo tanto no 

r 

n1vel regional quanto no nacional. Mesmo assim, as unidades de 

conservação são planejadas e criadas acordes a diretrizes legais, 

mediante um processo que requer a participação de vários 

cientistas, os quais contribuem com estudos e relatórios de suas 

r> 

r- 

r 
r 
r> 

respectivas disciplinas acadêmicas (Little 1992:101-20). 

Quando consideramos que as unidades de conservação delimitam 

usos especlficos de um território no processo de desenvolvimento do 

pais, o debate sobre a proteção do meio ambiente toma outros rumos 

e surgem novas perguntas: As unidades de conservação são a única 

r- forma para proteger o meio ambiente? São a forma mais eficaz? São 

r· socialmente eqüitativas? São politicamente viáveis? 

.. . 
z. Q. DEBATE AMPLO SOBRE o TERRITÓRIO 

Essas perguntas apontam para a incorporaçao do ser humano nas 

discussões sobre a proteção do meio ambiente. Isso, por sua vez, 

requer uma superação da dicotomia entrê o ser humano e a natureza,2 

que é muito arraigad~ no pensamento ocidental. 

No Brasil, esse debate tem avançado por vãrias linhas. Em 

~ 
2 Na linguagem comum, refere-se a dicotomia "homem/natureza'', 

sendo que a palavra homem vale para ambos gêneros. Preferimos sair 
desse sexismo lingUlstico com o uso da frase "ser humano". 

3 



r, primeiro lugar, o tema não se restringe às unidades de conservação 

estrito senso, mas trata-se se questões referentes ás pollticas de 

r ordenamento territorial, incluindo as "áreas reservadas" (as 

unidades de conservação, as áreas indlgenas e outras) e as 

r pol1ticas fundiárias como os projetos de assentamento extrativista, 

dentro de uma problemática ampla que necessariamente incorpora a 

presença dos seres humanos como um tema primordial. 

r: 
r- 

Em segundo lugar, o debate sobre a relação entre a proteção 

r do meio ambiente e as necessidades do ser humano está. sendo 

abordado nos trabalhos sobre o Zoneamento Ecol6gico e Econômico da 
r: 
r: Amazônia, onde a existência da "Comissão Coordenadora do Zoneamento 

Ecol6gico-Econõmico do Território Nacional" da Secretaria de 

,,.-., Assuntos Estratégicos/PR é um ponto de referência e de polêmica. Em 

Qltima instância, o zoneamento 6 nada mais que uma proposta de uso 

r adequado e planejado do espaço biofisico. 

Em terceiro lugar, o problemática do desenvolvimento estã 

r sendo abordada junto com a ambiental dentro da problemática geral 

do "desenvolvimento sustentâvel", sendo que as discussões presentes 
'" 

(', 

na Conferência da Terra (Rio-92) só representaram o inicio desse 

debate (veja WCED 1987; ONU 1992). ou seja, a separação radical 

entre as propostas de unidades de conservação dedicadas 

r- 

exclusivamente à proteção do meio ambiente e outras ãreas dedicadas 

ao desenvolvimento ecçnõmico, tem sido repensada. 

o enquadramento desses debates exige uma abordagem dos 

diferentes grupos humanos ou "atores sociais" que agem nessas 

situações. Entre os diferentes atores presentes nessa discussão, 

4 

r- 



pode-se nomear os povos ind1genas, as populações tradicionais, 

outras comunidades locais, os grupos ambientalistas, as 

organizações não governamentais, os fazendeiros, os garimpeiros, as 

,.... grandes empresas capitalistas e o governo em suas diferentes 
r= 
r 
r: 
r- 

instâncias burocrâticas e administrativas. 

Embora a introdução desses atores complexifique a discussão 

sobre o território, permite precisar o que está em jogo no uso e na 

r gestão do espaço biof1sico. Muitas vezes os conflitos sobre o 

território residem no fato que diferentes grupos estão se 
r 
r apropriando de distintas dimensões do território, o que pode criar 
r- wna situação de desencontro entre os grupos, e pode tender a 
r- 

acelerar os danos ao ambiente devido a exploração múltipla e 

desordenada de uma área. 

com este novo e ampliado prisma, separar os aspectos naturais 

dos aspectos sociais dificulta o entendimento dessa problemática ao 

invés de esclarecê-la. Quer dizer, que não é possivel entender o 

território sem.entender as forças sociais e econômicas que agem 

sobre ele, as quais são freqüentemente influenciadas pelas • 
caracterlsticas bioflsicas da área. 

Isto, por SUi:1 vez, requer a conceituação da "gestão social e 

-· governamental do território" e, mais especificamente, das unidades 

r· 
r- 

de conservação. 

r 
r· 
r, 

" 
3. A GESTÃO SOCIAL DO TERRITÓRIO 

r, Qualquer "territ6~io humano" ê produto da inter-relação ativa 

dos seres humanos com seu meio natural e da interação e conflito 

5 
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entre distintos grupos sociais. Portanto, os territ6rios são 

socialmente construidos, legitimizados, administrados e defendidos. 

Por isso, é preciso falar tanto da construção quanto da gestão do 

território, pois são dois momentos de um s6 processo.3 

Na análise deste processo é necessário deter-se nos diversos 

significados que os atores sociais colocam sobre o meio ambiente e 

nas estratégias pol1ticas que empregam para promover seus 

interesses no território. Estas duas práticas colocar 

significados e empregar estratégias - se unem nas reivindicações 

territoriais, as quais têm expressões históricas, simb6licas, 

afetivas, econômicas, pol1ticas, demogrâficas e legais. 

Na gestão social do território, um grupo pode empregar várias 

(ou mesmo todas) dessas "armas" de reivindicação, embora diferentes 

grupos possam juntá-las de diversas maneiras e privilegiar algumas 

delas. Cada união especifica de reivindicações, que ê uma expressão 

ideológica, tem atrás de ai um grupo particular de pessoas que 

promulga um territ6rio especifico. Então, cada território humano 

repr~enta uma forma particular de apropriar-se do espaço 

biofisico, contém significados ünicos, tem uma historicidade 

pr6pria e, por enquanto, vira "lugar" humano com sua própria 

"identidade e aura" (Tuan 1977:4}. 

Assim, cada territóx·io humano é o resultado de múltiplas 

apropriações, sendo etas antigas ou contemporâneas, por diferentes 

grupos sociais. Geralmente a apropriação de território se dá por 

3 Em geral, quando utiliza-se aqui a frase "gestão do 
território", está se referindo aos dois momentos. 

6 



meio de conflito (seja violento ou não), já que quase todo 

r> 

território foi ocupado ou utilizado por um ou mais grupos antes da 

chegada de um grupo novo. Nas Américas, por exemplo, todos os 

pa1ses, sem exceção, foram construidos por cima das diferentes 

r 

territorialidades ind1genas já existentes, as quais, por sua vez, 

também foram criadas por meio de conflitos e alianças interétnicas. 

As disputas na Amazônia de hoje, para tomar outro exemplo, 

representam a continuação deste processo de contenda territorial, 

mas com um aumento no número dos· grupos presentes nas disputas, as 

quais contem uma multiplicidade assimétrica dos desencontros nas 

apropriações do territ6rio (Schmink e Wood 1992). Existem situações 

onde madereiros estão confrontados com seringueiros em terras que 

estão sendo invadidas por colonos e garimpeiros, e onde os 

distintos n1veis do governo estão envolvidos diferentemente com 

cada um dos grupos. 
r: 

Um dos resultados desses desencontros~ a sobreposição de 

territórios no espaço biof1sico, com o resultante choque entre 

r 
diferentes reivindicações de grupos sociais, o que cria aguçadas 

• 
disputas territoriais. Então, a construção e gestão do território 

envolve questões de poder caracterizadas pela disputa do controle 

de território, a procura da hegemonia dos significados e relações 
,,- 

que sustentam os territórios construidos e a conseqüente 

legitimação de sua p~esença e do uso do espaço {Comaroff e Comaroff 

1992). 

r- 

r- 
Resumindo, qualtguer indagação sobre um território tem que 

partir do conhecimento das bases sociais que o fundamentam, de suas 

7 
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~- respectivas reivindicações, e das contendas politicas e das 

relações do poder que estão imersas no processo da gestão do 

r território. 

,. A GESTÃO GOVERNAMENTAL DO TERRITÓRIO 

Embora a gestão de qualquer terr i t6r io contehna elementos 

r: sociais, quando um governo cria e gere um território, entram no 

r processo considerações particulares. Toda discussão de 

territorialidade humana na contemporaneidade está contextualizada 

r pela dimensão geo-estratigica dos Estados-nações, onde surgem 

diversas preocupações, tais corno: a expansão territorial de um 

Estado; a delimitação e vigilância das fronteiras nacionais; e a 

soberania pol1tica sobre o espaço geográfico. Uma vez consolidado 

o território nacional, o Estado cria as subdivisões administrativas 

r necessárias para manter (e/ou expandir) seu poder politico, militar 

e legal. 

Além do mais, os governos criam unidades territoriais 

r: subnacionais de diferentes tipos - econômicos, étnicos, militares, 

,- metropolitanos, de conservação etc. -, as quais têm as seguintes 

carater1sticas particulares: surgem de um planejamento; têm urna 

base legal explicita; são formalmente constituidas, contam com urna 

r· delimitação especifica (ao menos no papel); estão controladas por 

instâncias burocrãtica~ do governo; e geralmente recebem urna parte r 
do orçamento governamental. 

Na criação de unidades territoriais subnacionais, um governo 

age sob pressões. procedentes de distintos setores da sociedade. 

8 
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Nesse processo, embora a influência dos grupos oligárquicos sobre 

a gestão do Estado seja forte, é também necessário levar em conta 

as pressões de outros setores da sociedade, particularmente os da 

sociedade civil. Cada grupo social da sociedade tem acesso e recebe 

ap6io de determinados "nichos" da burocracia governamental, seja 

este federal, estadual ou municipal, e tem suas próprias formas de 

territorialidade que articulam-se com a gestão governamental. Vale 

.- dizer, o Estado é quase tão complexo como o povo, o que 

desmistifica a noção que o Estado·á uma entidade monol1tica que age 

com base em interesses un1vocos. Na realidade, o Estado é um "ator" 

muito difuso, devido a sua inserção múltipla numa sociedade 

complexa, o que produz pol1ticas, leis e ações que são, muitas 

vezes, contraditórias entre si. 

r 

Em casos de conflito entre diferentes 6rgãos do Estado, um 

dos recursos utilizados pelos membros da burocracia é procurar 

apoio dos setores sociais e civis para que sua linha de ação ganhe 

mais força. Por exemplo, os conflitos entre os órgãos 

governamentais INCRA, IBAMA e FUNAI, cada um colaborando com grupos 
1 

sociais espec1ficos, residem no fato que muitas vezes estão 

promovendo pol1ti~as diametralmente opostas. 

Assim, o processo de construir legitimidade e/ou conseguir 

r hegemonia dentro de uma situação conflituosa, contempla uma 

interação de via dup~ entre os atores governamentais e os atores 

sociais. A gestão social e a gestão governamental do território 

r, podem ser complementares como igualmente podem ser antagônicas, 

dependendo do territ6rio em questão, dos interesses em jogo, dos 

.--· 9 
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!""' 

,,.-.. grupos sociais envolvidos e da conjuntura em que acontece. 

Por isso, é dificil separar o governamental do social nos 

casos de criação e gestão de territórios. Isso requer que outras 

perguntas sejam colocadas no debate: Para quem está se criando o 

território? Qual setor do governo está envolvido no processo? Quais 

são os grupos sociais que estão sendo favorecidos? Quais são os 

grupos sociais que estão sendo prejudicados? Quais influências 

externas à área (regionais, nacionais, internacionais) estão 

presentes na situaç~o? 

,r- 
S. LG.&.fil:ÃO SOC.IAL E GOVJ;;RNf\l1ENTAL DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

A criação das unidades de conservação e a presença de 

populações tradicionais, não são, necessariamente, forças 

antagônicas. Ao contrário, podem ser parceiros potenciais para o 

uso sustentável do território. Para conseguir isto, as demandas e 

necessidades das populações tradicionais que moram nas áreas a 

serem protegidas - e não necessariamente qualquer grupo humano que 

esteja na área - devem receber urna atenção privilegiada. 

Mas, por que esses grupos ocupam um lugar privilegiado nessa 

discussão? o que faz a diferença é justamente sua relação 

(histórica e atual) com o meio ambiente, que é qualitativamente 

diferente dos grupos mais recentemente assentados como, no caso da 

,,.-. Amazônia, os f az ende s.r-ca , os madereiros, os garimpeiros, ou os 

oo.Lonou , os primeiros grupos geralmente empregam práticas 

r- econômicas e de sobre-v-ivência que são muito mais ajustadas aos 

ciclos naturais do ecossistema e que são muito menos danosos a ele. 

r·. 
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r, 

r 

Dessa maneira, a proteção do meio ambiente se consegue não 

por meio de restrições detalhadamente elaboradas, como no caso da 

maioria das unidades de conservação, mas por meio do incentivo a 

ações produtivas ajustadas às condições do meio natural. t uma 

conservação ativa, baseada nas práticas cotidianas de um grupo 

r 
r: 

r social. 

r 

A questão de sustentabilidade também muda nessa relação entre 

as populações tradicionais e o meio ambiente. Já não é um conceito 

abstrato apropriado pelos pol1ticos e acadêmicos, mas é uma prática 

concreta baseada numa hist6ria de uso. A sustentabilidade, nessa 

r- 
r 

forma, é ecol6gicamente viável porque existe uma demonstração 

emp1rlca, comprovada ao longo dos anos, que funciona. Assim, o que 

se tem que fazer ê elaborar maneiras de melhorar, expandir e 

r· aperfeiçoar essas práticas, e encontrar mecanismos de 

r: 
compatibilizá-las com as exigências do mercado. 

t importante que estas práticas sustentáveis não sejam 
r: 

"congeladas" no tempo, com o argumento de que não podem ou devem 

r: mudar. Pelo contrário, devem servir como base inicial para a 
• 

construção de novas formas produtivas e novas pol1ticas de 

r' desenvolvimento e proteção ambiental que se ajustem às necessidades 

da conjuntura. Sem esse dinamismo, o desenvolvimento sustentâvel 

estará destinado ao fracasso. r: 
r: Embora esses ·~rupos tenham conseguido no passado um certo 

r 
r 

n1vel de equil1brio entre as necessidades sociais e as condições 

ecol6gicas e, em muitbs casos, tenham mantido esse equil1brio na 

atualidade, não há garantia que essa situação vá continuar no 

11 



r- 
r 
r- 

r: 

r: 
r: 

futuro. Jâ existem casos de relações comerciais empreendidas por 

segmentos das populações tradicionais - geralmente sob pressões 

externas de agentes econômicos poderosos - que são expressamente 

danosas para o ecossistema. 

o desenvolvimento sustentável não vai se consolidar se as 

r populações tradicionais agirem "soltas" frente às poderosas "forças 

r do mercado". Estas tem que ser controladas mediante a ativa 

r intervenção do governo que, por sua vez, só pode fazer isso se 

r 
r- 

r- 

r 
r: 

contar com a plena participação das populações tradicionais. 

A gestão social e governamental das unidades de conservação 

contempla, então, a colaboração entre os órgãos governamentais 

responsáveis pela proteção do meio ambiente e as populações 

tradicionais. Ambas partes oferecem qualidades importantes. o 

governo aloca recursos financeiros, estudos cient1ficos e uma visão 

r· global da importância ecológica das áreas a serem protegidas. As 
r 
r: 
r: 
r: 
r: 
r: 
r 
r- 
r: 
r· 

populações tradicionais ajudam com seus usos tradicionais dos 

recursos naturais, seus conhecimentos etnocient1ficos da área, suas 

tecnologias ajustadas aos ciclos naturais e sua presença vigilante 
• 

na ãrea. 

Essa colaboração, para ser efetiva, requer a implementação de 

uma metodologia participativa em todas as fases da criação e gestão 

das unidades de conservação. Mas a elaboração de urna metodologia 

verdadeiramente partlcipativa é extremamente dif1cil devido a 
' 

r· d Lvez s o s problemas, tais: como: a falta de conhecimento e 

r· t.r e í.namenco dos diversos atores envolvidos no processo; pressões 

r- econômicas externas; problemas logísticos; e falta de vontade 
r: 

12 



r- política. Tais dificultades fazem que o desafio de se utilizar uma 

metodologia participativa st!ja maior, mas não menos urgente. ,,.... 
r 
r: ,. os àS§ENTl\MENTOS E AS RESERVAS EXTRATIVISTAS 
r- 

r- o surgimento dos Projetos de Assentamento Extrativista (PAEs) 

e, posteriormente, das Reservas Extrativistas (RESEXs), representa 

r: um importante exemplo contemporâneo desta nova forma de gerir uma 

r: unidade de conservação (veja UICN 1993; e Arnt 1994). 

Uma das novidades dessas ·unidades territoriais é que são 

r 
r: 

parte de pol1ticas de ordenamento territorial que surgiram em 

função de uma forte pressão dos seringueiros, um grupo social 

amazõnida que historicamente não teve uma presença ativa junto ao 

governo federal. Neste sentido, aconteceu uma inversão na forma 
r- 

tradicional de elaboração de pol1ticas públicas, já que desta vez 

um grupo social de base colocou as idéias e as pautas para uma nova 
r 

r: 

legislação de seu interesse. Este sucesso s6 foi poss1vel devido a 

organização dos seringueiros num movimento social liderado pelo 
,r 

Conselho Nacional dos Seringueiros. Essa primeira instância de 
• r: 

r: organização se traduz em um outro n1vel com a formação das 
r: 

distintas associações locais nas PAEs ou RESEXs, as quais tem a 

responsabilidade de implementar essas novas políticas públicas e 

gerir essas áreas. 

Assim, os PAEs·--e as RESEXs são tipos de gestão governamental 

r· 
r 
(' 

r· 
r· 
(' 

do território que existem devido a processos anteriores de gestão 

r· social do território, tendo dif1cil separar as duas partes desse 

r- proc,~sso. Enquanto tal, essas unidades representam uma nova maneira 
r: 

13 r: 
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r 
r 
r, de conceber a relação populações locais e unidades de conservação. 
r» 

Outra novidade dessas âreas ~ que conseguem a proteção da 

r cobertura vegetal ao mesmo tempo que exploram os produtos da 

floresta numa forma sustentável. As RESEX são um exemplo prãtico da 

conciliação entre a proteção ambiental e o desenvolvimento social 

r: 

r 
r e econômico que serve como modelo e incentivo para a inovação tanto 

na ãrea de politicas ambientais quanto na área de políticas de 

desenvolvimento. 

r: 

r 
r 
r- A presença de moradores dentro dessas áreas também ajuda no 

r: controle das invasões do território por outros grupos e no 

monitoramento de atividades de exploração ilegal, seJa por 
r 
r 
r: madereiros, garimpeiros, caçadores etc. o exemplo histórico dos 

"empates~ no Acre, utilizados pelos seringueiros para defender a 
r: 
r- integridade da flonrnta (e, ao mesmo tempo, seu modo de vida) 

r: 
r: 
r 

mostra a eficácia, que a presença da população pode ter para a 

r 

proteção do meio ambiente. 

Quanto à forma legal dessas unidades, pode-se dizer que os 

r: PAEs.foram regulamentados em 1987 pelo INCRA, num instrumento de . 
r: 

Reforma Agrária que requer regularização fundiária das áreas 

previamente à sua criação. Por enquanto, os PAEs ainda não entraram 

na categoria formal de "unidades de conservação". Atê a presente 

r: 
r: 

data, foram criadas dez PAEs no Brasil nos estados de Acre, Amapá 

r: e Amazonas (IEA 1993~117-120). 

r As RESEXs foram regulamentadas em 1989 e 1990 pelo poder 

püblico no ambito ~a Política Nacional do Meio Ambiente 
r· 
r 
r encontrando-se atualmente sob a responsibilidade do IBAMA e são, 
r 
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r· 
r, simultaneamente, unidades de conservação e produção. Existem 

atualmente nove RESEXs no Brasil, localizadas em seis estados 

r 
r (Acre, Amapã, Roraima, Maranhão, Tocantins, santa catarina) e 

r: 

r· 
r: 
r> 
r: 

baseadas na extração de diversos produtos (seringa, castanha, 

babaçu, pesca marinha) (IEA 1993:121-137). 

Apesar das duas modalidades (PAEs e RESEXs) estarem sob a 

responsabilidade de dois órgãos diferentes do governo (INCRA e 

IBAMA) com finalidades expressamente distintas (reforma agrária e 

proteção do meio ambiente), quando vistas a partir de seus aspectos 

r- sociais e ambientais, são similares, pois surgem da mesma base 
r 
r: 

r> 

social (as populações tradicionais extrativistas) e estão 

fundamentadas em práticas produtivas pouco danosas ao ecossistema. 

Finalmente, os PAEs e as RESEXs servem como incentivo para se 

~ pensar formas de extrativismo não limitadas ao grupo social dos 

r- 

r· 
r- 

r- 

(' 

(' 

seringueiros. A Reserva Extrativista de Pirajubaé, em Santa 

Catarina, que funciona numa ârea de mangue e já está 

comercializando em forma sustentável o berbigão, mostra que o 

extrativismo em âreas úmidas pode ser muito mais explorado (Cunha 

1994)~ Além disso, o Centro Nacional para o Desenvolvimento 

Sustentado das Populações Tradicionais (CNPT) já recebeu mais de 

vinte solicitações para a criação de novas reservas, duas das quais 

para o Cerrado - uma para a extração de frutas e outra de flores - 

r· jâ em fase final de a~aliação. 

r· 

,. CQNCLUSÃO;.A GESTÃO §OClAL E SUSTENTÃYEL oo TERRITÓRIO 
Essas experiências inovadoras abrem novos horizontes na 
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r- 
abordagem do tema da gestão social e sustentãvel do território. 

r 
r- 

Primeiro, porque oferecem outros marcos conceituais para sua 

compreensão e segundo, porque existem diferentes populações 

r tradicionais que estão reclamando novas formas de gerir os 

territórios onde vivem. 
r 
r As âreas ind1genas são, por definição, unidades territoriais 

r-. criadas com base em um grupo social determinado, com reivindicações 

r- territoriais históricas, étnicas e ambientais. o fato que um grupo 
r- 

tenha vivido numa ârea determinada durante muitos anos, concede a 
.r 
r ele direitos históricos de ocupação, uso e permanência. No caso 
r- particular dos povos indlgenas, os quais têm reivindicações 
r: 
r- históricas que se baseam em até séculos de ocupação , existem 

considerações de ordem étnica, quando um povo reclama direitos a um 
r- 

espaço geográfico de tamanho suficiente para garantir sua 
r 
r, existência e reprodução enquanto povo. 

Porém, ás âreas ind1genas não são juridicamente reconhecidas 
r- 

r: como unidades de conservação, apesar das práticas ecológicas e 

r econôjuí cas tradicionais de seus moradores, oferecerem múltiplas . r: 
possibilidades de união intima entre as demandas sociais e as 

r 
r, 

demandas ambientais na gestão do território. Essas ·demandas, por 

sua vez, estão relacionadas com a gestão governamental do 

r: território, devido à responsabilidade do governo federal em relação 

a demarcação e adm i.a i s t.r ação de tais áreas. Existe uma ampla 
r· 
r: 
r· literatura sobre o terna das terras indigenas4 e sua problemática 
r· 

(' 4 Alguns documentos importantes dessa área são CEDI-PETI 
(1990), Albert (1991), Ramos (1991), PETI (1993) e Simonian (1993). r: 

r: 16 
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r· 
r- atual no Brasil e esse texto não pretende aprofundar esse debate 

especifico, mas s6 indicar sua relevância para o conceito de gestão 

social e sustentável de território. 

Além dos seringueiros e dos indígenas, pode-se mencionar os 

caiçaras (Diegues 1993), os quilombolas e outras comunidades de 

agricultores e pescadores que mantem formas tradicionais e 

sustentáveis de vida e que estão procurando novas formas de gerir 

seus territórios. 

saindo da problemâtica estritamente brasileira, estas mesmas 

questões estão sendo colocadas pelas populações tradicionais de 

outros pa1ses amazônicos e/ou latinoamericanos, o que está gerando 

ainda outras formas de gestão do território. Exemplos da Colômbia, 

Equador, Bol1via, Guatemala e Panamã podem ser estudados para que 

a discussão deste tema seja mais abrangente ainda, com uma base 

emplrica maior. 

r» 
r» 
r: 

r-. 
r: 
r- 
r: 
r 
r: 
r 

r-. 

,-.. Nesse campo, os chamados "Projetos Integrados de 

1'"'· 

Desenvolvimento e Conservação" (ICDPs) representam uma forma ainda 

mais. ampla de trabalhar a relação entre as populações locais, o 

território e os recursos. Os ICDPs são projetos que procuram um 

simultâneo melhoramento na gestão de recursos naturais e na 

qualidade de vida das populações locais, mediante a participação 

daquelas populações no manejo desses projetos. Além disso, não 

estão restritos ~ funcionar dentro de unidades territoriais 

formalmente delimitadas pelo poder público, mas podem funcionar 

sobre todo tipo de b3rrit6rio. Na atualidade existem experimentos 

com ICDPs na.América Latina, na Ãfrica e na Ãsia (Brown e Wyckoff- 

r: 

r: 
,,.... 
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' 0 Baird 1994). 

Tudo isto para dizer que nosso entendimento e reconceituação 

da complexa relação entre populações, territõrio e recursos ainda 

encontra-se em uma fase inicial, e que a noção de gestão social e 

sustentâvel do território oferece um amplo campo para a 

experimentação e inovação. Por sua vez, tudo isso aponta para a 

criação de novas relações entre o ser humano e seu meio natural. 

! r 

r, 
r, 
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IEA-INSTITUfO DE ESTUDOS 
AlVlAZÔNICOS E AMBIENTAIS 

SEMINÃRIO: Populações, Territórios e Recursos Naturais 
RESUMO DA DISCUSSÃO SOBRE O SUBSTITUTIVO DO PROJETO DE LEI 2892/92 

O Poder Executivo, por meio da mensagem n.176/92, propõe a criação 
de um Sistema Nacional de Unidades de Conservação {SNUC). o Projeto 
de Lei apresentado institue dez categorias de Unidades de 
Conservação (UCs) . Destas, três permitem a utilização de seus 
recursos por populações: Áreas de Proteção Ambiental (APA), 
Florestas Nacionais (FLONAS) e Reservas Extrativistas (RESEX). 
Além da definição dessas categorias de UCs, são estabelecidas 
normas para a criação, implantação e manutenção de UCs. Ou seja, o 
Projeto de Lei visa fornecer a base legal para o estabelecimento de 
uma rede integrada e coerente de ucs. 

o substitutivo do relator Dep. Fábio Feldmann avança, em relação à 
proposta do executivo, em alguns importantes pontos tratatos no 
Projeto de Lei. o Projeto do executivo era estritamente 
conservacionista, colocando pouco espaço para proposições que 
articulassem a conservação ambiental com o desenvolvimento de 
atividades produtivas. Mas, apesar de significar um avanço em 
relação à proposta anterior, o Substitutivo do deputado Fábio 
Feldmann falha ao não considerar a participação das populações 
locais e de seus representantes na elaboração, implantação e gestão 
das Unidades de Conservaçao. E mais, não há espaço no SNUC para a 
participação de organizações da sociedade civil a nivel regional e 
nac í.orta L, Ora, um projeto que toca diretamente em uma questão que 
interessa diretamente a milhares de trabalhadores extrativistas, 
camponeses, ind1genas, não apresentar propostas inequ1 vocas de 
participação mostra-se como um grande risco. 

A estrutura do SNUC proposta pelo Substitutivo, não atenta para a 
descentralização na gestão das ucs, jã que não propõe instancias 
regionais de gestão, apenas colocando o IBAMA como o 6rgão 
responsâvel por essas atividades. Para quem conhece a proposta de 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos, que 
estabelece comitês de--gestão por bacia hidrográfica, macro-região 
e para a totalidade do pais, é fácil verificar a ausência de algo 
similar em relação às ucs. 

O Projeto divide as UC9 em dois grupos: as Unidades de Proteção 
Integral e as Unidades de Uso sustentável (anteriormente 
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IEA-INSTITUTO DE ESTUDOS 
AMAZÔNICOS E AMBIENTAIS 

r: 

r 

assinaladas), não prevendo "situações intermediârias", de unidades 
com parte de proteção integral e parte de uso sustentável. 

O projeto também não abre para outras possibilidades de UCs que 
permitam o uso sustentável dos recursos naturais. As APAs, as 
FLONAS e as RESEX são categorias insuficientes para dar conta das 
possibilidades de relação entre populações locais e Unidades de 
Conservação. Por que não conceituar novas UCs para dar conta de 
terras de uso comunal e sustentável? 

r 

O relator deveria apresentar o substitutivo até o dia 27 de abril, 
o que não ocorreu, devendo portanto apresentá-lo à Comissão de 
Minorias e Meio Ambiente a qualquer momento. Depois de aprovado 
pela Comissão, o Projeto de Lei passará à Comissão de Constituição 
e Justiça, passando a seguir ao Senado Federal, na Comissão de 
Assuntos Sociais. 

r: 
r: 

r ALGUNS COMENTÃRIOS SOBRE O SUBSTITUTIVO: 

r Capitulo I 
r- 

VIII - Excluir o trecho: "desde a Revolução Industrial (1750)". 
r- 

r· 

IX - 
Houve uma defesa da manutenção da definição do texto do Projeto de 
Lei do Executivo. 
O conhecimento das "populações tradicionais" não encontra-se 
va Lor í-aado no inciso, seja o do Projeto do Executivo, seja o do 
Substitutivo. Assim, substituir por: " .•• conhecimentos cientificas, 
técnicos e DAS POPULAÇÕES TRADICIONAIS ..• " 

r: 
r> XVII - A definição de sustentabilidade foi considerada 

"economicista". Assim, sujere-se uma definição que também atenda à 
sustentabilidaàe ambiental e social. r' 

XIX - Houve uma proposta de substituição do termo "paisagem" por 
''ecossistema". 

r: 
. ...• 

Ainda nesse capítulo foi assinalada a necessidade da criação de 
novos incisos para a definição de outros termos que são usados no 
projeto de lei, particularmente os referentes à população: 
"população tradicional",-. "comunidades locais" e "comunidades locais 
tradicionais", e "populações" não humanas. 
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r 

r: 
r: 
r: CAPÍTULO II 
r: Art.J, parágrafo único 

Houve uma proposta de alteração do texto, em especial no que se 
refere "à identificação inequívoca (das UCs estaduais e municipais) 
com uma das categorias definidas nesta lei, independentemente da 
denominação". Foi argumentado que, em alguns casos (Rondônia, por 
exemplo), as ucs estaduais não estão sequer definidas na legislação 
estadual, ainda que suas denominações sejam semelhantes às da 
legislação federal. 

Art.4 
Houve um questionamento acerca dos amplos objetivos do SNUC. Seriam 
esses objetivos do SNUC ou da Conservação da Natureza? 

IX - Houve uma polêmica em relação à manutenção ou supressão do 
inciso. 

r- 
r 

r: 
r: 
r: 
r: 

r· 
r: 

r- 
r> XIII - Houve propostas de supressão do termo "a cultura", pois essa 

não seria objeto de "proteção" governamental. Contudo, é necessário 
manter, de outro modo, a idéia de respeito à diversidade cultural. 

r: 
Art.5 
II - Inclusão: 
organizada .•••• " dos cidadãos e da sociedade civil 

f' 

r- 
III - A forma de "participação efetiva" da sociedade não encontra 
se d~finida, o que se apesenta como um problema. Substituir por: 
"assegure a participação efetiva das comunidades locais e de suas 
entidades de representação, na indicação de &reas, na elaboração 
dos projetos, na administração e gestão das unidades de 
conservação". 

r- 

r· 

IX - Substituir por: "assegure que cada área protegida tenha um 
plano de manejo adequado, elaborado, implantado e gerido com a 
participação das comunidades locais". 

X - A indenização ã~ comunidades locais deve ser ampliada, pois 
além dos "recursos perdidos", existe a necessidade de indenização 
pelo não uso ( presente e futuro) dos recursos tradicionalmente 
utilizados. .. 
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AMAZÔNICOS E AMBIENTAIS 

Art. 7 
O Conselho Nacional de UCs proposto para "assessorar" o IBAMA foi 
formulado como um conselho de notáveis, quando o que importa, em 
conselhos desse tipo, é a representatividade de seus membros. Assim 
sendo, sujere-se a alteração da composição desse conselho, com sua 
abertura para entidades da sociedade civil, para entidades 
representativas das populações tradicionais e outras. 
E, mais que "abrir" o conselho, considera-se fundamental uma 
estrutura mais ampla e participativa de gestão do SNUC, como por 
exemplo uma inspirada na proposta de Substitutivo ao Projeto de Lei 
do sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos H1dricos, com 
instâncias deliberativas locais (bacias), regionais (macro-bacias 
e macro-regiões) e nacional. No caso do SNUC poder-se-ia propor 
unidades de gestão a partir da delimitação de diferentes 
ecossistemas, e ainda, com participação de entidades da sociedade 
civil em todas as suas esferas. 

CAPÍTULO III 

Art.a 
Houve debates sobre a definição de um terceiro grupo de UCs, 
"Unidades Mosaico" (ou outra denominação), que incluiriam UCs 
parcialmente de proteção integral e parcialmente de uso 
sustentável. 
Assim, adequar os Art. 9 a 19 à nova definição. 

Art. 14" 
Incluir o inciso "V - Reservas comunitárias de uso agroflorestal 
sustentável", que atenteriam a demandas de populações rurais, 
tradicionais ou não, como por exemplo os camponeses do semi-árido, 
que tradicionalmente desenvolvem atividades de pastoreio em áreas 
comunais. As chamadas "reservas em bloco" e outras de áreas de 
várzea, também poderiam ser inclu1das nessa categoria. 

Talvez seja necessário criar mecanismos para o estabelecimento de 
outras ucs nao contempl~das nessas definições. 

Art. 15 
Houve uma proposta de exclusão do trecho; 11 As reservas 
Extrativistas são áreas 'de dominio públicoº, para possibilitar a 
criação de RESEX de propriedade de associações. 
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r: 

r: 
r- 

r: 
r 
r: 

Art. 17 
Houve uma proposta de supressão do trecho; "As Florestas Nacionais 
são áreas de domínio público". 

Sem um debate mais amplo entre os participantes do seminário também 
foram assinalados alguns outros temas. ,,... 

r 

Art.23 Parágrafo único 
Falta urna definição de área de influência direta e indireta. 

r· 
Art. 26 
Valorizar, nesse artigo, o conhecimento das populações locais. 

Art. 29 
Acrescentar: "e entidades de representação da população local". 

Cap. IV 
t necessário explicitar 
participação das populações 
das Ucs. 

mecanismos que operacionalizem a 
locais na criação, implantação e gestão 

,,... 
Os capitulas subsequentes também merecem uma maior discussão. 

r' 
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PROJETO DE LEI 11g 2892/92 

l>ispôt sobre os Objetives 
Nacionais de Ceaservaçào 
da Natureza, cria o 
Sistema Nacional de 
U o idades de C enservaçâe, 
estabelece medidas de 
preservaçâo da 
dlversidade biológica e dá 
outras pro,·idências 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPÍTULO 1 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. l '1 Esta lei. com f undamcnto 
'"no art. ~.-1. inciso VI. art. ~16, inciso V, .. 
e art. ~~5. § 1 v . incisos l. 11. UI, VI e 
Vil. da Constituição Federal, e tendo em 
vista a Política Nacional do Meio 
Ambiente. iusrituída pela Lei n~ 6.938. 
de 31 de agosto de 1981. alterada pelas 
Leis n'1s 7.804 e 8.028, de 18 de julho 
de 1989 e l:! de abril de 1990. 
respectivamente. define os Objetivos 
,t1ací2m.i§ dw,:gnservacâo dã,..Natureza, 
cria o Sistema Naciona1 de Unidades de 
Conservação. estabelece medidas de 
m.~· ,-acão • .9.'l,.2h'et~.9it1E-2!5!!é.&is.J. e 
dispõe sobre rs.rnon~abilidades 
in11irucionai~.. im2la!1Jâ>~2 ss .. 4 •• área~ 
~~ÍJ r.!!.2Je&idas, Incentivos e 
penalidades. 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE 
LEI nª 2892/92 

Cria o Slstrma Nacional 
de Unidades dr 
Conservaçào e dá outras 
previdências 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPÍTULO l 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Arl. 1 v Esta lei, com fundamento 
no ?ti, ~,. lnçl,o li. ~i!.....J.!H:i~Q 
l{XJ\', arl. 13. incisos Ili. VI r \'I, arr. 
24. inciso VI, Vil , VII, art. 216. inciso 
V. e art. :25. § 111 , incisos 1. II. 111. \'I 
e VII. da Constituição Federal. e lendo 
cm vista a Política Nacional do Meio 
Ambiente. insriturda pela Le i n" 6.938, 
de 31 de agosto de 1981. alterada pelas 
Leis o 115 7 .804 e 8.028. de 18 de julho 
de 1989 e 12 de abril de 1990. 
respectivamente, cria o Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação, estabelece 
çrHçrio5 , normas para a criacáo, 
jmphrntação < eesláo da:, unidadts d, 
~onsrrvacã.o e dispõe sobre iacenrivos e 
penalidades. 

.01.,s. O!. textos ~.CJ.O ,l!tbllnll-,do~ indicam supres sâo ou modlflc<1çlo: os textos fl1' ne:iri!IJ e 
)ublinhados lndlca111 adição ou modtflcaçAo do original; a moldura indica que o respectivo dispositivo 
foi deslocado para outro ponto do projeto. 

1 
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Art. 211 rara os fins previstos 
nesta Lei entende - se por: 

r- 

r: 

r 
l • CONSERVAÇÃO DA 

NATUREZA: o uso sustentável dos 
recursos naturais. sem colocar em risco a 
man ute nçâo dos ecossistemas e 
garantindo-se a permanência da 
diversidade biológica; 

r: 
r 

r· 
r· 
r· li - DIVERSIDA[ E BIOLÓ- 
r: GICA: a variedade de genótipo, espécies, 

populações. comunidades. ecossistemas e 
processos ecológicos existentes em uma 
determinada região; 

r> 
r: 
r: 
r: 
r: 

r: 

r- Ili - PRESERVAÇÃO: as 
práticas de conservação da natureza ~ 
assegurem a proteção int:;gral dos 
%'fra,.110~ naturais: 

r' 

r' 

Art. 20 Para os tio, previstos 
nesta Lei entende- se por: 

1 - COMPONENTES ESTRl' · 
TURAIS: os rlrmrntos qu, con,ttturm 
um rcosslstfma. como o solo. u planta,. 
sz:, animai,. os drmçntps JDioeoih r 
vutr2s, 

li · CONSERVAÇÃO DA 
NATUREZA: 1L.tV..nJunlo dn:, jtCÔt5 t 
rnçdJd;u com o propósito de Pnti1m1r o 
uso sustentável dos recursos aatur ars. 
sem colocar cm risco a manutenção dos 
ecossistemas e garantindo· se a 
permanência da diversidade biológica: 

III · DIVERSIDADE BIOLÓGI 
CA: a variedade de genótipo, espécies. 
populações, comunidades, ecossistemas e 
processos ecológicos existentes em uma 
de terminada região; 

IV • EC05S1STEMA 
CONSTRUJOO; çço,,1:ilçma doml11ad2 
por tdi(lcaçõt:,. rstradu. ferro, ias, 
bJ!rra.:_!ns t outra:, çoo-struçõrs 
antrópiqui 

XI - PRESERVAÇÃO: as 
práticas de conservação da natureza 
{orn o pro.ruhilo dt' prot~e~r os 
rçossisltmas de qualquer alttração 
nuspda por inltrírréncia buma'lb 

V - ECOSSISTEMA 
~ULTIVADQ: rçossistema onde o 
Impacto humano ( maior dr que o de 
gualqutr outra t:iPtdt, t çufa maiori? 
d9s çomponcnlç:, r:nruturai:, t cullil·ada, 
·~to t, a nlrutura do cços,istema ~ 
tQnstruída e manClda prla ação do 
bom,m. s,m a gual ria não ;u p,rp,1ua. 
Inclui. por uemplo, pasto, formados 
nrJilicialmtnlt, plantaçõr, agrícolas, 
plan0o5 de árvore, ou Jagos con5truidos 
para agükuUura; 

2 
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r- 

r: 
r: 
r- 

IV · MANEJO: 3 aplicação de 
5onl1,cciment9s cientif icos e técmco:,,, 
visando a1in11.ir os objetivo~ de 
rress;nacão l" conservação da naturez.al 

i 

r- 

r> 

VI • ECOSSISTEMA 
PEGRADADQ; tco,,1,tcm• çu ia 
dhrnidad,. produtlvidadt f condição 
para habilrtcâo foram tDOrmcm,nt, 
reduzidas. A dtgradac;o do, 
fcossistc;mas rerrc,tru f çar;icr,rizada 
por perda de H&eluão , d, ,210: r . a 
dvs fcos:;istemas aauá1ico5 , 
frrgücnternentr raracc,rlzada por ág,ua, 
polufdu aur podem ar tolcrydas por 
pouca, ew~ ci'5i 

VII • ECOSSISTEMA 
MODll'.ICA DO; ,:cQ,,btrniA-2.ttdt o 
Jmpncto humano t maior d< que o de 
gualaucr outra c:,ptçie, çu jo, 
comnoncn1rs estrutural:, são u1ilizad2s 
pdo homrm para atender à, :,uu 
nrcrs:,ldadc, de oroduto:, nalUoi,. rna, 
guc: nPo são cultivados. lpclui. por 
nrmplo. rlortsta:, naJpralmcnJr 
ngeneralhps donde ,r txlrai madtlra ou 
9utros produtos naturais. ou pastagen5 
paturalmrntr r,g,nc:raJivu u,ada5 rnna 
i:rhu;ílo; 

VIII • ECOSSISTEMA 
~ATllRAL: rçossist,ma on{le. <h·sde a 
Jlr,·oludo Industrial n UQ 1. o impacto 
d .. 2._homrm nâo íoi maior do qar o de 
gualgucr outra ,sp,çh; natlu. r não 
aírtou a estrutura do rcos5i!!.tema. A 
mudança climática causada pdo homem 
ç,lá uçluídp da ddinicáo. porQUf 
phl,trá todos o, c:ç955i5Ctma~. 
rl!m.i..fümdo o:, tl.2JSis1rmu njlturai, 
como ddlnido, aul!t 

IX - MANEJO: o alo de inten ir 
,obre o rnrio natural. çorn basr ,m 
çon lu·cimc:ntos cirntífi cos r t Ççn icos. 
com o propósito dr promo,·tr t 1:,auntír 
a çonsen·ação da natureza; 

X • PLANO DE \1ANEJO: 
Documçnto dcílnlndo º' critfrios. a, 
pprmas r as dirt'lrizc:, btblcu para • 
e,nlâo d11s unidadr, de umsuvacão. 
ttndo t'ffl vl:ua uus obh·tivo, t' 

çaraclt'rfsliças tspfçiflca,. O Plano de 
Mando r tlaborado a partir. dcntr~ 
outrps. das informatõu geradas prlo 
zoneamento dp unidade;. 
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r: 

r 

r- 

r V · UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO: espaços territoriais e 
seus componentes, incluindo as águas 
jurisdicionais, com características 
naturais relevantes, de domínio público 
ou privado. legalmente instituídas pelo 
Poder Público, com objetivos e limites 
definidos. sob regimes especiais de 
admini sí r açáo , à quais se aplicam 
garaÕJias adequadas de proteçâo: 

r 
r: 

r- 

r 
r: 

r 

r 
r> 

r· 
r- 

r: 
'(' 

r' 

XI · PRESERVAÇÃO: ai pr áti 
cas de conservação da natureza çom o 
nropóslto dr vro1rg,r º' rco:nhJrmu dr 
au11laurr altrração causada por 
intu{crtncia bumann; 

XII • PROTECÀO INTEGRAL; 
m11nuttncão dos uo,si:it,mu lhn:, dr 
1llnPçõr:, cau:rndns por lptrrfutnda 
humana. admitido ao,nas o v,o indireto 
dos uus atributos naturais; 

XIII • REA BILITAÇÂO: r~,ci · 
Julcâo de um rco,,1,1,ma ou dr uma 
gopuhu;;to drcradada a um• condição 
Pão-drgradada. gut podr ur diftrrote 
dt syp condição original; 

XIV • RECUPf;RAÇÁO: 
rntitulcão dr um rcos,1,trma ou d, P!!.U! 
população dnrad?da o m•h pro:1im9 
possinl da sua condição original, 

XV • UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO: espaço territoria! e 
seus componentes. · incluindo as águas 
jurisdicionais, com características 
naturais relevantes, de domínio público 
ou privado, legalmente instituído pelo 
Poder Público. com objetivos e limites 
def inidos, sob regime especial de 
administração. ao qual se aplicam 
garantias adequadas de proteção; 

XVI • l'SO INDIRETO: rtfrr, · 
st a atividadu qur Cutrº---1!~~ 
lli'tvrrza strn no ,n111nto cau,ar uma 
altrração signHlçativa do, atributos 
naturais. çomo ptsquisas científicas 
basudas ,m obs,n·açõr, , outro5 
mdodos não dntrutivos ou vi,itação 
pública controlada com pr9pó)it º' 
tducntho, r d, lazer; 

XVII • l1S0 SUSTENT.Á YEL: 
uso dt recursos na1urais no9,·1hd:t rm 
guantldadrs ou tom uma inlrn~Ídfldt 
compatínl com sua canacid;1dr dr 
rtno,·acão; 
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:.. CÂMARA DOS DEPUTADOS 

VI • ZONA TA MP ÁQ: R2rc·ã2 
itrritorial ou aquática i!2 ii)ççn1c;, a uma 
unidade de conservação. definida pelo 
Poder Público, ~jzmetida a rqtrkões de 
U2· com º- propó.sito de rçduzn 
W11'~ctos ds;corrsntss da.. ª--Si,âg hl!mana 
JJªA árças vitinh~; 

ÇAPÍTt 11.0 li 
(su primrdo ) 

DOS OBJETIVOS NACIONAIS DE 
~ONSER\'Af.'AQ DA NATl1REZA 

(suprimido) 

Art. 3~ Conslilut"m 9.!i istivos 
.ttacic:,nais de Consenacào da Natureza: 

•• l · manter a diversidade 
biológica no território brasile iro e nas 
águas jurisdicionais; 

11 • proteger as 
ameaçadas de extinção 
regional e nacional: 

espécies 
âmbito 

XVIII • ZONA fil 
AMORTECIMENTO; Caixa d~ protççãoJ 
ttrustr, ou aquática. ao redor de uma 
unidade de conservação, ond~ .i~ 

alh·idadn humanas r,Jio su iritu :i 
norma, S' rnJric2s-:, '2Qtcíflcu: 

XIX • ZONEAMENTO; proctno 
dS' Puvonmtn10 de ár,u rm conjun10:s 
homoerncos. cm lermos de 
cprpçJcrísClças abióliçu. hiôtiça5 t 
sócio· rconômica;s básicas. de modo a 
[açilitar a PD?lisc: Integrada da pai,11usu 
t a dctnmlnação do uso mai'I adcguado 
para cada unidade dt' terra, 

Art. 4v O SNtlÇ tem 05 

,rguinlts objrlhos: 

1 • manter a diversidade 
biológica no território brasileiro e nas 
águas jurisdicionais; 

li • proteger as espécies 
ameaçadas de extinção no âmbito 
regional e nacional; 

III • preservar e restaurar a 
diversidade de ecossistemas natur ais: 

IV · ~moHr r U5"tUrar o 
uso sustentável dos recursos naturais: 

V • prorno, tr o 
desenvolvi mcnto regional i rn egr ado. 
com base nas práticas de: conservação; 

no 

Jll · preservar ·~ restaurar a 
diversidade de ecossistemas naturais; 

" IV - inç;entivar o uso sustentável 
dos recursos naturais: 

V • estimular o desenvolvimento 
regional integr ado, com base nas práticas 
de conservação; 
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:·· CÂMARA DOS DEPUTADOS 
• A., 

VI - man~ jJr os re~1rsos da flora 
$ da huop; (suprimido) 

\"li • proteger paisagens naturais 
de eotavel beleza cénica: 

VIII - proteger as características 
e xcepciouais de natureza geológica. 
geomorlológica e, quando couber, 
arqueológica e cultural: 

IX - proteger e 
recut sos bidricos e edãficos: 

recuperar 

VI - proteger paisagens 
naturais de notável beleza cênica: 

VII • proteger as caracterís 
ticas excepcionais de natureza 
geológica, geomorf olôgica e. quando 
couber, arqueológica e cultural: 

VIII • proteger e recuperar 
recursos hídricos e edáficos: 

IX • rtfuorrar ou n·abifitar 
tcossisltmas 2Y populacõrs 

X - incentivar atividades de 
~tf ••••••••••• 

pesquisa científica, estudos e 
mon itor ame nto ~k n:irnrt ta arn l,ir nt ai, 
nk rodas ps sua§ torm:-is; 

XI - favorecer condições ~ a 
educação ambienlal e a recreação cm 
contato com a natureza: 

XII • DTt'SeJ\'ar áreas natura.is ats 
SLH,e ~s1udos futuros ind19uem sua 
adeguada deslinacão. (suprimido) 

durndadu; 

X • J!.!:Q.l!Orcionar mdo5 , 
Ílli'..tJ!.th"os PIIJJ! atividades de pe squi sa 
científica. estudos e monitoramento 
ambiental; 

;U - valorizar CC'ODOIIllC.3 f: 
~ocialmtnte a biodívrr,idpdc:: 

XU • favorecer condições ! 
promortr a educação ambiental e a 
recreação em contato com a natureza: 

XIII - 1,rolterr a cultura. as 
íontes dt subsi5t~nçia s: os locai,; de 
moradia das populações tradiçiooai5, 
promoHndo. as soda lmen IS:, 
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r: 

Parágrafo único. A consecução 
dos Qbjçth·os Nacionais de Ççns!!'r\'pcão 
da Naturua será alcaoçada mediante a 
aplicação dos princípios gerais de 
conservação em todo o território 
nacional e águas jurisdicionais, em 
consonância com a legislação ambiental 
vigente e o $S!í!belscimentg do Sistl!ma 
Nacional ds l'nidpdes de Ç9n5Nvacãp." 

r: 

r 

r> CAl'lTVLO llj 

DO SISTEMA NACIONAL DE 
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

r> 
r: 
r: 
r: 
r- Are. 411 É criado o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação - 
SNUC. constituído pelo conjunto das 
Unidades de Conservação • UC's, .2i 
acordo com o estabelecido nesta lei. 

(' 

r- 
r- .• 
(' 

r: 

"\ 

r, 

r: 
r· 

r: 

Parágrafo único. A consecuçâo dos 
gblrtln,s do SNUC ~erá alcançada 
mediante a aplicação çop juntp dos 
princípios gerais de conservaçâo 11A 
palurua cm todo o território nacional 
e águas j urisdicioaais. cm 
consonância com a legislação 
ambiental vigente: 

CAPiTULO U 

DO SISTEMA NACIONAL DE 
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO · 

SNUC 

Art. 311 É criado o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação · 
SNUC, constituído pelo conjunto das 
Unidades de Conservação UC's. 
h:dtra;s. cst;1duais r municipais. 

fuágra r o único. .\, U Ç's 
s:st@duais , myniçipah. panl str(m 
induída5 no SNUC. du,rio possuir 
n1raçtrrístiças S' obidivo, d, mando 
suClçienltmtnCt claro, r ddinidos que 
ps:rmitam uma idrntfficac,o iu,guí"oça 
çom uma das cat,gorias d, UÇs 
Jlrfinidas n,sta ld. indfptndtrittm,nlt 
da sua dtnominae,;"io. , dtHráo obrdrc,r 
às normas sobr, ~riação. implan1acâo e: 
ll}!i!.2___4_1!s u nid ?dr:i de: con>rn·i!Çito 
n.rnt,drçidas no Capítulo IV 1 

Arl. 411 O SNUÇ trm o:i 
~wuintrs objçth'o:,; 

l - manter a di ve rsidade 
biológica no território brasileiro e nas 
águas jurisdicionais; 

li · proteger as 
ameaçadas de extinçâo no 
regional e nacional; 

espécies 
âmbito 

III • preservar e restaurar a 
diversidade de ecossistemas naturais; 

IV - promo,·rr r uu,urar o uso 
sustentável dos recursos naturais: 

7 
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CÁMARA DOS DEPUTADOS 

'"\ 

V • nrop1ovrr o desenvolvimento 
regional integrado, com base nas práticas 
de conservação; 

VI • proteger paisagens naturais 
de notável beleza cênica; 

VII • proteger as características 
excepcionais de natureza geológica, 
geomorf ológica e, quando couber, 
arqueológica e cultural; 

vm . proteger e 
recursos hídricos e edãf icos; 

recuperar 

IX • ruuprrar og rubilitar 
,cossiscemu ou populaçõr:, dciradad;n: 

X • proporrionar mc:ios r 
inçcnth·os para atividades de pesquisa 
cientifica. estudos e monitoramento 
ambiental; 

XI • vplorl?:ar rcogom1c:a e 
:ioclíllmc:nlc: a bl.2.l!ivrc,idadr; 

X II • Ia vorecer condições .!: 
E2!!!º''~r a educação ambiental e a 
recreação em contato com a natureza; 

XIII • prot~ur a cultura, as 
f onles de ~ubsist(ncia , o, locais de 
moradia das populações t111dicionais1 

promo,·,ndo · a, soçialm,nt,, (adicionado} 

Parágrafo único. A cousecuçáo 
dos obj~lhos do SNUC será alcançada 
mediante a aplicação çoo !unta dos 
princí pios gcr ais de conservação !IA 
natur,za cm todo o território nacional e 
águas jurisdicionais. cm consonância 
com a legislação ambiental vigente." 

8 
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r- 
r: ••• CÂMARA DOS OEPUTAOOS 

r t\rt. ~~ O SNtTÇ ~ever~ "'Sr 
rnn3tit~í~9 dt forma a inçluir 
çgmunidadq 1,i91icas ~tnepCi1.JllS.ll.!! 
w~ntá\'t'ÍS, abran&zndo a r!ll!.,!!!l 
di vnsidade 0()SS1\'e I dt' t>cossist e ma] 
n2rn!ai5 r~is]enu-s no tenitç:rio brasikiro 
s nas .'lg.uas territoriais, dando. ~e 
pripridêde àqueles que se encon!ratem 
Lmµcados de extinzSãOl (suprimido. 
dispositivos absorvidos pelo inciso l do 
art. s- e § 311 do art. ~O) 

r: 

r: 

r 
r 

,.,..... 

(' 

r 
r' 

r' 

r 

Art. :?O .....•..••.•....•................•... 

§ 3t! Serão consideradas áreas 
prioritaria para a çriação de uaidadt5 
dr Drotrçáo íntrgral aquelas que 
contiverem ecossistemas ainda não 
satisfatoriamente representados no 
SNUC ou em iminente perigo de 
eliminação ou degradação. ou ainda 
aquelas onde ocorrerem espécies 
ameaçadas de extinção. 

.Are. 5' o SNUC urá rrgido por 
uma volítka gue; 

1 • a~ug.un; aue a:, unidadn de 
çons,nacão salnguardrm a maior 
dinrsidad, possa,·,1 de ,co:,si,t ,ma, 
naturais r dt tsprdr~ rxist,ntes no 
J.rrrilório nacJonal r na, átuín 
tcrril oriai'.'i; 

li · l!jlranta o tnvohimf'nlo dos 
ti!IJ!tlào~ no rsta_bdrcimçnto , na H\'i5âQ 
da política padonal d,; árn, pro1,2.ida): 

Ili · assecurt a p:,rticipaçáo 
dtti\·a das rnmunidadçs locais no 
proi<"lo, administração r operação das 
unidadrs dr çonsrn·ação; 

1.Y._:_ i r, e! n I i H a L..r1)_[nJtll ~ri~ ,h· ~ 
locais , as orcanizaçôt5 pri, ada5 ª 
estabdtçcr,m t' administrar,m unidad,s 
de çonsçn·acáo dentro do •• islcma 
nuj9nnl; 

\' • aSSf'l!Utt'. nos ca'los poss1His, 
um retorno rconómico suslentáHI da.} 
unidades dt constn ação. d cstin ando 
grandt' partr dcssc·s reçunos para a 
pdministrMão da nrópria unidad, , pua 
as çomunídpd rs locais. 

VI - pçrmila o uso do 5i~1,ma de 
unidadrs d, çonsçn·acão para se 
r,tnb,lt'ç:tr totªI pror,çâo ln 5itu da~ 
pouulacõ,, d;1! prlncloai, ,·aría.1!.W 
e,tndicas stlrngçns do5 animais t 
pia rr tas dom f'5tiçad 05, t' outros 
importanlt5 rrcur5os g~nttiço) ~ihs::,Jns: 

9 
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- 
r 

r> 

r 
r 
r 
r 
r 
r 
r - 
r: 
r: 
r Arl. 6° O SN~lC será as~ 

constituído: r· 
r: 
r: 
r: 

•. 1 · _Qr ÇãO Jiu pt' rior: (' ('on St' 1 ho 
,tiaciônal do \tei,2 Ambi~ntt' 
ÇQN,;j2_1r\ com as atrihuiç2t's de avaJk-u; 
o S~l'C t' 11.tlÉ.. incluir ;1s (.lC'~ 
s;cimrall\ÇÍ§ mm t'SIJ kÍj 

(' 

r: 

II - Ór&ào Crnlral: o lnstit~ 
Brasilt'irci do l\lt'ÍO Ambit'nlt' t' dos 
Rt"_ru r SCIS N ai u r a ~___R_r_n.2,y;i\' eis 
IBAMA.., rom as funcót'S d~subsidi~Ll 
~NAJ\1.-\1 c5:ordt"nar a implat:taçãU~ 
SNllC e propor a criac;âo das t'C's 
Ít'dt'rais t' administd - las; 

. ~ 
III - Orgãos Es1aduais .s, 

Municipais rt'spgn~<i!:,'-'i~ pela cria~.[2..,S 
administr:ição dt> l'C's 911'-', tt'!ipt'Íta.dM 
as compt>lt'ncias ,0ns11turionais t' ...9..S 
~c9rdo __ rom -3. lt'&~La~t'stadual .e 
!!llJ..!l..lCIÇal. ,·1t'rem a ~'-' rntt'gr~ 
SNl 'C. 

r 

VII · o:su2urs: gu( o prouno d~ 
s;riacit0 t: a Et~tão d1u unidad~, de 
çon,çnaçâo 5tjpm feito, dt> forma 
intt>trada tom a, polHlças dr 
11dminhtrpcão da, ts:rr1u t águí15 
s;ircundpntc, r consldrraodo u 
çondlçõu t ntcn5idades sociais , 
ççonómiça, lonis; 

VIII • con5idçrç prioritariamrnlr 
H condlçõrs r nrcrs,ldadr:s da, 
~omunldadrs locais no dr,cm·9hlm,nto t 
l'daptação de mÇtodQ, t tfçniça, dt> p5o 
!,'Conômico ~us&rntávd do:, rtcur:,2, 
1uu u ra b • 

JX - 03:trE.urr gur ~Ilda árra 
w:.ottl!lda lt>Pha um plano d, maneio 
ud,quado que seja implemrntado com 
ríic;lcia; 

x...:_g?ranta h çomunídadrs 
locais tradicionais. çu ia subsisti ncia 
drptnda da utração d, rrçursos 
J!fil.Y~Js o HU~O ço111ritl.lll!2-~_r~H·.!! 
rtc;urso,. r onlu dt ,u bsistt ncia 
alltrnath·as ou a justa indtoização pelos 
rrcunos pt>rdidos, 

Art. 6Q O SNUC strá 
administrado p,los ó[Eãos ambientais 
ftdtrais, estaduais t municipais 
int,g,rantt5 do SISNAMA. na:, ~uas 
rcosprç1lvas rsfrras dr comprttncia. 

10 
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r--, 

r: 
farágraí9 ünicg. 9 in&f$iirn2 d;i~ 

l1C's t-aJaduais e muni~i12ais nç SN llÇ 
será condicionado à obst>rvancia dos 
rrittríos tstabelt>çidos nt"s(a lei, 

r> 

r: 

r: 
r Art. 7v As l'C's integqrn1es do 

fil'l1TÇ constarag de um Cadastro 
Nacional de Unidades de Conservação. 
sob responsabilidade do Órgão Central, 
organizado com a cooperação dos órgãos 
Estaduais e Municipais. guanlo à~ sua~ 
LSU'l"CIÍ\'JS l l("s. 

r: 

r: 
r- 

§ 111 O Cadastro a que se rcf e re ,2 
~ desce artigo conterá os dados 
principais de cada LTC. incluindo, entre 
outras características relevantes. 
indi,,sacã9 dC' especies ameaçadas de 
extinção, situação fundiária, recursos 
htdricos, clima e caracterísncas de solos. 

r· 

r» 

r- 

§ ;!!! O Úrg~o C('nf!,iU divulgará 
os dados princir?i§ do Cadastro. 

Arl. s~ Par a assêssorá - lo nas 
decisões relativa!'. ao SNUC, o órgão 
Cenlral dispor1 de um Conselb~ 
Nacional de Unidades de Çonscrvação, 
constuutdo por 1:! (doze> personalidades 
de reconhecido saber e experiência nos 
assuntos re lati vos à conservação da 
natureza. garantindo-se a representação 
das 5 (cinco) regiões geopoln icas 
nacionais. 

r' 

Paráern[o único. A;, uc·, 
utadupis r munldpais, para srnm 
incluídas no SNUC. deverão possuir 
caracttristicu , obicthos de man,jo 
:,u[icirnttm,nc, claros , ddinido, 
u.uc o,nnltam uma ld,otl[lçaçã11 
Jnequávoca com um• da, çat,i:orias 
dt UC's ddlnidu orHa ltt. 
ipdrpeodenlemrnte da ;un1 
dtnomlnaçio. < dcvuâo ob,dC"çrr à, 
normas ;,obrr s:~ill2-..! 
1nU10 dn uuldndt;, de con.unacii2 
ntabdu;lda, no Cauálulo v. 

Art. 36. O IBAl\.1A organizará 
um Cadastro Nacional de Unidades 
de Conservação. com a colaboração 
dos órgãos estaduais e municipais. 

§ 111 O Cadastro a que se 
refere este artigo conterá os dados 
principais de cada UC, lpdusin da:J 
Roen·a5 P?reicularu do PaJrimõnio 
ti@lural, jncluindo, dentre outras 
caractertsticas relevantes, espécies 
ameaçadas de extinção, situação 
fundiária, recursos hídricos. clima. 
solos e aspectos sócio-culturais e 
antropológicos. 

§ 211 O I BAMA e os demais 
órgãos do SISNAMA gestores do 
SNUC divulgarão e colocarão à 
disposição do publico interessado os 
dados constantes do Cadastro. 

Art. 't» Fica instituído o 
Conselho Nacional de Unidades de 
Conservação. para assessorar 9 1 BA :'ti A 
nas suas decisões relativas ao SNUC, 
constituído por 12 (doze) personalidades 
de reconhecido saber e experiência nos 
assuntos relativos à conservação da 
natureza, garantindo-se a representação 
das 5 (cinco) regiões geopo hric as 
nacionais 

11 
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ru,grafo único, Os membros do 
Conselho serão nomeados pelo ~sçrs;tárig 
do Mçio Ambiente dffl Presidend~ da 
Repuplica. mediante proposta do 
IBAMA. 

Art. 911 O Órgão Çrntral ~ 
wponsáv~I pela elaboraçào e pela 
divulgação de relação periodicamente 
revista e atualizada das espécies da flora 
e da fauna ameaçadas de extinção no 
rerruór io br asile iro. 

Parágrafo único. O ~~o Çtntral 
ince nrivará os órgãos Estaduais e 
Municipais para a elaboração de relações 
l5..m<'lhantq de r:aráter r<'gional. nas suas 
res12ect1vas áre~~. 

CAPÍTULO IV 

DAS CATEGORIAS DE UNIDADES 
DE CONSERVAÇÃO 

Art. 10. As llC's integrantes do 
SNtrc serão rrnnidas ('m tr~s grupos, 
CC>tn c ar actetrsticas distintas: 

1 · Unidades de Proteção Integral 

H · l1nídade-i de Mane ÍS! 

m 
Sustentável 

Unidades de ~torne i2 

§ 111 Nas l1nidade'\ de Pr~~ 
Integral, haverá proteção total dos 
atributos naturais que justificaram sua 
criação, c.-fetuando-se a pre.scrvacão dos 
tsossistemas ern estado natural com um 
.mmimg de alte-r;içóe~, sendo admitido 
apenas o uso indireto dos seus recursos. 
excetuando-se os casos previstos nesta 
lei. 

Parágrafo único. Os membros do 
Conselho serão nomeados pelo 
CONAMA. 

Arl. 39. O JBAMA elaborará e 
divulgará periodicamente uma relação 
revista e atualizada das espécies da 
flora e da fauna ameaçadas de 
extinção e extintas no território 
brasileiro. 

Parágrafo umco. O 18AMA 
incentivará os órgãos Estaduais e 
Municipais a tlaborarrm rd11cõr, 
nuh·alentes abrpnundo suas 
respectivas áreas. 

CAPÍTULO Ili 

DAS CATEGORiAS DE UNIDADES 
DE CONSERVAÇÃO 

Art. 811 As UC's integrantes do 
SNUC dividem·~(' ('m dois grupos. com 
características çspuífiça,: 

1 • Unidades de Proteção Integral 

II - Unidades de Uso Sustentável - 
. 

§ 111 O objC"lh·o básico da5 
Unidades dt Prot~ção ln&~gral , 
J!n;s~n·pr os atributos naturais que 
justificaram sua criação, sendo admitido 
apenas o uso indireto dos seus recursos . 
excetuando-se os casos previstos nesta 
lei. 

12 
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r: 

! 211 Nas \fnidadçs de M9n"i2 
[r:9visório, h!vs:rá. em çaráler 
traosit9rio, Dt0ltçã9 tçtal dos uribiito} 
naJµrJis. ~Jé guç haia definição diJ 
destinação por mdo de ptµdos tccnic-9- 
cienr1 f iws, tolerado 2 uso direto 
sum;nth\l dos recursos apenas pda~ 
~2munidadçs tradid5:nais pigçntes no 
ato da criação, 

r- 

r: 

r: 

i 311 N~s l'nidades de l\fan"j2 
sµ~tçntévs:11 havué vr2re~ão p~rçijl ~º~ 
atr I l:iuto~ .• na l u raís1 adm ítida j S,:< ,zlsraçãg 
dt partes dos re('urso~ disponiv_w {'ffi 

1çg,imc ds: ma11t."j9 ~11;;1~n1~v,t1, sujtitf ~~ 
li,mil?ÇÓt'5 kgais1 

§ 211 Q ob idjvo dp, l1nidadr, dr 
Uso Sustrntávd t promovtr r UHe,urar 
o uso ,uslçntáHI dos uçua2:i paturai~. 

r- 

r 
r 
,,..... 
r: 

Ali. 11. Compóç r,u o Grupo das 
Unidades de Proteção Integral as 
seguintes categorias de UC: 

Art. 911 O grupo das Unidades de 
Proteção Integral t çompo51o pelas 
seguintes categorias de UC: 

,,,- 1 • Rr-snn Biológica 

li - Estação Ecológica; 1 • Estação Ecológica; 

r: Ili • Parque Nacional, Pingue 
Estadual e Parqu!.' Natur~I Municipal; 

II # Parque ·Nacional; 

IV - Monumento Natural; UI - Monumento Natural; 

V - Ref úgio de Vida Silvestre. IV - Ref úgio de Vida Silvestre. 

~ r:),rt. l ~ A~ Rs5sn·as Riol6gisilJ 
~àR \r~·s gu(' ~r- deslinam à preserva~ã_s 
i,niegral da _!tirta s demais ~tribUl2J 
flil:IY:ra1s nelu !.'~istçntes. , SS'"'! 
i,nts;rlsrsnfii!. humr1rn ~l[Ç!i' 21! 
.w_~ifiçgç6n ambisntais, \1 sn1ol91!e1 
JilulS?, pcetuando- se as medida~ de 
recureraçào de seu;; ecossistemas 
alteradQs e o maneio das ~spécies que o 
pijam. a íim de preservf,r a diversidade 
~iç:lóg.ica. · 

r: 
í' 
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:~ CÁMARA DOS DEPUTADOS 

Art, 13. As Estações Ecológicas 
W' \TÇ',1. 9!lS -Je dptin?m a PIPs:rvuã,2 
intçgral da biçta s ~,mais Mriburns 
naturais nelas e~isrentes. t!sm assim qara 
a realização de pesquisas d\ntificasl 
"-t,Tmitida a altera5âo dC' ~IS ~1: da 
tgtahda~e de §Ua árSffl, i3lé O limite 
w~imo de 1.:oohal 

Parágrafo único. t!M Reservas 
,l!iológ,iça e Esta5ões Ecológicas a 
visitação R\!~líca só será permitida para 
!in1 ~duçath·gs S ~e aççrdo com 9 SJ11S: 
~S dimussr s:m Rçgulamento. 

Art. U. Os Parques Nacionais. 
Par9uq Estaduais e Parques Naturais 
~unic1pa1s sào ~1C's aus se dntin.A!!l.J. 
presenaçào ints~ral dç áreas naturais 
inalteradas ou pouco alteradas pela acão 
~2 hgmcm, e ~ferssc)n relevantç 
interesse d9 ponto de vista deeHf iço, 
t ul!J!t ai.,. cênico, educativo " recreai i vo, 
permitida l!I E Vl~lti!(J0 pública. 
çopdici9nada a r.,n,trikçs;s ~çcffiça~ 

Art. 10. As E~taçócs Ecológicas 
sõo c@5lituldzn por ,co,,1,1,rna) 
naturais. podfndo tnclulr, tm alguns 
casos, uossi,1cma, modHlçado.5, , tfm 
um2 oblttivo a prt,rrvpc;ilo da naturrz<1 
s: P rraUzaçõo dr Pt5Quhp, ciro1mcu . 
rigoro;5amrn1r obsrryada.,. nr,te ça,o, ª' 
normas s:stabdrçidas no art. !6 drs1a 
Ld, A ,,bilatão pública t permitida 
ucluslvamcn1s: para [ln:1 rduotlvo,. de 
uordo com q gus: u di,pp,rr rm 
Bn.ulamrnco, A, E,cacõu Ecológírns 
são árru dç dominlo 1ZúblJco, 

Parágrafo unrco. Nas E~laçôts 
Ecológicps só po~rrão srr permitidas 
nllrrpcõrs na ,:,trulura do, tco,,isltma> 
no caso dr; 

1 • medidas que visem a 
recuperação de ecossistemas modirícad2,: 

II · manejo de especres com o 
fim de preservar a diversidade biológica; 

UI - coleta · de componentes dos 
ecossistemas com finalidades científicas; 

IV · pesquisas científ icas, lli.2 
Impacto sobrr o ambiçPlf u ig maior dQ 
gut agudr causado pela 5implr, 
obsen·ação ou pela çolrta çonlrolada de 
çomp2n,ntrs dos ,ços,islema,. em uma 
área correspondente a no máximo ~ da 
extensão total da unidade e até o limite 
de 1.500 ha. 

Art. 11. Os Parques Nacionais 
:Jí!O conslilpidos pgr rçossistw1as 
paturab ,, tm mrnor r,cala. por 
u;ossbtemu modiílcado,. rm rarnl de 
&rpndç L>dua cênica. f tim çomo 
obktivo prcscn·ar a naturua r 
pr9porçionar QP.orluoidadr para a 
Jlllquisa citntííiça. a rducação 
ambirntal. o laz~r r o lurl,tno rçológiço, 
Os Pargurs Nacionais do árra, de 
doru(nJo pUbllco, 
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:. CÂMARA DOS OE.PUTAOOS r: 

(' All. 15. Os Monumentos Naturais 
~ão l'Ç's gus ~\ dqtin~m a pre~erv~r 
áreas que cont~m suios abióticos s 
cênico~ que. por sua singularidade. 
raridade, belsza, e vulnerabilidade. 
pijam '1rizteçeo e não justifiquem a 
criação de s,utrJ fillr~9ria de l,'Ç, dada a 
extenuo limitada da área ou a ausência 
de diversidade de ecossistemas. É - ~çrmitida a '\itSltacão pública, 
rnndicic,nada a restticõcs esRecifíças, 

r· 

An. 16. Os Refúgios de Vida 
Silvestre são m_gue se de§tina.l!l-.2 
™rar cC1ndkóeµara a pistência .2J! 
.l. rt,trodução de Pf'J~~is~ -!UI. 
çomu.tiidadçs da flor~ IC1HI, bem çrm~ 
~..11Jll! rqidente (lU miç.ra16ria. E 
l?ermitida a ,·isiraçã2. pübli~ 
çondiri,QDada a rt•strjsões especifi{"a~, 

r· 
r>.: Art. 17. \(.'n,;titui o Gru.cs 

l'oid.1de-s de !\lane Iº Provisôrio ~ 
cate-goria de l'C denominada Reserv~ de 
Recursos Naturais. rom a fin<llidadc 
expr~s~a no art. 101 § ~\·, desta Lçi1 

r· 

r" 

Art. 15. ir,~Nn5tituem o Grupo das 
Unidades de ~bnt'19 Sustentado as 
seguintes categorias de UC: 

1 · Reserva de Fauna: 

lJ - Área de Proteção Ambiental; ...• 
111 · Floresta Nacional, FloreslJ 

Estadt!_!.L~ Floresl~ l\tunicitp!: 

" IV - Re ser va Extrarivista. 

ê' 

Art. 12. Os Monumentos Natur ars 
aJ,ri~D!ll sttios abiôticos singulares óu slt 
uord@I btlua ctnin. cuja extensão 
limitada ou ausência de diversidade de 
ecossiste mas não j ustif icam a· criação de 
um Paraur t'!acíonal, r Hm c.2m2 
QbJrth·o prrun·ar • narurrza r 
11.roporçionar oportunidad, para a 
ucsaulsa cicnunu, • ~duçação 
ãmbltntal e o turt,mo rcoJógiço.~ 
Mo1111mrn1os Naturais ,ão árra, de 
d9mínlo oUblico., 

Art. 13. Os Refúgios de Vida 
Silvestre são constituídos p9r 
~sistema$ naturais ou rro~5íst(mas 
m.2.dl.llrn.d.2L ~ m u rp J d< r x Ir 111.i.2 
r.rduzida. rou dr lmporOocia çrltiça 
»ara a sobrc:YiYinçla ou a re12roduçâo d t 
t-:rntdn ou comunidadrs da flora t' da 
fauna local ou da_rauna míuatõria, t 
trm çomo oblrlh·o assciurpr a rüst(ncia 
tslávd dusas espu1r,. mfdianlt' 
t~cnlças ad,guªda5 dt maorjo. btm 
s;omo ª pnquha çitncmca t' p ,:duçação 
@mbitnJal. Os 'Rdútio5 de Vida 
Sih'estrr são constituídos por árras d, 
domínio público ou pri,·adq, 

Arl. H. O grupo das Unidades 
de !!li! Sustentável r compo,to pelas 
seguintes categorias de UC; 

I • Reserva Extrativista. 

li - Área de Proteção Ambiental: 

III - Floresta Nacional: 

IV - Reserva de Fauna; 
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•• CÃMARA POS OEPUTAOOS 

Art. 19. As Reservas de fauna 
são áreas naturais. que contém 
populações de animais nati vos, terrestres 
ou aquáticos, residentes ou migratórios. 
~Qn§tituindg hápitat adequado aos 
estudos técnico-cienuficos de utilização 
económica dos recursos. Iauntsticos, 

...•. , 

••• 

Art. 18. As Reservas de Fauna 
são çop3tJtulda:, por u22,1:!tcma2 
mod;rlcados ou. rm mrnor oçala, 
D@lurpis, contendo populações de 
ani mais nativos, terrestres ou 
aquáticos. residentes ou migratórios. 
adequados para o desenvolvimeuto de 
pesquisas. e estudos técnico-cieutificos 
sobre o uso econômico sustentável dos 
recursos Iaunísticos. A, Rrurv115 de 
Fauna são áreas de domínio publico. 

Paráernro úplco. Sá2 
proibld1-, a um 11madon,t1ci- e n 
nrons~lonal nas Rcurvu de fauna, 

Art. 15. A:. Reservas Extr ati · 
vistas sào çom,tituidas por rco,~i~trma~ 
.f!!!lllif.!.Ill d o,. 02~1 e Q.d o ; n e ljJJL.J.~ m ht_~ 
rcossislcma:, naeurêis ou tultlvai,0,1 São 
áreas ocupadas por populações 
tradicional mente extrativistas. cuja 
su bsistência baseia· se na coleta de 
produtos da biora 'nativa, r têm c9m9 
objetho o uso 5usttntávd do, rrcuno~ 
naturais r a çonscnração dos 
ecossistemas. As Rcurva:, E1tnthista5 
são áreas de domínio pUbllço. 

§ 111 A utilização dos recursos 
naturais das Reservas Exuarivistas 
obedecerá a planos de manejo 
previamente aprovados pelo IBAMA. 

§ 211 É vedada a e xtr açáo 
comercial não ~ustrntá,·tl de madeira e a 
exploração de recursos minerais. uçtlo 
á~ua. ,m basts :mstentávçis. nas 
Reservas Extrativistas. 
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CÃMARA DOS DEPUTADOS 

Art. 16. As Áreas de Proteção 
Ambiental • Al'A',. são cop,tltuída, por 
tcossist,ma:, m2di[içados. culth'ad95 ou. 
rm m,nor ,scala. construídos. podu1do 
umbtm Incluir uo:,:sistcma, naturai, ~. 
s:m aleuns casos. rco,sj,trmps 
dn,radado5. Sâo ~rs:a, s:m grrpl 
cxlcnsas. com um erau mpior ou mtnor 
de: ocupação humnna. dotadas de 
atributos abiôticos, bióticos, estéticos ou 
culturais~ialmrntr importantr, para 
@ qualidade dr vida r o !)çm-,star das 
popuhuôs:s resicltnlç r do rnlorno. s: lrm 
~omo ob Jcth·o disciplinar o vrousn d~ 
ocuupção, P,ucurar o u,o sustcnláHI 
slos r,cursos naturais s: prom9Hr. 
guando ncçtssário. a rrabilitaçâo do5 
uo:isistcmas ds:eradados. As ,\ PA '5 5âo 
çonst i tu idas por árus dr dom ani o 
público ou priudo, 

§ 111 As APA's podem incluir 
zonas sob proteção int"gral. 
d,nominadas zonas de ,·idp ,ilvrstre, 
atuar como zona 51.t_nmorlts:l.m.tnl!l para 
proteger outras categorias. de unidades 
de conservação ou proteger paisagens ao 
longo de estradas e rios. 

§ zv Cada APA di,pora dr pm 
~sçritório de r-tprtsentação do órgão 
rrsp9nsáHI por ,,u ~<rtndam,nlo, p<Jra 
Informar e orirular a populaç:áo local 
~obre os objeth·os da unidade t as 
riormas d<: ocupação t U5o do solo. 

Art. 17. A, Florestas Nacionais 
sáo çonstlruídas por rç9,si,1,mas 
modHlcados ou cultivados. podendo 
inçJuir «-Cossislema5 naturais ou 
~çossislrmas d«-~radados. São 3ru~ com 
cobertura florestal de espécies 
predominantemente nativas e tem como 
objetivo a produção económica 
sustentável de madeira e outros produtos 
vegetais. a proteção de recursos hídricos. 
a pesquisa cieuríf ica. r,prçialrnrnJ.L.!!r 
rn~os ds: rx.P1™~.ilr.rH~LJ.aJ 
fjorrsca1. o manejo da fauna srl ve st r e e 
a recreação em contato com a natur e za. 
A~ Florestas Nacionnh 5ão áreas dr 
d_9mínio ptibliço. 
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Art. 20. As Áreas de Proteção 
Ambiental ~Q l10íCÕ<."S do tqri!ório 
~rn~iJsiro S: ~gyas Íl11 ísdicionais. de 
çgnf iguração e dimensões vari.i\•ei\i 
~ubme11das a diversa.~ modalidades de 
manejo, poqendo compreender urna 
,tmpla uma de P?is,nens natur~is ou 
i~minatyrais. com carapemticas 
n9Uveis , dotadas de atrrbutos bióticos. 
abióricos, estéticos ou culturais ~ 
pi jam protecão para ;issegur?r 9 bem 
e~tar das populações hum~n<14 
rpgyardar (lV melhorar H roi1di~2e~ 
~c2lógiças lonis. m~nter paisagsns ç 
jJTÍ~utOS culturais relçvantes. 

Par ãg r af o unico. As APA's 
podem incluir zonas sob proteção /iStrit~. 
atuar como zona tpmpfo para proteger 
outras categorias de unidades de 
conservação ou proteger paisagens ao 
longo de estradas e rios. 

Arr. Z 1. As Florestas Nacionais. 
f~laduais S l\1!!'1icipais são áreas com 
cober I ura florestal de espécies 
predominantemente nativas. destinadas à 
produção econômica sustentável de 
madeira e outros produtos vegetais, à 
proteção de recursos '"\ hídricos. às 
pesquisas s es1udo~. ao manejo da fauna 
sjlve str e e às w,·idades recreativas em 
contato com a natureza. 

" 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS r- 
r 

r> Art. ~~. As Reservas Extrati- 
vistas são árps_ naturais. ocupadas por 
populações tradicionalmente extrati vistas 
que as utilizam como fonte de 
subsistéacia para coleta de produtos. da 
biota nativa. segundo formas tradicionais 
de 21h·idade çconómica susfentá\·e,,!,. de 
acordo com planos de utilização 
previamente estabelecidos e aprovados 
pelo IBAMA. 

r 
r 

r: 

r 

r: Paragrafo unico. 
extração comercial de 
exploração de recursos 
reservas e xtr ali vistas. 

Ê vedada 
madeira e 
minerais 

r· 
í' 

Í' 

Í' 

r 

r: 

r 
("' 

r- 

r> 

tWlll a , 1 n OfM...I •. llüUll:n 

a 
a 

nas 

Art. 15. As. Reservas Extrati 
vistas são con5tltuidp, por 
uossi,t,mas modificado,. pod,ndo 
Incluir tambtm uos,isttmas naturais 
ou cultivados, São áreas ocupadas por 
populações tradicionalmente 
extrativistas. cuja subsistência baseia · 
se na coleta de produtos da biota 
nativa, , tfm como objctho o u,o 
sustcntf!ivd dos rrcuno:s naturais , 11 
çonurvação dos rco:,sh1cmu. As 
llturvas Extrativistn :,ão pro, de 
domínio oúbUço. 

§ 111 A utilização dos recursos 
naturais das Reservas Extrativistas 
obedecerá a planos de manejo 
previamente aprovados pelo IBAMA. 

§ 211 É vedada a extração 
comercial não sustrnlávcl de madeira 
e a exploração de recursos minerais. 
r1u10 A&ua. irm· bau, suucnfp.vs:i,. 
nas Reservas Extrativistas. 

Art. 18. As Reservas de Fauna 
são constituídas por rço,si,temas 
modHlçados ou, rm menor escala, 
naturais, contendo populações de 
animais nativos, Cerre stres ou aquáticos. 
residentes ou migratórios, adequados 
para o desenvolvimento de pesquisas e 
estudos técn ico vc ie ntf í icos sobre o uso 
económico suste nt áve l dos ,~cuuoi 
(aunísticos.Jl._ Rt:u•rva, de fauna 5ão 
áreas de domínio publico. 

Pará~raro único. São proibida!§. a 
caça amadoristiça e a prori5sional nas 
Rtse.-vos d, Fauna. 

Art. 19. A dtnominação da 
ynidadr dr çonscn-ação çriada pelo 
Eslado ou orlo Munldplo fpr·:ie~M-" 
:,e conformar ao:i oh letivos d ('51 a I ti, 
acrrsccntando-s( ao nomr principal o 
adj~tivo E,tadual oy ,1uniçipal. 
rr:,pecth·amrntr, 
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r 
r: 

Arl. :!3. As UC's indufd~s no 
Gtypg ge Pr9tx5ão 1n1çgr2l I prpistas 
nsz fffJ 11 desta Lei_. serão criadas ~ 
llnião. Estados LJiqrito Feder!! e pelos 
Muníçipios em cenas de ~ domínios 
ou de dommio privado mediante 
desapropriação. 

r: 

§ l" As { T~·s das categoria~ 
Reserva de Rerursos Natur:iis, Refúgio 
de Vida Sitve st re e Arca de Proteção 
Ambiental poderão manter áreas de 
propriedade privada gçntro dst <ie}! 
perímetr9; 

r: 
r· § 211 Nos Rcf úgios de Vida 

Silvestre, a manutençâo de áreas sob 
dominio privado dependerá da 
viabilidade de compatibilização dos 
objetivos da unidade com a utilização da 
terra e dos recursos naturais do local 
pelo proprieráno: 

r: 
(' 

r: 

r: 

r 
r 
r: 
r' 

§ 3e Nâo havendo aquiescência 
do propr ietário às condições propostas 
para a coexistência do Refúgio de Vida 
Silvestre e das zonas de vida silvestre 
com o uso da propriedade) caracterizado 
o eletivo interesse público. proceder-se 
á à desapropriação. 

,· 
r: 
r: 

r 

Pacá&rnCo único. Excctuam-:ir do 
dl,posto ""'' artl&o u catuoria_, 
f!rqut r,Jaçional S' Floruta Naçi9nal, 
cu ias dtoominaçó,, ntadual t municipal 
urào. rnoutivamrnlti 

l · Paraut Estadugl e Pilrau~ 
l'.'!gtural ~luniçipal; 

li - [lorota E:,tadupl r flort:íl• 
Municipal; 

Art. 21. As UC', serão criadas 
em terras de domínio público ou 
privado mediante desapropriação. 

§ 111 Os Re I úgios de Vida 
Silvestre e as Áreas de Proteção 
Ambiental poderão ~.tr ç9nsrltuídos 
por áreas de propriedade privada. 

t 211 Nos Refúgios de Vida 
Silvestre: r n;1:; z;ona:; de vida ~ih',strr 
tslabd,çidas no inttrior das Áru5 dt 
Prot,çáo Ambirnlal, a manutençáo de 
áreas sob domínio privado dependerá 
da viabílidade de compatibilização 
dos objetivos da unidade com a 
utilizaçáo da terra e dos recursos 
naturais do local pelo proprietário: 

§ 311 Não havendo aquie s- 
cência do proprietário às condições 
propostas para a coexistência do 
Refúgio de Vida Silvestre e das zonas 
de vida silvestre com o uso da 
propriedade. uma vez caracteriza do o 
ef eti vo interesse público. proceder· 
se -á à desapropriação. 
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r Arl. 24. Nos Refúgios de Vida 
Silvestre, nas RperYas dç Reçuqos 
Naturai§, nas Arcas de Proteção 
Ambiental e nas Reservas Particulares 
do Património Natural. previstas no art, 
37 desta Lei, de acordo com os 
princípios constitucionais que regem o 
e rerclcio do direito de propriedade, o 
Poder Executivo poderá estabelecer 
normas limitando ou proibindo 
atividades que conf litem com as 
[inatidades gus: dsterminaram a criação 
dp l'C. 

r- 
r: 

r: 

r 
r: 

r 
,r- 

CAPiTLILO V 
r: 

DA CRIAÇÃO. IMPLANTAÇÃO E 
MANllTF.NÇÃO DAS UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO 
r: 

r· Art. 25. As UC's serão criadas 
mediante ato do Poder Público. 
obçdecid3s as prescrições desta Lei. 

r> 

r 

r- 

§ 111 Do ato de criação constarão 
os seus Jimites geográficos e o órgão 2!! 
entidade ou pessoa jurídica responsã vcl 
por sua administração: r· 

r 
§ 211 As propostas para a criação 

de UC's devem ser precedidas de 
estudos demons1rpti\'OS de fundamf'.'ntol 
técnico - c ientrf icos e sócio· econômicos 
que justifiquem a sua implantação: 

r 
§ 311 Serão consideradas áreas 

prioritária, para t ins de criação de uc·s. 
aquelas que contiverem ecossi9stemas 
ainda não satisfatoriamente 
repre senrados no SNUC ou em iminente 
perigo de eliminação ou degradação, ou 
ainda aquelas onde ocorrerem espécies 
ameaçadas de extinção. 

r- 

r' 

Art. 22. Nos Refúgios de Vida 
Silvestre, nas Áreas de Proteção 
Ambiental, nos Rcf úgios Particulares 
do Património Natural, previstos no 
art, 32 desta Lei, e nu zona, dr 
amortrçimçnto, de acordo com os 
princípios constitucionais que regem 
o exercício do direito de propriedade. 
o Poder Executivo poderá estabelecer 
normas limitando ou proibindo 
atividades que conflitcm com as 
finalidades des:,as prus. obun-a~ 
dl:u,0,10 nos pnrPern[Qs z, t 31 do 
artleo 23, 

CAPiTULO IV 

DA CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E 
GESTÃO DAS UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO 

Arl. 20. As UCs serão cr iadas 
mediante ato do Poder Público. ~ 
,omçntt poderão ur suprimidas og 
all,radas atravts dt kl. 

§ 111 Do alo de criação constarâo 
os seus limites geográficos, a la1J:,ura ou 
os limites da sua zona de 
amorttçimtnto. e órgão. entidade ou 
pessoa j uridica responsá vcl por sua 
administr ação; 

§ 211 As propostas para a criação 
de UC's devem ser precedidas de 
estudos lécnico-cíentHicos e sócio 
econômicos que justifiquem a sua 
implantação; 

§ 311 Serão consideradas áreas 
prioritária para a çriaçáo dt unldad,, de 
protrcão lnlural aquelas que contiver e m 
ecoasiste mas ainda não satisfatoriamente 
representados no SN UC ou cm iminente 
perigo de eliminação ou degradação, ou 
ainda aq uelas onde ocorrerem e specie s 
ameaçadas de extinção. 
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r: 
r: 
r- 

Art. 26. O IBAMA s~mctcrá ao 
CONAMA. anualmente ou 9ua,ut2 
neces~ário. uma avaliação global da 
situação da conservaçeo df naJ:!neta n2 
País, com as conclusões e sugestões 
pertinentes. 

r> 

r 
r 
r 

Art. 21. As UC's serão criadas 
em terras de domínio público ou privado 
mediante desapropriação. 

§ 1v Os Refúgios de Vida 
Silvestre e as Áreas de Proteção 
Ambiental poderão ur ron5llluíqo, por 
áreas de propriedade privada; 

§ 211 Nos Refúgios de Vida 
Silvestre r na, 1ona5 de: ,·ida ~ilvr~trc: 
u1abdtcldas ng Interior da, Aro, de 
Prol"áo d,mbl(Qlal,. a manutenção de 
áreas sob domínio privado dependerá da 
viabilidade de compatibilização dos 
objetivos da unidade com a utilização da 
terra e dos recursos naturais do local 
pelo proprietário: 

§ 311 Não havendo aquicscénc ia 
do proprietário às condições propostas 
para a coexistência do Rcf úgio de Vida 
Silvestre e das zonas de vida silvestre 
com o uso da propriedade. uma vez 
caracterizado o efetivo interesse publico, 
proceder-se· ã à desapropriação. 

Art, 2:?. Nos Rcf úgios de Vida 
Silvestre, nas Áreas de Proteção 
Am bicotai. nos Refúgios Particulares do 
Patrimônio Natural. previstos no art, 32 
desta Lei, r nas zonas dt 
amorteçimenlo, de acordo com os 
princípios constitucionais que regem o 
e xercicio do direito de propriedade. o 
Poder Executivo poderá estabelecer 
normas limitando ou proibindo 
atividades que conflitcm com as 
finalidades dtssas área,. obstnado o 
di~2os10 nos parágraíos .z, r 3' do art. 
,H gntrrior, 

Art. 34. O IBAMA submeterá 
ao CONAMA anualmente uma 
avaliação global da situação w 
unídadn dr con,rn·acão, com as 
conclusões e sugestões pertinenres. 
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r 
r: 
r- 

Art. ~7. ,:)~ ~'Ç';; ~~ lri>~U IU 
"1eg9[it5. e3ç;t5/tdl§ fS Res;rvu d~ 
Rst;MfiOS Natur1is, disporão de um plano 
de manejo, "2 gyal ~e definirá ...2 
•ºº~ã"'ÇU\2 da VÇ ç a sua uiilizacão. 

,,-. fart&rafo ünico. São vedadas, no 
interior das UC's, quaisquer alterações, 
atividades ou modalidades de utilização 
em desacordo com suas finalidades 
precípuas e com o respectivo plano de 
manejo. 

r: 

. r 

r: 

r 
r: 
r 
r- 

r- 

r- 
r 

Art. ~8. É proibida a introdução 
nas ~1E"s de espécies não integrantes dos 
ecossisre mas protegidos. 

r: 
i.J.! Excetuam· se do disposto 

neste artigo as Florestas Nacionais, 
Estaduais , Municipais, as Áreas de 
Proteção Ambiental e as Reservas 
Extrativistas. bem como os animais 
necessários à administração e atividades 
das demais UC's, de acordo com o que 
dispuser o regulamento desta J;ei. 

L211 E,i;cetuam -se ainda 5!A 
woibicão dç 9VS traia este attigo, a 
i.,ntro~uçãp ~ç animais nçs·essQrios -~ 
1dministras;ão e atividadn dU ~cmais 
~'Ç's, dç acordo S9Jtl' R que dispuser 9 
regulamenJo de§!§ Lçi1 

,,-, 

,r-- 

r: 

Art. 23. Igda, H uatdadp de 
s;opsen:uh disporão de uaa plano de 
manejo, dt[lnlndo .uu iogomrnto t 
normu uprcilicas par• ,ua utilização. 

t,.rt. 24. São "vedadas, no 
interior das UC's, quaisquer 
alterações, atividades ou modalidades 
de utilização em desacordo com suas 
finalidades precípuas e com o seu 
plano de manejo . 

Pará2raro único. o plano de 
mançlo das UC's dnrrá abranur II árra 
lil! uoldadr, a z2,na dç amorttc!mento r 
,ua áf('jl d( inrlutncja dlrtta t lndlrçta. 
Incluindo. tsprcialm,utt no ça,o das 
ynidadn dt prot(Çl!Q intrgral. rnrdida} 
guc psscr,ur,rn a Inter.ração da unida~ 
à "ida rconómls:a f ncial da, 
s;pmunidadn l'izinha~. 

Art, 2.i. São vedadas, no interior 
das UC's, quaisquer alterações. 
atividades ou modalidades de urilização 
cm desacordo com suas finalidades 
precípuas e com o seu plano de manejo. 

Art. 25. É proibida a introdução 
nas UC's de espécies não integrantes dos 
ecossistemas protegidos. 

farái.:r?[o úniç9, Excetuam· se do 
disposto oeste artigo as Florestas 
Nacionais, as Áreas de Proteção 
Ambiental e as Reservas Extrativistas. 
bem como os animais necessár ios à 
administração e atividades das demais 
UC's, de acordo com o que dispuser o 
regulamento desta Lei. 
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Art. :!9. O IBAMA. bem como os 
órgãos ambientais dos Estados e 
Municípios. articular-se-ao com a 
comunidade cientifica. no sentido de 
incentivar o desenvolvimento de projetos 
de pesquisa, visando a aumentar o 
conhecimento sobre a fauna. a flora e a 
ecologia das UC's. 

r 

§ 111 As pesquisas cientificas e 
demais atividades exercidas nas UC's 
não poderão colocar cm risco a 
sobre vi vência das populações das 
espécies nelas existentes. 

r § 211 Nas UC's sob administraçâo 
pública. a realização das pesquisas 
cientificas de que trata este artigo estará 
su JCH a à aprovação pré via e à 
fiscalização do órgão responsável pela 
administração da llC. 

r- 

r 

I""· Art , 30. Atividades supervisrona 
das de educação ambiental deverão ser 
incel\.iivadas cm todas as categorias de 
UC's. 

r: 

r 
r· 
r 

!""· 

r, 
r: 

r 

r 

Art. 26. O IBAMA, bem como os 
órgãos ambientais dos Estados e 
Municípios. articular· se -ao com a 
comunidade científica. no sentido de 
incentivar o desenvolvimento de projetos 
de pesquisa. visando a aumentar o 
conhecimento sobre a fauna. a flora e a 
ecologia das ucs. 

§ 111 As pesqu is.as cieuu! icas e: 
demais atividades exercidas. nas UC's 
não poderão colocar cm risco a 
sobrevi vência das populações das 
espécies nelas existentes. 

§ 211 Nas UC's sob administração 
pública. a realização das pesq uisas 
científicas de que trata este artigo estará 
sujeira · à aprovação prévia e à 
fiscalização do órgão responsável pela 
administração da UC. 

§ 31 o, óreãos çompetuct, 
podrrão tran,Ccrir para u lnsrlCui~õrs 
dt rzrsqui:ia nu:Jqnob, atral·c', dr 
uordo. a alri~uicio de ppro,·i!r 
puauisas çitntifka, r çrf'duciar 
pcsquíadorr, parfl lrabal barrm rm 
~ 

Art. ~7. Atividades supervisiona - 
das de educação ambiental deverão ser 
incentivadas cm todas as categor ias de 
UC's. 

Art. 28, A dirMfuLdf', lf C'~ ,rra 
P~Hssornda uor um Con,rlho Coa,ultho 
formado por rrpreuocanl(5 do podtr 
11úblico r,tadual , myolçipal , dr 
ulidadcs rtpr,s,nlativa:i da ,oçif'dad, 
f;h'il, çonrormr ;ir di5pu,,r f'm 

niu Ia roe; P to. 
Art, 29. O IBAMA podnâ 

t!J!rrgar a admini5tração da, UÇs. no 
lodo ou rm part,. atnnt:t dr s:00Hn10. 
@21 ór:tâo, ambitnCais r,tad1,1ais. a 
h!sliJulcõrs çkntíílçn, pútJllc:i!~ ou a 
<:ntidadrs prh·adas um [ln, lucr?Jho, 
com capacidade ttc:niça rrconhrçida. 
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Art, 31. Os órgãos responsãveis 
pela administração das UC's ~ 
ctrn~tituçm 9 SNl1Ç poderão receber 
recursos ou doações de quaisquer 
natureza, nacionais ou internacionais, 
com ou sem encargos, provenientes de 
organizações privadas ou públicas e de 
pessoas I ísicas que desejarem colaborar 
com a sua conservação. 

r 
r 

(' 

r: 
r 

r- 
Parágrafo unice. A administração 

dos recursos obtidos caberá ao órgão 
integ.rant~ do SN~1Ç ao qual foi Ieita a 
doação e serão utilizados exclusivamente 
na~ ativiaad~~ •• s!.s- impl~ml!'nty.~g e 
manuteuçáo das UCs. 

r: 
r 
r: 
r 
r 
r: 

Art. 3~. Dos recursos obtidos 
com a cobrança de taxas ou ingressos 
nas LIC's Ie derais. 50% (cinquenta por 
cento) serão aplicados na própria 
unidade arrecadadora e o restante 
revertido em bene í reio do conjunto de 
unidades do mesmo grupo, administradas 
pelo IBAMA. 

r- 

r: 

r CAPÍTULO VI 

r 
r 
r 
r 
r· 

DOS INCENTIVOS. ISENÇÕES E 
.. PENALIDADES • 

r: 

r- 

r> 
r: 
r 
r: 
r- 

1 

'r 
r: 

Art. 30. Os órgãos responsáveis 
pela administração das UC's poderão 
receber recursos ou doações de quaisquer 
natureza, nacionais ou internacionais, 
com ou sem encargos, provenientes de 
organizações privadas ou públicas e de 
pessoas físicas que desejarem colaborar 
com a sua conservação. 

Parágrafo único. A administração 
dos recursos obtidos caberá ao órgão ao 
qual foi feita a doação e serão utilizados 
exclusivamente na u,tjo e manutenção 
das uc·,. 

Art. 31. Dos recursos obtidos 
com a cobrança de taxas ou ingressos 
nas UC's federais. 50% (cinquenta por 
cento] serâo aplicados na própria 
unidade arrecadadora e o restante 
revertido em benefício do conjunto de 
unidades do mesmo grupo. administradas 
pelo IBAMA. 

CAPÍTULO V 

DOS INCENTIVOS. ISENÇÕES E 
PENALIDADES 

Art. 32. O proprietário de área 
que contenha Ilorestas ou outras Ior mas 
de vegetação natural, não preservadas 
nos termos desta lei. poderá gravá-la 
com perpetuidade, desde que verificada 
a existência de interesse público pelo 
órgão competente. O gravame constará 
de termo de compromisso assinado 
perante o órgão ambiental e será 
averbado à margem da inscrição no 
Registro Público de imóveis, sob o título 
de "Reserva Particular do Patrimônio 
Natural". 
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Arl. 33. As áreas de propriedade 
privada. incluídas Rpervi1s dt Re™ 
J:Ji!J\'rais cm Áreas de Proteção 
Ambiental e em Refúgios de Vida 
Silvestre, bem como àSlMslas dç 91!~ Jn)\a 
s aq. J7 dest~ Lsi. não serão 
consideradas como áreas improdutivas. 
para Iins de taxação, podendo ser 
declaradas isentas do pagamento do 
Imposto Territorial Rural, de acordo 
com regulamentação específica. 

Art. 34. A ação ou omissão das 
pessoas [Isicas ou jurídicas que resultem 
cm dano real à flora. à fauna, aos 
demais atributos naturais, bem como às 
instalações das arcas de gu~ traia pte 
~. sujeitam os infratores às 
seguintes penalidades administrativas. 
independentes ou cumuladas: 

1 · multa. cujos valores serão 
definidos em alo do Poder Executivo. 
sendo sua atualização feita pelos mesmos 
lodices aplicáveis aos tributos federais: 

II · apreensão dos produtos 
coletados e dos equipamentos 
introduzidos ou utilizados na área; 

UI - embargo das obras ou 
iniciativas não autorizadas que não 
obedeçam às pre scr içóes regulamentares: .• 

IV - cancelamento ou suspensão 
da isenção tributária de acordo com a 
exteusáo do dano. No caso de 
cance lame nto. cobrar· se· á a tributação 
devida a partir da data de isenção, com 
os acréscimos legais 

" § 111 No cometimento simultâneo 
de duas ou mais infrações serão 
aplicadas. cumulativamente, as 
penalidades a elas cominadas;v 

§ 211 A aplicação das penalidades 
previstas neste arligo não exonera o 
infrator das ccmiuaçôes civis ou penais 
cabíveis. previstas no art. 39 desta Lei. 

Art. 33. As áreas de propriedade 
privada, incluídas em Áreas de Proteção 
Ambiental e cm Refúgios de Vida 
Silvestre, bem como u Rrun·a, 
farth:ularn do Patrimônio Natural, não 
seráo consideradas como áreas 
improdutivas. 1 n çlu5ive para fins de 
taxação, podendo ser declaradas isentas 
do pagamento do Imposto Territorial 
Rural, de acordo com regulamentação 
específ ica, 

Art. 34. A ação ou . omissão das 
pessoas físicas ou jurídicas que resultem 
em dano real à flora, à fauna, aos 
demais atributos naturais, bem como às 
instalações das ~. sujeitam os 
infratores às seguintes penalidades 
administrativas. independentes ou 
cumuladas: 

l • multa, cujos valores serão 
definidos em ato do Poder Executivo, 
sendo sua atualização feita pelos mesmos 
índices aplicáveis aps tributos federais: 

U • apreensão dos produtos 
cole lados e dos equipamentos 
introduzidos ou utilizados na área; 

Ili • embargo das obras ou 
iniciativas não autorizadas que não 
obedeçam às prescrições regulamentares; 

IV • cancelamento ou suspensão 
da isenção tributária si< QU< Ira Ia o prl. 
33 dt'sla Ld. de acordo com a extensão 
do dano. No caso de cancelamento, 
cobrar -se -á a tributação devida a partir 
da data de isenção, com os acréscimos 
legais 

§ 111 No cometimento simultâneo 
de duas ou mais iof rações 
aplicadas, e umulati vamente , 
penalidades a elas cominadas; 

ser âo 
as 

§ 211 A aplicação das penalidades 
previstas oeste artigo não exonera o 
infrator das cominações civis ou penais 
cabíve is. previstas no art, 35 desta Lei. 
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r 

1 3ª No caso de dano que resulte 
na descaracterização da área preservada, 
o órgão competente poderá cancelar o 
gravame de que trata o art. 37 e, 
havendo o interesse público. a área será 
desapropriada na forma da lei. r 

r: 

§ 411 Aplicam-se, ainda. as 
penalidades pre vistas neste artigo nos 
casos de ação ou omissão dos mesmos 
agentes que resultem cm dano às UC's 
previstas P9§ arts. 11, 17 e 1§ ~OH! Lçi. 
bem como na ocorrência de 
descumprimento das not mas 
estabelecidas para essas unidades. 

r: 

r-, 

Art. 35. O IBAM,\, excepcional· 
mente, poderá permitir a captura de 
exemplares de espécies ameaçadas de 
extinção destinadas a programas de 
criaçâo em cative iro ou f armação de 
coleções cientificas. de acordo com o 
que dispuser o regulamento desta lei. 

r: 

Art. 36. Os mapas e cartas 
oficiais indicarão obrigatoriamente as 
áreas incluídas no SNUC, de acordo com 
os subsídios fornecidos pelo IBAMA. 

r- 

Art. 37. O proprietário de área 
que cnnte nha florestas ou outras. formas 
de , egel.1.ção natural. não preservadas 
nos termos desta le i, poderá gravá-la 
com perpetuidade, desde que verificada 
a existência de interesse público pelo 
órgão competente, O gravame constará 
de ter mo de compromisso assinado 
perante o órgão ambiental e será 
averbado à margem da ·"inscrição no 
Registro Público de imóveis, sob o titulo 
de "Re se r va Particular do Património 
Natural". 

r· 

§ 311 No caso de dano que resulte 
na descaracterização da área preservada. 
o órgão competente poderá cancelar o 
gravame de que trata o art. 3:: desta Lei 
e, havendo o interesse público. a área 
será desapropriada na forma da lei. 

§ 411 Aplicam. se. ainda. as 
penalidades previstas neste artigo nos 
casos de ação ou omissão dos mesmos 
agentes que resultem cm dano às UC's 
prnisl?:s nr,ra _ld. bem como na 
ocorrência de descumprimento das 
normas estabelecidas para essas unidades. 

Art. 40, O IBAMA. 
excepcional-mente, poderá permitir a 
captura de exemplares de espécies 
ameaçadas de extinção destinadas a 
programas de criação em cativeiro ou 
formação de coleções científicas. de 
acordo com o que dispuser o 
regulamento desta lei. 

Art. 38. Os mapas e cartas 
of leiais indicarão obrigatoriamente as 
áreas incluidas no SNUC, de acordo 
com os subsídios fornecidos pelo 
IBAMA. 

Art. 31. O proprietário de 
área que contenha florestas ou outras 
formas de vegetação natural. não 
preservadas nos termos desta lei, 
poderá gravá - la com perpetuidade. 
desde que verificada a existência de 
interesse público pelo órgão 
compelente. O gravame constará de 
termo de compromisso assinado 
perante o órgão ambienta! e será 
averbado à mar ge m da inscrição no 
Registro Público de imóveis. sob o 
titulo de "Reserva Particular do 
Património Natural". 
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Art. 38. As áreas naturais 
protegidas cm função de legislação 
anterior deverão ser reclassificadas, no 
todo ou em parte. dentro das 
determinações desta Lei, no prazo de 
dois anos a partir da sua vigência. 

r 

r: 
Parágrafo único. O disposto neste 

artigo também se aplica às áreas 
denominadas Florestas Protetoras e 
Reservas Florestais. não mencionadas no 
Código florestal. r: 

r 

r 

Art. 39. Sem pre juízo das 
penalidades estabelecidas nesta Lei. o 
infr ator que causar dano à fauna. à flora 
e demais recursos naturais existentes no 
interior das L'C's : ou nas zonas de 
amor tecimento. bem como descumprir as 
nor mas desta Lei c regulamentos. 
su je it a · se às penalidades constantes das 
Leis n11s 4.771. de 15 de setembro de 
1965, 5.197. de 3 de janeiro de 1967, , 
d" 31 de agosto de 1981, e Decreto -Ie i 
n11 221. de 18 de [e ve reiro de 1967, com 
as alte rações posteriores. 

r: 

r' 

r- 

r- 
r: 
r: 

r: 

Art, 41. As áreas naturais 
protegidas em função de legislação 
anterior de verão ser reclassi f icadas. 
no todo ou cm parte, dentro das 
determinações desta Lei, no prazo de 
dois anos a partir da sua vigência. 

Parâgraf o umco, O disposto 
neste artigo também se aplica às áreas 
denominadas Florestas Protetoras e 
Reservas Florestais, não mencionadas 
no Código florestal . 

Art. 35. Sem prejurzo das 
penalidades estabelecidas nesta Lei, o 
infrator que causar dano à fauna, à flora 
e demais recursos naturais existentes no 
interior das UC's ou nas zonas de 
amortecimento. bem como descumprir as 
normas desta Lei e regulamentos. 
sujeita· se às penalidades constante s das 
Leis n\ls 4.771. de 15 de setembro de 
1965, 5.197, de 3 de janeiro de 1967, , 
de 31 de agosto de 1981, e Decreto-lei 
n" 2:!1. de 28 de fevereiro de 1967, com 
as alterações posteriores. 

ÇAPfTtTLO \'I 

DAS DISPOSICÔES GERAIS E 
TRANSITÓRIAS 

Art. 36. O lBAMA organizará 
um Cadastro Nacional de Unidades de 
Conservação, com a colaboração dos 
órgãos estaduais e municipais. 

§ 111 O Cadastro a que se refere 
este artigo conterá os dados principais de 
cada UC. inclusive das Reservas 
Particulares do Patrimônio Natural. 
incluindo. dentre outras características 
relevantes, espécies ameaçadas de 
extinção, situação fundiária. recursos 
hídricos. clima. solos e aspectos sócio· 
culturais e antropológicos. 
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§ 211 O IBAMA e os demais 
órgãos do SISNAMA gestores do SNUC 
divulgarão e colocarão à disposição do 
publico interessado os dados constantes 
do Cadastro. 

Art. 37. O IBAMA submerer á ao 
CONAMA anualmente uma avaliação 
global da situação das unidades de 
conservação. com as conclusões e 
sugestões pertinentes. 

Art. 38. Os mapas e car tas 
oficiais indicarão obrigatoriamente as 
áreas incluídas no SNUC. de acordo com 
os subsídios fornecidos pelo IBAMA. 

Art. 39. O IBAMA elaborará e 
divulgará periodicamente uma relação 
revista e atualizada das espécies da flora 
e da fauna extintas e ameaçadas de 
extinção no território brasileiro. 

Paragraf o único. O lBAt\lA 
incentivará os órg âos Estaduais e 
Municipais a elaborarem relações 
equivalentes abrangendo suas respectivas 
áreas. 

Art. 40. O IBAMA. 
excepcionalmente. poderá per mirir a 
captura de exemplares de e species 
ameaçadas de extinção destinadas a 
programas de criação cm cativeiro ou 
formação de coleções científicas. de 
acordo com o que dispuser o 
regulamento desta lei. 

Art. 41. As áreas nat urais 
protegidas em r unção de legislação 
anterior deverão ser reclassificadas; no 
todo ou em parte, dentro das 
determinações desta Lei, no prazo de 
dois anos a partir da sua vigência. 

Parágrafo único. O disposto neste 
artigo também se aplica às áreas 
denominadas florestas Protetoras e 
Reservas Florestais. não mencionadas no 
Código Florestal . 
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CÁMA~A OOS DEPUTADOS 

Art. 40. O Poder Público 
regulamentará a presente Lei no que for 
considerado necessário à sua execução. 

Art , 41. Ficam revogados os ai ls. 
511 611 da Lei n" 4.771. de 15 de 
setembro de 1965: art. 511 da Lei n11 

S.197, de 3 de janeiro de 1967; Lei n11 

6.902, de 27 de abril de 1981; art. 18 da 
Lei n11 , de 31 de agosto de 1981, e 
demais disposições em contrário. 

Art. 42. Esta lei entra cm vigor 
na data da sua publicação. 
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Art, 42. O Poder Público 
regulamentará esta lei no que for 
considerado necessário à sua execução. 

Art. 43. Revogam - se os arts. 511 

611 da Lei o" 4.771, de 15 de setembro 
de 1965; are. 511 da Lei n" 5.197, de 3 de 
janeiro de 1967; Lei 011 6.902. de 27 de 
abril de 1981; art. 18 da Lei o" , de 31 
de agosto de 1981, e demais disposições 
cm contrário. 

Art, 44. Esta lei entra em vigor 
na data da sua publicação. 
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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS 
r· 
r· 

r: 
PROJETO DE LEI Ntl 2.892, DE 1992. 

r. 
r: Dispõe sobre os Objetivos Nacionais de 

Conservação da Natureza, cria o Sistema Nacional 
de Unidades de Consernção, estabelece medidas de 
preservação da diversidade biológica e dá outras 
providências. 

r: Autor: Poder Executivo 

Relator: Deputado Fábio Fcldmann 

r: 

1 • Rtl111tório 

r- 
O Poder Executivo, através da Mensagem n2 176/92, propõe a criação de um Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação - SNUC. 

r 
r· 
r 
r 
r: 
r 
r 
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O propôsito fundamental do Projeto de Lei apresentado é a instituição de dez categorias 
de unidades de conservação. com características e objetivos de manejo claramente 
dcf inidos, As categorias propostas são as seguintes: Reserva Biológica, Estação Ecológica, 
Parque Nacional, Monumento Natural, Refúgio de Vida Silvestre, Reserva de Recursos 
Naturais, Reserva de Fauna. Floresta Nacional, Área de Proteção Ambiental e Reserva 
Extra ti vista. 

As Reservas Biológicas e as Estações Ecológicas destinam -se a preservar áreas naturais de 
grande interesse cientifico, isto é, a manter estas áreas o máximo possível li vrcs de 
qualquer interferência causada pelo homem. 

Í' 
r: 
r- 

Os Parques Nacionais objetivam proteger áreas naturais de grande beleza cênica, 
normalmente as mais bel~ áreas naturais do País, com grande potencial para o 
desenvolvimento do turismo ecológico. 

r: 
r: Os Monumentos Naturais são criados para proteger atributos naturais específicos, de 

grande interesse cultural ou turistice. como cachoeiras, cavernas, montanhas, etc. 

r Os Ref úgios de Vida Silvestre protegem áreas fundamentais para a manutenção e 
reprodução de espécies da fauna residente ou mígratórias, como ninhais de pássaros, 
praias de reprodução de tartarugas, locais de alimentação e descanso de aves migratórias, 
etc. 
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• CÃMARA DOS DEPUTADOS 

As Reservas de Recursos Naturais objetivam proteger áreas naturais sobre as quais se 
dispõe de pouca informação científica, até que estudos futuros permitam a definição da 
melhor destinação a ser dada a essas ~reas. 

As Reservas de Fauna são áreas adequadas para o desenvolvimento de técnicas de manejo 
e uso sustentável, com fins econômicos, dos recursos Iaunístícos. 

As Áreas de Proteção Ambiental tem como objetivo ordenar o processo de· ocupação e o 
uso dos recursos naturais de áreas particularmente importantes, em termos ecológicos, 
para a qualidade de vida e o bem estar das populações humanas. 

As Florestas Nacionais destinam-se principalmente à exploração econômica sustentada de 
madeira e outros recursos florestais. 

As Reservas Extrativistas são criadas com o propósito de preservar formas tradicionais de 
exploração econômica sustentável dos recursos naturais, baseadas no extrativismo, 
assegurando às comunidades extrativistas os meios necessários para que possam se 
reproduzir social e economicamente. 

Além de estabelecer as caraterísticas que definem cada uma das citadas categorias de 
unidades de conservação, o projeto estabelece normas para a criação, implantação e 
manutenção das unidades de conservação. Dentre elas, cabe destacar as seguintes: 

a) as unidades de conservação serão criadas mediante ato do Poder Público, com base em 
estudos prévios demonstrando as razões técno-científicas e sócio-econômicas que 
justificam sua criação. 

b) as unidades de conservação deverão dispor todas elas, com exceção das Reservas de 
Recursos Naturais, de um plano de manejo. 

e) especial atenção deverá ser dada ao desenvolvimento, nas unidades de conservação, de 
atividades de pesquisa científica e educação ambiental. . 
d) cinquenta por cento dos recursos arrecadados por cada unidade de conservação deverá 
ser aplicado na própria unidade arrecadadora. 

O projeto estabelece também incentivos, isenções e penalidades, dentre os quais cumpre 
destacar: 

a) possibilidade de isenção do Imposto Territorial Rural para áreas de propriedade 
privada incluídas em Reservas de Recursos Naturais, Áreas de Proteção Ambiental e 
Refúgios de Vida Silvestre; 

·, 
b) possibilidade do proprietário privado de áreas naturais de gravá-las com perpetuidade, 
sob o título de Reserva Particular do Patrimônio Natural, desde que verificada a 
existência de interesse público pelo órgão competente. Essas Reservas não poderão ser 
consideradas áreas improdutivas para efeito de pagamento do ITR, podendo ser também 
isentas do pagamento do imposto. 

Na exposição de motivos que acompanha o projeto, assinada pelo Exmo. Sr. Secretário do 
Meio Ambiente José Goldemberg, assinala-se o fato de que a proposta encaminhada a 
esta Casa ~ o resultado de um criterioso trabalho de audiência de todos os setores da 
sociedade interessados no tema e foi, inclusive, aprovada pelo Conselho Nacional do 
Meio Ambiente - CONAMA, por ocasião da sua XXIV Reunião Ordinária. 
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CÃMARA DOS DEPUTADOS 

O principal argumento arrolado para justificar a criação do SNUC é o fato de que 
estamo, assistindo nos dias de boje a um alarmente processo de extinção cm massa de 
espécies vitais para o planeta. resultado. sobretudo, do desordenado processo de ocupação 
da Terra pelo homem. 

A forma mais eficiente de se reduzir o ritmo desse empobrecimento irreversível e, em 
muitas situações, a única possível, seria então o estabelecimento de uma rede de áreas 
naturais protegidas, selecionadas com base em um planejamento abrangente e 
obedecendo ~ critérios científ icos, 

É o relatório. 

li • Voto do Relator 

A natureza constitui a base física de sustentação da vida e da economia humanas. A 
natureza fornece a matéria, a energia e os serviços ecológicos de que o homem necessita 
para sua subsistência e para erigir suas civilizações. 

Porém, a capacidade da natureza de sustentar a vida dos homens, de f orneccr os recursos 
e serviços de que necessitamos, não é ilimitada. A natureza tem limites. A natureza 
impõe limites ao crescimento das sociedades humanas. Os recursos naturais não 
renováveis um dia se esgotam. Os recursos renováveis, se explorados além da sua 
capacidade de reprodução. se extinguem. A capacidade dos ecossistemas de assimilar, 
digerir e neutralizar os resíduos produzidos pelas atividades humanas também é limitada. 

Quando os limites dos ecossistemas são ignorados eles entram cm colapso. Com o colapso 
dos sistemas ecológicos. desorganizam -se os sistemas cconôm icos, degradam· se as 
condições de vida humana e diminuem as possibilidades de sobrevivência. 

É verdade que a capacidade de suporte da Biosfera é relativo, isto é, depende do estágio 
de pesenvolvimento tecnológico e do estilo de vida da sociedade. O fato, porém, é que, a 
despeito do notável desenvolvimento científico e tecnológico alcançado pela humanidade, 
e cm grande medida exatamente por causa disso, temos assistido, nas últimas décadas. a 
um processo acelerado de degradação da natureza. Ninguém duvida que os limites atuais 
têm sido cm grande medida desobedecidos. 

No intervalo de apenas 20 anos que separam a Conferência das Nações Unidas sobre o 
Ambiente Humano. realizada em Estocolmo em 1972, e a Conferência das Nações Unidas 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio-92, realizada no ano passado, os 
problemas ambientais, antes locais e regionais, assumiram proporções globais, como a 
destruição da camada de ozônio e o aquecimento do planeta. A escala do processo de 
degradação da natureza que se observa hoje significa não apenas a redução das 
possibilidades de desenvolvimento e satisfação das necessidades e aspirações das gerações 
futuras mas constitui uma ameaça à própria sobrevivência da humanidade. 

" 
É preciso. portanto, ajustar os sistemas econômicos à capacidade de sustentação da 
biosfera. O que não significa, é importante dizer, constranger o desen vol vimento social e 
econômico, mas redirecioná-lo, transformar sua base tecnológica, redesenhar os padrões 
de produção, distribuição e consumo da sociedade. 

A aventura civilizatória humana, em certo sentido, é uma tentativa do homem de 
controlar a natureza, de se impor a ela, de se colocar acima ou além das forças naturais. 

3 
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A verdade, porém, é que o homem não está na natureza, ele faz parte dela. Os ,istcmas 
ecouômicos, no fundo, não são nada mais do que subsistemas dos sistemas ecológicos. Ou 
a economia humana se ajusta aos imperativos da natureza ou não haverá futuro para a 
humanidade. O desenvolvimento só será possível se for sustentâvel e só será sustentável 
se mantiver a produtividade, a capacidade de rápida recuperação e a a variedade da 
biosfera. Em outras palavras, só haverá futuro se o desenvolvimento estiver baseado na 
conservação da natureza. 

Uma das principais estratégias para conservar a natureza, adotada mundialmente, é a 
constituição de redes de áreas naturais protegidas ou unidades de conservação. 

r: 
As unidades de conservação são áreas naturais ou semi· naturais sob regime especial de 
administração, criadas legalmente pelo Poder Público, com localização e limites. definidos. 
Em geral possuem características ecológicas ou paisagísticas especialmente importantes, 
como elevada riqueza de espécies de flora e fauna, presença de espécies raras, endêmicas 
ou ameaçadas de extinção, amostras representativas de diferentes ecossistemas, 
significativa beleza cênica, ou recursos naturais indispensáveis para o bem estar das 
comunidades humanas. 

r- 

A importância das unidades de conservação foi reconhecida pelo legislador constituinte. 
A Constituição Federal estabelece que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um 
direito de todos, essencial à sadia qualidade de vida, e que, para assegurar esse direito, 
incumbe ao Poder Público "definir, em todas as unidades da federação, espaços 
territoriais e seus 'Componentes a serem especialmente protegidos" (Art. 225, § 112, inciso 
III). 

Também a Lei nv 6.938, de 31 de agosto de 1981, que institui a Política Nacional do 
Meio Ambiente, estabelece como sendo um dos seus instrumentos, •a criação de espaços 
territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público Federal, Estadual e Municipal 
(Art. 912, inciso VI, com a nova redação dada pela Lei n11 7.804/89). 

Costuma· se dizer que a conservação da natureza te: m três ob jeti vos fundamentais: 

1. conservar os sistemas de sustentação da vida fornecidos pela natureza; 

2. conservar a diversidade da vida no planeta; 

3. assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais renováveis. 
r: 

r: 

Os sistemas de sustentação da vida são os processos ecológicos que determinam o clima, 
limpam o ar e a água, regu1fm o fluxo de água, reciclam os elementos essenciais, criam e 
regeneram o solo e mantêm o planeta adequado à vida. As atividades humanas estão 
provocando alterações radicais nesses processos através da poluição global e da destruição 
ou modificação dos ecossistemas. 

A diversidade biológica é a variedade total de classes genéticas, espécies e ecossistemas. 
As plantas e os animais ajudam a manter o equilíbrio químico da Terra e a estabilizar o 
clima; protegem bacias hidrográficas e renovam o solo. Estamos apenas começando a 
entender essas funções. Graças à diversidade biológica obtemos alimento, muitas de 
nossas matérias primas, uma grande variedade de bens e serviços. O material genético 
utilizado na agricultura, medicina e indústria vale muitos bilhões de dólares ao ano. A 
despeito de tudo isso, as atividades humanas estão causando a extinção em massa das 

r 
r 
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r: espécies. Calcula-se que um quarto de todas as espécies estarão extintas até meados do 
próximo século. r: 

r: 
r 

Os recursos renováveis são aqueles que, se forem usados de forma sustentável, renovar· 
se -ao perpetuamente. Incluem o solo, a água, produtos que retiramos cm seu estado 
natural, como madeira, castanhas de vários tipos, plantas medicinais, peixe, a carne e 
couro de animais silvestres, espécies domesticadas criadas pela agricultura, aqüicultura e 
silvicultura, e ecossistemas como campos, florestas e ambientes aquáticos. Todavia, 
grande parte da pesca, da exploração das florestas e da agricultura, do uso do solo e da 
água, se processa hoje cm bases não sustentáveis. r 

r 

As unidades de conservação contribuem de forma destacada para os três principais 
objetivos da conservação da natureza, isto é: a) protegendo, por exemplo, mananciais 
hfdricos da poluição, atenuando processos erosivos, ou fornecendo recursos· para a 
recomposição de áreas alteradas; b) conservando a diversidade biológica através da 
proteção ia~sUu de espécies da flora e da fauna, de ecossistemas e paisagens naturais, 
modificados ou cultivados pelo homem; e e) promovendo o aproveitamento perene, em 
bases científicas das espécies e dos ecossistemas; ordenando o processo de ocupação do 
ambiente valorizando economicamente os recursos naturais conhecidos e promovendo a 
descoberta, através da pesquisa científica. de outros novos; estimulando o turismo 
ecológico, gerando empregos e novas alternativas de desenvolvimento para as 
comunidades locais; educando para a importância da conservação; introduzindo novos 
métodos de uso sustentado dos recursos naturais; ou protegendo comunidades tradicionais 
de pressões econômicas desagregadoras. 

r: 

r: 
("' 

r- 

r- Para se alcançar esses diferentes ob jeti vos, e considerando a diversidade de sit uações 
ambientais, sociais e econômicas existentes no País, são necessárias dif crentes e 
complementares categorias de unidades de conservação, com características e objetivos de 
manejo específicos. 

r> 

.- 
O Pais dispõe hoje, a nível federal, de um número significativo de categorias de 
unidades de conservação. Há, entretanto. uma série de deficiências e lacunas que 
precisam ser corrigidas. Há categorias com nomes diferentes mas objetivos de manejo 
equivalentes; há outras que têm objetivos pouco claros e precisam ser redefinidas; e há 
aquelas ainda que, por motivos diversos merecem ser simplesmente extintas. Além disso, 
o que é mais importante, o País carece de algumas categorias fundamentais, que precisam 
ser urgentemente criadas. 

r- 

r 
r 

Estes são exatamente os principais objetivos do Projeto de Lei nQ 2.892/92, isto é, 
fornecer a necessária base legal para que o País possa estabelecer e administrar 
adequadamente uma rede integrada, coerente e completa de unidades de conservação. A 
criação do SNUC responde a uma reivindicação antiga da comunidade ambientalista 
brasileira e atualiza a situaçãq do País em relação às mais avançadas nações do mundo 
nesta área. 

("""' 

("' Porém, a despeito de sua inegável oportunidade, o Projeto proposto padece dos efeitos de 
uma concepção do significado e .• do papel das unidades de conservação que vem sendo 
gradativamente superada, cm função do fato de ignorar, em grande medida, as condições 
~s.~~~f~cas de países c_omo o nosso. --- · 

r 
r: Na perspectiva tradicional. criar uma unidade de conservação significa, em essência, 

cercar uma determinada área, remover ou - alguns diriam - , expulsar a população 
eventualmente residente e, a partir de então, controlar ou impedir, de forma estrita, o 
acesso e a utilização da unidade criada. A preocupação básica, quase exclusiva muitas 
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vezes, é com a preservação dos ecossistemas. A justificativa para essa intervenção do 
Poder Público é a importância científ ica e cultural dos ambientes e atributos naturais sob 
proteção, tendo cm vista os interesses nacionais e das futuras gerações. 

O problema, entretanto, é que, nesse processo, incorre-se em um equívoco fundamental , 
que é o de se ignorar a realidade social, econômica e cultural na qual estas unidades 
estão inseridas. ·-As unidades de conservação são concebidas e criadas a partir de uma 
decisão unilateral, de cima para baixo, como se fossem entidades isoladas, alheias e acima 
da dinâmica sócio-econômica loca) e regional. A visão conservacionista tradicional, no 
fundo, é incapaz de enxergar uma unidade de conservação como um fator de 
desenvolvimento local e regional, de situar a criação e gestão dessas áreas dentro de um 
processo mais amplo de planejamento da vida social e econômica das comunidades do 
entorno. Conseqüentemente, as populações locais são encaradas com desconfiança, como 
se fossem uma ameaça permanente à integridade e aos objetivos da unidade, o que, 
nessas circunstâncias, acaba sendo verdade. A sociedade local, alijada de qualquer 
possibilidade de participação e decisão, o que lhe daria condições de compreender melhor 
o significado e a importância da unidade, recebe a intervenção do Poder Público como 
um ato de violência, autoritário, injusto e ilegítimo, e assume uma atitude de resistência, 
discreta algumas vezes, ostensiva outras. 

Esta concepção tradicional do significado das unidades de conservação, desenvolveu-se 
nos países ricos do norte, particularmente nos Estados Unidos, cuja afluência permite 
que se mantenham intactas grandes áreas naturais. Lá, cm grande medida, as unidades de 
conservação, são percebidas como sendo um complemento lógico para uma vida 
estressante mas de elevado padrão, que requer relaxantes fins de semana. Nos países do 
Terceiro Mundo. para onde foi exportada essa concepção, a situação é radicalmente 
diferente. Nossos parques e reservas estão rodeados, não raro. de pobreza extrema. Essas 
áreas sobrevivem a duras penas como ilhas cm um agitado mar de pressões sociais. 

O resultado dessa situação é que a maior parte das unidades legalmente criadas no País 
só existe mesmo no papel. Os decretos de criação são verdadeiras obras de ficção 
jurídica. A grande maioria das unidades não foi sequer regularizada Iundiariamente. Os 
recursos financeiros e humanos disponíveis para a fiscalização são ridículos. É 
insignificante o número de parques e reservas objeto de um manejo efetivo. tendo em 
vista os objetivos para os quais foram criados. A grande maioria dos Planos de Manejo 
que chegaram a ser elaborados nunca foi implementada. Muitas unidades ainda não 
foram totalmente descaracterizadas apenas porque situam -se cm áreas de difícil acesso ou 
impróprias para o desenvolvimento de formas intensivas de exploração econômica. 
Mesmo que o País viesse a dispor dos recursos necessários para regularizar 
fundiariamente, cercar, equipar, fiscalizar e gerir as unidades de conservação, ainda 
assim seria muito pouco provável que se pudesse garantir a longo prazo a conservação 
dessas áreas se elas continuassem. a ser concebidas, criadas e manejadas com base na 
filosofia tradicional. 

O relatório da Comissão Mundial sobre Meio Desen volvimcnto, denominado "Nosso 
Futuro Comum", ao analisar estas questões, cita o exemplo do Quênia, que destinou 6% 
de seu território a parques e ..reservas, a fim de proteger sua vida selvagem e ganhar 
divisas com o turismo. Porém, os atuais 20 milhões de habitantes do país já estão 
pressionando tanto os parques que as terras sob proteção vem sendo gradativamente 
perdidas devido à invasão de agricultores. O mesmo se observa com relação aos parques 
da Etiópia, Uganda, Zimbábuc e de outros países. onde um número cada vez maior, 
porém mais pobre, de camponeses se vê forçado a depender de uma base de recursos 
naturais cada vez mais reduzida. O relatório conclui afirmando que "são sombrias as 

6 



• 

•• r-,. • ' ,, ' 
,,.... . 
"-r 
r: 

CÂMARA OCS DEPUTADOS 

perspectivas para os parques que nâo contribuem de modo marcante e comprovado para 
os objetivos de desenvolvimento nacional". 

r: 

Diante de situações como essas, vem se desenvolvendo uma concepção nova sobre o papel 
das unidades de conservação que procura redefinir o manejo dessas ãreas protegidas 
tendo em vista assegurar, ao mesmo tempo, a conservação da biodiversidade e a melhoria 
da qualidade de vida das populações humanas. Essa mudança de perspectiva caminha cm 
conjunto com a evolução do conceito de conservação e das estratégias de 
desea volvimento. ,,,..... 

r 

r: 

Eua ~~"'.!, c:0_11~epç~o parte do princípio de que a conservação, como_ o desenvolvimento, 
destina-se ao homem. Garantir o bem estar das gerações de hoje e de amanhã, é o 
motivo essencial · da conservação. Esta afirmação vai de encontro ao pensamento 
conservacionista tradicional que, de certo modo, tende a "absolutizar" o valor das espécies 
e dos ecossistemas. · 

/> 

A exposição de motivos que acompanha a mensagem 176/92 da Presidência da República 
propondo a criação do SNUC é reveladora da concepção de conservação que orientou a 
elaboração do projeto apresentado. Perceba-se que ali, ao se justificar a importância das 
unidades de conservaçâo. faz-se referência exclusivamente ao problema da extinção de 
espécies, da perda de biodiversidade em si. Em nenhum momento se comenta a 
importância da perda da biodiversidade para a qualidade de vida das pessoas. Muito 
menos se reflete sobre o papel das unidades de conservação no processo de 
desen volvimento. 

Em certo momeato da Exposição de Motivos se diz que • A forma mais eficiente de se 
reduzir o ritmo desse empobrecimento irreversível [da diversidade biológica] e, em 
muitas situações, a única possível, é o estabelecimento de uma rede de áreas naturais 
protegidas". 

A afirmação seria em grande medida verdadeira se se tivesse em mente as formas 
modernas de criar e manejar unidades de conservação. Não se pode dizer o mesmo, 
porJm, quando ela obedece a uma concepção tradicional. como demonstram os principais 
documentos internacionais que tratam da questão. 

r: 

O citado "Nosso Futuro Comum" afirma que "o método histórico de criar parques 
nacionais até certo ponto isolados da sociedade foi superado por uma nova abordagem de 
conservação das espécies e ecossistemas que se pode def inir como "prever e evitar". Isso 
implica acrescentar uma nova dimensão ao método já tradicional, se bem que viável e 
aecessàrio, das áreas protegidas. Os modelos de desenvolvimento precisam ser alterados 
para se tornarem compatíveis com a preservação da valiosíssima diversidade biológica do 
planeta. Alterar as estruturas econômicas e de uso da terra parece ser a melhor 
abordagem de longo prazo -para garantir a sobrevivência das espécies selvagens e de seus 
ecossistemas". Mais na frente, o relatório diz com todas as letras que "Os esforços 
nacionais no sentido de prever e: evitar as conseqüências negativas das políticas de 
desenvolvimento seriam certamente muito mais úteis à conservação das espécies do que 
todas as medidas tomadas nos=últimos 10 anos a fim de promover a criação de parques, a 
guarda de áreas florestais, o combate à caça e à pesca ilícitas e outras formas 
convencionais de preservação da vida selvagem" (grifo nosso). 

,,.... 
r· 
,,... 

r: 

Í'' 
Isto é, não quer o relatório dizer que as unidades de conservação não são importantes. 
Isso fica claro tanto no texto transcrito acima quanto cm outros pontos do documento. 
quando afirma que •É preciso que os governos reforcem e ampliem as estratégias já 
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existentes. Entre as necessidades maia urgentes estão uma administração melhor da vida 
selvagem e das áreas protegidas". Endossa também a opinião dos especialistas de que, a 
despeito do significativo aumento da extensão total das áreas protegidas cm todo o 
mundo, essa área "precisa ser no mínimo triplicada para constituir uma amostra 
representativa de todos os ecossistemas da Terra". Nessas circunstâncias, "os governos 
deveriam determinar quantas áreas protegidas ainda são necessárias", mas, e aqui se 
chama a atenção para a questão central, "tendo cm mente sobretudo de que forma tais 
áreas podem contribuir para os objetivos do desenvolvimento nacional". 

r: 

Outro documento fundamental é "Cuidando do Planeta Terra", publicação conjunta do 
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente • PNUMA, da União Internacional 
para a Conservação da Natureza • UICN e Fundo Mundial para a Natureza • WWF, que 
dA sequência e atualiza a conhecida "Estratégia Mundial para a Conservação", lançada em 
1980. Esse documento, cujo lançamento nacional, inclusive, teve lugar nesta Casa, cm 
outubro de 1991, partilha das críticas à forma tradicional de administrar as unidades de 
conservação ao afirmar que "Os sistemas nacionais de áreas protegidas devem ser regidos 
por uma clara política que assegure que estas não venham a se tornar oásis de 
diversidade cm um deserto de uniformidade, promovendo. para isso, su• lntc:gração às 
polfticas de: ~dmio;,straçiio das terras e: águas elrcuadantes" (grifo nosso). 

r: 
/" 

r: 

- Chama a atenção também para a importância fundamental do "envolvimento dos cidadãos i , 

no estabelecimento e na revisão da política nacional de áreas protegidas", da "participação 
efetiva das comunidades locais no projeto, administração e operação das áreas protegidas" 
e, ainda. de que os benefícios econômicos gerados pelas unidade de conservação 
"revertam para as comunidades locais", 

,,,,..... 

r O PNUMA e a UICN também lançaram. cm conjunto agora com o Instituto de Recursos 
Mundiais • WRI. o ano passado, a "Estratégia Global para a Biodiversidade". O 
documento inicia afirmando que "as áreas protegidas do mundo são instrumentos 
essenciais para conservar a biodiversidade •• e reconhece que, se muitas vezes não podem 
cumprir adequadamente com seu papel é porque são "subfinanciadas e dotadas de pessoal 
insuficiente", Porém, chama a atenção para o fato de que "maior financiamento e pessoal 
não é a única coisa de que necessitam. O esforço de conservação da biodiversidade deve 
ser planificado e executado "bíoregionalmente", para poder refletir a realidade ecológica 
e saciar. E mais na frente:--"Deve-se harmonizar os objetivos de manejo das áreas 
protegidas com os dos ecossistemas e comunidades humanas dos arredores". 

r: 

•Em muitas partes do mundo", continua, "a melhor maneira de se reforçar as áreas 
protegidas consiste em conjugá-Ias melhor com as necessidades sociais e econômicas 
locais". A Estratégia considera crucial "os mecanismos de aumento dos benef ícios para as 
comunidades locais, através do ecoturismo e do uso sustentá vcl de produtos florestais 
dif crentes da madeira, o estabelecimento de zonas de amortecimento cf e tivas entre as 
áreas protegidas e as comunidades circundantes. a indenização das comunidades locais 
pelos recursos perdidos e o uso de estratégias de conservação e desenvolvimento 
integradas para o estabelecimento de áreas protegidas". 

r: 
r: 

,,...., 

A participação ativa da comunidade local é outra necessidade enfatizada. Diz o 
documento que "a conservação da biodlversidade não pode dar resultado a menos que as 
comunidades recebam uma proporção justa dos benef ícios e assumam um papel mais 
destacado na gestão dos recursos bióticos, trate -se de áreas protegidas, regiões de pesca 
ou f lorestas". "As comunidades locais devem cumprir um papel básico na gestão das zonas 
silvestres e na administração em conjunto dos seus recursos naturais". E conclui 
afirmando que "essas condições não podem ser cumpridas se não se conferem atribuições 
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e se organizam as comunidades, se desenvolvem novas aptidões para a gestão dos 
recursos. se adaptam as práticas tradicionais às pressões e condições atuais e se respeitam 
as diferenças culturais e os direitos humanos básicos." 

É importante frisar que todos esses documentos foram precedidos de consultas e 
audiências públicas envolvendo centenas de especialistas e pessoas interessadas na questão 
da conservação da natureza. 

r 

Enfim, as idéias básicas propostas para a re~ef iniçâo teórica e prática Aa política de - 
~anejo das u~idade~ _d_~_ conservação podem ser assim sintetizadas: 

1. As unidades de conservação devem ser examinadas e manejadas dentro de um contexto 
de desenvolvimento regional, isto é, como parte de um processo global de ocupação 
racional do espaço natural e integradas ao movimento de desenvolvimento social e 
econômico de uma determinada região, e não como se fossem ilhas dentro desse processo. 
As unidades de conservação constituem realmente 'fatores de desenvolvimento. e o 
manejo que se fizer delas deve promover de modo efetivo o cumprimento dos objetivos 
regionais, com base na vocação dos recursos naturais. Isso inclui, necessariamente, o 
propósito de contribuir para a melhoria da qualidade de vida das populações locais e 
regionais no seu conjunto. 

r 

- 2. A despeito do fato de que a responsabilidade pelo manejo das unidades de conservação 
deve caber a um órgão público, isso não significa que o manejo deva ser f cito 
exclusivamente por este órgão. Pelei contrário, a conservação do patrimônio natural é um 
compromisso de todo o país, de toda a sociedade e de toda a população, pois, a rigor, o 
proprietário das áreas protegidas não é o órgão responsável por sua administração, mas 
todo o povo. Isto deve induzir a uma estratégia de co-participação das instituições 
públicas, das ONGs e das comunidades humanas no manejo dessas áreas. 

Estas propostas implicam modificações na forma ainda dominante de gerir as unidades de 
conservação no País, que se caracteriza por uma dinâmica "para dentro". É necessário 
caminhar em direção a uma dinâmica de gestão "para fora", que é a única forma de 
garantir. em perspectiva, a sobrevivência dessas áreas num mundo cada vez mais agitado 
por crises e pressões sociais. 

r: 
r 

Trata-se. no fundo, como afirma a "Estratégia Global para a Biodiversidade". de uma 
radical mudança de atitude: "de uma postura defensiva - a proteção da Natureza contra 
as repercussões do desenvolvimento - em direção a um trabalho ativo que procure 
satisfazer as necessidades de recursos biológicos da população e ao mesmo tempo em que 
se assegure a sustentabilidade a longo prazo da riqueza biótica da Terra". É fundamental I i 
abandonar a idéia de que a unidade de conservação constitui um meio para se restringir. ! J 

coibir, limitar a ação do homem sobre a natureza. As unidades de conservação não são ' 
criadas para proibir, elas são criadas para promover. 

,- 
{' 

Argumenta-se muitas vezes, e com razão, que a principal dificuldade para a implantação 
efetiva de unidades de conservação é a falta de vontade política. Essa vontade política, 
porém, só será alcançada ha medida em que a população for se convencendo da 
importância da conservação, o qur! só será possível se as unidades de conservação forem 
concebidas tendo em vista, de fato, a melhoria das condições de vida das comunidades 
locais, concretas, e não apenas os interesses nacionais ou as futuras gerações. O relatório 
·Nosso Futuro Comum" lembra que "os problemas atinentes às espécies tendem, de um 
modo geral, a ser considerados mais cm termos científicos e conservaciouistas do que 
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uma questão econômica e de recursos. Sendo assim, a questão carece de suporte polUico~ 
(grifo nosso). 

A necessária vontade política só será alcançada se as comunidades interessadas forem 
chamadas a participar do p_l_~_~e jamcnto e gestão das unidades de conservação. Hoje cm 
dia, a população local, as lideranças políticas e empresariais, e mesmo as organizações 
não-governamentais são percebidas pelos administradores das unidades de conservação 
como um problema que precisa ser neutralizado, contornado ou eliminado, quando. na 
realidade, é a partir da experiência, da criatividade e da vontade dessas pessoas e grupos 
que poderão surgir as melhores soluções, dentre as alternativas possíveis, para a gestão 
dessas áreas. 

Não se pode esquecer que as decisões sobre a utilização dos recursos naturais, embora 
devam ser informadas tecnicamente, envolvem opções e escolhas que, afinal de contas, 
são sempre políticas, e não podem, portanto ficar exclusivamente nas mãos dos técnicos. 
As decisões sobre a forma de gerir o meio ambiente é um direito e uma responsabilidade 
de toda a sociedade. Não é demais aqui repetir a Constituição Federal, quando diz que "o 
meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de todos e um bem de uso 
comum do povo. impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e: futuras gerações" (Art. 225). É essencial superar o 
preconceito de que só o especialista, só o técnico dos órgãos públicos, possui a motivação 
e os conhecimentos necessários para gerir uma unidade de conservação. O restante da 
população, ou é incompetente, ou é motivada por interesses escusos, ou ambas as coisas. 
O fato é que, sem o respaldo da população, da consciência pública, nenhuma política de 
conservação baseada na implantação de áreas protegidas terá êxito. 

É justo dizer que o Projeto de Lei n11 2.891/92 incorpora cm certa medida alguns dos 
avanços que se vem observando no País no que se refere ao papel das unidades de 
conservação. O primeiro documento oficial a propor a criação de um Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação foi o Plano do Sistema de Unidades de Conservação do Brasil, 
elaborado pelo antigo IBDF, em 1979. Na sua segunda versão, publicada cm 1982, as 
unidades de conservação então propostas eram organizadas em três grupos: a) Categorias 
de Importáncia Nacional; b) Categorias de Manejo Complementares; e e) Categorias de 
Manejo Adicionais. A simples denominação dos grupos é suficiente para demonstrar a 
perspectiva hierárquica que orientava a concepção do sistema proposto. O texto dizia que 
as Categorias de Importância Nacional. que incluíam os Parques Nacionais, Reservas 
Biológicas. Monumentos Naturais e Refúgios de Vida Silvestre eram "consideradas 
aobru, fundamentais para a conservação da natureza cm qualquer país" (grifo nosso). Já 
as Categorias de Manejo Adicionais, isto é, as Florestas Nacionais, as Reservas de Fauna 
e outras não eram "unidades de conservação na total concepção do termo", mas podiam 
"contribuir para o sistema". 

S6 faz sentido dizer que as ~idades como os Parques Nacionais ou as Reservas 
Biológicas são mais importantes quando se ignora a necessária relação entre a conservação 
das espécies e ecossistemas e as condições de vida das pessoas, isto é, que a conservação 
s6 é possível com o desenvolvimento, tanto quanto o desenvolvimento só é possível com a 
conservação. Quando se considera o homem como o centro e o objetivo da conservação 
não existem categorias mais ou menos importantes. Todas contribuem • daí a idéia de 
•sistema" de Unidades de Conservação - para que, no conjunto, se promova, em bases 
permanentes, a melhoria da qualidade de vida humana. 
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Outro avanço significativo ~ a inclusão no SNUC das Áreas de Proteção Ambiental e, 
especialmente, das Reservas Extrativistas. Ambas as categorias não estavam previstas no 
Plano do Sistema Nacional de Unidades de Conservação acima referido. 

As !LP AS, numa definição bem sintética, são áreas naturais sob ocupação ou exploração 
humana onde se procura harmonizar o desenvolvimento dessas atividades com a 
conservação de recursos ambientais essenciais para a manutenção do equilíbrio ambiental 
e da qualidade de vida das pessoas. 

As Reservas Extrativistas, por sua vez, constituem um tipo radicalmente novo de unidade - · 
de conservaç_j.o. A preocupação aqui não é apenas com a Conservação da natureza, DO seu 
sentido restrito, mas de uma forma de relação com o meio natural, de uso ecoaômico 
sustentado da floresta ou de outros ambientes. A Reserva Extrativista sintetiza todo o 
avanço observado na conceituação do que é conservação e do papel das áreas protegidas. 
É uma categoria que nunca tinha sido pensada antes pelos conservacioaistas mais antigos 
e dificilmente seria, porque obedece a uma filosofia fundamentalmente dif crente. A 
proposta das Reservas Extrativistas nasceu da luta dos seringueiros na Amazônia contra a 
derrubada da floresta - da qual obtêm todos os recursos necessários à sua subsistência - • 
e não na mente dos técnicos e especialistas. A criação dessas. áreas atende a uma 
reivindicação da própria comunidade que é, por sua vez, a principal responsável por sua 
manutenção. 

O conservacionismo tradicional resiste em aceitar a inclusão tanto da APA quanto da 
Reserva Extrativista no SNUC. A APA porque seria apenas um instrumento de 
ordenamento do uso do solo, e a Reserva Extrativista porque seria apenas uma forma de 
se fazer reforma agrária. Nem uma nem' outra seriam unidades de conservação. 

Evidentemente, mais importante, como sinal das mudanças cm curso no País nessa área, 
do que a inclusão da APA e da Reserva Extrativista no SNUC é a própria existência 
dessas categorias. 

Mesmo no âmbito das categorias tradicionais, como os Parques Nacionais, muita coisa 
esti mudando. É crescente a preocupação, especialmente entre os técnicos e 
administradores cm contato direto com a realidade das unidades de conservação, de se 
transformar as comunidades vizinhas em aliadas, buscando formas de compensação 
econômica e alternativas viáveis de subsistência. Também observa-se as primeiras 
tentativas de cogestão das unidades de conservação. Multiplicam-se as iniciativas de 
entidades não-governamentais, proprietários privados e grupos empresariais na criação e 
manutenção de áreas protegidas. 

É fundamental, portanto, que a lei que cria o SNUC funcione como uma alavanca para 
esse processo e não como um empecilho. A lei precisa ser suf icientcmente flexível e, ao 
mesmo tempo, dara nos se-as objetivos, para poder acompanhar e promover as mudanças 
em curso. 

Considerando os motivos acima apresentados, estamos apresentando um substitutivo ao 
projeto em discussão. As princ"ipais modificações propostas são as seguintes: 

1. Convém acrescentar, no art. 111, aos dispositivos constitucionais que fundamentam a lei 
proposta, os que se seguem: 

a) Art. 3 °, inciso li: 

"Art. 3ª Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil; 
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······ ~ ······. ······ . 
II • garantir o desenvolvimento nacional;" 

É importante incluir esse dispositivo porque chama a atenção para o fato de que a 
conservação da natureza, assim como as unidades de conservação, constituem, de fato, 
um fator de desenvolvimento. As leis, inegavelmente, têm também um papel educativo. 
Em assim sendo, desde o primeiro artigo do projeto procura-se afastar a idéia negativa 
de que conservar significa manter intocado, proibir o acesso aos recursos naturais e o seu 
uso. mostrando que, ao contrário, a conservação é fundamental para o desen volvimento, 
isto é, a melhoria das condições de vida da população. 

b) Inciso XXIV do art. 511: 

·Art. SR •••••••••••••.•••.•••••••••••••••••••..•..••••••••• 

XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou 
utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização cm 
dinheiro ( ... );• 

Este é o dispositivo constitucional que sustenta legalmente o processo de desapropriação 
por utilidade pública ou interesse social. A criação das unidades de conservação cm 
terras privadas exige, com exceção dos casos previstos no projeto de lei, a 
desapropriação. 

e) Art. 23, incisos III, VI e VII, que dizem o seguinte: 

·Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Mwucípi~ 

ID · proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e 
cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; 

VI • proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 

d) Art. 24, incisos VII e VIII, que dizem o seguinte: 

"Art. 24. Compete à União; aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente 
sobre: 

Vil - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico; 

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de 
valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagtstico;" 

2. O art, 2" ~ destinado à conceituação de alguns termos chaves em geral desconhecidos 
ou mal compreendidos. Algumas dessas conceituações merecem ser revistas . 
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a. "Conservação da natureza" é definido como "o uso sustentável dos recursos naturais, 
sem colocar cm risco a manutenção dos ecossistemas existentes, garantindo-se a 
permanência da diversidade biológica". 

A conservação da natureza não ~ o uso sustentável em si, mas o conjunto das medidas e 
ações cujo propósito é promover o uso sustentável dos recursos naturais. 

Redação proposta: "Conservação da natureza: o conjunto das ações e medidas com o 
propósito de assegurar o uso sustentável dos recursos naturais, sem colocar em risco a 
manutenção dos ecossistemas e garantindo-se a permanência da diversidade biológica." 

b. "Preservação" ~ definida como "as práticas de conservação da natureza que assegurem a 
proteção integral dos atributos naturais" 

Ora, "proteção integral", neste caso, é um sinônimo de "preservação". O especialista sabe 
o que se quer dizer aqui com a expressão, mas o leitor comum não, e a principal 
finalidade dessas definições, tendo em vista a correta interpretação da lei, é esclarecer o 
nio especialista. É necessário, portanto, dizer realmente o que significa preservação. 

Redação proposta: "Preservação: as práticas de conservação da natureza com o propósito 
de proteger os ecossistemas de qualquer alteração causada por interferência humana." 

Convém também dar uma definição própria para "proteção integral". Embora o termo 
possa servir como sinônimo de "preservação", ele assume, no projeto, um sentido mais 
fle.r.hcl, ao ser utilizado para nomear o grupo das "Unidades de Proteção Integrar. A 
redação seria então a seguinte: "Proteção integral: manutenção dos ecossistemas livres de 
alterações causadas por interf erência humana, admitido apenas o uso indireto dos seus 
atributos naturais". 

e. "Manejo" é definido como: "a aplicação de conhecimentos científicos e técnicos, 
risando atingir os objetivos de preservação e conservação da natureza". 

A c!efinição não dá uma idéia precisa do que vem a ser manejo. É necessário fazer uma 
referência explicita à intervenção do homem sobre a natureza. 

Não convém, também, falar em "objetivos de preservação e conservação da natureza", 
como se fossem duas coisas distintas. A preservação, como fica claro pela dcf inição dada 
à palavra no próprio projeto, é uma prática de conservação, faz parte do conjunto de 
práticas que constituem a conservação ou, dito de outro modo, a conservação inclui a 
preservação. É melhor não fazer referência a esta última. 

Redação proposta: "Manejo: o ato de intervir sobre o meio natural, com base cm 
conhecimentos científicos '"'f técnicos, com o propósito de promover e garantir a 
conservação da natureza". 

d. "Zona Tampão" é definida como: "porção territorial ou aquática adjacente a uma 
unidade de conservação, definida pelo poder público, submetida a restrições de uso, com 
o propósito de reduzir impactos decorrentes da ação humana nas áreas vizinhas." 

Antes de mais nada, seria prudente substituir o termo "tampão" por "amortecimento". A 
despeito do fato de estar sendo definido na lei, zona tampão é um termo por demais 
técnico que dificilmente será entendido pelo leigo, embora seja de uso corrente entre os 
especialistas. 
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U • palavra amortecimento ~ de apreensão muito mais fácil e imediata. e pode ser 
encontrada sem dificuldade em qualquer dicionário. Amortecer significa diminuir de 
intensidade; tornar menos ativo ou menos violento; eliminar grande parte da força ou do 
impulso; assimilar; neutralizar. O termo, portanto, expressa com precisão a função da 
zona em questão. 

Ainda: é melhor contrapor ao termo "aquática" a palavra "terrestre", ao invés de 
"territorial", Territorial não se aplica exclusivamente à terra firme, pode se ref erir 
também a uma porção aquática. É melhor também "faixa ao redor" do que "porçâo 
adjacente", porque da uma idéia mais precisa do que é uma zona tampão. 

r 
Redação proposta: "Zona de amortecimento: faixa de proteção, terrestre ou aquática, ao 
redor de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a 
normas e restrições específicas". 

3. Além dos termos incluídos no projeto original. convém acrescentar alguns outros, 
igualmente importantes. 

Ao conceituar cada uma das categorias de unidades de conservação. ao indicar as 
características que permitem distinguir cada uma delas, o projeto usa expressões 
relativamente ambíguas. como: "áreas naturais", "áreas semi-naturais", "áreas naturais 
inalteradas pela ação humana", "áreas naturais pouco alteradas pela ação humana". 

O projeto melhoraria em: qualidade se utilizássemos uma terminologia capaz de precisar 
melhor os dif crentes graus de conservação ou alteração do ambiente natural. 

Com essa intenção, estamos propondo a utilização dos seguintes termos, que seriam 
apropriadamente incluídos na lista das definições que constam do art, 2~: 

"Ecossistema natural: ecossistema onde, desde a Revolução Industrial (1750), o impacto 
do homem não foi maior do que o de qualquer outra espécie nativa, e não af ctou sua 
estrutura. A mudança climática causada pelo homem está excluída da definição, porque 
afetará todos os ecossistemas, eliminando os ecossistemas naturais como definidos aqui/ .• 

r": 

r: "Ecossistema modificado: ecossistema onde o impacto humano é maior do que o de 
qualquer outra espécie. cujos componentes estruturais são utilizados pelo homem para 
atender às suas necessidades de produtos naturais, mas que não são cultivados. Incluí, por 
exemplo, florestas naturalmente regenerativas donde se extrai madeira ou outros produtos 
naturais, ou pastagens naturalmente regenerativas usadas para criação;" 

r-· 

"Ecossistema cultivado: ecossistema onde o impacto humano é maior do que o de 
qualquer outra espécie, e cuja maioria dos componentes estruturais é cultivada, isto é, a 
estrutura do ecossistema é cqastruída e mantida pela ação do homem, sem a qual ela nâo 
se perpetua. Inclui, por exemplo, pastos formados artificialmente, plantações agrícolas, 
plantios de árvores ou lagos construídos para aquicuitura". 

"Ecossistema construído: ecossistema dominado por edificações, estradas, r errovias, 
barragens e outras construções antrõpicas, • 

.- "Ecossistema degradado: ecossistema cuja diversidade, produtividade e condição para 
habitação foram enormemente reduzidas. A degradação dos ecossistemas terrestres é 
caracterizada por perda de vegetação e de solo; e a dos ecossistemas aquáticos é 
freqüentemente caracterizada por águas poluídas que podem ser toleradas por poucas 
espécies." 

14 

Gaa.1,~·-~ 



• ,,...., ... 
CÃMARA DOS DEPUTADOS 

Com a introdução desses termos, ~ conveniente definir também o que significa 
exatamente componentes estruturais. A dcf inição seria a seguinte: 

"Componentes estruturais: os elementos que constituem um ecossistema, como o solo, as 
plantas, os animais, os elementos minerais, e outros." 

Outros termos importantes que merecem ser também definidos são os seguintes: 

"Recuperação: restituição de um ecossistema ou de uma população degradada o mais 
próximo possível da sua condição original." 

"Reabilitação: restituição um ecossistema ou de uma população degradada a uma condição 
não-degradada, que pode ser diferente de sua condição original." 

"Uso indireto: refere-se a atividades que fazem uso da natureza sem no entanto causar 
uma alteração significativa dos atributos naturais, como pesquisas científicas baseadas em 
observações e outros métodos não destrutivos ou visitação pública controlada com 
propósitos educativos e de lazer." 

"Uso sustentável: uso de recursos naturais renováveis em quantidades ou com uma 
intensidade compatível com sua capacidade de renovação." 

Plano de Manejo: Documento definindo os critérios, as normas e as diretrizes básicas 
para a gestão das unidades de conservação, tendo cm vista seus objetivos e características 
especificas. O Plano de Manejo é elaborado a partir, dentre outras, das informações 
geradas pelo zoneamento da unidade. 

Zoneamento: processo de agrupamento de áreas em conjuntos homogêneos, cm termos de 
características abióticas, bióticas e sócio-econômicas básicas, de modo a facilitar a análise 
integrada da paisagem e a determinação do uso mais adequado para cada. unidade de 
terra. 

4. Q capítulo II trata dos "Objetivos Nacionais de Conservação da Natureza". Não 
convém, porém, chamar aqueles objetivos de nacionais. Na verdade, os objetivos 
relacionados são os que se busca alcançar através das unidades de conservação 
implantadas no País. Nem todos os objetivos de um país em termos de conservação da 
natureza podem ser alcançados através de unidades de conservação. Uma lista de 
objetivos nacionais seria sem dúvida mais ampla do que aquela proposta. 

Além disso, o assunto do Projeto de Lei nll 2.892/92 são as unidades de conservação. 
Nesse contexto, um artigo relacionando objetivos de conservação só se justifica na 
medida em que ajuda a explicar e estabelecer o significado e o papel dessas unidades. É 
um equívoco, portanto, transformar os objetivos do Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação cm objetivos na~ionaís de conservação da natureza. 

A proposta de se incluir um capítulo sobre objetivos nacionais de conservação inspira -se 
cm documentos como o citado •Plano do Sistema de Unidades de Conservação do Brasil" 
e outros de organismos internacionais. Porém, naquele Plano está escrito que "os objetivos 
nacionais de conser vaçâo da natureza que um sistema de unidades de conaen•çio deveria 
atlnglr são: ••. ." (grifo nosso), isto é, fica claro que aqueles objetivos nacionais são 
objetivos do sistema de unidades de conservação. 

Por esse motivo estamos propondo a eliminação do capítulo II e o deslocamento do art. 
311 para logo depois do art. 4ª, que cria o SNUC. Mais adiante estamos apresentando a 
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redação proposta para o art 3°. Antes, porém, é necessário discutir alguns dos itens 
relacionados como objetivos de conservação da natureza: 

'r 

a. O inciso IV fala em "incentivar o uso sustentável dos recursos naturais". O propósito 
das. unidades de conservação vai muito além disto. O seu papel é de efetivamente 
promover e assegurar o uso sustentável, e não apenas incentivar. O uso da palavra 
incentivar ~ um reflexo da visão tradicional da conservação da natureza, retrata a falsa 
dicotomia entre proteger a natureza e usá-la de forma sustentada, valoriza as unidades de 
proteção integral cm detrimento daquelas de uso sustentado, revela a dificuldade de se 
perceber as unidades de conservação como parte integrante do processo de 
desen volvimento. 

r 
r: 

b. Na redação do inciso V observa-se o mesmo problema. Fala-se ali cm "estimular o 
desenvolvimento regional integrado, com base nas práticas de conservação." Não se trata 
5implcsmcnte de "estimular •• mas de efetivamente promover, fazer parte, criar condições 
para um desenvolvimento integrado. 

e. O inciso VI fala cm "manejar os recursos da flora e da fauna". Manejar recursos não ~ 
objetivo de conservação da natureza, mas um meio, um instrumento para se alcançar 
esses objetivos. Propõe-se a exclusão do inciso VI, com a conseqüente renumeração dos 
demais. 

d. O inciso X fala em "inceutivar atividades de pesquisa científica, estudos e 
monitoramento ambiental, em todas as suas formas". O texto sublinhado é desnecessário. 

r 

r> 

e. O inciso XII diz: "preservar áreas naturais até que estudos futuros indiquem sua 
adequada destinação". Este objetivo refere-se especificamente a categoria de unidade de 
conservação proposta denominada Reserva de Recursos Naturais que, entretanto, no 
DO!.SO entender, deve ser excluída do Projeto. Estamos portanto propondo a supressão 
desse inciso. 

f. Estamos propondo a introdução de um objetivo específico sobre recuperação e 
rea.bilitação de populações e ecossistemas degradados. 

r g. Um objetivo importante, que merece ser destacado, tornado explícito, é o de valorizar 
econômica e socialmente os recursos biológicos. Aumentar o valor imediato da 
biodiversidade para as comunidades é essencial para se conseguir sua conservação efetiva. 

r· 

h. Refletindo a visão tradicional da conservação da natureza, em nenhum momento se 
fala de um objetivo essencial das unidades de conservação, especialmente das Reservas 
Extrativistas, que é proteger a cultura e os meios de subsistência das comunidades 
tradicionais. 

'\ 
Enfim, a redação proposta (no que se refere apenas às modificações introduzidas), já 
com o número do art. corrigido, é a seguinte: 

•Art. 411 O SNUC tem os seguintes objetivos: 

.................................................................... 
IV - promover e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais; 
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V • promover o desenvolvimento regional integrado, com base nas práticas de 
conservação; 

r: IX - recuperar ou reabilitar ecossistemas ou populações degradadas; 

r X • proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa cientifica, estudos e 
monitoramento ambiental; 

XI - valorizar econômica e socialmente a biodiversidade; 

XIII - proteger a cultura, as fontes de subsistência e os locais de moradia das populações 
tradicionais, promovendo-as socialmente. 

r 

S. O art. 4R diz que ~É criado o Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC, 
constituído pelo conjunto de Unidades de Conservação - UC's, de acordo com o 
estabelecido nesta lei'. 

r: 
É conveniente especificar, desde já, inclusive para melhorar a redação da lei, que o 
SNUC será constituído pelas unidades de conservação criadas pela União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios. 

Redação proposta: "Art, 312 É criado o Sistema Nacional de Unidades de Conservação • 
SNUC. constituído pelo conjunto das Unidades de Conservação - UC's, federais, 
estaduais e municipais" 

(' 6. É importante que a lei que cria o SNUC estabeleça claramente alguns princípios que 
devem orientar a criação e a administração das unidades de conservação, inclusive 

, porque a lei, além de estabelecer normas de conduta tem também um papel claramente 
educativo. Estamos nos referindo especificamente a necessidade de que o SNUC seja 
orientado por uma política que assegure a participação efetiva do cidadão e da 
comunidade local na concepção e gestão das unidades de conservação, da integração das 
unidades à realidade social e econômica local, e da justa repartição com a comunidade 
local dos benefícios econômicos auferidos pelas áreas protegidas. 

Para isso estamos propondo a inclusão de um novo artigo no Projeto, com a seguinte 
redação: 

• Art. 512 O SNUC será regido por uma política que: 
"\ 

I - assegure que as unidades de conservação salvaguardem a maior diversidade possível 
de ecossistemas naturais e de espécies existentes no território nacional e nas águas 
territoriais; 

li - garanta o envolvimento dos cidadãos no estabelecimento e na revisão da política 
nacional de ãreas protegidas; 

r: 
r: 

III • assegure a participação efetiva das comunidades locais no projeto, administração e 
operação das unidades de conservação; 

r 
r: 

r 
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IV • incentive as comunidades locais e as organizações privadas a estabelecerem e 
administrarem unidades de conservação dentro do sistema nacional; 

V - assegure, nos casos possíveis, um retorno econômico sustentável das unidades de 
conservação, destinando grande parte desses recursos para a administração da própria 
unidade e para as comunidades locais. 

VI • permita o uso do sistema de unidades de conservação para se estabelecer total 
proteção ln sltu das populações das principais variantes genéticas selvagens doa animais e 
plantas domesticados, e outros importantes recursos genéticos silvestres; 

Vil - assegure que o processo de criação e a gestão das unidades de conservação sejam 
f cites de forma integrada às políticas de administração das terras e águas circundantes e 
considerando as condições e necessidades s_ociais e econômicas locais; 

VIII • considere prioritariamente as condições e necessidades das comunidades locais no 
desenvolvimento e adaptação de métodos e técnicas de uso econômico sustentável dos 
recursos naturais; 

IX - assegure que cada área protegida tenha um plano de manejo adequado que seja 
implementado com ef icácia; 

X • garanta às comunidades locais tradicionais, cuja subsistência dependa da extração de 
recursos naturais o acesso controlado a esses recursos, fontes de subsistência alternativas 
ou a justa indenização pelos recursos perdidos". 

7 .. O art. 511 diz o seguinte: "O SNUC deverá ser constituído de forma a incluir 
comunidades bióticas geneticamente sustentá veis, abrangendo a maior diversidade 
possível de ecossistemas naturais existentes no território brasileiro e nas águas territoriais. 
dando-se prioridade àqueles que se encontrarem mais ameaçados de degradação oc 
eliminação. • A primeira parle do artigo foi absorvida pelo novo artigo proposto acima. A 
parte final é repetida no § 311 do nrt. 25, onde se lê o seguinte: "Serão consideradas áreas 
(KÍoritárias, para fins de criação de UC's. aquelas que contiverem ecossistemas ainda não 
satisf atoriamentc representados no SNUC ou em iminente perigo de eliminação ou 
degradação, ou ainda aquelas onde ocorrerem espécies ameaçadas de extinção". Estamos 
propondo, portanto, a supressão do art , 5<J. 

8. O art. 4v, já citado, diz que o SNUC será "consutuídc pelo conjunto das Unidades de 
Conservação .. ."; o art. 6g diz que "O SNUC será assim constituído: ... ", e relaciona os 
órgãos integrantes do SISNAMA. 

Parece· nos melhor estabelecer que o SNUC será constituído pelas unidades de 
conservação e administrado pelos órgãos integrantes do SISNAMA, 

Não nos parece igualmente necessário reproduzir no presente projeto a estrutura do 
SISNAMA, indicando as competências de cada órgão no que se refere ao SNUC. A 
legislação vigente, ao dcfinit estas competências em relação à política ambiental cm geral 
indica já claramente o que se precisa saber em relação ao SNUC cm particular. 

Redação proposta: "Art. 5<1 O SNUC será administrado pelos órgãos ambientais federais. 
estaduais e municipais integrantes dos SISNAMA, nas suas respectivas esferas de 
competência." 
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9. O par,grafo único do art. 61l diz que "o ingresso das uc·s estaduais e municipais no 
SNUC ser, condicionado à observância dos critérios estabelecidos nesta lei", 

Pergunta-se: que critérios? Em nenhum lugar do projeto se especifica claramente quais 
os critérios que condicionam a inclusão no SNUC das unidades de conservação Estaduais 
e Municipais. É de se supor que. tendo em vista que o objetivo básico do projeto é 
estabelecer um conjunto sintético, sem redundâncias, de categorias de unidades de 
conservação, onde cada uma delas tenha objetivos de manejo claramente definidos, esse 
deva ser o principal critério de avaliação. 

É provável que a intenção original fosse também só incluir no SNUC aquelas unidades 
de conservação Estaduais e Municipais cuja denominação fosse a mesma adotada para as 
unidades federais. Não nos parece, entretanto, que esta seja uma conduta conveniente. 
Tentar obrigar os Estados e Municípios a adotarem a terminologia federal será com 
certeza interpretada como uma interferência indevida da União. Cada Estado e 
Município enfrenta situações específicas e possui uma cultura própria, partilhada 
inclusi ve por seus quadros técnicos, muitos deles altamente qualificados, e é portanto 
natural que se animem a estabelecer sistemas próprios de unidades de conservação. A 
diferença de terminologia não deve impedir a inclusão no SNU.C de unidades Estaduais e 
Municipais, desde que estas obedeçam a uma condição fundamental, que é a de 
possuírem características e objetivos de manejo inequívocos, que permitam sua 
identificação imediata com uma das categorias dos sistema federal. 

A propósito, assim se procede no âmbito das entidades internacionais, como é o caso da 
União Internacional para a Conservação da Natureza · UICN, quando se preparam 
relações das unidades de conservação dos países de todo o mundo. As naturais dif crenças 
de terminologia, embora constituam um complicador, náo representam um obstáculo à 
elaboração destas relações, e nem poderia ser dif crente. 

Propomos então a seguinte redação para o parágrafo: "Parágrafo único. As UC's estaduais 
e municipais, para serem incluídas no SNUC, deverão possuir características e objetivos 
de manejo suficientemente claros e definidos que permitam uma identificação 
inequívoca com uma das categorias de UC's definidas nesta lei, independentemente da 
sua denominação, e deverão obedecer às normas sobre criação, implantação e manutenção 
das unidades de conservação estabelecidas no Capítulo V: 

Propomos também o deslocamento deste parágrafo único para o novo art. 311• 

10. No art. 7Q é dito que o IBAMA organizará um Cadastro das unidades de conservação 
integrantes do SNUC. O § 111 indica os principais dados sobre cada unidade que deverão 
incluídos no Cadastro. Não se faz referência a características sôcio-econômicas e 
antropológicas. Propomos que estes dados também devam obrigatoriamente constar do 
Cadastro. '"'I 

Propomos também que as Reservas Particulares do Patrimônio Natural. referidas no art. 
37 do projeto original, sejam incluídas no Cadastro. A redação original fala apenas em 
unidades de conservação, dentre as quais as Reservas Particulares não estão incluídas. 

Finalmente, deslocamos este artigo para um novo capítulo, de n11 VI, denominado "Das 
Disposições Gerais e Transitórias". 

11. O art. 82 cria um Conselho de Unidades de Conservação para assessorar o IBAMA na 
gestão do SNUC. Estabelece que os seus membros serão nomeados pelo Ministro do Meio 
Ambiente, mediante proposta do IBAMA. Propomos que sejam nomeados pelo 
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CONAMA. A nomeação pelo CONAMA vai assegurar uma maior representatividade na 
composição do referido Conselho. 

11. Propomos a inclusão, na lista das espécies ameaçadas de extinção prevista no art. 911, 

também daquelas já extintas. Propomos também o deslocamento deste artigo para o 
citado novo capitulo VI, "Das Disposições Gerais e Transitôrias", uma vez que se trata 
aqui de um tema que, a despeito da sua importância, não diz respeito diretamente ao 
SNUC, t complementar ao sistema. · 

12. O art. 10 define três grupos de unidades de conservação, dentre os quais as Unidades 
de Manejo Provisório (inciso II). Deste grupo faz parte uma única categoria de unidade 
de conservação, a Reserva de Recursos Naturais (art. 17), nas quais haverá, "etn caráter 
transitório, proteção total dos atributos naturais. até que haja definição da destinação por 
meio de estudos técnicos-científicos, tolerado o uso direto sustentável dos recursos 
apenas pelas comunidades tradicionais existentes no ato da criação". 

O objetivo desse tipo de categoria, em outras palavras, é impedir a ocupação de áreas 
ainda predominantemente virgens, sobre as quais não se dispõe de informações que 
possam orientar a ocupação cm bases racionais. É uma medida preventiva. Essas áreas 
podem vir a ser transformadas em unidades de conservação ou não. A pesquisa científica 
vai definir o que e como deve ser feito. 

Ora, a proposta desse tipo de categoria ignora o fato de que a criação e a gestão de 
unidades de conservação, para ser viável, devem ser f citas dentro de uma política 
integrada de desenvolvimento. Essa é a única forma de se impedir de fato a ocupação 
desordenada de uma determinada região. A criação pura e simples de uma área protegida 
não será de forma. alguma eficiente. A situação das unidades de conservação já existentes 
no País são uma evidência inequívoca disto, como vimos argumentando. Se a simples 
criação de um Parque Nacional, que tem objetivos claramente definidos. não é suficiente 
para impedir a ocupação de uma determinara área, que dirá uma Reserva de Recursos 
Naturais! 

De mais a mais. não existe área hoje no País que careça totalmente de informação. 
Estados como Rondônia e Mato Grosso, por exemplo, que estão sob intenso processo de 
ocupação, já fizeram o zoneamento econômico - ecológico dos seus territórios, sendo que o 
zoneamento de Rondônia, inclusive, foi transformado em lei estadual. Está em curso 
também um trabalho de zoneamento de todo o território nacional, conduzido pela 
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e que deve ser em breve 
divulgado. Isso pra não se falar cm outros estudos fundamentais, como todo o trabalho 
realizado pelo Projeto RADAM. 

A propósito, o zoneamento econômico-ecológico é um instrumento incomparavelmente 
mais adequado para se evit~r a ocupação desordenada de áreas desocupadas e sobre as 
quais se dispõe de pouco conhecimento. O argumento, à primeira vista. pode parecer 
contraditório, na medida em que um zoneamento pressupõe certo grau de conhecimento 
sobre as áreas estudadas. Na verdade, porém, o que acontece é que, primeiro, se faz um 
macro-zoneamento, numa escala ampla, o que permite uma visão geral da área estudada. 
Em seguida vai -se fazendo estudos cada vez mais detalhados, em escalas menores, até o 
ponto necessário para que as informações se tornem operacionais. 

Mesmo numa escala ampla, entretanto, quando o grau de informação ainda é pequeno, 
pode-se identificar sub-áreas cujas características recomendem o não desenvolvimento de 
determinadas atividades ou mesmo a criação de unidades de conservação. Isto não 
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significa que toda a sub-área vai receber esta destinação. A definição precisa das Arcas 
destinadas a unidades de conservação, e de que tipo, será feita com o detalhamento dos 
estudos. 

r 
Aquelas áreas que pareçam ser particularmente importantes sob o ponto de vista 
ambiental por sua riqueza biológica ou vulnerabilidade e que estejam sob pressão de 
ocupação, devem ser consideradas áreas crítica e estudadas prioritariamente. A única 
forma de se interferir de fato na ocupação destas · áreas é esta, isto é, gerando 
informações e propondo alternativas. Só assim se pode disciplinar ou, pelo menos, 
introduzir um mínimo de racionalidade no processo. A criação de Reservas de Recursos 
Naturais é uma estratégia inútil. 

r: 
r: 

r: 
Vale lembrar, finalmente, que um processo de zoneamento, nos moldes daquele 
conduzido pela SAE, tem também a vantagem de envolver, por sua própria natureza e 
pela orientação dada ao processo, um grande número de técnicos e instituições, federais e 
estaduais, e de estar relativamente aberto à participação da sociedade civil. 

r 

Propomos, portanto, a exclusão do projeto da categoria Reserva de Recursos Naturais. 
Isso significa a eliminação do inciso li e § 2° do art. 10, do art. 17 e demais ref erências à 
categoria. · 

r 
r- 

13. O § 1° do art. 10 define "Unidades de Proteção Integral" da seguinte forma: "Nas 
Unidades de Proteção Integral haverá proteção total dos atributos naturais que 
justificaram sua criação, ef etuando-se a preservação dos ecossistemas tm estado natural 
com um mínimo de alterações, sendo admitido apenas o uso indireto de seus recursos, 
excetuando -se os casos previstos nesta lei". 

r: 

r- 

O parágrafo, inoportunamente, introduz um novo termo, "proteção total", que é sinônimo 
de "proteção integrar, que é sinônimo de "preservação". Em seguida, fala-se cm 
"preservação dos ecossistemas tm estado natural", o que é redundante. Preservação, por 
definição, pressupõe a manutenção em estado natural, livre de alterações causadas por 
ação humana. 

r 
r: 
r- Propôe·se uma redação mais enxuta, que seria a seguinte: "O objetivo básico das 

Unidades de Proteção Integral é preservar os atributos naturais que justificaram sua 
criação, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos, excetuando· se os casos 
previstos nesta lei." 

r: 

r: 

r 

14. No § 311 do art. 10 está escrito que "Nas Unidades de Manejo Sustentável, haverá 
proteção parcial dos atributos naturais, admitida a exploração de partes dos recursos 
disponíveis em regime de manejo sustentável, sujeita às limitações legais." 

r: 
r: 
r 
I'°" 

,.-. 

A definição dada a esse tipo de unidade obedece, mais uma vez, a uma concepção 
tradicional do que é conservação da natureza e do papel das unidades de conservação. Dá 
a entender que o objetivo dessas unidades é preservar uma parte dos atributos naturais . 
na verdade a maior parte -, e permitir que o restante seja utilizado de forma sustentável. 
A definição proposta segue uma Iinha negativa, diz mais o que não pode ser feito do que 
o que se pretende alcançar com esse tipo de unidade. Contrapõe a preservação ao uso 
sustentado, quando na verdade são práticas complementares, cujo objetivo comum é a 
conservação da natureza no seu sentido mais amplo. 

r> 

r: 
,.-. Para que o uso de um determinado recurso, ou melhor, do conjunto dos recursos dessas 

unidades seja feito de forma sustentada será certamente necessário que determinadas 

r: 
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úeas M:jam mantidas livres de qualquer interferência. Mas isso não significa manter essas 
áreas iotocadas indefinidamente. A preservação faz parte do processo de uso sustentável 
da unidade. Não se contrapõe a ele. 

A definição dada no projeto reflete a idéia, comum aos conservacionistas tradicionais, de 
que a interferência humana é sempre danosa, predatória. Os homens devem ser sempre 
mantidos à distância. A preservação da natureza assume um valor absoluto. O uso da 
natureza é visto como uma concessão, um màl necessário. Daí o uso, no texto, de 
expressões como "proteção parcial" (uma parte é protegida, a outra, em essência, no que 
ela tem de verdadeiramente natural, é destruída), "admUlda a exploração· (isto é, a 
exploração é vista como uma concessão, e não como sendo o objetivo da unidade), ou 
"sujeita às limitações legais" (onde novamente se observa uma ênfase no que não pode ser 
feito, e não no que se espera alcançar). 

As unidades destinadas a preservar a natureza são as de Proteção Integral. As de manejo 
sustentável destinam-se a promover o uso sustentável. Não se pode confundir as coisas. 
É necessário, portanto, redefinir o papel das unidades de manejo sustentável, indicando 
clara e positivamente o que se pretende alcançar com elas. A redação proposta é 
simplesmente a seguinte: "O objetivo das Unidades de Uso Sustentável é promover e 
assegurar o uso sustentável dos recursos naturais", 

Note-se que utilizamos a expressão "uso sustentável", e não "manejo sustentável", porque 
no nosso entender uso retrata de modo mais preciso. sem subterfúgios, a função básica 
desse tipo de unidade. AMm disso, o manejo, de acordo com a definição dada pelo 
próprio projeto, ou seja, "a aplicação de conhecimentos científicos e técnicos, visando a 
atingir os objetivos de preservação e conservação da natureza", é sempre sustentável, haja 
vista que a conservação da natureza é definida exatamente como sendo "o uso sustentável 
dos recursos naturais", A expressão "manejo sustentável" é, portanto, no contexto do 
projeto, redundante. O opção, no projeto, pela palavra "maneje" cm lugar de "uso" reflete 
sutilmente, mais uma vez, a preocupação dos conservacionistas tradicionais com a 
preservação e a desconfiança em relação a utilização pelo homem dos recursos naturais. 

15 .• O art. 12 lista as categorias de unidades de conservação que compõem o grupo das 
Unidades de Proteção Integral, entre elas a Reserva Biológica e a Estação Ecológica. 
cujas respectivas definições são as que se seguem: 

"As Reservas Biológicas são UC'a que se destinam à preservaçâ» lntrgral da blota e 
drmais atributos naturais odas existentes, sem interf crência humana direta ou 
modificações ambientais. a qualquer título, excetuando-se as medidas de recuperação de 
seus ecossistemas alterados e o manejo das espécies que o exijam, a fim de preservar a 
diversidade biológica." 

• A5 Estações Ecológicas sã~ UC's que se destinam à preservação integral da biola e 
demais atributos naturais nelas existentes, bem assim para a realização de pesquisas 
cientificas, permitida a alteração de até cinco por cento da totalidade da sua área, até o 
limite de 1.500 ha." 

Note-se que o trecho assinalado nas duas definições, que define a essência de cada uma 
das categorias, é idêntico. O que é então que distingue uma da outra? Existe, de fato, 
alguma diferença entre elas? 

Na definição das Estações Ecológicas está dito que um dos objetivos destas é a pesquisa 
científica, o que não se observa na definição das Reservas Biológicas. Deve-se supor 
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então que a pesquisa científica é um objetivo secundário desta ultima? Evidentemente 
que não. A pesquisa científica é uma das razões de ser das Reservas Biológicas. Sem a 
pesquisa científica não há como justificar este tipo de categoria. A própria definição 
dada pressupõe isto, uma vez que não se pode fazer a "recuperação de seus ecossistemas 
alterados e o manejo das espécies que o exijam, a fim de preservar a diversidade 
biológica", sem um profundo conhecimento científico do ambiente natural. Também o 
projeto de lei, no seu art. 29, diz que os órgãos ambientais competentes incentivarão "o 
desenvolvimento de projetos de pesquisa, visando a aumentar o conhecimento sobre a 
fauna, a flora e a ecologia das UC's". O art. aplica-se a todas as unidades de 
conservação. 

É importante observar também o parágrafo único do art. 13, que trata das Estações 
Ecológicas. Ali está escrito que: "Nas Reservas Biológicas e Estações Ecológicas, a 
visitação pública só será admitida para fins educativos e de acordo com o que se dispuser 
em regulamento." Isto é, as duas categorias tem regras idênticas sobre visitação pública. 

Logo, a única diferença entre ambas é que na Estação Ecológica se permite a alteração, 
cm função de pesquisas científicas, de até cinco por cento da totalidade de sua área, até 
o limite de 1500ha. Esta dif crença, contudo, não é suficiente para justificar um distinção 
entre as duas categorias. Elas tem, na verdade, os mesmos objetivos de manejo e podem. 
portanto, ser consideradas conceitualmente idênticas. 

O que explica. eutão, a existência de duas categorias equivalentes no País? A explicação 
é histórica. As Reservas Biológicas foram criadas e eram administradas pelo extinto 
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal • IBDF. Na época não havia no País um 
órgão [ederal exclusivamente dedicado à área de meio ambiente. Em 1974 foi criada a 
Secretaria Especial de Meio Ambiente - SEMA com a função de cuidar desse setor. 
Houve um momento em que se tentou transferir a competência pela criação e gestão de 
unidades de conservação para o novo órgão, sem sucesso. A SEMA então iniciou uma 
política própria de implantação de unidades de conservação. política esta que teve início 
com a criação exatamente das Estações Ecológicas. A despeito de opiniões em contrário, 
inclusive daqueles que conceberam a categoria, as Estações Ecológicas e as Reservas 
BioJógicas sempre constituíram categorias conceitualmente equivalentes. A dif crença 
entre uma e outra está nos critérios que orientaram a criação das unidades, isto porque as 
Estações Ecológicas, por determinação da lei, só podiam ser criadas cm áreas de domínio 
público, o que não era obrigatório no caso das Reservas Biológicas. Consta que a SEMA, 
entretanto, chegou a criar quatro unidades de uma outra categoria, chamada Reserva 
Ecológica, em terras de domínio privado, na expectativa de que, uma vez regularizadas 
fundiariamente, viessem a ser transformadas em Estações Ecológicas, fato este que 
aproxima ainda mais as duas categorias em discussão. 

Com a criação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis - IBAMA, CIJ\ 1989, a gestão das unidades de conservação pa$SOU a ser 
competência de um único órgão. Não há portanto mais nenhuma justificativa para 
manter duas categorias idênticas no País. O objetivo da criação do SNUC é exatamente 
definir, como dito anteriormente, um conjunto de categorias de unidades de conservação 
com objetivos de manejo claros e distintos, sem lacunas e, como neste caso, sem 
superposições. A criação do SNUC é a oportunidade para se solucionar definitivamente a 
situação das Estações Ecológicas e das Reservas Biológicas, transformando-as numa única 
categoria. 

Surge então a questão do nome a ser dado à nova categoria. No nosso entender, a 
denominação que deve ser preservada ~ a de Estação Ecológica, por ser a que alcançou 
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maior reconhecimento junto a população cm geral • embora o cidadão brasileiro pouco 
saiba, na verdade, sobre nossas unidades de conservação • e também, o que ~ importante, 
junto à comunidade internacional. Recentemente foi editado um belo livro de autoria do 
mentor e principal responsável pela criação das Estações Ecológicas, Dr. Paulo Nogueira 
Neto, intitulado exatamente Estações Ecológicas, onde o autor conta a história da criação 
de cada unidade e descreve suas principais características. As Estações Ecológicas se 
identificam com a história da SEMA e, cm grande medida, com a própria trajetória 
pública do Dr. Nogueira Neto, que dirigiu aquela Secretaria durante os primeiros 12 anos 
de sua existência. As Reservas Biológicas não têm o mesmo significado. Para o antigo 
IBDF, isto ~. para toda uma outra geração de técnicos e conservacioaistas, a categoria 
que tem um significado equivalente são os Parques Nacionais, e não as Reservas 
Biológicas. Não por acaso, a criação da maior parte e dos principais Parques Nacionais 
brasileiros foi o resultado da luta e dedicação de outra personalidade do meio 
conservacionista brasileiro, a Dra. Maria Tereza Jorge Pádua, autora também de um livro 
sobre os Parques Nacionais do Brasil, equivalente ao do Dr. Paulo Nogueira Neto. 

r 
(' 

r- 
Dito isto, propomos a exclusão do artigo sobre as Reserva Biológicas. A definição de 
Estação Ecológica fica sendo a seguinte: 

~ As Estações Ecológicas são constituídas por ecossistemas naturais, podendo incluir, em 
alguns casos, ecossistemas modificados, e têm como objetivo a preservação da natureza e 
a realização de pesquisas cientificas, rigorosamente observadas, neste caso, as normas 
estabelecidas no art. 29. A visitação pública é permitida exclusivamente para fins 
educativos, de acordo com o· que se dispuser cm Regulamento. As Estações Ecológicas 
são áreas de domínio público. 

r- 
Parágrafo único. Nas Estações Ecológicas só poderão ser permitidas alterações na 
estrutura dos ecossistemas no caso de: 

1 • medidas que visem a recuperação de ecossistemas modificados; 
r: 

li • manejo de espécies com o fim de preservar a diversidade biológica; 
. 

III • coleta de componentes dos ecossistemas com finalidades científicas; 
r: 

IV · pesquisas cientificas. cujo impacto sobre o ambiente seja maior do que aquele 
causado pela simples observação ou pela coleta controlada de componentes dos 
ecossistemas, cm uma área correspondente a no máximo 3% da extensão total da unidade 
e até o limite de 1.500 ha." • 

r 

Note-se que reduzimos de cinco para três por cento a área das Estações Ecológicas que 
pode ser alterada em função do desenvolvimento de pesquisas científicas. Cinco por 
cento é uma área excessivamente grande. O próprio Dr. Paulo Nogueira Neto, mentor das 
Estações Ecológicas. afirma, na obra acima citada, que esta área não deveria ultrapassar 3 
a 4% da extensão das unidades, 

Também especificamos claramente o tipo de ecossistema que constitui as Estações 
Ecológicas, inclusive para distingui - las melhor de outras categorias. 

r: 

Perceba-se ainda que a redação original. tanto no caso da Reserva Biológica quanto da 
Estação Ecológica fala em "preservação integrar da biota. Nesta altura, é ocioso dizer 
que o termo "preservação" dispensa o qualificativo "integral", Preservação, por definição, 
implica sempre na proteção integral da biora. O mesmo engano é cometido quando da 
definição de Parque Nacional, que discutiremos a seguir. 

r' 
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Final111cnlc, ~ importante observar que introduzimos na definição de Estação Ecológica a 
natureza do domínio sobre a terra, isto é, o fato de que elas são de domínio público. O 
me1mo fizemos quando da dcf iniçâo de todas as demais categorias, como se poderá 
observar adiante. O assunto é tratado, no projeto original, nos artigos 23 e 24. Julgamos, 
entretanto, que este é UJD aspecto importante para se caracterizar e compreender a 
natureza de cada categoria de unidade de conservação e deve, portanto, estar presente em 
cada definição. 

16. O art. 14 define assim Parque Nacional: "Os Parque Nacionais, Parques Estaduais e 
Parques Naturais Municipais são UC's que se destinam à preaen-açio integral de áreas 
naturais inalteradas ou pouco alteradas pela ação do homem, e oferecem relevante 
interesse do ponto de vista científico, cultural, cênico, educativo e recreativo, permitida 
a visitação pública, condicionada a restrições específ icas", 

A definição proposta prioriza a preservação em detrimento de outros objetivos básicos 
dos Parques Nacionais, que são a pesquisa científica e, especialmente, a visitação pública, 
tendo cm vista o desenvolvimento de atividades de educação ambiental, de observação da 
natureza, de convivência com o ambiente natural, de recreação, de lazer, turísticas. São 
essas atividades que em grande medida dcf inem o que é um Parque Nacional. É 
necessário fazer uma distinção clara entre um Parque Nacional e uma Estação Ecológica. 
Este é o objetivo central do SNUC. É um equívoco dizer que nos Parque Nacionais a 
visitação é "permitida". Ela não é permitida, ela é incentivada, promovida, ela é uma das 
razões de ser do Parque Nacional. Mais do que isso, a visitação pública, o turismo 
ecológico, é a principal fonte de renda dos Parques, o que possibilita que a unidade seja 
auto-suficiente, e, sobretudo, o que permite a integração dos Parques ao processo de 
desenvolvimento regional, gerando empregos e renda para as comunidades vizinhas. 

Se o que se pretende é preservar o ambienta natural. se esse é o objetivo básico, em 
detrimento de qualquer outro, então é melhor criar uma Estação Ecológica, e não um 
Parque Nacional. 

Faltou enfatizar também, na definição da categoria. que os Parques são áreas de grande 
bclez.t cênica, daí o seu potencial turístico. Os Parques Nacionais, ao mesmo tempo cm 
que preservam as mais belas paisagens do País, asseguram a todas as pessoas a chance e o 
direito de conhecê-las, usufruí-las. 

Redação proposta: "Os Parques Nacionais são constituídos por ecossistemas naturais e, cm 
menor escala, por ecossistemas modificados, em geral de grande beleza cênica, e tem 
como objetivo preservar a natureza e proporcionar oportunidade para a pesquisa 
científica, a educação ambiental, o lazer e o turismo ecológico. Os Parques Nacionais sâo 
áreas de domínio público." 

Note-se que substituímos as expressões "áreas naturais inalteradas ou pouco alteradas pela 
ação humana". por "ecossistemas naturais" e "ecossistemas modificados". 

17. O art. 15 diz que os Monumentos Naturais são ªUC's que se destinam a preservar 
áreas que contém sítios abiôticoã e cênicos que, por sua singularidade, raridade, beleza e 
vulnerabilidade exijam proteção e não justifiquem a criação de outra categoria de UC, 
dada a extensão limitada "da área ou a ausência de diversidade de ecossistemas. É 
permitida a visitação pública, condicionada a restrições especificas. 

Quando se fala aqui em "outra categoria de UC" está-se referindo, na verdade, aos 
Parques Nacionais. Os Monumentos Naturais são criados para proteger, por exemplo, 
quedas dágua, cavernas, picos e outras formações geológicas singulares ou de grande 
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beleza cênica. É isso que significa a expressão ·sítios abióticos e cênicos". Quando esses 
sftios constituem uma área extensa ou estão dentro de uma área extensa que também se 
pretende proteger, cotão se cria um Parque Nacional. Quando a área é pequena. quando 
se quer proteger apenas uma cachoeira, uma caverna, então se cria um Monumento 
Natural. Não há, portanto, motivo para não se fazer uma referência explícita aos Parques 
Nacionais. 

Não é justo dizer que nos Monumentos Naturais a visitação pública é "permitida". A 
visitação é um dos objetivos dos Monumentos Naturais, pelos mesmos motivos citados 
para os Parques Nacionais. É necessário fazer uma distinção clara, com referência a esse 
aspecto, em relação a outras categorias, como o Refúgio de Vida Silvestre, definido no 
art. 16, onde, aí sim, a visitação é permitida, não é um dos objetivos básicos da 
categoria. 

Redação proposta: "Os Monumentos Naturais são constituídos por sítios abiôticos 
singulares ou de especial beleza cênica, cuja extensão limitada ou ausência de diversidade 
de ecossistemas não justificam a criação de um Parque Nacional, e têm como objetivo 
preservar a natureza e proporcionar oportunidade para a pesquisa científica, a educação 
ambiental e o turismo ecológico. Os Monumentos Naturais são áreas de dominio público." 

18. O art. 16 assim define os "Refúgios de Vida Silvestre": "são UC's que se destinam a 
assegurar condições para a existência ou a reprodução de espécies ou comunidades da 
flora local, bem como de fauna residente ou migratória. É permitida a visitação pública. 
condicionada a restrições específ icas." 

Convém especificar melhor a natureza e os objetivos da categorí a. Os Refúgios são áreas 
em geral de extensão reduzida, de importância crítica para a sobrevivência de 
determinadas espécies ou grupo de espécies, como ninhais de pássaros, praias onde 
desovam tartarugas, áreas de reprodução ou de alimentação de aves migratórias, etc. É 
importante dizer também que essas áreas admitem a manipulação dos hábitats e das 
populações de flora e fauna sempre que esta for necessária para garantir a sobrevivências 
das espécies objeto de proteção, como a introdução ou remoção de indivíduos, a proteção 
contra predadores naturais, a remoção ou o controle de espécies competidoras, 
especialmente exóticas, etc. É conveniente também qualificar o tipo de visitação pública 
permitida. 

Redação proposta: "Os Refúgios de Vida Silvestre são constituídos por ecossistemas 
naturais ou ecossistemas modificados, em geral de extensão reduzida, mas de importância 
crítica para a sobrevivência ou a reprodução de espécies ou comunidades da flora e da 
fauna local ou da fauna migratória, e tem como objetivo assegurar a existência estável 
dessas espécies, mediante técnicas adequadas de manejo, bem como a pesquisa científica 
e a educação ambiental. Os Ref úgios de Vida Silvestre são constituídos por áreas de 
domínio público ou privado.\_ 

• 
Note -se que substituímos a expressão "áreas naturais" por "ecossistemas naturais", e 
"ecossistemas modificados". 

.,. 
19. Na definição de "Reservas de Fauna" (art. 19), substituímos a expressão "áreas 
naturais" por "ecossistemas naturais" e "ecossistemas modificados" acrescentamos a palavra 
•sustentá ver depois · da expressão "utilização econômica 8, e indicamos a natureza do 
domínio. 

26 

Ol!ft 1.17...a.oo+a • !,W,1,'91) 



r: CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Incluímos tambéPl um parágrafo único dizendo: "Sâo proibidas a caça amadorístíca e a 
profissional nas Reservas de Fauna". com o propósito de assegurar que estas unidades não 
sejam utilizadas para esse tipo de atividade. 

20. O art. 20 assim define as •Arcas de Proteção Ambiental": "são porções do território 
brasileiro e ,guas jurisdicionais, de configuração e dimensões variadas, submetidas a 
diversas modalidades de manejo, podendo compreender ampla gama de paisagens naturais 
ou semi. naturais, com características notáveis e dotadas de atributos bióticos e abiôticos, 
estéticos ou culturais que exijam proteção para assegurar o bem-estar das populações 
humanas, resguardar ou melhorar as condições ecológicas locais, manter paisagens e 
atributos culturais relevantes" 

r: 

É quase impossível entender, com base na redação proposta, o que é realmente uma 
AP A. Expressões como "configuração e dimensões variadas", "dinrsaa modalidades de 
manejo", .•• ampla gama de paisagens" são demasiadamente vagas, englobam tudo e acabam 
não dizendo nada. O que entender, precisamente, por "dimensões variadas"? De que 
forma as APA's são, de fato, manejadas? Que tipo de paisagens elas realmente abrigam? 
A redação é tão confusa que chega a dizer que as APA's são "dotadas de atributos ( ... ) 
culturais que exijam proteção para ( ... ) manter ( ... ) atributos culturais relevantes", o que é 
o mesmo que dizer que as APA's são criadas para proteger áreas que carecem de 
proteção. Não faz sentido. 

-· O que realmente caracteriza uma APA? Se dermos uma olhada no conjunto das AP A 's já 
criadas no País vamos perceber que elas apresentam as seguintes características: A 
primeira, essencial, é o fato de que elas são áreas parcialmente ocupadas ou sob processo 
de ocupação humana. A segunda, conseqüência da primeira. é a de que o ambiente 
natural jj foi, em maior ou menor grau, alterado pela ação antrópica. A terceira é a de 
que, apesar de já terem sido alteradas, elas continuam sendo ainda áreas naturais, isto é, 
ainda conservam o suf iciente dos seus atributos originais para serem classificadas como 
tal. A quarta característica é o fato de que elas não são áreas naturais quaisquer, isto é, 
possuem algum atributo natural particularmente importante • em termos de paisagem, de 
cobertura vegetal, como fonte de recursos hídricos, etc - para o bem -estar e a qualidade 
de vida .das populações residentes e do entorno. E, finalmente, a última característica das 
APA's é a de que o processo de ocupação é, em geral, desordenado e predatório, o que 
significa que se não for controlado provocará a degradação do ambiente e a deterioração 
das condições de vida humana, com consequências em nível local e, quase sempre, 
também regional. 

r: 
í 

Isso significa, por exemplo, que não se cria uma APA para proteger áreas 
dominantemente constituídas por ecossistemas naturais, e que. por isto mesmo, tenham 
grande interesse científico ou educativo. Isto é função das Unidades de Proteção Integral. 
Por outro lado, não faz sentido criar uma APA cm áreas já quase completamente 
artificializadas, isto é, dominadas por ecossistemas construídos, como tem acontecido cm 
alguns casos, onde foram criadas APA's em áreas urbanizadas, e nem mesmo, talvez. se 
justificaria criar esse tipo de categoria sobre terras totalmente convertidas para a 
agricultura, ou seja, dominadas por ecossistemas cultivados . .. 
Qual é <então o objetivo de uma APA? A APA tem dois objetivos, que se complementam: 
Por um lado, garantir a satisfação das necessidades das populações residentes na área. Por 
outro, impedir a degradação dos atributos naturais que justificaram a criação da unidade. 
Em outras palavras, a APA é a concretização do conceito de uso sustentável, ou melhor, 
de desenvolvimento sustentável, 'aplicado a áreas especialmente importantes em termos de 
atributos naturais, que poderíamos talvez denominar, sob este ponto de vista, de "ãreas 
críticas". A APA é mais do que uma unidade de conservação, é um modelo de 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS 

desenvolvimento sustentável que deve ser estendido a todo o território nacional. talvez 
com a ónica particularidade, repetindo, de ser a área dotada de atributos naturais ou 
culturais relativamente mais importantes. Dito de outro modo. o objetivo de uma APA é 

ordenar o processo de ocupação de determinadas áreas naturais. é ajustar esse processo à 
capacidade de suporte dos ambientes, tendo cm vista a satisfação das necessidades 
humanas cm bases permanentes, sustentadas. mantendo ou melhorando a qualidade de 
vida das pessoas, mas com uma ênfase particular na preservação de determinadas 
características naturais que não se encontram facilmente em outras áreas. 

Com base do que foi dito, possa proposta de redação ~ a seguinte: • As Áreas de Proteção 
Ambiental - APA's, são constituídas por ecossistemas modificados, cultivados ou, cm 
menor escala, construídos, podendo também incluir ecossistemas naturais e, cm alguns 
casos, ecossistemas degradados. São áreas cm geral extensas, com um grau maior ou 
menor de ocupação humana, dotadas de atributos abiôticos, bióticos, estéticos ou 
culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das 
populações residente e do entorno, e têm como objetivo disciplinar o processo de 
ocupação, assegurar o uso sustentado dos recursos naturais e promover, quando 
necessário, a reabilitação dos ecossistemas degradados. As APA's são constituídas por 
áreas de domínio público ou privado." 

21. O parágrafo único do art. 20, que trata das APA's, diz que estas "podem incluir tonas 
sob proteção estrita" 

Depois de "proteção integral", "preservação", "proteção total", "preservação integrai- se 
introduz mais um termo sinônimo: "proteção estrita". Melhor substituir por "proteção 
Integral", Estamos: sugerindo também que estas zonas sob proteção integral sejam 
denominadas de Zona de Vida Silvestre, inclusive para facilitar a ref erência que faremos 
a estas áreas no artigo originalmente numerado como 23. 

22. As APA's existentes atualmente tem enfrentado um grave problema que é a ausência, 
nas unidades, de agentes do órgãos ambientais para orientarem as populações residentes 
sobre as atividades que são ou não compatíveis com os objetivos de uma APA. A omissão 
do poder público tem provocado a desmoralização da figura jurídica da APA. A falta de 
orieniação muitas vezes incentiva. por exemplo, a população a desmatar abusivamente, 
com medo de não poder mais explorar os recursos naturais da área . 

Para evitar a repetição desses erros, estamos propondo que cada APA disponha de um 
escritório de representação do órgão responsável pelo gerenciamento da unidade, para 
orientar a população das respectivas áreas. 

23. No art. 21, que trata das Florestas Nacionais, indicamos com mais precisão os tipos 
de ecossistemas que constituem estas unidades, o principal tipo de pesquisa a ser 
desenvolvido, e a natureza d~ domínio das terras. 

Redação proposta: • As Florestas Nacionais são constituídas por ecossistemas modificados 
ou cultivados, podendo incluir ecossistemas naturais ou ecossistemas degradados. São 
áreas com cobertura florestal" de espécies predominantemente nativas e tem como 
objetivo a produção econômica sustentável de madeira e outros produtos vegetais, a 
proteção de recursos hídricos, a pesquisa científica, especialmente de métodos de 
exploração sustentada das florestas. o manejo da fauna silvestre e a recreação em contato 
com a natureza. As Florestas Nacionais são áreas de domínio público." 
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24. O parágrafo único do art. 22, que define as Reservas Extrativistas, diz que, nessas 
unidades, ·~ vedada a extração comercial de madeira e a exploração de recursos 
minerais", 

r· A proibição indiscriminada do aproveitamento de recursos madeireiros nas Reservas 
Extrativistas poderá condenar essas unidades ao desaparecimento, a médio ou longo 
prazo. Al~m disso, os extrativistas tradicionais, por sua convivência com o meio florestal 
nativo, apresentam características culturais que, com um investimento mínimo em 
atividades de treinamento, os qualificam para uma efetiva e frutífera participação cm 
programas de manejo florestal de uso múltiplo, abrangendo tanto recursos madeireiros 
como uão madeireiros. r 

r: 
r Propomos, portanto, que se proíba a exploração madeireira apenas quando esta se fizer 

de forma não sustentável. A exigência de que esta exploração seja f cita de forma 
sustentável e cm obediência a planos previamente aprovados pelo IBAMA é suficiente 
para impedir a exploração predatória das Reservas Extrativistas. 

r: 

Sugerimos também excluir, dos recursos minerais cuja exploração é proibida, os recursos 
hídricos, desde que feita também de forma sustentável. 

r: 
A redação, incluindo o restante do artigo, fica sendo a seguinte: 

r- 

• As Reservas Extrativistas são constituídas por ecossistemas modificados, podendo incluir 
também ecossistemas naturais ou cultivados. São áreas ocupadas por populações 
tradicionalmente extrativistas, cuja subsistência baseia-se na coleta de produtos da biota 
nativa, e têm como objetivo o uso sustentável dos recursos naturais e a conservação dos 
ecossistemas. As Reservas Extrativistas são áreas de domínio público. 

§ 111 A utilização dos recursos naturais das Reservas Extrativistas obedecerá a planos de 
manejo previamente aprovados pelo IBAMA. 

§ 211 É vedada a extração comercial não sustentável de madeira e a exploração de 
recursos minerais, exceto água, em bases sustentáveis, nas Reservas Extrativistas: .. 

r: 
25. O art, 11 relaciona as categorias que integram o grupo das unidades de proteção 
integral. Ao se referir aos Parques Nacionais, indica, de modo especial, qual deve ser a 
denominação da categoria quando criada nos níveis Estadual e Municipal. Esta indicação 
não é (eito para as demais categorias. Isto porque, no caso destas últimas, basta 
acrescentar as palavras Estadual ou Municipal ao nome. Por exemplo: Estação Ecológica 
Estadual ou Estação Ecológica Municipal. No caso do Parque Nacional a situação é 
diferente: é necessário substituir o termo Nacional por Estadual ou Municipal. No caso 
dos municípios se propõe, inclusive, o acréscimo da palavra "natural" na denominação, 
isto ~. Parque Natural Muni~ipal, para evitar qualquer confusão com as praças públicas e 
outras áreas de lazer urbanas, que comumente.são denominadas Parques Municipais. 

r- No mesmo caso dos Parques Nacionais estão as Florestas Nacionais, referidas no art. 18. 
Também Ali, para evitar equísocos, se faz referência explicita a denominação que deve 
ser adotada quando se tratar de unidades Estaduais ou Municipais. 

Parece -nos, porém, que o melhor seria tratar dessa questão num artigo especifico. Mesmo 
porque, o projeto de lei cm discussão estabelece um conjunto de categorias federais. Ele 
não obriga a que os Estados e Municípios adotem as mesmas denominações quando 
criarem suas unidades de conservação. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Nossa proposta de redação é a seguinte: 

• A denominação da unidade de conservação criada pelo Estado ou pelo Município Iar 
SC ··i, para se conformar aos objetivos desta lei, acrescentando-se ao nome principal o 
adjetivo Estadual ou Municipal, respectivamente. 

Parágrafo único. Excetuam· se do disposto neste artigo as categorias Parque Nacional e 
Floresta Nacional, cujas denominações estadual e municipal serão, respectivamente: 

I - Parque Estadual e Parque Natural Municipal: 

II - Floresta Estadual e Floresta Municipal;" 

26. O art. 23 trata da questão da propriedade da terra, quando se cria uma unidade de 
conservação, e o art. 24 cuida das restrições ao uso das propriedades particulares quando 
estas fazem parte ou constituem unidades de conservação. É melhor transferir estes 
artigos do cap. IV, que trata "das categorias de unidades de conservação· para o cap. 
seguinte, que regulamenta a "criação, implantação e manutenção das unidades de 
conservação". e para depois do art, originalmente numerado 25. 

27. O art. 23 diz que: "As UC's incluídas no Grupo de Proteção Integral, previstas no art. 
11 desta Lei, serão criadas pela União, Estados, Distrito Federal e pelos Municípios cm 
terras de seus domínios ou de domínio privado mediante desapropriação." 

O artigo não faz referência as Reservas Extrativistas. Florestas Nacionais e Reservas de 
Fauna, que não são unidades de proteção integral mas sâo também criadas em terras de 
domínio público ou privado mediante desapropriação. Nenhum outro artigo trata do 
assunto. 

Redação proposta: "As UC's serão criadas em terras de domínio público ou privado 
mediante desapropriação." 

28. Nos Refúgios de Vida Silvestre criados em áreas de domínio privado é possível que, 
de" acordo com os § 211 e o § 311 do art. 23, as terras permaneçam cm mãos dos 
proprietários privados, desde que se possa compatibilizar a perpetuação das espécies 
protegidas com o uso da área, e muitas vezes isso é possível. Seria oportuno incluir no 
mesmo caso, o que o projeto não faz, as Zonas de Vida Silvestre, isto é, as zonas de 
proteção integral que podem ser criadas dentro das Áreas de Proteção Ambiental (§ 19 do 
art. 18 do substitutivo). Dependendo da situação elas precisarão também ser 
desapropriadas, embora a regra geral, nas APA's, seja a de que as terras permaneçam cm 
mãos dos proprietários privados. 

29. O art, 24 . diz que: ·~os Ref úgios de Vida Silvestre, nas Reservas de Recursos 
Naturais, nas Arcas de Proteção Ambiental e nas Reservas Parttculares do Patrimônio 
Natural, prevista no art. 37 desta Lei, ( ... ) o Poder Executivo poderá estabelecer normas 
limitando ou proibindo atividades que conflítem com as finalidades que determinaram a 
criação da uc.• " 

O final do artigo acaba incluindo as Reservas Particulares na lista das unidades de 
conservação. Embora elas possam ser assim classificadas, elas não se incluem no rol 
daquelas categorias propriamente definidas no projeto como sendo Unidades de 
Conservação. É melhor, portanto, rever a redação do artigo com o fim de reservar o 
termo unidade de conservação apenas para categorias definidas com tal 
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30. Também nas zonas de amortecimento o Poder Público poderá estabelecer normas 
limitando ou proibindo atividades que conflitem com as suas finalidades. O projeto 
proposto não faz esta especificação. Convém portanto introduzir essas zonas no disposto 
no art. 24. 

31. Acrescentamos ao final do "caput" do art. 25 •, .. e somente poderão ser suprimidas ou 
alteradas através de lei". É o que consta da Constituição Federal (Art. 225, inciso III). 

32. O § 311 do art. 25 diz que "Serão consideradas áreas prioritárias, para fins de criação 
de UC's, aquelas que contiverem ecossistemas ainda não satisfatoriamente representados 
no SNUC ou cm iminente perigo de eliminação ou degradação, ou ainda aquelas onde 
ocorrerem espécies ameaçadas de extinção". 

Constata -se, mais uma vez, o peso da vrsao tradicional sobre o significado da 
conservnçâo da natureza. Isto porque o parágrafo, ao estabelecer as prioridades para a 
criação de unidades de conservação, está se referindo, na verdade, apenas às unidades de 
proteção integral. Convém, portanto, fazer esta especif icação. 

33. O art. 26 foi transferido para o final do que era antes o Capítulo V 

34. O art. 27 estabelece a necessidade da elaboração de um plano de manejo para cada 
unidade de conservação. 

A regra atual é a de se elaborar o plano de manejo considerando, praticamente, apenas a 
área da unidade. Entretanto, para que a unidade possa alcançar com sucesso o seus 
objetivos, não t suficiente disciplinar apenas o que acontece dentro dos seus limites. É. 
necessário considerar também o que acontece no entorno e, na medida do possível, 
através de outros instrumentos de política, procurar intcrf e rir na dinâmica econômica e 
social das áreas vizinhas. 

A proposta, evidentemente, não é adaptar o entorno aos objetivos da unidade mas, 
sobretudo, procurar integra -Ia à vida das comunidades sob sua influência direta ou 
indireta. Isso é particularmente importante no caso das unidades de proteção integral. 

Por esse motivo, estamos propondo que o plano de manejo abranja não apenas a área da 
unidade mas também sua zona de amortecimento e sua área de influência direta e 
indireta. 

Redação proposta: "Parágrafo único. O plano de manejo das UC's deverá abranger a área 
da unidade, a zona de amortecimento e sua área de influência direta e indireta, 
incluindo, especialmente no caso das unidades de proteção integral, medidas que 
assegurem a integração da unidade à vida econômica e social das comunidades vizinhas." 

't 
Em função dessa modif icaçâo, transformamos o anterior parágrafo único do art. 27 em 
um artigo independente. 

35. O art, ::!9 trata da pesquisa científica nas unidades de conservação. No seu § 211 está 
escrito que "nas UC's sob a administração pública, a realização de pesquisas científicas 
( ... ) estará sujeita à aprovação prévia e à fiscalização do órgão responsável pela 
administração da UC. 

Não se discute o fato de que as pesquisas científicas desenvolvidas no interior das 
unidades de conservação, especialmente naquelas de proteção integral. devam ser 
controladas. Entretanto, esses controles não devem ser de natureza tal que desestimulem 
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as iniciativas dos cientistas e pesquisadores. A comunidade científ ica hj muito vem 
reclamando dos entraves burocráticos impostos aos pesquisadores pelos órgãos 
responsáveis pela administração das unidades de conservação. É possível que pesquisas 
importantes tenham deixado de ser realizadas por causa de empecilhos desse tipo. 

As unidades de conservação precisam dos cientistas. Mais do que isso, uma das principais 
razões que justificam sua existência ~ a pesquisa científica. Sem os conhecimentos 
proporcionados pela ciência ~ impossível preservar, manejar, usar de forma sustentada as 
unidades de conservação. Os cientistas são aliados naturais, fundamentais na luta e no 
trabalho pela conservação da natureza e não podem ser percebidos como uma ameaça. É 
preciso proporcionar todas as facilidades possíveis para o trabalho de pesquisa nas 
unidades de conservação. 

É conveniente, portanto, conceder às instituições de pesquisa nacionais, através de 
acordos estabelecidos com os órgãos públicos competentes, autonomia para autorizar 
pesquisas e credenciar pesquisadores para trabalharem cm unidades de conservação. 
Mesmo porque são estas as instituições melhor qualificadas para analisar a qualidade, 
oportunidade e adequação dos projetos de pesquisa propostos. 

Propomos, então, a 'inclusão neste artigo de um § 32, com a seguinte redação: "Os órgãos 
competentes poderão transferir para as instituições de pesquisa nacionais, através de 
acordo, a atribuição de aprovar pesquisas científicas e credenciar pesquisadores para 
trabalharem cm UC's~. 

36. O sucesso da administração de uma unidade de conservação está, cm grande medida, 
no envolvimento e participação dais comunidades vizinhas. É fundamental que a 
população diretamente afetada pela criação de uma unidade de conservação compreenda 
sua importância e a valorize. É fundamental também encontrar formas de compensar 
eventuais prejuízos, de acomodar ou resolver conflitos, de promover a ef ctiva melhoria 
de vida das pessoas. Tudo isso só é possível se a comunidade de fato participa, se 
envolve, dirige suas energias para a busca negociada de soluções. A administração não 
pode perceber a população como um problema, com acontece comumente, mas como 
parte da solução. É necessário transformar a maioria da comunidade vizinha ,numa aliada 
da unidade. 

Por esses motivos, estamos propondo que cada unidade de conservação disponha de um 
Conselho Consultivo, formado por representante do governo e da sociedade, para 
assessorar sua administração. 

Redação proposta: ~ A direção das UC's será assessorada por um Conselho Consultivo 
formado por representantes do poder público estadual e municipal e de entidades 
representativas da sociedade civil, conforme se dispuser em regulamento: 

37. É reconhecidamente dif í~il para uma instituição federal administrar eficientemente 
um sistema de unidades de conservação espalhado por um País de dimensões continentais 
como o nosso e de grandes contrastes regionais, sobretudo em se considerando as 
carências crônicas de recursos b,umanos e materiais de que padece nosso órgão ambiental 
central. 

Observa-se comumeúte que muitos órgãos, instituições ou entidades privadas estão numa 
posição melhor para administrar uma unidade de conservação do que o IBAMA, em 
função da proximidade com a unidade ou com as comunidades afetadas, da vocação da 
instituição, de interesses específicos, da disponibilidade de recursos humanos ou 
financeiros, da facilidade para captação de recursos no exterior ou outros motivos. 

32 



r-. 

r- ; 
' ~ ~ 

r. 

r· 
r- 
r 
r> 

r> 

r> 

r> 

r 

r> 

r j 

r 
r> 

r,. 
r 

r: 
r 

r 

r: 

r: 
r- 

r 
r: 
r: 
r 

CÃMARA DOS DEPUTADOS 

A desceatralizaçâc administrativa, também nesse caso, f essencial para legitimar e tornar 
eficaz a ação do Estado. Por esse motivo, estamos propondo que a possibilidade o 
IBAMA poder entregar a administração das unidades de conservação a outros órgãos. 
instituições e entidades devidamente qualificadas para a tarefa. 

O artigo proposto tem a seguinte redação: "O IBAMA poderá entregar a administração 
das UC's, no todo ou em parte, através de convênio, aos órgãos ambientais estaduais, a 
instituições científicas públicas ou a entidades privadas sem fins lucrativos com 
capacidade técnica reconhecida." 

39. O art. 33 (transformado no art. 36), diz que as áreas de propriedade privada que 
façam parte ou constituam unidade de conservação, inclusive as Reservas Particulares do 
Patrimônio Natural, "não serão consideradas áreas improdutivas, para fins de taxação". 

Propomos a redação "uâo serão consideradas áreas improdutivas, Inclusíve para fins de 
taxação". A modificação é- importante para se evitar que tais áreas de propriedade 
privada possam ser consideradas improdutivas para outros fins como, por exemplo, para 
reforma agrária, caso fossem reconhecidas como improdutivas apenas para fins de 
taxação; essa interpretação poderia ser dada ao artigo se prevalecesse a redação original. 

40. Estamos propondo a criação de um novo capítulo, denominado "Das Disposições 
Gerais e Transitórias", incluindo os artigos 72, 911, 35, 36, 38, 40, 41 e 42 do projeto 
original. 

Nosso voto, portanto, é pela aprovação do Projeto de Lei n11 2.892/93, na forma do 
substitutivo anexo. 

Sala da Comissão, em de de 

Deputado Fábio Feldmano 
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ZONEAMENTO ECOLUG!CO-ECONOMICO 

INFORME SOBRE A 19ft REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO COORDENADORA DO 
ZONEAHENTO ECOL/tGlCO-ECONÔHICO DO TERRITÓRIO NACIONAL 

A Constituição Federal atribui à União a competência para elaborar 
e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território 
e de desenvolvimento econômico e social, o Zoneamento Ecológico 
Económico (ZEE) .. Considerando a natureza multidisciplinar do ZEE e 
sua importância para orientar as acOee do Poder Ptlblico visando 
tornar compatível a producao económica e a conservaca.o ambiental. 
o Gover·no Federal instituiu. em 1990. a Comissão Coordenadora do 
Zoneamento Ecológico-Económico do Território Nacional, uma corn í aeê o 
interministerial coordenada pela Secretaria de Assuntos 
Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR), que tem como 
atribuiçCee planejar, coordenar, acompanhar e avaliar a execução 
do s trabalhos de z one amen t o no território nacional. apoiando os 
estado:s e procurando estabelecer um padrão metodológico comum. 
A coordenação da Comissão tem competência para convidar 
repreeentantee de governos estaduais e da sociedade civil para a 
d í ecueea., de temas eepecif .í co e . Nesee eentido, a tendendo a ume 
eo l ic i t ac ão do Presidente da Comí aeão de Minoria.e da Cême r e doe 
Deputados, foram convidados um representante do Fórum Brasileiro de 
ONGs e Hovimentos Sociais e um representante do Grupo de Trabalho 
da Amazônia (GTA). para acompanharem aa reuniOes da Comissão. 
O Fórum de legou ao IEA e ao INESC a representação na Comie:e~o. 
tendo participado, a partir dai, em apenae duae reuniõee, eendo ~ 
ultima no d í.a 14 de abril, quendo repreeentou c1 Fórum Aurélio 
Vianna, do lEA. 
O Fórum participa como "convidado", e, mais gue isso. como 
convidBdc com poucas informa.coes. Como um exemplo, para a reunitío 
do dia 14. e r-e ne.e r e ce bemo a a pauta no dia. 12. 
A reunito tratou de uma proposta da SEPLAN em relação a diversos 
aspectos referentes ao ZEE, tais como; o zoneamento de Goiás e do 
Paraná, e o processo posterior aos zoneamentos e eet dua Ls , com 
de s t aaue para e e contradições existentes entre a POLÍTICA FUNDIÁRIA 
e a POLÍTICA AMBIENTAL. Cabe destacar que esse tema mencionado no 
pequeno documento epresentado pela SEPLAN já vem eendo assinalado 
por re,reeentantea da sociedade civil em Rondônia (Fórum de 
Rondónr a t , te I v e z o estado onde o zoneamento encontra-ee em 
proceseo mais adiantado. devido, entre outros fatores. à exiaténcia 
do PLANAFLORO. 
O ZEE. pensado originalmente para e. Amazônia, passou a eer t r e t e do , 
a Fartlr de agosto de 1992, como uma propoeta para B totalidade do 
pais. Ae e í m , na reuni ao também foram aprovada.a e e propoetae de ZEE 
de Goiás e Paraná, com a recomendação de abertura da Comiseão 
estadual à participação de representantes da sociedade civil. A 
SAE/PR, na coordenação do processo de zoneamento, não pode 
determinar a composic~o das comieeões estaduais, mas pode 
recomendar ações. 
O representante do IBGE informou que o Diagnóstico Ambiental da 
Amazõnia Legal. encomendado pela SAE, foi concluído e deverá ser 
e.preeente.do em outra reunlao da Comissão de Zoneamento. Assinalou 
ainda que, em relação às politicas públicas para a Amazônia. o 
Diagnói:it ico é insuficiente, pois não houve um grande apoio doe 
ôrg/;cs go\·ernamertta.ia. Ou eeja, o monitoramento das politicae 
públ Lc e s na Amazônia também é def lciente noe órgãos governamentais. 
Como proposta de continuidade para a participe.ç:ão do Fórum na 
Com í e e ão de ZEE, é importante gue o e representantes estejam em 
contato com as OWGs e movimentos sociais interessados na questão. 
E. de imedia to, que ONGa de Golas e do Paraná tenham acesso ao 
documento do ZonBamento Eatadual repaaeado a nóe, e ainda, 
articulem uma I>E1rtlr:-ipaçao estadual nae Comieeõea Estaduais de 
Zoneamento. Além disso. devemoe avançar na discuaaão do documento 
da SAE Pl!rno de Aç.~o para a condução do Zoneamento - 1994. 
Lembr,r:1m')!:' tw9 mr i gos que TODOS OS DOCUMENTOS CITADOS nesse informe 
'-"'adem sF>r solicitados ao IEA ou ao INESC em Brasilie. g.!5" 
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l' V~B!w.9 - ROTEI..B.Q 

I. OBJETIVOS DO PROGRAMA DE ZEE 

A finalidade do ZEE é dotnr o Governo e a sociedade de 
bases técnicas para a espacialização de politicas públicas 
visando a Ordenação do Território segundo princípios de 
desenvolvimento sustentável. 

o zoneamento ecológico-econômico em seu sentido ma i s 
abrangente inclui um componente estritamente técnico e um 
componente político (Quadro 1). 

ÇompQ.llfil1.te té<.;oicQ: o objetivo técnico do zoneamento 
ecológico-económico consiste em sintetizar e modelar o 
conhecimento cientifico dlsponivel sobre a dinâmica e a 
distribuição espaciul dos sistemas ambientais de uma região. 
o meio físico, biológico e sócio-econômico, em seu conjunto, 
pode ser analisado como um sistema ambiental, formado por 
componentes ta is como formas de relevo, grupos de solos, 
coberturas veqetais, cidades, obras de infra-estrutura etc. 
que interagem entre si por meio de fluxos de energia, 
substâncias e informação, em diferentes escalas temporais e 
espaciais. 

Portanto, a execução técnica do zoneamento ecológico 
econômico deve considerar de forma holística, segundo uma 
hiecarquia de escalas espaciais e temporais, a estrutura e a 
dinâlnica dos sistemas ambientais, visando a agregação de 
fatores e a apreciação dos valores histórico-evolutivos do 
patrimônio biológico e cultural. Deve também analisar as 
relações de causa e efeito entre os componentes do sistema 
ambiental, estabelecendo as interações entre os mesmos. A 
aplicação desses principias permite avaliar o grau de 
sustentabilidade e vulnerabilidade dos sistemas ambientais 
por meio de uma prognose de seus comportamentos futuros face 
às diversas alternativas de uso dos recursos naturais, 
ul t.rapassando o es{:ágio de simples descrição da situação 
atual do sistema. A sua execução envolve, metodologicamente, 
trabalhos de campo. e laboratório, incluindo análises de 
dados obtidos por sensoriamento remoto e o uso de sistemas 
de informações geográ"ficas. 

Tendo em vista seu caráter holístico e sistêmico, o 
zoneamento ecológico-econômico é capaz de sugerir soluções 
mais abrangentes em termus de uma relação entre custos e 
benef1cios mais favorávois para a sociedade. Nesse sentido, 
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ele difere de modalidades setoriais de zoneamento, corno por 
exemplo os zoneamentos agroecológicos que enfatizam a 
aptidão agricola dos solos, negligenciando outras 
oportunidades de uso do espaço e dos recursos naturais e 
ambientais pela sociedade. como qualquer instrumento de 
planejamento, o zoneamento ecológico-econômico é um processo 
dinâmico. Não se trata de produzir mapas que cristalizem o 
conhecimento, limitando quaisquer oportunidades futuras de 
desenvolvimento. Mesmo se este fosse o objetivo, o esforço 
seria vão, uma vez que o conhecimento científico sobre o 
meio natural evolui, como também evoluem as relações sociais 
e economicas. Portanto, a relevância da informação técnica 
produzida pelo zoneamento ecológico-econômico depende, entre 
outras coisas, da possibilidade de sua atualização 
permanente, ou seja, da capacitação técnica e instrumentação 
das equipes de órgãos de planejamento e meio ambiente. 

Componente político: Em seu componente político, o 
zoneamento ecológico-econômico objetiva implementar 
alternativas de desenvolvimento regional e sub-regional 
compatíveis com a sustentabilidade e vulnerabilidade dos 
sistemas ambientais. Os resultados técnicos, além de 
sistematizar e interpretar as informações sócio-econômicas, 
ecológicas e ambientais relativas a um dado território, 
pouco podem fazer para orientar e controlar os padrões de 
ocupação do espaço e utilização dos recursos naturais. Para 
que as propostas técnicas do zoneamento sejam implantadas, 
têm-se que adotar, complementarmente, políticas públicas 
coerentes, visando estimular os investimentos nas áreas mais 
propicias, e inibir as ações de alto risco económico e 
ambiental. Entre os instrumentos disponiveis destacam-se 
mecanismos fiscais e credi ticios, tais corno os incentivos 
fiscais, os créditos públicos, os tributos, as tarifas 
públicas, a política ambiental, o planejamento de obras de 
infrà-estrutura etc. 

II. A COORDF...NAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO DO 
TERRITÓRIO NACIONAL PELO GOVERNO FEDERAL 

A Constituição Federal atribui à União a competência 
para elaborar e executar planos nacionais e regionais de 
ordenação do território e de desenvolvimento econômico e 
social. Ela estabelfce também, como competência comum da 
União, dos Estados e do Distrito Federal, proteger o meio 
ambiente e combater a poluição, preservar as florestas, a 
fauna e a flora, fomentar a produção agropecuária e 
organizar o abasteGimento alimentar. Além disso, a 
constituição, em seu capitulo do meio ambiente (Art. 225), 
avançou muito no sentido de maior sustentabilidade ambiental 
do desenvolvim~nto, ao estabelecer que todos têm direito ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
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Pode r Publico e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

Considerando a natureza multidisciplinar do zoneamento 
ecológico-económico e sua importância para orientar as ações 
do Poder Publico visando tornar compatível a produção 
econômica com a proteção do meio ambiente e a conservação de 
recursos naturais, o Governo Federal instituiu pelo Decreto 
n9 99.540, de 21 de setembro de 1990, alterado pelo Decreto 
nQ 707, de 22 de dezembro de 1992, a Comissão Coordenadora 
do Zoneamento Ecológico-Econômico do Território Nacional 
(CCZEE) (Quadro 2). A CCZEE é uma comissão interministerial 
coordenada pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da 
Presidência da República (SAE/PR) , e tem como atribuições 
planejar, coordenar, acompanhar e avaliar a execução dos 
trabalhos de zoneamento ecológico-econômico do território 
nacional, articulando-se com os Estados para apoiá-los em 
seus respectivos zoneamentos, procurando estabelecer um 
padrão metodológico comum. 

l\ Ccoordenaçào da Comissão tem competência para 
convidar representantes de governos estaduais e de outros 
órqàos governamentais e não governamentais para para 
acompanhar a discussão de ternas especif icos de relevância 
para os mesmos. Assim, atendendo solicitação do Presidente 
da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e 
Minorias da Câmara dos Deputados, Deputado Marco Penaforte, 
encaminhada ao Ministro-Chefe da SAE/PR em Jl/03/1993, foi 
convidado um representante do Fórum Brasileiro de 
Organizações Não Governamentais para acompanhar os trabalhos 
da CCZEE. Da mesma forma, tem sido convidado um 
representante do Grupo de Trabalho da Amazónia (GTA), 
entidade que congrega os interesses de ONGs da Amazônia na 
Com.lssão de Coordenação do Programa Piloto para Conservação 
da. Florestas Tropicais do Brasil (PP-G7), para acompanhar 
as~ reuniões da CCZEE que digam respeito ao ZEE da Amazônia. 

III. O ZEE E SUAS INTERFACES COM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NO 
ÂMD11'0 DA DA SPE 

IV. OS RECURSOS HÍDRICOS E O ZEE 

o esforço, coordenado pela SAE, de revisão das 
rnacroestratégias definidas no Plano Plurianual, levou a um 
trabalho de articu{ação com os diversos ministérios e demais 
agências de governo através de Comitês Temáticos. A água foi 
escolhida como tema focal e base para a definição de um 
modelo sustentável· de desenvolvimento para o Pais. O 
processo de discussão e de integração inter-setorial que 
teve lugar em de corrência desse esforço foi produtivo 
enquanto durou. Interrompido seis meses depois de iniciado, 
já apresentava resultados paz-c Le Ls que puderam ser 
absorvidos, ainda que parcialmente, por alguns dos orgàos 
p~rticipantes. 
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ASAE foi solicitada a participar, pela Secretaria de 
Irrigação { S1R} do Ministério de Integração Regional, na 
retornada do Projeto de cooperação Técnica para o 
Fortalecimento Institucional e Legal dos Mecanismos de 
Gestão de Recursos Hidricos. A consulta daquela Secretaria 
veio ao encontro da linha de trabalho desenvolvida na 
Subsecretaria de Planejamento Estratégico (SPE) da SAE/PR. A 
SIR, juntamente com o Departamento Nacional de Águas e 
Energia Elétrica (DNAEE) do Ministério de Minas e Energia, e 
o Banco Mundial, contaram com a colaboração da então 
Coordenação de Macrodir-etrizes Ambientais ( hoje COGEC) na 
articulação e instalação de uma Subcomissão de Recursos 
H1dricos (SCRH), no âmbito da Comissão Coordenadora do 
Zoneamento Ecológico-Econômico do Território Nacional 
(CCZEE), com o objetivo de apreciar e colaborar no 
aperfeiçoamento do referido projeto de cooperação. A criação 
deste fórum, aprovada na 16• Reunião Ordinária da CCZEE, em 
6/05/1993, tem permitido significativo intercâmbio de 
experiências entre os ministérios participantes, ali 
representados, que alimentam com novas informações outras 
atividades relativas a ordenamento territorial e recursos 
naturais desevolvidas na SPE. 

os ministérios e agências de governo que aderiram à 
Subcomissão e participam efetivamente dos seus trabalhos, 
através de um ou mais representantes, são os seguintes: 
Ministérios da Integração Regional (Secretaria de 
Irrigação; SUDAM), do Bem Estar Social, da Saúde, dos 
Transportes, do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, das 
Relações Exteriores, da Agricultura, do Abastecimento e da 
Ref or ma Agrária, de Minas e Energia ( Departamento Nacional 
de Aguas e Energia Elétrica), da Ciência e Tecnologia 
(Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), Secretaria de 
PlaHejamento, Orçamento e Coordenação da Presidência da 
Republica, e Secretaria de Assuntos Estratégicos da 
Presidência da Republica. Desde a sua instalação foram 
realizadas quatro reuniões ordinárias e cinco 
extraordindrias. Dentre os seus resultados destacamos, 
primeiramente, o aperfeiçoamento do referido projeto de 
cooperação, agora já em fase final de revisão, com o 
Escritório Técnico bem encam í.nnado r identificação das 
interfaces, no que tange ao Projeto de Lei de Gestão de 
Recursos Hidricos, PL 2249, entre as posturas setoriais dos 
diversos órgãos do, Executivo. Neste sentido, a SCRH foi 
solicitada a colabarar com o Relator do Projeto de Lei, 
Deputado Fábio Feldmann, na articulação das distintas visões 
do Executivo face à questão da gestão do consumo e da oferta 
da água. " 

Finalmente, cabe ressaltar, a expectativa de diversos 
membros da SCRH de um maior envolvimento, juntamente com o 
Escritório Técnico, nos trabalhos de ordenamento territorial 
que venham a ser desenvolvidos pela CCZEE. 
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V. OS INCENTIVOS FISCAIS REGIONAIS E O ZEE 

A Lei n~ 8.167, de 16/01/91, restabeleceu, a partir do 
exercício de 1991, a faculdade da pessoa juridica optar pela 
aplicação de parcelas do Imposto de Renda devido, em 
projetos constituidos na forma de sociedade anônima, 
financiados pelos Fundos de Investimentos FINAM (Região 
Norte), FINOR (Região Nordeste) e FUNRES (Estado do Espírito 
Santo). Dispõe, ainda, que para a aprovação desses projetos 
incentivados. sejam observados os parâmetros e objetivos 
constantes dos planos de desenvolvimento e que a aplicação 
de recursos do FINAM e do FINOR, em projetos agropecuários, 
seja feita somente em regiões de reconhecida vocação 
agropastoril, respeitados as diretrizes governamentais de 
preservação ambiental (artigos 10 e 11) •• 

Ao regulamentar as disposições da referida lei, o Decreto nº 
101, de 17/04/91, em seu Art. 14, parágrafo 2°, reafirmou a 
observação do vínculo da atividade agropecuária às áreas de 
vocação agropastoril, condição esta a ser comprovada pelo 
zoneamento ecológico-econômico ou, na sua ausência, por um 
pré-zoneamento. Este decreto foi alterado por outro, o de nº 
153, de 25/06/91, que veda por seu Art. lº a concessão de 
incentivos fiscais para empreendimentos que impliquem em 
desmatamento de áreas de floresta primária e destruição de 
ecossistemas primarias, e que os projetos a serem 
incentivados, ouvida a SAE/PR, sejam orientados conforme o 
zoneamento ecológico-econômico, concluido ou em fase de 
execução. 

A SAE/PR, por sua Coordenação-Geral de Macrozonearnento 
Geopolitico e Econômico (COGEC), ao tempo em que coordena a 
condução do trabalho de ZEE do território nacional,· em 
conformidade com o Decreto nQ 99.540/90 que institui a 
CCZRE, vem cumprindo as disposições de Decreto n11 153/91, 
emi(indo declaraões sobre projetos de interesse do 
empresariado, examinados sob a ótica do zoneamento. Para 
respaldar o processo de emissão dessas declarações, a SAE/PR 
ao analisar o mérito da documentação anexada ao pedido do 
interessado e na ausência do zoneamento ecológico-econômico 
concluído, visto que esse trabalho apenas se iniciou nos 
estados da região amazônica, tem recorrido às mais diversas 
fontes de informação envolvendo instituições e pessoas, 
valendo-se ainda das facilidades estruturais e funcionais de 
terceiros, como a S~DAM, BASA, IBAMA, FUNAI e Secretarias de 
Meio Ambiente. 

Considerando o periodo que vai de junho de 1991, data de 
inicio de vigência d~ Decreto n° 153, até o presente mês de 
abril de 1994, a SAE/PR emitiu 228 declarações referentes a 
projetos instalados ou com pretensões de instalar-se na 
Amazônia Legal, distribuidos pelos estados do Pará ( 86), 
Mato Grosso (37), Amazonas (29), Rondônia (26), Acre (16), 
Tocantins ( 16), aranhão ( 11) e Amapá ( 9). Ao adotar este 
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procedimento, mesmo vivendo a fase do pré-zoneamento, 
pretende-se melhor ordenar a ocupação do espaço amazónico, 
evitando-se as repetidas frustrações técnicas e económicas 
dos projetos incentivados, agravando-se assim sobremaneira o 
custo social e , em especial, a conservação do meio 
ambiente.· 

VI. INTERFACES COM PROGRAMAS DE OUTROS MINISTÉRIOS 

A. Ministério da Justiça (Funai) 
B. Ministério das Relações Exteriores (TCA) 
e. Ministério dos Transportes 
D. Ministério da Agricultura, do 
Abastecimento e da Reforma Agrária (INCRA, EMBRAPA, INEMET 
e t c . ) 
E. Ministério da Saúde 
F. Ministério das Minas e Energia (DNPM, CPRM, DNAEE, 
Eletrobrás, Petrobrás etc.) 
G. Ministério da Integração Regional (SUDAM, SUDENE) 
H. Ministério da Ciência e Tecnologia (INPE, INPA, MPEG, 
Programa RHAE etc.) 
I. Ministério do Bem-Estar Social 
J. Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal (IBAM.A, 
PNMA etc.) 
K. Estado-Maior das Forças Armadas (CCAUEX, DSG etc.) 
L. Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação da 
Presidência da República (IBGE, SPA etc.) 
M. Secretaria r.le Assuntos Estratégicos (SPP, SIVAM/SIPAM 
etc.) 

VII. AVALIAÇÃO DO QUE FOI FEI'ro ATÉ o PRESENTE 

o Decreto de criação da CCZEE conferiu à Amazônia Legal 
a prioridade para o inicio do zoneamento do território 
nacional. 

Entretanto, em 4/08/1992, foi dado inicio à promoção do 
ZEE nos estados das demais regiões do pais, em Reunião de 
Trabalho para Articulação Regional da Ordenação do 
Território Nacional, realizada em Brasilia. 

A. O ZEE na Amazônia Legal 
~ 

Devido à enorme extensão territorial da região, a CCZEE 
optou por uma abordagem hierarquizada segundo diferentes 
escalas de detalhamento: 

1) Diagnóstico ambiental de toda a Amazônia, 
proporcionando urna visão de conjunto da região; a 
escala de trabalho adotada é de 1:1.000.000, com 
apresentação dos resultados na escala de 1:2.500.000. 
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2) Zoneamento ecológico-econômico propriamente 
dito de áreas geográficas selecionadas segundo 
critérios econom1cos e ambientais específicos, 
considerando-se os interesses dos Estados da região; a 
escala de trabalho recomendada é de 1:250.000. 

J) Estudos de áreas criticas, visando implementar ações 
de recuperação ou preventivas de impactos ambientais 
localizados: a escala de trabalho deve ser igual ou 
maior do que 1:100.000, compatível com a natureza dos 
problemas. 

1. o Diagnóstico Ambiental da Amazônia Legal 

Em 21/06/91 a SAE firmou um Convênio com o IBGE para a 
execução técnica do Diagnóstico Ambiental da Amazónia Legal . 
Em junho de 1992 foi concluida a primeira fase do trabalho, 
ou seja, a identificação dos sistemas naturais da região e 
mapa de qualidade ambiental. O trabalho sofreu atrasos 
consideráveis na sua execução, tendo sido feito um Termo 
Aditivo dilatando o prazo de conclusão para dezembro de 
1993. Este prazo também já foi superado, comprometendo-se o 
IBGE a fazer a entrega do produto final para apreciação da 
CCZEE em abril de 1994. 

2. Implantação do ZEE nos estados da região 

o objetivo principal a ser atingido nesta fase é a 
participação efetiva dos Estados no processo, de tal modo 
que o estamento técnico-administrativo e político das 
unidades federativas incorpore o zoneamento ecolõgico 
econômico em sua cultura de planejamento e tomada de decisão 
sobre o uso do espaço. Com esse objetivo, a CCZEE criou uma 
subcomissão de articulação técnica com os Estados, que 
visitou os Estados da Amazônia, verificando suas 
necessidades em termos de capacitação técnica e 
laboratorial, e sugerindo acordos de cooperação técnica e 
financeira. Um desdobramento importante dessa articulação 
tem sido a criação, pelos Governos Estaduais, de Comissões 
Estaduais de Zoneamento Ecológico-Econômico, com atribuição 
de coordenar o zoneamento no âmbito estadual. 

a) Acre 
(1) Comissão Estadu~ de Zoneamento Ecológico-Econômico 

Decreto ng 1.006, de 07/08/91 
(2) Convênios executados ou em execução 
(3) Resultados alcançados 
(4} Dificuldades encontradas 
b) Amapá 
(1) comissão Estadual de Zoneamento Ecológico-Econômico 

Decreto nD 0277, de 18/12/91 
(2) convênios executados ou em execução 
(3) Resultados alcançados 
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(4) Oificuldades encontradas 
e) Amazonas 
(1) Comissão Estadual de Zoneamento Ecológico-Econômico 

Decreto n9 1.411, de 26/07/91 
(2) Convênios executados ou em execução 
(3) Resultados alcançados 
(4) Dificuldades encontradas 
d) Maranhão 
(1) Comissão Estadual de Z()neamento Ecológico-Econômico 

Decreto n11 12.104, de 01/10/91 
(2) Convênios executados ou em execução 
(3) Resultados alcançados 
(4) Dificuldades encontradas 
e) Mato Grosso 
(1) Comissão Estadual de Zoneamento Ecológico-Econômico 

Decreto nQ 977, de 26/12/91 
(2) Convênios executados ou em execução 
(3) Resultados alcançados 
(4) Dificuldades encontradas 
f) Pará 
(1) Comissão Estadual de Zoneamento Ecológico-Econômico 

· Decreto 1111 662, de 20/02/92 
(2) convênios executados ou em execução 
(3) Resultados alcançados 
(4) Dificuldades encontradas 
g) Rondônia 
(1) Comissão Estadual de Zoneamento Ecológico-Econômico 

Decreto nv 5.449, de 16/01/92 
(2) convênios executados ou em execução 
(3) Resultados alcançados 
(4) Dificuldades encontradas 
h) Roraima 
(1) Comissão Estadual de Zoneamento Ecológico-Econômico 

Decreto nº 1.362, de 18/11/91 
( 2) -convên í.os executados ou em execução 
(Jf Resultados alcançados 
(4) Dificuldades encontradas 
i) Tocantins 
(1) Comissão Estµdual de Zoneamento Ecológico-Econômico 

Decreto n9 5562/92, de 30/04/92 
(2) Convênios executados ou em execução 
(3) Resultados alcançados 
(4) Dificuldades encontradas 
j) Avaliação global 
3. o ZEE no âmbito ~os paises parte do Tratado de Cooperação 
Amazônica (TCA) 
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r: No âmbito do TCA, a Comissão Especial de Meio Ambiente 

da Amazônia ( CEMAA) atribui a cada um dos paises parte do 
Tratado a coordenação de um projeto regional, cabendo ao 
Brasil o projeto de Zoneamento Ecológico-Econômico. Na 
recente reunião da CEMAA, em Quito, Equador, ficou acertado 
que o Governo brasileiro submeterá proposta metodológica à 
apreciação dos demais paises. ASAE/PR, na sua qualidade de 
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coordenadora da comissão Coordenadora do Zoneamento 
Ecológico-Econômico do Território Nacional, está preparando 
esta proposta para enviar ao Ministério do Meio Ambiente e 
da Amazónia Legal, e ao Ministério das Relações Exteriores. 
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B. o ZEE nas demais regiões do pais 

A partir de 04 de agosto, em reunião onde compareceram 
representantes dos demais Estados não amazônicos, esse 
Programa foi estendido para todo o Território Nacional . 

. r 
,,..... 
r: 

r- 

Além disso, foi celebrado um Convênio com o IBGE para 
execução do Diagnóstico Ambiental da Região Nordeste. 

1. o Diagnóstico Ambiental do Nordeste 
,,--. 

Convênio de Cooperação Técnica com o IBGE, e Termo 
Aditivo ao mesmo para a execução do Diagnóstico Ambiental do 
Nordeste. r: 

r 

r 

2. Implantação do ZEE nos estados das demais regiões do país 
a) Bahia 
(1) Comissão Estadual de Zoneamento Ecológico-Econômico 
(2) Convênios executados ou em execução 
(3) Resultados alcançados 
(4) Dificuldades encontradas 
b) Distrito Federal 
(1) Comissão Estadual de Zoneamento Ecológico-Econômico 
(2) Convênios executados ou em execução 
(3) Resultados alcançados 
(4) Dificuldades encontradas 
e) Espírito Santo 
(1) Comissão Estadual de Zoneamento Ecológico-Econômico 

~ Decreto ng 5.478 - E, de 28/04/1993 
(2f Convênios executados ou em execução 
(3) Resultados alcançados 
(4) Dificuldades encontradas 
d) Goiás 
(1) comissão Estadual de Zoneamento Ecológico-Econômico 
(2) Convênios executados ou em execução 
(3) Resultados alcançados 
(4) Dificuldades encontradas 
e) Minas Gerais 
(1) comissão Estad\lill de Zoneamento Ecológico-Econômico 
(2) Convênios executados ou em execução 
(J) Resultados alcançados 
(4) Dificuldades encontradas 
f) Hato Grosso do Sul 
(1) Comissão Estadual de Zoneamento Ecológico-Econômico 
(2) Convênios. executados ou em execução 
(J) Resultados alcançados 
(4) Dificuldades encontradas 
g) Paraiba 
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(1) Comissão Estadual de Zoneamento Ecológico-Econômico 
(2) Convênios executados ou em execução 
(3) Resultados alcançados 
(4) Dificuldades encontradas 
h) Paraná 
(1) Comissão Estadual de Zoneamento Ecológico-Econômico 
(2) Convênios executados ou em execução 
(3) Resultados alcançados 
(4) Dificuldades encontradas 
i) Rio de Janeiro 
(1) Comissão Estadual de Zoneamento Ecológico-Econômico 
(2) Convênios executados ou em execução 
(3) Resultados alcançados 
(4) Dificuldades encontradas 

j) Santa catarina 
(1) Comissão Estadual de Zoneamento Ecológico-Econômico 
(2) Convênios executados ou em execução 
(3) Resultados alcançados 
(4) Dificuldades encontradas 
k) Outros estados 
1) Avaliação global 
VIII. Recursos disponiveis 
A. Recursos técnicos 
1. Cooperação técnica com instituições federais 
a) INPE 
b) SUDAM 
c) SUDENE 
d) EKDRAPA 
e) IBGE 
f) COD:E.'VASF 
g) CPRH 
h) Fundação José Bonifácio 
i) etc. 
B. Recursos financeiros 
1. Orçamento de 1994 
2. Programa Piloto para Conservação das Florestas Tropicais 
do Brasil 

No âmbito do PP/G-7, o projeto de Zoneamento Ecológico 
Econômico integra, juntamente com projetos de monitoramento 
e vigilância, e de controle e fiscalização, um sob-programa 
de Politica de Recursos Naturais, encontrando-se atualmente 
em fase de preparação de pré-investimentos para estudo de 
viabilidade em três áreas demonstrativas da Amazônia Legal. 
O componente de zoneamento, a cargo da SAE/PR, conta com 
recursos da ordem d'e 27 milhões de dólares americanos em 
três anos, sendo 200 mil destinados ao mencionado pré- 
investimento. ' 
3. Prodeagro (Mato Grosso) 
4. Planafloro (Rondônia) 
5. OEA 

ZEE em áreas de fronteira com países vizinhos na 
Amazônia 
IX. IDEN'l'IFICAÇÃO DE PRIORIDADES DE AÇÃO 
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Principais "gargalos" para o atingimento dos objetivos 
Identificação de oportunidades 
DIRETRIZES DE AÇÃO 
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ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO: 

l. COMPONENTE TÉCNICO: 

1. OBJETIVOS: 

- SÍNrl'ESE E MODELAGEM DO CONHECIMENTO 
SOBRE O FUNCIONAMENTO E A DISTRIBUI 
ÇÃO ESPACIAL DOS SISTEMAS AMBIENTAIS 

- ATUALIZAÇÃO PERMANENTE 

2. MEIOS: 

- PEOPLEWARE (Recursos humanos) 
- SOFTWARE (Programas, procedimentos) 
- HARDWARE (Equipamentos) 

II. COMPONENTE POLÍTICO: 

1. OBJETIVOS: 

- IMPLEMEN'l'AR ALTERNATIVAS DE DESEN 
VOLVIMENTO REGIONAL E SUB-REGIONAL 
COMPATÍVEIS COM A SUSTENTABILIDADE 
E VULNERAlHLIDAOE DOS SIS'l'EHAS 
AMBIENTAIS 

. .. 

2. MEIOS (Políticas públicas): 

-· INCENTIVOS FISCAIS 
- CRÉDITOS PÚBLICOS 
- TRIBUTOS 
~· TARIFAS PÚBLICAS 
- OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA 
-· POLÍTICA AMBIENTAL 
- ETC. 

Quadro 1. Visão geral do zoneamento ecológico-econômico, 
seus componentes, objetivos e meios. 
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CCZEE 

MINISTtRIO DA JUSTIÇA - MJ 
MIN ISTÉIUO DAS RELAÇÕES EXTERIORES - MRE 
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES - MT 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E 
DA REFORMA AGRÁRIA - MARA 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA - MME 
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO REGIONAL - MlR 
MINISTÉRIO DA CitNCIA E TECNOLOGIA - MCT 
MINISTÉRIO 00 BEM-ESTAR SOCIAL - MBES 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 
ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS - EMFA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 
COORDENAÇÃO DA PRESIDtNCIA DA REPÚBLICA - 
AN 
SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DA 
PRESIDtNCIA DA REPÚBLICA - SAE 

SEPL 

Quadro 2. Composição da Comissão Coordenadora do Zoneamento 
Ecológico-Econômico do Território Nacional (CCZEE), 
coordenada püla SA.E/PR. 
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REMERCIEMENTS 

RfSUMf-RESUMO-SUMMARY 

INTRODUCTION 
UNE DEFINmON DE L'EXTRACTMSME 

Activité d'extraction d'uo milieu bio-pbysique donné de végétaux, d'aaimaux ou de 
minéraux et pratiquée en vue d'une vente sur un marché. L'extractivisme se distingue de la 
cueillette (terme general) parle fait qu'il est exclusivement toumé vem la vente sur un marche. 
Distinction extractivisme prédateur/pérenne. [cf Lescure] 

0IVERS1TE DE L'EXTRACTMSME 
II y a autant d'activités extractives qu'il y a de produits naturels ayant \lll marche. Le 

type d'extractivisme existant en un líeu donné est donc fonction de l'écosysteme et de la 
structure économique vers laquelle il est toumé. 

OBJET DU PRESENT ARTICLE 

1- ÉMERGENCE DES RÉSERVES EXTRACTIVES 
1) Définltlon des réserves extractlves 

a. Le concept 
Lieu combinant deux exigences : protection du milieu/développement socio 

économique des populations locales vivant des produits du milieu. [cf Allegretti, Décret) 
b- Aspects jur1dlqu~ 

Propriété fédérale avec coneession aux populatíons des zones concemées de l'usufruít 
de la reserve sur une base pérenne, Indivisibilité spatiale. Gérer par des Associations en liaison 
avec les orgaaismes publics: lB~ INCRA selon les cu. Le CNs est une structure poli tique de 
représentation de seringueiros. [cf. Décret] 

e- Dlverstté des réserves 
Présentation des Réserves Extractives existentes (surfaces, populations, types 

d'écosystémes, types d'activités dominantes). Propositions de création (en particulier dans le 
Rondônia). [cf. discussions RO, IEA] 

" 



2) Bref retour sur l'histoire de l'extractivisme végétal 
a- L'économle extracttve tradltJonnelle 

Bref rappel du rõle des produits d'extraction dans l'économie amazonienne (en 
particulier le cycle du caoutchouc). Description du fonctionnement du modele standard : 
création d'un marche captif, mécanisme de Yavtamento débouchant sur une fiction marchande 
structuranl un mode d'exploitation patemaliste. [cf Almeida, Geffray, Reis, Santos, Terri] 

b- Des causes d'une rupture du mode tradltlonnel 
Effondrement des prix, mais surtout avancée de la frontiêre agricole, désenclavement 

des zones eoncemées, luttes sociales et émergences syndicales. Le détour par le mouvement 
écologiste international : affermissemení du rapport des forces en faveur des seringueiros I cf 
Allegrettí, Costa Sobrinho, Geffray] 

e· Extracttvlsme, développement et envlronnement : cr1atalllsatton d'une 
potémlque 
Polémique autour d'un soit-disant modele de développement pour l'Amazonie fondé 

sur l'extractivisme : vision de la main-mise de l'extérieur. Plus sérieusement perspectives de la 
Conférence de Rio '92. [cf. Homma, Pandolfo in Costa, Sachs, UNCEDJ 

11· L'ÉCONOMIE EXTRACTIV~ 
1) A,nal}'ses économigues des ressources naturelles 

a- Domestlcatlon, subst1tutlon &ynthétlque et facteura llmttants le 
développement extractlf 
Préseutation d'une part du modele standard (aéo-classique) d'analyse écooomique des 

ressources naturelles : domestication, substitution et freias à l'éviction totale des produits 
naturels et d'autre part les facteurs inhérents à l'extractivisme qui limitent son développement 
(faible productivité du travail, structures de commercialísaüon, éloignemeot géographique, 
tailles eles marchés.i,.). [cf. Barbier, Homma, Moraes, Pearce & Turner] 

b- Critique de l'analy&e dominante 
• Coüts socio-économiques et écologiques réels (íntégratíon des niveaux d'emploi, de 

subventions gouvernementales, ... ) d'autres formes de mise en valeur des terres (agrieulture et 
pãturages) comparées à l'extractivisrne. Valeurs énergétiques et subvention de la nature. 
Privatisation des ressources forestléres et "tragédie des communs". [cf. Andersen, Bunker, 
Fearnaide, Goodland & al., May, Nepstad & Schwartzrnao, Passet, Sento & Hornrna, 
UNRISD, Wamer] 

2) Un svstême productlf réel multiforme 
a- Extractlvlsme et agrosylvlcurture 

L'extractivisme n'est 1>lus une activité centrale et unique, mais se combine le plus 
souvent avec une activité agricole ct d'élevage d'un petit bétail ; stratégie de diversification 
(oportunisme -dans son sens positit). [cf Lescure, Pinton & Emperaire] 

b- Extractlvlsme et économle réglonale 
lmportance de la prise e~ compte de la diversité des situations, car elles expliquem les 

formes d'intégration au marche local et les capacites de les modifier : nouvelles activités grâce 
à l'augmentation des densités démographiques. Arbitrage autoconsommation/recours au 
marche, l'autonomie vis-à-vis du marché est un moyen de limiter les effets de l'inflation, [ cf. 
Lena, Lena & Oliveira> Sachs] 
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111- ÉLÉMENTS D'UNE STRATÉGIE D'ÉCODÉVELOPPEMENT 
1) !:.e concept d'écodéveloppement 

a- Les fondements 
Finalité sociale du développement et compatibilisation de celui-ci avec sa base : le 

milieu bio-physique. (cf. Passet, Polanyi, Sachs] · 
b- Les prtnçlpes 

Finalité sociale (l'augmentation de l'entftlement), prudence écologique (la réversibilité 
des choix), efficacité économique (les styles technologiquea), répartition spatiale équilibrée 
(rapports villes/campagnes) et désirabilité culturelle (les styles de consommation). (cf. Sachs] 

2) Conditions d'une viabilisation 
a-· Extractivlsme végétal et écologle 

Explicitation des effets de l'extractivisme sur l'écosystéme en fonction des pratiques 
agronomiques (abattage, prélévement, saignée et ramassage) et du niveau d'analyse du milieu 
bio-physique (individu, espéce et environnement). ( cf. Lescure, études MAB] 

b- Plstes pour un développement de l'extractlvlame 
Recours à l'enrichissement en espéces d'intérêt économique, Augmentation de la 

valeur ajoutée par une premiére transformation des produits pour l'industrie, diversificatioo de 
la production et assainissement des circuita de commercialisation. La création de labels 
écologiques represente une piste encere peu exploitée. [ cf. Allegreni, Andersen, Clement & 
Clay, CNS & al., IEA, Lescure & Pintou, Nepstad & Schwartzman, Noronha & al., Panayotou] 

CONCLUSION 
StGNIFICATIONS SOClALES DES RESERVES EXTRACTIVES 

Distinguer la libération objective du systême de Yaviamento que represente 
l'émergence des Reserves Extractives de la libération subjective qui n'est pas encere effective, 
les représentations paternalístes étant profondément ancrées, Modification de l'eccés au marche 
et perspectives de nouvelles formes de relations entre la société civile et le secteur économique 
prive. [cf, discussions RO, Geffray, Una] 

EXTRACTIVISME ET MODES OE DEVELOPPEMENT 
Relation réserves/réforme agraire : les Reserves Extractives ne constituem pas une 

véritable reforme, mais plutôt une mesure directement conservatoire face é la disparition de 
l'extractivisme et à -peu de frais (marginal en superficie et population) pour 11::tat f ederal. 
Relation avec l'écodéveloppement : il s'agit de dégager la faisabilité (technique et politique) 
d'un modele de développeme~t durable pour les petits producteun amazoniens. Nouvelle 
orientation du concept de préservation de l'environnement. 

VOIES DE DISCUSSION 
Établir les questiona qui.,.st.ructurent le débat autour d'axes potentiels afin de viabiliser 

les Reserves Extractives à court terme et d'instaurer une forme de contrôle sociale sur l'acces 
aux ressources afin d'assurer à chacun un moyen de subvenir à ses besoíns. 
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Polltica de uso dos recursos naturais renováveis : a Amazônta e o extrativismo 
Instituto de Estudos Amazônicos (Subsidio Técnico para a elaboração do Relatorio 
Nacional do Brasil para a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento), Curitiba (PR, Brasil), maio de 1991 (32 pp.), 

AUBERTIN Catherine : 
Projet extractivtsme végétal (Rapport de mission, juin-juillet 1991) 
Instituí Français de Recherche Scienti.fique pour le Développement en Coopération 
(ÜRSTOM), Paris, 1991 (13 pp.). 

r: 
(' 

r: 
,. 

r: 

r>. 

CARREIRA Evandro ~ 
O extrattvi smo preservou a Amazônia 
Senado da República Federativa do Brasil, Brasília (DF, Brasil), 1978 (18 pp.). 

Çpc (CAIIlERS DU BRÉSIL CONTE:MPORAIN) : 
Amazonies : problémes globaux, données tocaies 
nº 21,juin 1993 (139 pp.), Éoole des Hautes Études en Sciences Sociales (EHEss, Centre 
de Recherches sur le Brésil Contemporain) ~ :MsH • IHEAL, Paris. 

DUBOIS Jean C. L. : 
Animal and Vegetal "Extracttvtsm" (J;;xtractive Explottatton o/ Animal and Vegetal 
Natural Resources in the Amazon) 
Symposium Amazónia : Facts, Problema and Solutions, São Paulo (SP, Brazil), July 31 • 
August 2 1989 (9 pp.). 

r' 
r: 

EMPERAIRE Laure, PINTON Florence : 
Aspects écologiques et socto-économiques de l'extractivisme sur /e moyen Rio Negro 
{Amazonie brésiltenne) 
in : HLADICK M (edíted by) : Food and Nutrition in Tropical Forest 
[à peraltre] United Nations Educatioaal, Scientific and Cultural Organiz.ation (UNESCO, 
Man and the Biosphere series), Paris, 1992. 

HOMMA Alfredo Kizi2o Oyama : 
O atrativismo animal na-Amazônia : o caso de uma economia ilegal (p. 12) 
in: Segundo Simpósio Internacional de Estudos Ambientais em Florestas Tropicais 
Úmidas (Forest '92) : Volume de resumos 
ruo de Janeiro (RJ, Brasil), Z4·29 de maio de 1992 . 

lBGE (INSTITUfO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA) : 
Produção da extração vegetal e da silvicultura -Brasil 
Diretoria de Pesquisas (Departamento de Agropecuária). Brasília (DP, Brasil), 1989 (217 
pp.). 

r 
r- 

r: 
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LESCURE Jean-Paul, CASTRO Aline de : 
L 'extracttvisme en Amazonie centrale -Aperçu des aspects économiques et botaniques 
[à paraitre] Bois et Forêts des Tropigues, Centre Intemational de Recherches 
Agronomiques pour le Développement (CIRAD ), Nogeat-sur-Marne. 

l\1A Y Peter H. : 
Des structures et des marchés pour les produits non ligneux des forêts d'Amazonie 
brésiltenne ~ 
Unasylva, vol. 42, nº 165, 1991/2 (pp. 9-16), Oraganisation des Natices Unies pour 
l'Alimentation et l'Agriculture (F AD), Rome (Italie), 

. . 
~ 

MORAES Sonia Helena N. G. : 
O cultivo da borracha no Estado de São Paulo : gênese e desenvolvimento dos estudos 
ctentiftcos e técnicos e iniciativas de plantio (Mestrado) 
Universidade de Campinas (Instituto de Geociências), Campinas (SP, Brasil), junho de 
1991 (27 pp.). 

PINTON Florence, EMPERAIRE Laure : 
L 'extractivisme en Amazonie bréstlienne -Un systême en crise d'identité 
Cahiers de Sciences Humaines, vol. 28, nº 4. 1992 (pp. 685-703), Institut Français de 
Recherche Scientifique pour le Développement en Coopération (ORSTOM), Paris. 

RUIZ MJmuel, SA YER Jeffrey A., COHEN Susan (editores) : 
E/ extracttvismo en América Latina (Conclusiones del Ta/ler U1cN. CEE, Amacayacu. 
octubre 1992) 
Unión Internacional para la Conservación de la Natura (UICN) • CEE (81 pp.). 

SIZER Ni&el C. : 
Extractivisme tn the Jaú National Park, Amazonia 
University of Cambridge (Toe Botany School), Cambridge (UK), [sd] (17 pp.). 

B7.1 /1 • HISTOIRE .. ., 
ALLEGRETTI :Mary Helena: 

A história da borracha 
[sd) (3 pp.). 

BAKXK.eith: 
O capital e o campo : transformação rural no Estado do Acre durante o pós-guerra 
Cadernos do CEM, nº 109 (pp. 46-55). 

DEAN Warren: 
Brazil and the Struggle for /!Jlbber ·À Study ln Envtronmental History 
Cambridge University Preas, Cambridge {UK), 1987 (234 pp.). 

MARTINELLO Pedro : 
A "batalha da borracha" na segunda guerra mundial e suas consequências para o vale 
amazônico 
Cadernos UFAC. série C, nº I, 1988 (368 pp.), Universidade Federal do Acre (UFAC), 
Rio Branco (Ac, Brasil). 

- 
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MOREIRA Eidorfe : 
Influências amazônicas no Nordeste (reflexos da/ase áurea da borracha) 
Universidade Federal do Para (UFPA, Núcleo de Altos Estudos Amazônico), Belém (P A, 
Brasil), 1982 (123 pp.). 

SANTOS Roberto Anújo de Olíveira : 
História econômica da Amazônia (J800.J920) 
T. A Queiroz (Biblioteca Básica de Ciências Sociais, série 1, Estudos Brasileiros, vol. 
3), Belém (P A, Brasil), 1980 (358 pp.). 

SERIER Jean-Baptiste : 
Htstotre du caoutchouc 
Desjonquéres, Paris, 1993 (273 pp.). 

WEINSTEIN Barbara : 
The Amazon Rubber Boom 1850-1920 
Stanford University Press, Stanford (CA, UsA), 1983 (356 pp.). 

B7.1 /2 •. RELATIONS SOCIALES 

B7 .1 /2.1 •. Drolt& de proprlétés 

FACHIN Luiz Edson : 
Posseiros e seringueiros = aspectos juridtcos 
Reforma Agmri!!, nº 1-2·3, abril-dezembro de 1990 (pp. 71 • 75), Campinas (SP, Brasil). 

MAY Peter ll: . 

Direitos de propriedade e a sobrevtvência das economias extrativistas 
'Fundação Ford (Programa de Pobreza Rural e Recursos), Rio de Janeiro (RJ. Brasil), [sd] 
(22 pp.). 

Palmeiras em chamas -Transformação agrária e justiça social na zona do babaçu 
Empresa Maranhense de Pesquisa Agropecuária (EMAPA. Documento 12) • FINEP - 
Fundação Ford, São Luís (MA, Brasil), 1990 (328 pp.). 

87.1 /2.2 • "Aviamento" 

ALLEGRETTI MAry Helena : 
Submissão e revolta nos seringais -Uma análise da dimensão stmbólica da dominação 
(projeto de Doutoramento 1) 
Universidade de São Paulo (UsP, Deprutamento de Ciências Sociais), São Paulo (SP, 
Brasil), janeiro de 1983 (84 pp.). 

ALMEIDA l\huro W. Bal"bosa de : 

As colocações como forma social, sistema tecnológico e unidade de recursos naturais 
Universidade de Campinas (UNicAMP) .. IEA, Campinas (SP, Brasil), [sd] (10 pp.). . 

Seringais e trablho na Amazônia : o caso do alto Juruá (versão preliminar) 
[sd] (30 pp.). 
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CHEROBIM :Mauro : 
Trabalho e comércio nos seringais amazônicos 
Perspectivas, nº 6, 1983 (pp. 101-107), Universidade Estadual Paulista, São Paulo (SP, 
Brasil). 

GEFFRA Y Christian : 

Marchés captifs et dette ftctive, le caoutchouc en Amazonie brésiltenne occidentale -En 
armexe : Commentaire sur le mouvement seringueiro (venion préliminaire) 
Instituí Français de Recherche Scientifique pour le Développement en Coopération 
(ÜRSTOM) • MPEo, Belém (P A, Brasil), juin 1991 (31 pp.). 

IA dette imaginaire des collecteurs de caoutchouc (versíon finale abrégée) 
Cahiers de Sciences Humaines, vol. 28, nº 4, 1992 (pp. 705- 725), Iostitut Français de 
Recherc.be Scientifique pour le Développement en Coopération (ORSTOM), Paris. 

Iu (INSTITUTO DE ESTUDOS AMAZÔNlCOS) : 
Violação aos direitos humanos nos seringais da Amazônia 
IEA • CNs, Curitiba ~ Brasil), agosto de 1987 (39 pp.). 

PACHECO DE OLIVEIRA Joio : 
Os seringueiros nativos -Um esforço critico sobre a visão unificadora 
Escola Interamericana de Administração Pública da Fundação Getúlio V argas, Rio de 
Janeiro (RJ. Brasil), dezembro de 1977 (46 pp.). 

REIS Arthur César Ferreira : 
O seringai e o seringueiro 
Ministério da Agricultura (Serviço de Informação Agrícola, Documentário da Vida 
Rural, nº 5), Rio de Janeiro (RJ, Brasil), 1953 (149 pp.). 

SANTOS Roberto Araújo ele Oliveir'a : 

O equtltbrio da firma aviadora e a signiftcação econômico-instttucional do aviamento 
Pará Desenvolvimento, nº 3, junho de 1968 (pp. 9~30), Instituto do Desenvolvimento 
Econômico-Social do Para (loESP), Belém {PA, Brasil). 

As relações de trabalho no seringai silvestre e o problema nacional da borracha 
Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª:...Região, janeíro-junhc de 197 4 (pp. 19· 
28). Belem (P A, Brasil). 

STh10NI.AN Ligla T. L.: 
Mulheres seringueiras na Amazônia brasileira -Uma vida de trabalho e de silêncio 
Ministério da Cultura (Secretaria de Ações Sócio-Culturais, Woclcing Paper), Brasília 
(DF, Brasil). junho de 198~ (36 pp.). 

87.1 /2.3 - "Serlnguelros"/lndlens/Colons 

AQUINO Terri V1dle de: . 
Índios Kaxinduá : de seringueiro "caboclo" a peão "Acreano" 
Sasc, Rio Branco (Ac, Brasil), maio de 1982 (184 pp.). 
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COSTA SOBRINHO Pedro Ykente : 

Capital e trabalho na Amazônia ocidental -Contrtbuição à história social e das lutas 
sindicais no Acre 
Cortez - Universidade Federal do Acre (UFAC), Rio Branco (Ac, Brasil), 1992 (189 pp.), 

r=. 

IANNI Octavio : 
A luta pela terra -Histària social da terra e da luta pela terra numa área da Amazônia 
Vozes (coleção Sociologia Brasileira, vol. 8), Petrópolis (RJ, Brasil), 1981 (3ª· edição, 
235 pp.). 

TEIXEIRA Carlos Corrêa : ,,-, 

Seringueiros e colonos na Amazónia : a apropriação e o significado da fronteira 
agrícola 
Pontificia Universidade Católica de São Paulo (Puc), São Paulo (SP, Brasil), 1986 (15 
pp.). 

r, 
Seringueiros e colonos : os horizontes da cultura no espaço da fronteira 
Pontificia Universidade Católica de São Paulo (Puc)t São Paulo (SP, Brasil), 1987 (36 
pp.). 

B7.1 /3 • DÉVELOPPEMENT ~CONOMIQUE 

r: B7.1 /3.1 - lnterprét.attomi théorlgues 

r: 

ANDERSON Anthony B., MA Y Peter H, BALICK Michael J. : 
The Subsidy from Nature -Palm Forests, Peasantry, and Development on an Amazon 
Frontier 
Columbia University Press, New York (NY, USA), 1991. 

BUNKER Stephen G. : 
Underdeveloplng the Amazon -Extraction, Unequal Exchange, and the Failure o/ the 
Modem State 
Toe University of Chicago Press, Chicago (IL, UsA), 1983 (279 pp.). 

HECIIT Susan B., ANDERSON Anthony B., MAY Peter : 
lhe Subsidy jrom Nature : Shifting Cultivation, Successional Palm Forests, and Rural 
Developtnent 
Human Organizatio!b vol-, 47, nº 1, 1988 (pp. Gal. 15-Gal. 20), Society for Applied 
Anthropology. 

r: 

Í' 

r: 

r: 

r: 
r: 

r: 
r 
r: 

HOMl\lA Alfredo Kin&o Oyama : 
" 

r 

Uma tentativa de interpretação teórica do extrativismo 
Acta Amazônica. vol. 12, nº 2, junho de 1982 (pp. 251-255), Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPQ) • I.NPA, Belém (P ~ Brasil). 

r Intocabilidade. exploração econômica e depredação dos recursos naturais : o caso do 
extrativismo vegetal na Amazônia 
Boletim FBCN, nº 20, 1985 (pp. 19-26), Rio de Janeiro (RJ, Brasil). 

r: 
r: 
r: 
r: 
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A demistiftcação do extrativismo vegetal na Amazônia 
Seminário Grandes Projetos, Desorganização e Reorganização do Espaço, Belém {PA., 
Brasil), 3-5 de abril de 1991 (12 pp.). 

A sustentabilidade do sistema extrativista na floresta amazônica (pp. 169-181) 
in : Se&undo Simpósio Internacional de Estudos Ambientais em Florestas Tropicais 
Úmidas (Forest '90): Anais (.Manaus, AM, Brasil, 1990) 
Rio de Janeiro (R.J, Brasil), 1992. 

:MENDES Armando Dias : 
A Amazónia e o atrativismo 
Revista Econômica do BASA, vol. 1, nº 3, maio-agosto de 1971 (pp. 5-7), Banco da 
Amazônia (BASA), Belém (P A, Brasil). 

87.113.2 -Économle du caoutchouc 

CNs (CONSELHO NACIONAL DOS SERINGUEIROS) : 
Proposta de uma política para a borracha nativa adequada à proteção da floresta 
CNs - lEA, Brasília (DP, Brasil), 4 de abril de 1990 (3 pp.). 

CNs (CONSELHO NACIONAL DOS SERINGUEIROS), IEA (INSTITUTO DE 
ESTUDOS AMAZÔNICOS) : 

A borracha e o faturo das Reservas Extrativistas 
Seminário Alternativas Econômicas para as Reservas Extrativistas (Grupo de Trabalho 
sobre a questão da Borracha), CNs - IEA - Fundação Ford, Rio Branco (Ac, Brasil), 
fevereiro de 1991 (12 pp.). 

CNs (CONSELHO NACIONAL DOS SERINGUEIROS), UNI (UNIÃO DAS NAÇÕES 
INDÍGENAS) : 

Proposta de uma nova política para a borracha nativa adequada às Reservas 
" Extrativistas e Indigenas da Amazônia 
CNS - UNI - lEA, Brasília (DP, Brasil), março de 1991 (15 pp.}. 

COELHO Geraldo 1\1.ártires : 
Da floresta para o mundo a borracha sai 
O Liberal, 14/04/1993 (p. fV/7), Belém (PA, Brasil). 

COSTA Joú Marcelino Monteiro da, CAPELA José das Neves : 
Borracha vegetal: análise da oferta 
Revista Econômica do' BAS~ vol. 1, nº 1, setem.bro-drnbro de 1970 (pp. 37-51), 
Banco da Amazônia (BASA), Belém (P A, Brasil). 

lu (INSTITUTO DE ESTUQ.OS AMAZÔNICOS) : 
Redeftnição ~ politica para a borracha nativa na Amazónia 
IEA- IBAMA.; Curitíba (PR, Brasil), outubro de 1990(51 pp.). 

LIBERAL.O: 

Crise agrava a miséria nos seringais 
03/01/1993 (p. 11), Belém (P A, Brasil) . 
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Borrachas naturais têm novos preços 
09/0)/1993 (p. 16)t Belém (PA, Brasil). 

Governo se empenhará em reverter crise da borracha, diz Soares 
22/01/1993 (p. 7), Belém (PA, Brasil). 

Nova politica para borracha demora 
22/01/1993 (p. 16), Belém (PA, Brasil). 

São Pau lo diz que tem mais borracha 
09/02/1993 (p. W3), Belém (P A, Brasil). 

Reserva Extrativista em Curralinho 
03/04/1993 (p, 3), Belém (P A, Brasil). 

Uma entrada no cotidiano do látex 
15/04/1993 {p. IIL'6), Belém (PA, Brasil). 

M'.AMED Francimar de Araújot Lll\1.A João Eustáquio de, OLIVEIRA Evonír Batista 
de, LEITE Carlos Antônio Moreira : 

Custos e beneficios sociais da potittca de outo-suftclêncta em borracha natural no 
Brasil 
Estudos Econômicos, vol. 16, nº 1, janeiro-abril 1986 (pp. 123-148), Universidade de 
São Paulo (UsP, Instituto de Pesquisas Econômicas), São Paulo (SP, Brasil). 

NORO~cIA José Ferreira de, FONSECA F1LHO Homero, MELGAÇO Selma Bara : 
Seleção de seringueiros para a admtnistração de mtniustnas de produção de borracha 
natural no Es tudo do Acre 
Revista de Eç.onomia e Sociologia Rural, vol. 26, nº 4, outubro-dezembro 1988 (pp. 429· 
.442), Brasília (DF, Brasil). 

PAULA Joio Antonio de : 
Notas sobre a economia da borracha no Brasil 
Estudos Econômicos, vol.12, n" 1, janeiro-abril 1982 (pp, 63~93), Universidade de São 
Paulo (USP, Instituto de Pesquisas Econômicas), São Paulo (SP, Brasil). 

PERES Genon : 
Apagando a borracha 
O Libc;nµ, 28/03/1993 ~- 1/4), Belém (PA, Brasil). 

SCH\\' ARTZI\IAN Stephan : 
Extractive Reserves: Rubber Tappers' Strategy for Sustainable Use o/ 'Amazon Forest 
Symposium Fragile Lands of Latin América : Strategies for Sustainable Development, 
Washington (De, UsA), [sd] (3:2 pp.). 

SUBOR (SUPERINTEND:ltNCIA DA BORRACHA) : 

O mercado da borracha -Histàrico. importância atual e perspectivas 
f.Joletim ~~fiCQ, vol, 30, nª 222, maio-junho de 1971 (pp, 65-77), Instituto Brasileiro 
de Geografia, Rio de Janeiro (RJ, Brasil). 
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Incentivo à produção e ao beneficiamento de borracha ntitural :_faro grama de ação : 
fundamentos e objetivos 
1972 (20 pp.). 

Segundo Programa de Incentivos a Produção de Borracha Natural (Probor 11) - 
Fundamentos, objetivos, normas operativas 
l 978 (77 pp.). 

SUDAM (SUPERINTENDtNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA): 
Subsldtos para um programa de borracha natural na Amazônia 
Departamento de Setores Produtivos, Belém (PA, Brasil), 1976 (220 pp.). 

B7.113.3 - Attemattves économlgues 

ALLEGRETII Mary Helena : 
Política de uso dos recursos naturais renováveis : a Amazônia e o extrativismo 
Revista de Administração Pública, vol. 26, nº 1, janeiro-março 1992 (pp. 145·162), 
Fundação Getúlio V argas, Rio de Janeiro (RJ, Brasil). 

ANDERSON Anthony B. : 

- 

Extrativismo vegetal e Reservas Extrativistas : limitações e oportunidades 
Fundação Ford, Rio de Janeiro (RJ, Brasil), [sd] (32 pp.). 

Extraction and Forest Management by Rural lnhabitants in the Amazon Estuary (pp. 
65-85) 
in: ANDERSON Anthony B. (editor): Alternatives to Deforestation : Steps Toward 
Sustainable Use o/the Amazon Rain Forest 
Columbia University Presa, New Y ork (NY, UsA), 1990. 

Extraction or Agroforestry ? 
lnternational Agricultura! Development, September-October 1990 (pp. 13-15). 

CASTRO Francisco de Assis : 
Manejo silvicultural em seringais nativos, na microrregião Alto Purus-Acre 
Acta Ama11mica, vol. 9, nº 4, dezembro 1979 (pp. 629-632), Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPQ) - INPA, Belém (P A, Brasil). - 

EMPERAIRE Laure, LESCURE Jean-Paul, PINTON FJorence : 
l 'extractivisme en Amazonie (Brésil) 
[à paraitre] April 1993, United Nations Educational, Scieotific and Cultural Organization 
{UNESCO, :Man and the Biospbere Digest), Paris . 

- 
••• 

HOMMA Alfredo Kingo Oyama : 
Oportunidades, limttações e estratégias para a economia extrativa vegetal na 
Amazônia (pp. 67-78) 
in : HOYOS J. L. B. (or&an.izador) : Desenvolvimento sustentado : um novo 
caminho? 
Universidade Federal do Pará (UFPA, Núcleo do Meio Ambiente, série Universidade e 
Meio Ambiente, nº 3), Belém (PA, Brasil), 1992. - 
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HOMJ\1A Alfredo Kingo Oyama, ANDERSON Anthony B. : 
Oportunidade, limitações e estratégias para o desenvolvimento baseado no 
atrativismo vegetal na Amazônia 
[sd] (10 pp.). 

hA (INSTITUTO DE ESTUDOS AMAZÔNICOS) : 
Plantas da Amazônia com potencial econômico: listagem (vol, 2, cap. 1-2) 
in : hA : Potencialidade dos produtos florestais não derivados da madeira para 
exploração econômico sustentável da Amazónia 
IEA - PNuD- F.IW, Curitiba (PR, Brasil), [sd] (37 pp.). 

LESCURE Jean-Paul, PINTON Florence : 
L'extractivisme en Amazonie bréstltenne : une valoriation contestée de l'écosystéme 
forestier 
in : HLADICK M (edited by} : Food and Nutrition in Tropical Forest 
[à paraitre] United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Uxasco, 
Man and the Biosphere series), Paris, 1992. 

NEPST AD Daniel C., SCirn' ARTU.1AN Stephan (editon) : 
Non-Timber Products /rom Tropical Forests -Evaluatton o/ a Conservation and 
Development Strategy 
Toe New York Botanical Garden (Advances in Economic Bota.ny, vol, 9), New York 
(NY, USA), 1992 (164 pp.). 

PARÁ DESENVOL VIl\IBNTO : 
Extrativismo vegetal e Reservas Extrativistas 
nº 25,janeiro-dezembro 1989 (137 pp.), Instituto do Desenvolvimento Econômico-Social 
do Para (IDEsP), Belem (PA, Brasil). 

PETERS Charles M.1 GENTRY Alwyn H., MENDELSOHN Robert O.: 
Valuation o/ an Amazonian Rainforest 
Nature. vol, 339, 29 June 1989 (pp. 655-656). 

PINTON Florence, EMPERAIR.E Laure : 
Aspects socio-économiques de l'extractivisme dans une communauté du moyen Rio 
Negro (Rapport de mission octobre-novembre 1990) 
Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement en Coopération 
(ÜRSTOM), Paris, février 1991 (27 pp.). 

' TORRES Haroldo, MARTINE George : 
Amazonian Extracttvism : Prospects and Pitfalls 
Instituto Sociedade, População e Natureza (IsPN), Brasília (DP, Brasil), novembro de 
1991 (30 pp.). " 

VIANA Virgílio M : 
Manejo Integrado dos recursos florestais nas Reservas Extrativistas : a questão da 
extração de madeira 
Seminário sobre Alternativas Econômicas para Reservas Extrativistas, Rio Branco (Ac, 
Brasil), 25-28 de fevereiro de 1991 (10 pp.). 
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WHITESELL Edward : 
Resource Extraction and Conservation tn the Flood Plain Environments o/ Westem 
Amazonia 
Xvnth· Iatemational Congress of thc Latin America.n Studies Association, Los Angeles 
(CA, UsA), 24·27 September 1992 (12 pp.). 

B7.1 /4 • R~SERVES EXTRACTIVES 

B7.1 /4.0 • Généralttés 

ALLEGRETII Mary Helena : 
Extractive Reserves: An Alternative for Reconciling Development and Environmental 
Conservation tn Amazonia (pp. 252-264) 
in : ANDERSON Anthony B. (editor) : Altematives to Deforestation : Steps Toward 
Sustainable Use ofthe Amazon Rain Forest 
Colúmbia University Press, New York (NY, UsA), 1990. - 

ALMEIDA Mauro W. Barbosa de : 
Teses sobre o Conselho Nacional dos Seringueiros 
[sd) (7 pp.). 

DUBOIS Jean e. L. : 
Metodologia proposta para a tdentiftcaçõo e elaboração de projetos de criação de 
Unidades Expertmentais de Reservas Extrativistas na Amazônia 
Instituto de Estudos Amazônicos (IEA), Curitiba (PR, Brasil), março de 1989 (22pp.). 

FEARNSIDE Philip M. : 
Extractive Reserves in Brazilian Amazonia -An Opportuntty to Maintain Tropical Rain 
Forest Under Sustainable Use 
BioScience, June 1989 (pp. 387-393), America.n Institute of Biological Sciences, 
.Washington (De, USA). 

Iu. (INSTITUTO DE ESTUDOS Al\.f.AZÔNICOS) : 

Segundo Encontro Nacional de Seringueiros e Primeiro Encontro dos Povos da 
Floresta ~ 
Rio Branco (Ac, Brasil), 25-31 de março de 1989 (9 pp.). 

Identificação de áreas prioritárias e regulamentação do decreto de criação de 
Reservas Extractivistas .na Amazônia 
IEA- IBAMA, Curitiba (PR, Brasil), setembro de 1990 (vol. 1 : 106 pp., vol. 2 : 205 pp.). 

INFORMATIVO : 
" 

vol. 1, oº O, junho de 1992 (6 pp.), Instituto de Estudos Amazônicos e Ambientais (IEA), 
Curitiba (PR. Brasil). · 

vol. 1, nº 1, agosto-setembro de 1992 (6 pp.), Instituto de Estudos Amazônicos e 
Ambientais (IEA), Curitiba (PR. Brasil). 
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vol. 4, nº 62, janeiro-fevereiro de 1993 (58 pp.), Instituto de Estudos Amazônicos e 
Ambientais (IEA), Curitiba (PR, Brasil). 

MENDES Chico : 
Mon combat pour la forêt 
Seuil (L 'Histoire Immédiate), Paris, juin 1990 (111 pp.). 

:MENEZES MJario A. : 
As Reservas Extrativistas como alternativa ao desmatamento da Amazônia 
Instituto de Estudos Amazônicos (IEA), Brasília (DF, Brasil), dezembro de 1990 ( 4 7 pp.), 

87.1 14.1 • Dlmenslons Jurldlgues 

Iu (INSTITUTO DE ESTUDOS AMAZÔNICOS) : 
Reservas Extrativistas : como criar uma Associação 
lEA - Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República (SEM.AMIPR), Curitiba 
(PR, Brasil), l sd] (37 pp.). 

INCRA (INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA) : 

Projeto de Assentamento Extrativista 
INCRA· CNs • lEA, Brasília (DF, Brasil), 25 de junho de 1987 (16 pp.). 

Portaria Plnº 627 de 30 de julho de 1987 
Brasília (DF t Brasil), 30 de julho de 1987 ( 1 p. ). 

CNs (CONSELHO NACIONAL DOS SERINGUEIROS) : 
Diretrizes para um programa de Reservas Extrativistas para Amazónia 
Rio Branco (Ac, Brasil), [sd) (44 pp.). .. 

87.1 /4.2 - Documents Cr;s_ 
CNs (CONSELHO NACIONAL DOS SERINGUEffiOS) : 

Primeiro Encontro Nacional de Seringueiros da Amazónia (Resoluções) 
Brasília (DF, Brasil), 11-17 de outubro de 1985 {8 pp.). 

Segundo Encontro Nacional dos Seringueiros -Documento Final 
Rio Branco (Ac, Brasil), 25-31 de março de 1989 ( 4 pp.). 

B7.1 /5 - l=TUDES DE C,1S 
" B7 .1 /5.1 - Ré.serves Extracttves Chico Mendes et du Alto Juruá {Acj 

CNs (CONSELHO NACIONAL DOS SERINGUEIROS) : 
Relatório do levantamento sócio-econômico da Reserva Chico Mendes e projetos de 
Assentamentos Extrativistas da região do Vale do Acre Purus 
CNS - F'm.'TAC - AcDI, Rio Branco (Ac, Brasil), abril de 1992 (110 pp.). 
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:MENEZES Maria A., AL1\1EIDA Mauro W. Barbosa de, SCHW ARTZ..."\!AN Stephan : 
Apoio ao projeto de desenvolvimento da Reserva Extrativista do Alto Juruá no Acre 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Washington (De, USA), março de 
1993 (166 pp.). 

B7. 1 /5.2 - Réserve E.xtractlve du Rio CaJar1 {APl 

COM.AJA (COOPERATIVA MISTA EXTRATIVA VEGETAL DOS AGRICULTORES 
DO LARANJAL DO JAIÚ) : 

Segundo Encontro de Castanheiros e Primeiro Encontro de Seringueiros -Relatôrío 
COMAJA - STRI AP - CNs, Comunidade de Santo Antonio de Cachoeira (A.P, Brasil), Julho 
de 1990 (17 pp.). 

FAYET Augusto César, SILLS Erin O'Donnall: 
Reservas Extrativistas do Amapá : possibilidades de beneficiamento e comercialização 
da castanha-do-Brasil ou Pará (versão preliminar) 
Instituto de Estudos Amazônicos (IEA) - WWF, Curitiba (PR, Brasil), junho de 1990 (28 
pp.). 

- - 
FILOCREÃO Antonio Sérgio Monteiro : 

Extrativismo e capitalismo: a manutenção, funcionamento e reprodução da economia 
extrattvista do sul do Amapá (Mestrado) 
Universidade Federal da Paraiba (UFPB, Centro de Humanidade), Campina Grande (PB), 
1992 (236 pp.). 

MIRAI> (1\UNISTÉRIO DA REFORMA E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIA): 
Projeto de Assentamento Extrativista Rio Maracá 3 -Plano preliminar 
Macapá (AP, Brasil),julho de 1980 (17 pp.), 

PRESID~CIA DA REPúBLICA : 
Decreto n" 99.145 de 12 de março de 1990 cria a Reserva Extrattvista do Rio Cajarl 
Republica Federativa do Brasil, Brasília (DF, Brasil), 12 de março de 1990 (3 p.). 

B7 .1 /5.3 - Réserve Extractlve du Rio Ouro Preto (RoJ. 
ASGM (ASSOCIAÇÃO DOS SERINGUEIROS DE GUAJARÁ-MIRIM) : 

Livro de contas da Asgm -Movimento 1992 
Guajarà-Mirim (Ro, Brasil), [sd) (9 pp.). ·, 
Projeto demonstrativo da REsEx Rio Ouro Preto (Rondônia) -Cronograma financeiro 
(março a junho de 1993) 
ASOM • IEA- lBAMA- PNuo., FAO, Brasília (DP, Brasil), [sd] (1 p.). 

- 
Estatuto da Associação dos Seringueiros de Guajará-Mirim-Ro 
Guajará-Mirim (Ro, Brasil), 17 de março de 1991 (9 pp.). 

~ 
Projeto de apoio ao desenvolvimento comunttário em Áreas Extrativistas de Guajará- 
Mirim, Rondônia · 
Asosa - Misereor, Guajará-Mirim (Ro, Brasil), novembro de 1992 ( 4 pp.). - 
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Desenvolvimento comunitário e manejo sustentável de recursos naturais em Guajará 
Mirim, Rondônia 
ASOM - lEA- Embaixada da Suíça, Brasília (OF, Brasil), 22 de janeiro de 1993 (3pp.). 

CARDOSO Maria Lúcia de Macedo = 
Relatório sócio-econômico do extrativismo da borracha no Rio Silo Miguel e da coleta 
de castanha na localidade de Pedras Negras 
Instituto Estadual de Florestais de Rondônia (IEF/Ro), Porto Velho (Ro, Brasil), 20 de 
março de 1987 (70 pp.). 

FELIPE Luiz Daniel, NETO Domingos Caporrino : 
Programa nacional de Reservas Extrativistas: diagnóstico preliminar sobre a situação 
fundiária da Reserva Extrativista do Rio Ourao Preto-Rondônia 
Instituto de Estudos Amazônicos (IEA) - Fundo Nacional do Meio Ambiente 
(SEMAMIPR), Curtiba (PR, Brasil),janeiro de 1992 (61 pp.). 

MACHADO Carlos José Saldanha, LOBATO José Trinld.ade, SIQUEffiA Odalr 
Antunes, TADEU Romario Nunes: 

Microbacia do Rio Cautário 
Instituto Estadual de Florestais de Rondônia (IEF/Ro), Porto Velho (Ro, Brasil), [sd] (83 
pp.). 

lW.LLIKAN Bren1 : 
Deflnlção de limites de Reservas Extrativistas em Rondônia : notas para discussão 
Instituto de Estudos Amazônicos (I.EA), Porto Velho (Ro, Brasil), outubro-novembro de 
1990 ( 4 pp.). 

PRESIDtNCIA DA REPúBLICA : 
Decreto nº 99.166 de 13 de março de 1990 cria a Reserva Extrativista do Rio Ouro 
Preto 

• República Federativa do Brasil, Brasília (DF, Brasil), 13 de março de 1990 ( 4 p.). 

WAWZYNIAKJoloValentin: 

Relatório do Primeiro Encontro dos Seringueiros do municipio de Guafará-Mirim 
Rondônia 
Instituto de Estudos Amazônicos (IEA), Curitiba (PR, Brasil), março de 1989 (17 pp.). 

Programa nacional de Reservas Extrativistas : breve diagnóstico sócio-econômico da 
Reserva Extrativista dã Rio Ouro Preto-Rondônia 
Instituto de Estudos Amazônicos (IEA) - Fundo Nacional do Meio Ambiente 
(SEMAMIPR), Curtiba (PR, Brasil), janeiro de 1992 (15 pp.). 
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BIDET Jacques: 
Théorie de la modernité suivi de Marx et le marché 
Presses Universitaires de France (Puf, collection Questiona), Paris, septembre 1990 (313 
pp.). 

BRAUDEL Femand : 
Ctvtltsation matérielle. économie et capttatisme xi,,eme._XVJJême. siécle (3 tomes) 
Armand Colin, Paris, 1979 (tome I : 544 pp., tome II : 600 pp., tome m : 607 pp.). 

l\1ARX Karl : 

Le Capital (3 livres) 
Éditions Sociales, Paris, 1977 (livre I: 762 pp., livre II: 524 pp., livrem: 871 pp.). 

Formações econômicas pré-capitalistas 
Paz e Terra (coleção Pensamento Critico vol. 3), São Paulo (SP, Brasil), 1986 (5ª· edição, 
136 pp.). 

l\1EILLASS0UX Claude : 
Femmes, greniers et capitaux 
L 'Harmattan (Textes à l'Appui), Paris, 1991 (2eme. édítion, 251 pp.). 

ONU (UNITED NATIONS): 
Slavery (&port by WHITAKER Benjamin) 
Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, New 
York (NY, USA), 1984 (updating the 1966 Report, S4 pp.). 

'"\ - POLANYIKarl: 
La grande transformation -Aux origines poittiques et économiques de notre temps 
Gallimard (Bibliothéque.jíes Sciences Humaines), Paris, 1983 (419 pp.). 

POLANYI Karl, ARENSBERG Conrad, PEARSON Harry W. (édité par) : 
Les systémeséconomiques dans l'histoire et la théorie 
Larousse, Paris, 1975 (346 pp.). 
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SEN Amartya Kumar : 

Leveis of Poverty : Policy and Change 
Toe World Bank (World Bank Staff Working Paper nº 401), Washington (De, UsA), 
July 1980 (91 pp.). 

Development : Which WayNaw? 
Toe Economic Journal, vol. 93, nº 372, December 1983 (pp. 745-762), London (UK). 

A Conversation with Amartya Sen (interview by KLAMER Arjo) 
Journal ofEconomic Perspectives, vol. 3, nº 1, Winter 1989 (pp. 135-150). 

Food, Economics, and Entitlements (pp. 34-52) 
ln : DREZE Jean, SEN amartya Kumar (edíted by) : The Polittcal Economy o/ 
Hunger (3 volumes) -volume 1 : Entitlement and Well-Being 
Clarendon Presa, Oxford (UK), 1990. 

DES - DIVERS ÊCONOMJQUES ET STATISTIQUES 

DES O .• GÉNÉRAL/Tf=S 

BIT (BUREAU INTERNATIONAL DU TRA V AIL) : 
Le travai/ dans le monde I 99 3 
Organisation Internationale du Travail, Genêve (Suisse), 1993 (111 pp.). 

DES·5 - AMÉRIQUE LA TINE: BRÉSIL 

FURTADO Celso: 
Formação econômica do Brasil 
Editora Nacional (Biblioteca Universitária, série 2, Ciências Sociais, vol. 23), São Paulo 
(SP, Brasil), 1989 (238· edição, 248 pp.). 

lBGx (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA): 

Estatísticas históricas do Brasil -Séries econômicas, demográficas e sociais 1550 a 
1988 
Gerência de Documentação e Biblioteca, Rio de Janeiro (RJ, Brasil), 1990 (2ª· edição, 
642 pp.). 

" 
Anuário estatístico do Brasil 1992 
Departamento de Documentação e Biblioteca, Rio de Janeiro (R.1, Brasil), 1992 (1116 
pp.). 

THÉRY Hervé : 
Le Brésil 
Masson (eollection Géographie), Paris, 1989 (2éme. édítíon, 241 pp.). 

Annexe: Blbllographle Thématlque 



A-32 .• 

En - ENVIRONNEMENT 

En1 - STATISTIQUES 

AHl\1AD Yusuf J., SERAFY Salah el, LUTZ Ernst (edíted by) : 
Environmental Accounting for Sustainable Development 
Toe World Bask • UNEP, Washington (De, UsA), June 1989 (100 pp.). 

WRJ (\VORLD RESOURCES INSTITUTE) : 
World Resources 1992-93 
Oxford University Press • WRI • UNEP • UNDP, New York (NY, USA), 1992. 

EnJ - ÉCONOMIE 

AMSBERG Joachim von : 
Project Evaluation and the Depletton o/ Natural Capital : An Appltcation o/ the 
Sustainability Principie 
Toe World Bank (Envirownent Departm.ent, Environment Worlcing Paper nº 56), 
Washington (De, UsA), February 1993 (70 pp.). 

ARNDTIL W.: 
•. Review Article : Sustatnable Development and the Discount Rate 
Eoonomic Development and Cultural Change. vol. 41. nº 3, April 1993 (pp. 6S1-ó6l), 
University of Chicago, Chicago (IL, UsA). 

- 

BARBIER Edward B. : 
Economics, Natural-Resource Scarcity and Development -Conventional and Altemative 
Views 
Earthscan, London (UK), 1989 (223 pp.). 

COSTA Francisco de A!si.s !'! 
O investimento na economia camponesa -Considerações teóricas 
Papers do NAE~ nº 8, 1993 (24 pp.), Universidade Federal do Pará (UPPA, Núcleo de 
Altos Estudos Amazônicos), Belém (P A, Brasil). 

HOI\1MA AJf redo Kingo Oyama : 
A incerteza 11a dimensão real dos recursos naturais como faror de depredação 
Boletim F'BCN, nº 21, 1986 (pp. 86-93), Rio de Janeiro (RJ, Brasil). 
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MUTHOO Maharaj K : 
Economie et écologie dons la gestion des ressources naturelles renouvelables 
Unasylva. vol. 41, nº 163, 1990/4 (pp. 50-57), Organisation des Nations Unies pour 
l'Alimentation et l'Agriculture (FAo), Rome (Italie), 

PASSETRw: 

L 'économique et le vivant 
Payot (Petite Bibliothêque Payot nº 401), Paris, 1979 (287 pp.). 

L 'économle : des choses mortes au vivam (pp. 1386-1397) 
ín : ENCYCLOPIEDIA UNIVERSALIS : Symposium -Les enjeux 
Paris, 1990. 

PEARCE David W .• TURNER R. Kerry : 
Economics o/ Natural Resources and the Environment 
Harvester Wheetsheaf, London (UK), 1990 (378 pp,). 

SCHRAMI\1 Gunter, W ARFORD Jeremy J. (editon): 
Environment and Economic Development 
The Johns Hopkins University Press - Toe World Bank, Baltimore (MD, UsA), July 1989 
(208 pp.). 

En4 - DÉVELOPPEMENT DURABLE 

ALLEGRETTI M:ary Helena : 
Um conflito global sobre o meio ambiente em detrimento dos países em 
desenvolvimento ? Expectivas frente à Conferência do Rio · 
Konrad Adenauer Stiftu.ng -1.EA, Bonn (Alemanha), 15 de maio de 1992 (16 pp.). 

BM (WORLD BANK) : 
World Development Report 1992 -Development and Environment 
Oxford University Presa, Oxford (UK), 1993. 

BRECKENRIDGE Lee P. : 
Protection of Biological and Cultural Diversity : Emerging Recognition of Local 
Community Rights ln Ecosystems Under Intemattonal Environmental Law 
Teru1essee Law Review, vol. 59, nº 4, Summer 1992 (pp. 735-785). 

ÇBC (CAHIERS DU BRÉSJL CONTEMPORAIN) : 
Envlrormement et développement -Aprês le Sommet de la Terre 
nº 20, mars 1993 (156 pp.), École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHEss, 
Centre de Recherches sur le Brésil Contemporain), Paris. 

CESSED (CONFERENCE ON ENVIRONMENT ALLY SOUND SOCIQ..ECONOr.nc 
DEVELOPI\ffiNT lN THE HUMID TROPICS) : 

Ftnal Report (Manaus, Brazil, 13~19 June 1992, Prepared by : CLOSENER-OODT, 
SACHS Ignacy, urrro Juha I.) 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO, Man and the 
Biosphere) • UNAMAZ • UNU • TwAS, Paris, July 1992 (79 pp.). 
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COMÉLIAU Christian, SACHS l~cy (sous la direction de): 1~« 
Histotre, culture et styles de développetnent -Brésil et Inde, ésqúisit de comparaison 
L 'Harmattan (collection CETRAL) • UNESCO, Paris, 1988 (197 pp.) .. 

GOODLAND Robert, DAL Y Herman, SERAFY Salah el, DROSTE Bemd von (edited 
by): 

Bnvironmentalty Sustainable Economic Development : Building on Brundtland 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization {UNESCO), Paris, 1991 
(100 pp.). 

GUHA ~machandra : 
Eco-Development Debate: A Criticai Review 
Center for Studies in Social Sciences (Occasional Paper nº 73), Calcutta (India), April 
1985 (22 pp.). 

HADLEY Malcchn, SCHRECKENDERG Kathrin: 
Contributing to Sustained Resource Use ln the Humid and Sub-Humid Tropics -Some 
Research Approaches and Insights 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO, Man and tbe 
Biosphere Digest nº 3), Paris, 1989 (57 pp.). 

HOM:MA Alfredo Kingo Oyama : 
Os limites de atuação das Ongs 
Economia Rural, vol. 3, nº 3, abril-junho 1992 (pp. 10-12), Viçosa (Mo, Brasil). 

KLAASSEN Oer A. J., OPSCHOOR Jolumnes B. : 
Economics of Sustatnability or the Sustatnability of Economics : Different Paradigms 
Ecological Ecohomics, nº 4, 1991 (pp. 93-115), Amsterdam (lhe Netherlands). 

LÉLÉ Sharachdtandra M. : 
Sustainable Development : A Criticai Review 
World Development, vol. 19, nº 6, 1991 (pp. 607-ó21), Oxford (UK). 

- 
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PANAYOTOUTheodore: 

Green Markets -The Economics of Sustainable Development 
Institute for Contemporruy Studies (lntemational Center for Economíc Growth, lCEO 
Sector Studies nº 1) - Harvard Institute for lntemationa.l Development, San Francisco 
(CA, UsA), 1993 (169 pp.). 

PARIKH Kirit S.: 
An Operational Definition o/ Sustainable Development 
Indira Gandhi Institute of'tDevelopment Researeh (Discussion Paper nº 21 -Revised), 
Bombay (India), March 1991 (24 pp.). 

REDCLIFf Michael : " 
The Multiple Dimensions of Sustainable Development 
Geography, (sd] 4'J>· 36-42). 

REVUE TIERS-MONDE : 
Ertvironnement et développement 
vol. 33, nº 130, avril-juin 1992 (479 pp.), Presses Universitaires de France (PuF), P~s. 
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SACHS lgnacy : 
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Ê<:ole des Hautes Études en Sciences Sociales (EHEss, Centre de Recherches sur le Brésil 
Contemporain), Paris, [sd] (13 pp.). 

Temps, espaces, développements pluriels 
École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHEss, Centre de Recherches sur le Brésil 
Contemporain), Paris, [sd] (8 pp.). 

Stratégies de l1écodéveloppement 
Éditions Ouvriêres (collection Développement et Civilisations), Paris, 1980 (140 pp.). 

Développer les champs de planificatton 
Université Coopérative Intemationale (Uc1, série Cahiers de l'UCI nº 2), Paris, 1984 ( 128 
pp.). 

Développer en harmonie avec la nature -Styles de vie, techniques et ettvironnement 
Conférence Interuationale Environnement-Développement, Milan (Italie), 24-26 mars 
1988 (29 pp.), 

Sustainable Developtnent : From Nortnative Concept to Action 
Background papcr for tbe Seminar on Envirorunent (30th. Annual Meeting of the Inter 
American Development Bank), Amsterdam (The Netherlands), March 23 1989 (26 pp.). 

The Aftertnath o/lhe Earth Summit-Unfotdtng the Process 
École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHEss, Centre de Reeherches sur le Brésil 
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École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHEss, Centre de Recherches sur le Brésil 
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