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Resumo

A  garantia  do  direito  ao  Meio  Ambiente  ecologicamente  equilibrado,  assegurado  pela
Constituição Federal de 1988 é necessário a criação de políticas públicas como instrumentos
para alcançar este objetivo. Nesta perspectiva surge a Lei 9.985/2000, o Sistema Nacional de
Unidades  de  Conservação  (SNUC),  responsável  pela  criação  e  manejo  de  unidades  de
conservação por todo o país. O objetivo deste trabalho é um mapeamento das unidades de
conservação localizadas no Sul e Extremo Sul da Bahia e coletar as informações do que vêm
sendo desenvolvido em cada uma delas. Concluindo que na prática a Lei ainda necessita de
uma  maior  articulação  dos  órgãos  responsáveis  para  criação  dos  corredores  ecológicos  e
manejo adequado das unidades.

Palavras-chave: Políticas Públicas; SNUC; Unidades de Conservação; Sustentabilidade; Sul

da Bahia.

Abstract

Ensuring  the  ecologically  balanced  right  to  the  environment,  guaranteed  by  the  Federal
Constitution of 1988, it is necessary to create public policies as instruments to achieve this
objective. In this perspective, Law 9.985/2000, the National System of Conservation Units
(SNUC), is responsible for the creation and management of conservation units throughout the
country. The objective of this article is to map the conservation units located in the South and
Extreme South of Bahia and to collect the information of what has been developed in each of
them. Concluding that in practice the Law still needs a greater articulation of the responsible
organisms for the creation of ecological corridors and proper management of the units.

Palavras-chave: Public Policy; SNUC; Conservation Units; Sustainability; South of Bahia.
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INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1988 garante em seu artigo 225 que todos os brasileiros têm

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial

à sadia qualidade de vida, cabendo ao Poder Público e ao coletivo o dever de conservá-lo e

preservá-lo para as presentes  e  futuras gerações.  Por  meio  dessas mudanças  trazidas  pela

Carta Magna outras leis foram surgindo neste sentido para promover educação ambiental para

a  população  brasileira  e  preservar  a  biodiversidade  no  Brasil  diante  do  fenômeno  do

aquecimento global. 

Neste intuito, cria-se a Lei 9.985 do ano 2000: o Sistema Nacional de Unidades de

Conservação. Vulgarmente, chamado de SNUC, esta legislação foi criada a partir de tentativas

no que em 1988 era o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal  à Fundação Pró-

Natureza (Funatura), que solicita a elaboração de um anteprojeto de lei instituindo um sistema

de unidades de conservação (UCs). Em 2000, o SNUC é aprovado como uma estratégia de

conservação da biodiversidade, proteção dos recursos naturais, culturais e históricos. 

O seu principal  diferencial  se dá pela relevância dada as comunidades tradicionais

(indígenas,  quilombolas,  extrativistas)  e  pela  importância  da  sua  cultura  e  produção  de

subsistência  para  o  país,  embora  a  lei  não  defina  o  que  são  comunidades  tradicionais,

demonstrando uma versatilidade no conceito impedindo violências contra essas populações

vulneráveis, afinal uma definição restrita deixaria brechas para desapropriação que poderia

aumentar desigualdades sociais nessas microrregiões onde as unidades seriam implantadas. 

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO) é o principal

órgão responsável por todo o processo de criação, implantação e manutenção de uma unidade

de conservação, entretanto a política garante que é obrigatória a realização de uma consulta

pública na comunidade para aprovar o decreto de criação da UC. Além disso, é necessária a

criação de um conselho gestor, neste 50% é formado pelo Poder Público e os outros 50% pela

sociedade civil, pode ser deliberativo ou consultivo, mas esses pontos positivos permitem a

participação popular e ativa.

Antes  da  criação  da  lei  já  existiam Parques  Nacionais  no  Brasil,  como  o  Parque

Nacional  Marinho  de  Abrolhos,  o  Parque  Nacional  Monte  Pascoal,  entretanto  mesmo

reconhecidos como importantes locais de preservação, eles não tinham um planejamento ou

um órgão diretamente responsável pelo seu manejo, ferramentas que só surgem após o ano

2000. Porém, outro fenômeno que acontecia seriam os “Parques de Papel”, termo referente as
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unidades que não foram implantadas por diversas razões, ou seja, sua existência é virtual, suas

linhas estão delimitadas somente em mapas oficiais (SOUZA LIMA; ASSUNÇÃO RIBEIRO;

GONÇALVES, 2005). 

A  criação  de  unidades  sem  a  perspectiva  de  uma  implantação  efetiva  provoca

inúmeros problemas regionais, prejudicando não só as comunidades ali instaladas, mas sua

relação com o Estado.  Dentre  esses problemas,  poderiam ser citados:  desapropriação sem

indenização;  lucro  e  produção  cessante;  desestabilização  cultural;  déficit  tributário  pela

redução  de  produção  e  paralisação  do  processo  de  desenvolvimento  regional;  perca  de

biodiversidade, pois o número e espécies ameaçadas vem crescendo, segundo o Ministério do

Meio Ambiente. Tudo isso desgastando o nome e imagem de instituições responsáveis. 

O principal documento que norteia os rumos de uma UC após sua criação é o plano de

manejo, segundo o artigo 2, no décimo oitavo inciso, é um documento técnico que contém os

objetivos  específicos,  estabelece  a zona de amortecimento,  a  qual  delimita  até  onde pode

haver  intervenção  humana  no  entorno.  Determina  as  normas,  os  programas  que  serão

realizados  para  organização,  educação  ambiental,  preservação,  pesquisa,  recuperação,  uso

sustentável, ecoturismo entre outras atividades que podem ser realizadas.

Ainda são poucas as pesquisas sobre a efetividade dessas unidades no Brasil, o que

permitiria a compreensão do real funcionamento da lei e quais as ferramentas poderiam ser

aprimoradas,  especialmente o sul da Bahia que está sobre o Domínio  do Bioma da Mata

Atlântica, a segunda maior formação de floresta na América do Sul, com um alto nível de

espécies  endêmicas,  considerado  um dos  maiores  hotspots do  mundo  em biodiversidade.

Atualmente,  tem menos  de 8% do seu território  original  e  tende  a  perder  mais  território

devido ao  desenvolvimento  econômico  (CORRÊA, 1996;  ARAUJO et  al,  1998;  LINO &

BECHARA, 2002).

OBJETIVOS

Portanto,  o  objetivo  deste  trabalho  é  realizar  um  mapeamento  das  unidades

conservação,  segundo  suas  duas  modalidades:  as  de  proteção  integral  (onde  é  permitido

apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos pela lei) e

as de  uso sustentável  (compatibiliza  a conservação com o uso sustentável  de parcela  dos

recursos naturais) criadas através de Decreto Oficial,  localizadas  no Sul e Extremo Sul da

Bahia; e coletar as informações do que vêm sendo desenvolvido em cada uma delas.
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METODOLOGIA

Esta pesquisa tem caráter  documental investigando os decretos oficiais,  notícias na

internet,  o  plano  de  manejo,  blogs,  sites  oficiais  do  governo  e  de  organizações  não

governamentais que administram e catalogam as unidades de conservação no Brasil, sendo

elas a plataforma do Instituto Chico Mendes de Preservação da Biodiversidade (ICMBIO) e

do  Instituto  Socioambiental  (ISA),  respectivamente.  Através  da  pesquisa  foi  possível

encontrar informações sobre a área das unidades, as espécies presentes, entre outros dados,

entretanto sem uma visita a cada uma das unidades a pesquisa se torna pobre em um conteúdo

aprofundado, entretanto cumpre seu objetivo ao mapeá-las no Sul da Bahia pontuando suas

principais características.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As unidades de conservação de uso integral, são caracterizadas no artigo 7, parágrafo

1 com o objetivo de preservar a natureza sendo admitido somente o uso indireto dos recursos

naturais, com exceção dos casos previstos na lei.  Ainda dividido em 5 categorias: Estação

Ecológica,  Reserva  Biológica,  Parque  Nacional,  Monumento  Natural  e  Refúgio  da  Vida

Silvestre.  No  Sul  da  Bahia  estão  presentes:  6  Parques  Nacionais  (PARNAs),  1  Reserva

Biológica (REBIO) e 1 Refúgio da Vida Silvestre (RFS).

Os parques estão destinados principalmente ao ecoturismo e a pesquisa realizada por

universidades  públicas  localizadas  nas  proximidades,  alguns  locais  são  historicamente

importantes e são patrimônio histórico e cultural do país (Parque Nacional e Histórico Monte

Pascoal e o Parque do Descobrimento). O Parque Nacional Marinho de Abrolhos é de extrema

importância  para região,  porque além da pesquisa e do turismo é um Posto Avançado da

Reserva  de  Biosfera  da  Mata  Atlântica  e  em  2010  recebeu  o  diploma  de  sítio  Ramsar,

conferido pela Convenção sobre Zonas Úmidas de Importância Internacional. 

A unidade  assegura  a  procriação  das  espécies  contribuindo  para  a  manutenção  da

pesca nas regiões  vizinhas,  meio de subsistência  para cerca de 20 mil  pessoas na região.

Segundo o ICMBIO, dados de monitoramento pesqueiro mostram que a pesca nas regiões

vizinhas ao Parque movimenta mais de R$ 100 milhões por ano, o que representa 10% da

receita da atividade no Brasil. 

As características utilizadas para compor a tabela foram (1) ano de criação da unidade;

(2)  área  total  em  hectares;  (3)  biomas;  (4)  os  municípios  em  que  essas  unidades  estão
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localizadas; (5) existência de plano de manejo acessível e ano em que foi oficializado; (6)

quantidade  de  espécies  ameaçadas  de  extinção  protegidas  pela  unidade,  somatório  de

mamíferos, plantas e aves. A Mata Atlântica é o bioma com maior presença nessas unidades,

onde a maioria das espécies catalogadas são endêmicas.

Tabela 1 – UCs de Proteção Integral
Unidades de

Proteção
Integral

Ano de
Criação

Área Total
(hectares)

Bioma Municípios
Plano

de
Manejo

Nº de
Espécies

Ameaçadas
PARNA

Marinho de
Abrolhos

1983 87.942,03 
Zona

Costeira e
Marítima

Caravelas e
Alcobaça

Plano de
1991

14 espécies

PARNA e
Histórico Monte

Pascoal
1961 22.383 

Mata
Atlântica

Porto Seguro
Plano de

1979
13 espécies

PARNA do
Descobrimento

1999 22.693,97 
Mata

Atlântica
Prado

Plano de
2014

9 espécies

PARNA do Pau
Brasil

1999 19.027,2218
Mata

Atlântica
Porto Seguro

Plano de
2016

10 espécies

PARNA Serra
das Lontras

2010 11.336 
Mata

Atlântica
Arataca e Una

Ainda
não

possui
45 espécies

PARNA do Alto
do Cariri

2010 19.264
Mata

Atlântica
Guaratinga

Ainda
não

possui
Sem dados

Reserva
Biológica de Una

1980 18.715,06 
Mata

Atlântica
Una

Plano de
2002

16 espécies

Refúgio da Vida
Silvestre Rio dos

Frades
2007 898,67 

Mata
Atlântica

Porto Seguro
Ainda
não

possui
Sem dados

O objetivo das unidades de uso sustentável presentes no artigo 7, parágrafo 2 seria

compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos

naturais. Sendo dividida em 7 categorias, sendo elas: Área de Proteção Ambiental, Área de

Relevante Interesse Ecológico,  Floresta  Nacional,  Reserva Extrativista,  Reserva de Fauna,

Reserva de Desenvolvimento Sustentável e a Reserva Particular do Patrimônio Natural. Onde

no Sul da Bahia temos: 3 Áreas de Proteção Ambiental (APAs), 34 Reservas Particulares do

Patrimônio Natural (RPPNs) e 3 Reservas Extrativistas (RESEX).

Tabela 2 – UCs de Uso Sustentável
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Unidades de Uso
Sustentável

Ano de
Criação/Ano
do Decreto

Área Total
(hectares)

Bioma Municípios
Plano

de
Manejo

Nº de
Espécies

Ameaçadas

APA de Santo
Antônio

1994 23.000

Mata
Atlântica e
Costeiro
Marinho

Santa Cruz
Cabrália e
Belmonte

Plano de
1996

Sem dados

APA Caraíva-
Trancoso

1993 31.900

Mata
Atlântica e
Costeiro
Marinho 

Porto Seguro
Ainda
não

possui
Sem dados

APA Coroa
Vermelha

1993 4.100

Mata
Atlântica e
Costeiro
Marinho

`Porto Seguro
Ainda
não

possui
Sem dados

RESEX do
Cassurubá

2009 100.767,56
Costeiro
Marinho

Alcobaça,
Caravelas e
Nova Viçosa

Ainda
não

possui
4 espécies

RESEX de
Canavieiras 

2006 100.726,36
Costeiro
Marinho 

Canavieiras,
Una e

Belmonte

Ainda
não

possui
Sem dados

RESEX
Marinha do
Corumbau 

2000 89.596,75
Costeiro
Marinho 

Porto Seguro
e Prado

Plano de
2002

3 espécies

As Reservas Particulares do Patrimônio Natural no Sul da Bahia estão em maioria com

relação  a  quantidade,  por  ser  a  única  modalidade  de  unidade  de  conservação  de  caráter

particular. Estão presentes 34 RPPNs espalhadas pelas cidades de: Caravelas, Ilhéus, Ibicaraí,

Itabela, Itacaré, Maraú, Porto Seguro, Prado e Una.

O  corredor  ecológico  é  um  conceito  presente  no  SNUC,  que  seriam  porções  de

ecossistemas naturais ou seminaturais ligando as unidades, possibilitando o fluxo de genes e o

movimento da biota entre elas, o que facilitaria a dispersão das espécies e a recolonização de

áreas degradadas. Daí surge o Mosaico de Áreas Protegidas do Extremo Sul da Bahia com o

objetivo de fortalecer e integrar uma rede de Áreas Protegidas, impulsionando a influência

sob a política pública local com maior poder de inserção e negociação, ou seja, uma proposta

de  gestão  territorial  coletiva  e  participativa  que  reúne  as  organizações  e  lideranças

comunitárias  em  busca  da  proteção,  recuperação  e  uso  sustentável  da  porção  da  Mata

Atlântica no Extremo Sul da Bahia.

Entre outros objetivos específicos estão a formação de mini-corredores, fortalecer a

diversidade  sociocultural  do  território  por  meio  das  comunidades  pataxó,  agricultores

familiares e pescadores artesanais.

A  proposta  vem  sendo  construída  desde  2004,  porém  as  informações  ainda  são

escassas, o que se tem conhecimento são a realização de três oficinas que eram início a esse
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processo  de  criação,  definindo  atores,  objetivos  e  abrangência,  o  que  também  força  a

fiscalização  nas  UCs  integradas.  Uma  série  de  organizações  governamentais  e  não

governamentais  articularam-se  criar  o  projeto  coletivo  de  Implementação  da  Gestão  do

Mosaico no Extremo Sul da Bahia, liderado pelo proponente foi a Associação Flora Brasil e

apresentado ao Fundo Nacional do Meio Ambiente – FNMA. O financiamento permitiu  a

formação do Conselho Gestor do Mosaico de Áreas Protegidas do Extremo Sul da Bahia, a

construção de uma política  de comunicação,  a  realização de seminários  e  outros  eventos,

capacitando os envolvidos para combater os conflitos socioambientais. 

No Mosaico  do  Extremo Sul  da  Bahia  estão  integradas  as  seguintes  UCs:  Parque

Nacional  Pau  Brasil,  PARNA  do  Monte  Pascoal,  PARNA  do  Descobrimento,  Reserva

Extrativista  Marinha  do  Corumbau,  Refúgio  de  Vida  Silvestre  Rio  dos  Frades,  Área  de

Proteção Ambiental de Caraíva-Trancoso, APA Coroa Vermelha, Parque Municipal Marinho

do Recife de Fora, Reserva Particular do Patrimônio Natural Veracel, RPPN Mamona, RPPN

Carroula e RPPN Rio Jardim. A seguir o mapa do Mosaico:

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Notou-se  uma  quantidade  interessante  de  informações  sobre  as  unidades  de

conservação nas ferramentas  de buscas oficiais  (Site  do ICMBIO e do ISA),  entre  outras

plataformas  e  documentos,  acerca  da  implantação,  porém  não  foram  encontrados  dados

recentes do funcionamento e que provariam a efetividade da unidade, além de notícias em

sites informais. 

Uma  grande  questão  detectada  nos  dados  encontrados  é  que  em  sua  maioria  as

unidades de conservação de uso sustentável não possuem plano de manejo acessível, o que

não quer dizer que ele exista. Entretanto, caso isso se constate um fato pode trazer grandes

problemas para essas comunidades onde foram implantadas. Os Parques Nacionais de Serra

das Lontras e do Alto do Cariri já tem 8 anos desde sua criação e ainda não possuem um plano

de manejo, parques de grande porte que apresentam outras unidades ao redor deveriam estar

mais organizados para então pressionar e contribuir para toda a preservação local. 

Outro problema é que se faz necessário mais pesquisas em todas as UCs com relação a

biodiversidade  de  espécies  presentes  em áreas  endêmicas  que  podem ser  realizadas  pelas

diversas universidades  públicas  do Sul  da Bahia,  e seriam incentivadas  pela  aplicação do
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plano de  manejo.  Só  através  da  pesquisa  científica  a  preservação  das  espécies  será  mais

eficaz. 

Essas UCs têm diferentes níveis de organização e quase nenhuma ligação entre elas,

mesmo a maioria estando dentro do domínio da Mata Atlântica, o que fortalece a ideia do

estabelecimento  dos  corredores  ecológicos.  Nessa  perspectiva  surge  o  MAPES como  um

esforço inicial para realização dessa tarefa até então no extremo Sul da Bahia. 

O Direito ao Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado é garantido na Carta Magna

de 1988, esta permite que as presentes e futuras gerações tenham a possibilidade de poder

usufruir  dos  recursos  naturais.  Entretanto,  é  um esforço  coletivo  que  deve  começar  pela

educação  ambiental  da  população  por  meio  das  escolas,  prosseguindo  nas  universidades

públicas  fomentando  a  pesquisa,  pela  participação  ativa  e  organizada  das  populações

tradicionais, comunidades e ONGs munidas dos seus direitos e cientes dos seus deveres. 

Por  fim,  entende-se  que  a  fomentação  dos  corredores  ecológicos  traria  a  real

efetivação do SNUC, através de projetos como o citado anteriormente, pois a ligação entre as

unidades  dentro  do  mesmo  bioma  permite  uma  gestão  territorial  coletiva  e  participativa

visando  o  desenvolvimento  socioambiental  sustentável.  Após  este  primeiro  momento  de

aproximação e sistematização dos dados, para então continuar este esforço, aponta-se para a

necessidade  de  mais  pesquisas  no  sentido  de  verificar  a  efetividade  das  unidades  já

implantadas, posteriormente promovendo uma ligação palpável entre elas no Sul da Bahia. 
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