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RESUMO
O modelo atual de áreas protegidas marca uma conquista importante na luta dos movimentos ecológicos
para a preservação das áreas naturais. O objetivo estabelecido na CDB (1992) não foi alcançado, o que
levou uma reformulação de metas em outra reunião, sediada no Japão (2010), onde foi formulado um
Plano Estratégico para a gestão da Biodiversidade (2011-2020), no qual 200 países se responsabilizaram em
proteger as áreas de maior biodiversidade de seu território, garantindo a preservação dos sistemas
ecológicos, dentre eles o Brasil. Atualmente, existem no território brasileiro 320 Unidades de Conservação
federais. As UCs estão sendo submetidas à avaliação da efetividade de gestão seguindo o contexto
internacional desde 2004. A avaliação preliminar indicou que as unidades de conservação estão sujeitas a
criticidade geral de pressões externas e internas. Entre 2005 e 2010 observou-se que as pressões dobraram
em praticamente todos os biomas brasileiros.
PALAVRAS-CHAVE: Áreas Protegidas. Conservação. RAPPAM.

103

Trabalho Inscrito na Categoria de Artigo Completo

ISBN 978-85-68242-51-3

Introdução
Os movimentos e conquistas ecológicas são frutos de questionamentos sociais que
contribuíram para a luta pela conquista do direito ao meio ambiente equilibrado. Desde a
década de 60, questões como: “(...) extinção de espécies, desmatamento, uso de agrotóxico,
urbanização desenfreada, poluição do ar e da água, contaminação de alimentos, erosão dos
solos (...)” passaram a ser pauta de debates internacionais. (GONÇALVES, 1984). Diante desse
cenário, tornou-se necessário a contribuição científica para a solução dos problemas
diagnosticados.
Em função deste contexto histórico-cultural da humanidade, as florestas foram devastadas em
ritmo desigual em vários locais do mundo, o que ocasionou diversos problemas ambientais,
como: a queda da qualidade de habitats, processos ecológicos, perda de material genético em
função do desmatamento e fragmentação das áreas de vegetação natural, sobretudo onde as
áreas urbanas são concentradas e processos de extração dos recursos naturais.
O modelo atual de áreas protegidas marca uma conquista importante para a preservação das
áreas naturais. O surgimento deste modelo ocorreu nos EUA, com a criação da primeira
unidade de conservação do mundo, o Park Yellow Stone. A partir deste momento até a
atualidade, diversos eventos no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU) discutem e
elaboram de tratados para mitigar as problemáticas ambientais do mundo e evitar o
surgimento de novos passivos.
No Brasil, as áreas protegidas são chamadas de Unidades de Conservação e elas podem ser
subdivididas em dois grupos (Proteção Integral e de Uso sustentável). O primeiro grupo se
subdivide em cinco classificações (Estação Ecológica Reserva Biológica, Parque Nacional,
Monumento Natural, Refúgio da Vida Silvestre). O segundo grupo se subdivide em sete
classificações (Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, Florestal
Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e
Reserva Particular do Patrimônio Natural). O Brasil possui 320 Unidades de Conservação
federais.
Neste artigo, pretende-se discutir sobre o perfil de tendência para as Unidades de Conservação
Brasileira por meio dos resultados obtidos pelo método Rapid Assessment and Priorization of
Protected Area Management (RAPPAM), que segue está pautado nos princípios internacionais
para a conservação das áreas protegidas.
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A política ambiental da Convenção da Diversidade Biológica (CDB)
A biodiversidade está ameaçada em função do processo de fragmentação dos habitats de
vegetação nativa. Esse processo é ocasionado pela atividade desordenada do uso da terra.
Estes fragmentos são expostos a mudanças físicas e biogeográficas que ocasionam a queda nas
taxas de diversidade biológica destes fragmentos (PIROVANI, 2010).
A diversidade biológica é definida pelo grau de variação dos genes, espécies e ecossistemas. A
partir de 1982, este termo evoluiu para biodiversidade, pois além da riqueza de espécies
(taxonomia) faz menção a interação dos processos ecológicos que variam ao longo do espaço e
tempo.
A riqueza e a abundância de espécies dependem das características estruturais dos fragmentos
de vegetação nativa (METZGER, 2001). O sucesso de uma espécie (adaptação) em um
determinado meio é fruto da interação com os fatores abióticos e bióticos sob um limite de
tolerância. Isto é, cada espécie possui um nicho ecológico, onde ela enfrenta fatores
limitantes, em que a diversidade genética é muito importante para que os organismos possam
responder e se adaptar às mudanças ambientais. Quanto maior for a área de refúgio natural
para os organismos, mais chances eles possuem de se dispersarem e aumentar a variabilidade
genética.
Preocupados com a perda da biodiversidade dos ecossistemas, em 1972, a Organização das
Nações Unidas (ONU) criou o programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA,
com a finalidade de participação nas principais reuniões internacionais com temáticas ligadas à
questão ambiental. A participação da International Union for the Conservation of Nature
(IUCN) permitiu a sistematização de um grupo de trabalho com parcerias de diversos países
com a finalidade de estudar a possibilidade de estabelecimento de uma convenção
internacional para a conservação da biodiversidade.
A partir dessas reuniões internacionais, o grupo de trabalho viu a necessidade de criar áreas
estratégicas para a manutenção da biodiversidade pelo mundo. Na convenção ECO-92 a
política de áreas protegidas foi delimitada e discutida na Convenção da Diversidade Biológica
(CDB), pela primeira vez. Os objetivos gerais desta Convenção são a conservação da
diversidade biológica e a utilização sustentável de seus componentes. De início foram obtidas
as assinaturas por parte de 194 países, aos quais 168 ratificaram reconhecendo os direitos e as
obrigações dos signatários relativamente à cooperação científica e tecnológica e investimentos
necessários para a conservação da diversidade biológica.
A CDB entende que a redução das áreas de vegetação natural pelo mundo é um fator que
coloca em risco a diversidade biológica bem como os processos ecológicos do Meio Ambiente.
Por isto, ratificou-se a importância das áreas protegidas na manutenção e conservação da
biodiversidade. Depois da primeira CDB, foram sendo criadas unidades de conservação em
diversos países. “Foram instituídas mais de 30.000 áreas protegidas em todo mundo no século
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XX, abarcando mais de 12,8 milhões de Km², que equivalem a cerca de 9,5 % da superfície
terrestre do planeta, numa área maior do que a China e a Índia juntas.” Chama-se a atenção
para a pequena extensão de áreas marítimas protegidas no Brasil (IUCN, 2000 apud MMA,
2008). Segundo o Portal Brasil, havia 54.390 km² em 2011.
O objetivo estabelecido na CDB (1992) não foi alcançado o que levou uma reformulação de
metas em outra reunião, sediada em Nagoya, Japão em 2010, da qual foi formulado um Plano
Estratégico para a gestão da biodiversidade para o período entre 2011-2020. Este plano é
composto com as metas que ficaram conhecidas como “Metas Aichi” onde 200 países se
responsabilizaram em proteger as áreas de maior biodiversidade de seu território, garantindo
a preservação dos sistemas ecológicos nestas áreas.
Avaliação das Unidades de conservação no Brasil
Nas Constituições Federais (CF) de 1934, 1937 e 1946 não ocorreu à menção de normas com a
finalidade de proteção da biodiversidade. Drummond (1998) enfatiza que neste período o
olhar para o Meio Ambiente era enquanto fornecedor de recursos naturais para o crescimento
econômico. A partir da criação da constituição de 1988, nota-se redigido tanto o direito ao
Meio Ambiente quanto a responsabilidade criminal dos indivíduos em relação ao uso indevido
do mesmo.
Nesta constituição (CF, art. 24, incisos VI e VIII), o termo “Meio Ambiente” aparece dezenove
vezes além de constar outras expressões conservacionistas como: conservação da natureza
(uma vez), defesa do solo e dos recursos naturais (uma vez), proteção do meio ambiente (uma
vez), fauna e a flora (duas vezes) e florestas (duas vezes), assim como responsabilidade por
dano ao meio ambiente. Ganem (2012) chama a atenção para a dedicação na CF (1988) de um
capítulo interino dedicado ao meio ambiente. A partir deste momento, os dispositivos
constitucionais reconhecem a importância da diversidade biológica para a Nação.
O capítulo VI da CF (1988) que trata do Meio Ambiente no artigo 225 diz que “(...) todos têm
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial
à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo
e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. ” O termo “ecologicamente equilibrado já
condiciona uma série de medidas que devem ser tomadas pelos agentes do espaço para a
efetividade deste conceito, uma vez que o mesmo embarca todos os níveis complexos de
organização entre os seres vivos e as condições abióticas dos ecossistemas, que devem
interagir de forma harmônica.
A CF prevê que é preciso preservar e restaurar os processos ecológicos por meio de manejos
adequados das espécies ecossistemas, uma vez que por meio destas medidas é possível
preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País. As atividades
potencialmente causadoras de impactos ambientais devem apresentar estudos técnicos de
impacto ambiental, aqueles que explorarem os recursos naturais ficam obrigados á recuperar
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o Meio Ambiente. A fauna e a flora estão protegidas de atividades quando estiverem sobre
ameaças de extinção de espécies.
Em relação aos biomas brasileiros no parágrafo 4° do capítulo de Meio Ambiente da CF (1988)
só se faz referencia em relação à preservação de três biomas do país, a Amazônia, Mata
Atlântica e o Pantanal, o que demonstra que é preciso reestruturar a CF do Brasil para as
questões contemporâneas, uma vez que, o Cerrado é considerado um hotspot da
biodiversidade mundial, pois o mesmo possui elevada riqueza de espécies e apresenta alto
grau de endemismo. No que diz respeito ao Cerrado é interessante citar que metade dos seus
2 milhões de km² já foram substituídos por pastagens e outras culturas agrícolas. Ademais,
apenas 2,2% dos remanescentes no Cerrado se encontram legalmente protegidos ( KLINK e
MACHADO, 2005).
Buscando sanar as deficiências da CF (1988) em relação às necessidades de conservação da
biodiversidade foi criada o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), Lei nº 9.985,
de 18 de julho de 2000. O SNUC é o conjunto de unidades de conservação (UC) federais,
estaduais e municipais. As UC podem ser classificadas em 12 categorias distintas quanto à
forma de proteção e usos permitidos, isto é, aquelas que precisam de maiores cuidados, pela
sua fragilidade e particularidades, e aquelas que podem ser utilizadas de forma sustentável e
conservadas ao mesmo tempo. (MMA, 2015)
A lei que regulamenta o SNUC estabelece critérios e normas para a criação, implantação e
gestão das unidades de conservação. Os principais objetivos em relação à garantia de um meio
ambiente ecologicamente equilibrado deste sistema são: contribuir para a manutenção da
diversidade biológica e dos recursos genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais;
proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional; contribuir para a
preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais; proteger paisagens
naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica; proteger as características relevantes de
natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural;
proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos.
A criação do SNUC é uma importante conquista jurídica para a proteção da biodiversidade,
uma vez que tem como diretriz assegurar que no conjunto das UC’s estejam representadas
amostras significativas e ecologicamente viáveis de diferentes populações, habitats e
ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, salvaguardando o patrimônio
biológico existente. Busca proteger grandes áreas por meio de um conjunto integrado de
unidades de conservação de diferentes categorias, próximas ou contíguas, e suas respectivas
zonas de amortecimento e corredores ecológicos, integrando as diferentes atividades de
preservação da natureza, uso sustentável dos recursos naturais e restauração e recuperação
dos ecossistemas (SNUC, 2000).
A primeira concepção de áreas para conservação dos habitats naturais no Brasil foi pensada
pelo André Rebouças (1833-1898) que defendia a necessidade de criação de parques
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nacionais, fortemente inspirado pela criação do Parque Nacional de Yellowstone nos EUA. O
primeiro parque brasileiro foi o do Itatiaia, criado em 1937, nas montanhas da Mata Atlântica
do estado do Rio de Janeiro.
O Brasil possui 320 Unidades de Conservação federais geridas pelo Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (ICMBio). As UCs estão sendo submetidas à avaliação da
efetividade de gestão seguindo o contexto internacional, desde 2004 as áreas protegidas estão
sendo avaliadas e as informações obtidas estão armazenadas no Banco Mundial de Dados de
Áreas Protegidas, administrado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em parceria com a
UICN (União Mundial pela Natureza).
A primeira avaliação de efetividade de gestão das Unidades de Conservação federais
brasileiras foi realizada entre os anos 2005-2006. O método de Avaliação Rápida e Priorização
da Gestão de Unidades de Conservação – RAPPAM. O estudo cobriu 245 unidades. A partir de
novembro de 2009 deu-se início à realização do segundo ciclo de avaliação, em que foram
avaliadas 292 unidades. Este método foi desenvolvido pelo WWF, com objetivo de identificar
as principais tendências e os aspectos que necessitam ser considerados para se alcançar uma
melhor efetividade de gestão em um dado sistema ou grupo de áreas protegidas. O método
tem sido implementado em 53 países e em mais de 1.600 áreas protegidas na Europa, Ásia,
África, América Latina e Caribe (LEVERINGTON et al., 2010 apud ICMBIO, 2012)
A estrutura de seu questionário baseia-se em cinco elementos do ciclo de planejamento,
gestão e avaliação (contexto, planejamento, insumos, processos e resultados). O questionário
da parte Contexto possui (1 - Perfil; 2 - Pressões e ameaças; 3 - Importância biológica; 4 Importância socioeconomica e 5 – Vulnerabilidade), em Planejamento (1 –Objetivos, 2 Amparo legal e 3 - Desenho e planejamento da área), em Insumos (1 - Recursos humanos, 2 Comunicação e informação, 3- Infraestrutura e 4 - Recursos financeiros), em Processos (1 –
Planejamento, 2 - . Processo de tomada de decisão 3).
De modo geral, a avaliação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação indicou que
menos de 25 porcento das UCs do Brasil apresentam alta efetividade de gestão (Figura 1). Esse
indicador é importante, pois evidencia a relação entre os elementos de planejamento,
insumos, processos e resultados das UCs. Buscou-se observar o objetivo de cada um, amparo
legal, desenho e planejamento territorial das mesmas.
Figura 1. Número de UCS por classes de efetividade de gestão. Fonte: ICMBIO, WWF-BRASIL (2011)
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Número de UCs por classes de efetividade de
gestão
135

121
91

2005-2006

89

2010

66
32

Baixa Efetividade
(Menor que 40 %)

Média Efetividade (40% Alta Efetividade (maior
á 60%)
que 60%)

As UCs do país avaliadas foram descritas conforme as categorias de manejo (Tabela 1), sendo
os Parques Nacionais, Florestas Nacionais e Reservas Extrativistas os que possuem mais
unidades de áreas protegidas e, portanto, apresentaram maior amostra na avaliação do
RAPPAM.
Tabela 1. Número de UCs avaliadas segundo as categorias de manejo pelo RAPPAM.

Categoria de Manejo
Reserva Biológica-REBIO
Estação Ecológica-ESEC
Parque Nacional-PARNA
Refúgio de Vida Silvestre- RVS
Área de proteção Ambiental-APA
Área de Relevante Interesse Ecológico-ARIE
Monumento Nacional-MONA
Floresta Nacional-FLONA
Reserva de Desenvolvimento SustentávelRDS
Reserva Extrativista-RESEX
Total

Rappam 2005-2006
28
30
55
3
28
6
52

Rappam 2010
29
31
64
5
29
9
1
64

1

1

43
246

59
292

Fonte: ICMBIO, WWF-BRASIL (2011)

O bioma Amazônico é aquele que mais apresenta UCs, seguido pela Mata Atlântica e depois
pelo Cerrado. (Tabela 2)
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Tabela 2. Número de UCs federais avaliadas segundo grupos de proteção e biomas brasileiros.

Unidades de Conservação Federais

2005-2006
246

2010
292

116
130

130
162

84
16
39
74
2
3
28

112
18
44
80
2
3
33

Grupo de proteção
Proteção Integral
Uso sustentável
Biomas Brasileiros
Amazônia
Caatinga
Cerrado
Mata Atlântica
Pantanal*
Pampas*
Marinho

* Categorias e biomas cujos resultados devem ser observados com cautelas em função do pequeno tamanho
amostral.
Fonte: ICMBIO, WWF-BRASIL (2011)

As UCs federais estão sujeitas a criticidade geral de pressões externas e internas. A avaliação
RAPPAM indicou um agravante dessa situação, sobretudo, alterando de 6,4% em 2005 para
12,7% em 2010. De modo geral, todos os biomas estão ameaçados por pressões, observou-se
que no período de 2005 para 2010 as pressões praticamente dobraram em todos eles (Figura
2). As áreas protegidas não estão imunes aos impactos antrópicos, tais como: aumento do
desmatamento, fragmentação pela abertura de redes de estradas ilegais, criação de animais,
extração de produtos naturais, entre outros. Mesmo com a presença da zona de
amortecimento, uma vez que a implementação do plano de ação destas não é efetivo. Dessa
forma, reforça-se a necessidade de um sistema de gestão eficiente para estas áreas para
garantir a manutenção dos processos ecológicos destas.

Figura 2. Porcentagem da criticidade Geral das Pressões por bioma. Fonte: ICMBIO, WWF-BRASIL (2011)
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Observou-se que ocorreu um decréscimo da pressão sobre as Áreas de Proteção Ambiental
(APA) e de Refúgio da Vida Silvestre (RVS) de 2005 para 2010. As APAs têm como objetivo
disciplinar o processo de ocupação assegurando a sustentabilidade dos recursos naturais, o
decréscimo da pressão nesta categoria, indica novas formas de desenvolvimento
socioeconômico nestas regiões. As RVS são importantes, pois têm como objetivo principal
proteger os ambientes naturais que guardam as condições necessárias para a existência e
reprodução de espécies residentes e/ou migratórias. Por outro lado, constatou-se o acréscimo
de pressões sobre as demais categorias de UCs (Figura 3).
Figura 3. Porcentagem da criticidade geral das pressões por categorias das UCs. Fonte: ICMBIO, WWF-BRASIL
(2011)

Dentre as pressões levantadas pelo RAPPAM destacam-se a extração de madeira, avanço das
áreas de agricultura, silvicultura e pastagem sobre as áreas de vegetação nativa, extração
mineral, atividades de caça e pesca coletas de recursos não madeireiros, ocupação humana,
entre outros.
O aumento das pressões em Unidades de Conservação de Proteção Integral é mais grave, uma
vez que nestas, as restrições quanto às atividades em seu território e na zona de
amortecimento são maiores. A avaliação do RAAPAM de 2005 para 2010 nas áreas de Proteção
Integral constou que a criticidade de: extração de madeira passou de 3,5% para 9 %;
agricultura passou de 5,2% para 8,8%; pastagem passou de 6,6% para 11,9%; extração mineral
passou de 3,7 % para 4,5%; caça passou de 9,2% para 22,5%; pesca passou de 4,8% para
10,6%; entre outros.
O gráfico da figura 4 indica o aumento da ocorrência de incêndio nas UCs ocasionados por
ação antrópica, como sendo a maior pressão, seguindo pela atividade de caça, pesca e
extração madeireira nessas áreas.
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Figura 4. Criticidade das pressões nas UCs federais. Fonte: ICMBIO, WWF-BRASIL (2011)

A região norte do Brasil apresenta maior concentração de UCs, inclusive territórios indígenas.
São áreas extensas e estão mais conectadas se comparadas com a disposição espacial das UCs
das demais regiões brasileiras. De 2005 para 2010 o aumento das pressões sobre estas áreas
aumentou significativamente, quase todas as áreas de proteção integral da região centro-sul
sofrem com algum impacto sobre mais de 20% de seu território (Figura 5). A área protegida do
bioma Caatinga passou a ter seu território em mais de 40% sobre algum tipo de ameaça neste
intervalo de tempo. Algumas Unidades de conservação do bioma Amazônico estão ameaçadas
pelo Plano de Aceleração do Crescimento em que apresenta a construção de um Complexo
Hidrelétrico Tapajós que inundaram milhares de hectares de floresta nativa. Este Complexo
prevê a construção de sete usinas no oeste do estado do Pará que impactará nas comunidades
tradicionais, ribeirinhos, extrativistas e áreas de território indígena.

112

Trabalho Inscrito na Categoria de Artigo Completo

ISBN 978-85-68242-51-3

Figura 5. Distribuição das UCs federais no território brasileiro, destacando a criticidade geral das pressões
observadas no ciclo Rappam 2005-2006 e 2010. Fonte: ICMBIO, WWF-BRASIL (2011)

As unidades da região Norte (bioma Amazônico) são as que mais necessitam de atenção, como
pode ser observado na figura 5 a criticidade das pressões aumentaram significativamente
nesta região.
Considerações Finais

O Brasil é um país de proporções continental sendo detentor de uma diversidade de
fitofisionomias, é aquele que possui a maior floresta úmida e, portanto possui elevada
biodiversidade em seu território, apresenta elevado grau de endemismo, sendo considerado
internacionalmente como um hotspot da biodiversidade. Por se tratar de um país que tem
valor ecológico de importância mundial é preciso projetos e apoio internacional para a
contribuição da conservação da biodiversidade in locu, no Brasil. Uma vez que, a pressão pela
necessidade de crescimento econômico está ameaçando estas áreas.
O Sistema Nacional de Unidades de Conservação que gere as áreas protegidas do Brasil na
teoria está em conformidade com os acordos firmados na CDB. Constata-se que estas areas
são frágeis, no sentido em que suas fronteiras podem ser alteradas a qualquer momento pelo
interesse econômico. Como foi destacado o plano do Governo brasileiro que estabeleceu a
criação de um Complexo Hidrelétrico Tapajós sobre área de Unidade de conservação.
O método de Avaliação Rápida e Priorização da Gestão de Unidades de Conservação –
RAPPAM é eficiente no sentido de investigar desde a gestão de cada unidade de conservação
até os impactos ambientais internos e externos nestas áreas protegidas. O mesmo é uma
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ferramenta de manejo, pois o diagnóstico possibilita traçar planos para minimizar os impactos
negativos levantados na avaliação. A avaliação do último RAPPAM destacou aumentos da
criticidade maiores que a média geral ocorre em Área de Proteção Ambiental (+9,9 p.%),
Reserva extrativista (+7,4 p.%), Refúgio de Vida Silvestre (+6,9 p.%) e Reserva biológica (+6,7
p%). E em relação aos biomas brasileiros: Caatinga (+8,3 p.%), no Cerrado (+8,3 p.%) e na
Amazônia (+7,1 p.%).
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