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Resumo: 
A Lei 9.985/2000 instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – 
SNUC, padronizando diferentes categorias de unidades de conservação, cada qual com 
determinadas funções e níveis diferenciados de restrições ao uso das terras. Estas tem 
como principal objetivo a conservação de áreas representativas dos diferentes biomas do 
país, bem como da biodiversidade presente. A partir do SNUC, e por força do art. 55 
daquela Lei, todas as áreas protegidas criadas com base na legislação anterior foram 
reavaliadas, com o objetivo de definir sua adequação às categorias previstas em lei federal 
e suas respectivas funções. Muitos estados aprovaram leis com sistemas estaduais de 
unidades de conservação. Houve, a partir de 2000, uma unificação de conceitos e de 
procedimentos para criação de unidades de conservação. Para efeitos de sanções penais 
às infrações ambientais, há também diversos agravantes previstos para atos cometidos 
dentro de unidades de conservação (Lei 9.605/1998). A Lei do SNUC foi incorporada ao 
ordenamento jurídico, absorvida e copiada por estados e alterada apenas pontualmente ao 
longo dos 13 anos de vigência. No entanto nem todas as categorias de unidades de 
conservação foram amplamente adotadas. Algumas são inquestionavelmente efetivas para 
proteção dos ecossistemas (parques e estações ecológicas, por exemplo), outras nem 
tanto (áreas de proteção ambiental e de relevante interesse ecológico). Há categorias 
sequer conhecidas da população, das quais só existem poucas unidades (refúgio de fauna, 
monumento natural). Este projeto visa a avaliar o grau de eficácia de cada categoria 
prevista em lei para a manutenção de vegetação natural, e as possíveis causas associadas 
ao respectivo sucesso ou fracasso. 
 
 
 

2. INTRODUÇÃO 

 

Nas ultimas duas décadas, a rede mundial de áreas protegidas aumentou 
exponencialmente, sobretudo em regiões tropicais (Jenkins & Joppa, 2009). O World 
Database on Protected Áreas - WDPA (UNEP, 2012) registra 177.547 áreas nacionais 
sob diferentes categorias de proteção. Contudo, apesar do numero de áreas protegidas 
ter aumentado em numero cerca de 58% desde 1990, o contingente ainda não abrange 
uniformemente todas as escorregões (UNEP, 2012; Schmitt et al.,2009). Ademais, o grau 
de proteção de uma área protegida depende também de sua categoria de manejo. Essas 
áreas são essenciais para a conservação da diversidade biológica mundial, que esta 
presente sobretudo nas florestas tropicais (Joppa, 2011).  

Globalmente, do total de áreas protegidas em regiões florestadas, cerca de 7,7% 
estão incluídas em categorias de proteção mais estrita e 13,5% nas categorias com 
menores restrições ao uso e ocupação do solo (Schmitt et al, 2009). Nesse sentido, além 
da criação de novas áreas protegidas em regiões tropicais, existe a preocupação em 
monitorar a eficácia dessas áreas em manter a integridade dos ecossistemas e deter a 
perda da biodiversidade. Entretanto, poucos analisam se o tamanho e a categoria de 

http://lattes.cnpq.br/7530932894639866
http://lattes.cnpq.br/7196709276093345


proteção são efetivos, ou os fatores que definem o sucesso da conservação da 
biodiversidade, como os padrões de uso da terra no entorno e atividades humanas dentro 
das áreas protegidas (Struhsaker, 1999), e outros fatores locais incluindo os políticos e 
econômicos (Joppa et al., 2008). 

Nos trópicos, o crescimento das populações humanas, juntamente com o avanço 
da fronteira agrícola, obras de infraestrutura e o desenvolvimento industrial promovem a 
ocupação de novos territórios em ritmo acelerado, reduzindo as áreas para criação de 
novas áreas protegidas e aumentando a pressão sobre as existentes. Particularmente as 
florestas tropicais sofrem rápidas mudanças devido ao uso da terra no entorno, 
ocasionando o isolamento crescente e contínuo das áreas protegidas, com aumento do 
efeito de borda e de pressões antrópicas, como fogo e caca (De Fries, 2005; Wright, 
2005). Essas pressões também ocasionam alterações formais na legislação ambiental 
vigente, seja para a alteração de grupo/categoria, redução do tamanho ou extinção de 
áreas (downgrading, downsizing, degazettement) (Mascia & Pailler, 2011).  

Entre os países tropicais, o Brasil possui a maior megabiodiversidade, que 
corresponde a com cerca de 13% da biota mundial (Lewinsohn & Prado, 2005) e a maior 
área de florestas tropicais. Entretanto, entre de 2000 a 2005 o pais apresentou a mais 
elevada perda bruta de florestas do mundo, com reducao de 33,000 km² de área 
florestada por ano (Hansen, et al, 2010). A projeção é de que as pressões aumentem, a 
medida que o país se torna umas das maiores economias mundiais, com um crescimento 
econômico continuado, que induz ao aumento de consumo energético e de matéria prima.  

A Lei 9.985/2000 instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza – SNUC, padronizando diferentes categorias de unidades de conservação, cada 
qual com determinadas funções e níveis diferenciados de restrições ao uso das terras. 
Essas têm como principal objetivo a conservação de áreas representativas dos diferentes 
biomas do país, bem como da biodiversidade presente. 

A partir do SNUC, e por força do art. 55 daquela Lei, todas as áreas protegidas 
criadas com base na legislação anterior foram reavaliadas, com o objetivo de definir sua 
adequação às categorias previstas em lei federal e suas respectivas funções. Muitos 
estados aprovaram leis com sistemas estaduais de unidades de conservação. Houve, a 
partir de 2000, uma unificação de conceitos e de procedimentos para criação de unidades 
de conservação. Para efeitos de sanções penais às infrações ambientais, há também 
diversos agravantes previstos para atos cometidos dentro de unidades de conservação 
(Lei 9.605/1998).  

A Lei do SNUC foi incorporada ao ordenamento jurídico, absorvida e copiada por 
estados e alterada apenas pontualmente, em três ocasiões na última década. O SNUC 
dividiu as unidades de conservação em 12 categorias  distribuídas em dois grupos, o de 
proteção integral e o de uso sustentável. Inobstante, não há até o momento uma 
avaliação abrangente do grau de eficácia de todo o sistema, ou seja, da capacidade das 
unidades de conservação formalmente criadas de deter a conversão de vegetação natural 
em áreas de agricultura, mineração ou mesmo urbanas. 

 
3. OBJETIVOS 

 

Este estudo tem por objetivo principal avaliar a eficácia da legislação ambiental 
relacionada ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação. O sentido dado ao termo 
eficácia neste trabalho foi o utilizado por Diniz (1998): 

 
“A eficácia de uma norma indica, em sentido técnico, que ela tem 
possibilidade de ser aplicada, de exercer ou produzir seus próprios 
efeitos jurídicos, porque se cumpriram as condições para isto 
exigidas (eficácia jurídica), sem que haja qualquer relação de 



dependência da sua observância, ou não, pelos seus destinatários.” 
 
As hipóteses que norteiam a pesquisa são: 

 Unidades de conservação apresentam fragilidades legais frente a outros 

tipos de áreas protegidas, como terras indígenas e remanescentes de 

quilombos; 

 Unidades de conservação apresentam fragilidades políticas frente a 

atividades econômicas (mineração e projetos hidrelétricos) ou programas 

sociais (reforma agrária); 

 Na última década houve uma inversão de tendência na criação de unidades 

de conservação, criando-se mais as de uso sustentável do que as de 

proteção integral; 

 As áreas incorporadas ao SNUC mantêm populações significativas de 

espécies ameaçadas, mas não protegem de forma equânime os biomas 

nacionais (p. ex. Caatinga). 

O estudo também fará um apanhado geral sobre as demais áreas protegidas 
definidas no Plano Nacional de Áreas Protegidas – PNAP. Nesse sentido, as terras 
indígenas e os quilombolas são analisados de maneira geral, apenas com a intenção de 
integrá-los no contexto geral das áreas protegidas do Brasil. 

 
4. JUSTIFICATIVA 

Os produtos acadêmicos da pesquisa incluirão artigos em revistas científicas com 
alto índice de impacto, além de um livro com os resultados descritos de forma mais 
extensa, tendo em vista o espaço limitado disponível nos periódicos.  

Avaliar uma lei consolidada de maneira quantitativa, com indicadores objetivos e de 
passíveis de monitoramento, aumenta a capacidade técnica de formular novas peças 
legais e políticas públicas. Os processos envolvidos na elaboração de políticas públicas 
combinam elementos políticos e técnicos em diferentes graus. Para mostrar as lacunas, 
imprecisões e generalidades na legislação é necessário o conhecimento da situação de 
fato, com base em sólido conhecimento científico, com isso contribuindo para o 
desempenho da Consultoria Legislativa. 
 

 
5. METODOLOGIA 

Para avaliar a efetividade da legislação ambiental na conservação dos 
ecossistemas e da biodiversidade associada, o primeiro passo será observar as 
categorias de conservação anteriores ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
dispersas nas diferentes leis e seu enquadramento às categorias de unidades de 
conservação estabelecidas pela Lei 9.985/2000 (número de unidades criadas, área e 
quais são efetivamente protegidas).  

O Plano Nacional de Áreas Protegidas (MMA, 2006) será detalhadamente avaliado, 
considerando a estratégia de acrescentar terras indígenas e territórios quilombolas às 
unidades de conservação, para somar a extensão territorial necessária ao cumprimento 
das metas da Convenção sobre Diversidade Biológica – CDB. 1 

O projeto envolverá análise espacial confrontando o Cadastro Nacional de 
                                                 
1
 A pesquisadora externa trabalhou na elaboração do PNAP quando era servidora do Ministério do Mei Ambiente. 



Unidades de Conservação com outros dados geográficos de interesse. Essa ponderação 
incluirá a quantificação dos resultados obtidos por cada segmento estudado, em termos 
de distribuição espacial, área ocupada por diferentes categorias de unidades de 
conservação, sobreposição das mesmas com outros usos do solo, conflitantes ou não 
com a manutenção dos ecossistemas (terras indígenas, licenças de mineração, 
assentamentos agrários, queimadas e desmatamentos).  

Um banco de dados georreferenciado foi construído com essa finalidade, e guarda 
no momento mais de oito gigabytes de dados públicos integrados em um Sistema de 
Informações Geográficas, utilizando a plataforma ArcGIS, incluindo dados vetoriais, 
imagens matriciais e bancos de dados, listados abaixo: 

 

 Base Cartográfica Digital do Brasil ao Milionésimo (IBGE, 2003); 

 Vegetação original (IBGE, 2007); 

 Modelo digital de elevação (USGS, 2004); 

 Limites político-administrativos (IBGE, 2005); 

 Unidades de conservação federais, distritais, estaduais e municipais (MMA, 

2012); 

 Áreas prioritárias para conservação (MMA, 2004 e 2006b); 

 Vegetação e cobertura do solo (MMA, 2011); 

 Terras indígenas (Funai, 2014); 

 Assentamentos agrários (Incra, 2011); 

 Licenças de mineração (DNPM, 2011); 

 Polígonos de desmatamento (INPE, 2013, Ibama, 2013); 

 Focos de calor (Inpe, 2014); 

 Densidade Populacional (IBGE, 2010); 

 Índice de Desenvolvimento Humano - IDH (PNUD, 2003); 

 Base cartográfica do Distrito Federal 1:25.000; 

 Quilombolas (Incra, 2013). 



 

Unidades de conservação implantadas no Brasil. 

A eficácia da lei será também avaliada por meio da análise de cobertura vegetal 
dentro das unidades de conservação e no entorno das mesmas, pela importância 
científica das unidades de conservação (produção científica relativa a táxons 
selecionados) e por análise de insufiências2 (presença de espécies ameaçadas e 
representatividade dos ecossistemas brasileiros dentro das unidades). 

 
6. CRONOGRAMA 

A pesquisa, de fato já iniciada, conta com um banco de dados georreferenciado 
com oito gigabytes de dados necessários as análises espaciais. São cerca de dois mil 
arquivos que incluem vetores, imagens matriciais, bases de dados, metadados e outras 
referências espaciais. Esse sistema de informações geográficas será atualizado na 
medida de disponibilidade de novos dados ou atualizações dos dados existentes pelas 
fontes oficiais, conforme cronograma abaixo. Prevê-se um prazo de dois anos para 
realização da pesquisa. 

                                                 
2
 Análise de insuficiências (GAP analysis) é uma ferramenta de comparação entre a performance real e a 

performance potencial, ou ideal. No contexto deste projeto, quanta biodiversidade é abrangida pelo sistema de áreas 

protegidas (Scott et al., 1993) 



 

 
2014 2015 2016 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

Atualização do SIG X   X   X   X   X    X   X     

Revisão de literatura X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X    

Geoprocessamento inicial X X X X                     

Análise de dados / geoestatística      X X  X X  X X  X X         

Redação de manuscritos      X X      X X     X X     

Submissão de manuscritos para publicação        X       X      X    

Redação de manuscrito do livro                        X 
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