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RESUMO 

 

 

Desde sua criação pela Lei nº 1.566 de 20/03/1997, a “Reserva Ecológica” Darcy 

Ribeiro, localizada no munícipio de Niterói/RJ, passou por um longo período de abandono 

pela falta de uma adequada gestão pública e pelo descaso ao processo de adequação da área. 

A partir de esforços da sociedade civil para tornar eficaz a conservação da “Reserva” Darcy 

Ribeiro, passados, enfim, 15 anos, a área foi anexada ao Parque Estadual Serra da Tiririca 

(PESET), através do Decreto Estadual nº 43.913/2012. Todavia, a questão permanece envolta 

em conflitos socioambientais, em razão da existência de diversos proprietários e moradores na 

área, frentes associativistas e ausência de delimitação adequada, de plano de manejo ou de 

qualquer condução administrativa democrática. O presente artigo visa aferir o “estado da arte” 

desse conflito e as dificuldades enfrentadas para a implantação das políticas públicas de 

unidade de conservação. 

Palavras-chave: Sistema Nacional de Unidades de Conservação, Unidades de conservação, 

Parques de papel, Políticas públicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Since its creation by Law 1,566 of 03/20/1997, the Darcy Ribeiro "Ecological 

Reserve", located in the municipality of Niterói / RJ, went through a long period of neglect by 

the lack of adequate governance and disregard for the process of area adjustment. From civil 

society efforts to become effective the conservation of Darcy Ribeiro "Reserve", after at last 

15 years, the area was annexed to the State Park of Serra Tiririca (PESET), through the State 

Decree 43.913/2012. However, the question remains shrouded in social/environmental 

conflicts, due to the existence of many owners and residents in the área, associative fronts and 

absence of proper delineation, of management plan or of any democratic administrative 

leading. This article aims to assess the "state of the art" of this conflict and the difficulties 

faced in the implementation of public policies on conservation unit. 

Keywords: National System of Protected Areas, Conservation areas, paper parks, public 

policies. 
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INTRODUÇÃO 

O presente texto tem o intento de acompanhar o histórico do Parque Municipal e 

Área de Relevante Interesse Ecológico Darcy Ribeiro, agora anexados ao Parque Estadual da 

Serra da Tiririca, de modo a observar e avaliar o método de aplicação das políticas públicas 

ambientais no país. Por meio do presente estudo, busca-se avaliar e descobrir suas causas, 

efeitos e dificuldades enfrentadas na prática, bem como as ações das esferas decisórias acerca 

da administração dos conflitos apresentados na UC Darcy Ribeiro e entorno.  

O objetivo em destaque é o exame da ação social, que envolve uma multiplicidade de 

atores (a comunidade local, a sociedade civil, o Poder Público, os remanescentes de Mata 

Atlântica e a biodiversidade encontrados na região), abordando os debates, as diversas 

modalidades de colonização do discurso pela “mitologia ambiental” da classe média e a 

eventual construção coletiva de parâmetros. 

A partir de esforços da sociedade civil para tornar eficaz a conservação da “Reserva” 

Darcy Ribeiro, a área, que abriga remanescentes da Mata Atlântica, passa por ação de 

incorporação ao Parque Estadual Serra da Tiririca (PESET), almejando a possibilidade de ver 

a área protegida dos efeitos da expansão urbana verificada na região.  

Levando-se em consideração o cenário internacional atual de crescente preocupação 

e consciência ambiental, é importante ressaltar a edificação de pseudosdiscursos 

emancipatórios, dentre os quais o mito do ambientalismo e do desenvolvimento sustentável, a 

amparar estratégias de domínio territorial e de colonização dos espaços tidos como naturais 

pela dicção de uma máquina estatal ainda com laivos imperativistas. 

Perante suas peculiaridades, a partir do seu histórico e realidade local, a área revela a 

necessidade de uma análise crítica direcionada à aplicação das políticas públicas ambientais, 

bem como analisar se estas estão de acordo e dão efetividade aos princípios, critérios e 

normas estabelecidos na Constituição Federal (arts. 24, I; 182; 225), SNUC (Lei 9.985/2000), 

Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/1981), entre outras legislações ambientais. 

Importadas do modelo de proteção ambiental estadunidense, as três correntes do 

ecologismo são aplicadas no Brasil e o histórico da anexação da Darcy Ribeiro é um exemplo 

da presença dessas ideologias. De um lado, o “culto à vida silvestre” se faz presente no debate 

ambientalista acerca da preservação e recuperação do bioma Mata Atlântica, fazendo menção 

as ideias de sacralidade da “natureza intocada” (DIEGUES, 1994), de preocupação focada na 
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natureza selvagem, a qual pode ser afetada pelo crescimento populacional; de outro lado, 

verifica-se a aplicação de conceitos como “desenvolvimento sustentável”, “modernização 

ecológica” e “boa utilização” dos recursos quando nos deparamos com o plano atual da 

Prefeitura, baseada na proposta do “credo da ecoeficiência” de práticas que comunicam o uso 

comercial sustentável dos recursos naturais e controle de impactos no ambiente; e, sob outro 

aspecto, nota-se a apreensão ao redor do que Joan Martínez Alier descreve como “conflitos 

ecológicos distributivos”, no momento em que, em busca de uma justiça ambiental, o 

“ecologismo dos pobres” se insere como modo de salientar e sanar os conflitos ambientais 

locais, como maior índice de contaminação nas áreas mais pobres, dificuldade de 

determinadas camadas sociais em ter acesso aos recursos e serviços ambientais e presença de 

danos ambientais que afetam presentes e futuras gerações, reflexos do crescimento econômico 

(ALIER, 2007). 

A pesquisa foi moldada sob três tópicos principais: avaliação das regulamentação 

ambiental; exame crítico da implantação das unidades de conservação na prática e análise da 

repercussão do contexto histórico que culminou no cenário atual de políticas ambientais de 

conservação, destacando tratamentos e/ou possíveis práticas que proporcionem menos, ou 

nenhuma, agressão aos setores envolvidos durante a aplicação das decisões governamentais 

ambientais. 

Para tal, foi utilizada pesquisa bibliográfica com a análise de livros, legislações, 

artigos, monografias, páginas da web, reportagens de jornais, estudos técnicos, processos e 

documentos administrativos que abordam o tema; assim como a realização de trabalho de 

campo, com entrevistas com os envolvidos no processo, de modo a confrontar as informações 

obtidas. 

O texto resultou em 3 capítulos. O primeiro descreve o controverso histórico 

legislativo da Unidade de Conservação. O segundo capítulo aborda a legislação aplicável ao 

tema. Por fim, o terceiro capítulo relata o contexto histórico ambiental global e local, de modo 

a aferir as implicações das medidas ambientais governamentais na prática. 
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1. DA RESERVA ECOLÓGICA ÀS NOVAS CONFIGURAÇÕES 

SOCIOAMBIENTAIS 

Todo o histórico de tentativas de conservação, equívocos e descaso em torno da 

Reserva Ecológica Darcy Ribeiro (REDR) inicia-se em 20/03/1997 com sua criação, através 

da Lei Municipal nº 1.566, em Niterói, RJ. A “Reserva” foi implantada nos bairros de 

Pendotiba, Piratininga, Itaipu, Rio do Ouro, Várzea das Moças e Engenho do Mato, sendo 

uma área estimada de 12,31 Km², equivalente a 10% do território municipal.  

Logo em seguida, em 2000, foi instituído pela Lei Federal 9.985, o Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação (SNUC), o qual estabelece ditames para criação, implantação e 

gestão das Unidades de Conservação (UC).  

Diante do SNUC, o território da Darcy Ribeiro originou-se, previamente, com falhas, 

como sua terminologia, que vem em discordância com a legislação ambiental e a abrangência, 

em seu limite, de outra área de conservação, o Parque Municipal da Serra do Cantagalo - 

sendo que este também se encontrava irregular diante da legislação ambiental. O prazo 

estipulado para adequação das UCs pré-existentes foi de dois anos. No mesmo ano, a 

Prefeitura de Niterói apresentou projeto ao Fundo Nacional de Meio Ambiente para arrecadar 

recursos em prol da conservação e adequação da Reserva Darcy Ribeiro. Todavia, com 

problemas de escopo político, como mudança de governo, nenhuma iniciativa foi tomada e 

nenhum estudo técnico foi realizado para a regularização, fazendo com que houvesse, 

consequentemente, uma gestão municipal que se pode ousar em descrevê-la como inexistente 

em torno da REDR. 

Insatisfeita com a situação de abandono pela qual a REDR passava e acometida pela 

“epidemiologia popular”  - expressão utilizada na corrente do “ecologismo dos pobres”, a 

qual é classificada como movimentos sociais contra impactos ambientais nocivos - (ALIER, 

2007), a sociedade civil se organizou e criou o Movimento pela Preservação da Reserva 

Ecológica Darcy Ribeiro em um processo participativo entre sociedade civil e Poder Público 

para a regularização da REDR. Em especial, a AMADARCY, Associação de Amigos do 

Parque Natural e Arie Darcy Ribeiro, criada a partir da reunião de condôminos moradores da 

Região Oceânica do entorno da REDR, vem trabalhando em defesa da “Reserva” desde 2002 

e reuni esforços para concretização do processo de recategorização da área desde 2003. 
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Após a mobilização da sociedade civil, o processo tomou corpo, seguiu adiante e 

parecia conquistar seu espaço nos planos político e legislativo para efetivação da 

recategorização da Darcy Ribeiro e consequente adequação ao SNUC. Iniciados em 2005, 

estudos técnicos foram realizados junto a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e, 

a partir deles, foram elaborados propostas junto ao Poder Legislativo, dentre os quais, o 

Projeto de Lei 132/2008, que foi até à Câmara de Vereadores com o fim de criar o Parque 

Nacional Darcy Ribeiro (UC de Proteção Integral) e a Área de Relevante Interesse Ecológico 

Darcy Ribeiro (UC de Uso Sustentável) no Município de Niterói, aumentando a área de 

conservação para 20,84 Km². Contudo, em segunda votação, houve manifestação contrária à 

aprovação do Projeto de Lei, arquivando o processo. 

Durante esse período, a REDR, na prática, sofria – e ainda sofre – com as ações 

antrópicas que prejudicam a área devido à ineficiência política ligada a expansão urbana 

desordenada presente no município. Desmatamentos, ocupação irregular, caça e tráfico de 

animais silvestres (constatou-se até o extermínio de espécie no local, o pássaro Tiê-sangue), 

desapropriação de parte da área da REDR para a implantação do Projeto Minha Casa Minha 

Vida (Decreto nº 10772/2010), exclusão e ausência de envolvimento com as demandas 

derivadas da presença humana existente no interior e entorno da área fazem parte da realidade 

da REDR decorrente do abandono das políticas públicas apresentado. 

A sociedade civil, perdendo já as contas de quantos prazos foram expirados para a 

adoção de medidas urgentes e vendo que seus esforços estavam sendo em vão, optou por uma 

solução que pareceu mais eficaz para afastar de vez tais riscos, levando o caso ao Governo do 

Estado do Rio de Janeiro. Assim, propuseram a incorporação do Parque Natural Municipal e 

Área de Relevante Interesse Ecológico (PNM e Arie) Darcy Ribeiro ao Parque Estadual da 

Serra da Tiririca, onde se verifica a gestão positiva da UC. 

A proposta foi consolidada através do Decreto Estadual n° 43.913, de 29/10/2012, 

definindo a anexação à unidade das áreas verdes da Reserva Ecológica Municipal Darcy 

Ribeiro e do Morro da Peça, além das Ilhas do Pai, da Mãe e da Menina, em Itaipu. Esta área 

de incorporação ao PESET corresponde a 50% de sua área atual.  

Nesse contexto, propõe-se, com tal medida, a responsabilidade de desenvolver o 

estudo e aplicar as medidas necessárias para a implementação e conservação da área do 

Núcleo Darcy Ribeiro por meio da cogestão da Prefeitura de Niterói e do Instituto Estadual do 

Ambiente (INEA). Do mesmo modo, pretende-se, com esta ação, concretizar várias medidas: 
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possibilidade de captação de recursos, definição dos limites para proteção da biodiversidade 

local, criação de corredores ecológicos entre as UCs (possibilitando a reabilitação de 

remanescentes da Mata Atlântica), gestão eficaz e participativa, fiscalização contínua, além de 

um devido tratamento às comunidades tradicionais locais. 

Com a participação integrada de todas as camadas envolvidas no projeto em Niterói e 

no estado do Rio de Janeiro, vislumbra-se a possibilidade de que os conflitos socioambientais 

e urbanos pelos quais o Núcleo Darcy Ribeiro passa desde sua criação sejam, enfim, 

dirimidos ou ao menos mitigados e que sua área seja, finalmente, gerida e conservada 

devidamente. Porém, ainda há muitos avanços e desafios para a efetivação da anexação e 

conservação da área em questão. 

Apresentando relevância ambiental, a área da Darcy Ribeiro abriga maciços cobertos 

por Mata Atlântica. No Bioma Mata Atlântica, em especial, são de extrema importância à 

criação e gestão de unidades de conservação. Restando apenas 7% do território original, a 

conservação do ambiente é fundamental e urgente como meio de conservar e recuperar o 

ambiente ecologicamente equilibrado e garantir a sadia qualidade de vida das presentes e 

futuras gerações, princípios estes constitucionais. 

Inúmeros são os benefícios apontados com a preservação do Núcleo Darcy Ribeiro 

pelas suas peculiaridades. Segundo um estudo realizado pela Ecologus Engenharia 

Consultiva, em 2006, para o Plano de Manejo na época, a área contém: 

-Grande potencial biótico e abiótico, com destaque para os 

remanescentes de Mata Atlântica e cursos d’água com nascentes inseridas na 

área da UC. 

-Concentração de Áreas de Preservação Permanentes (APP), 

portanto inapta para ocupação humana. 

-Presença de um importante monumento Natural da Cidade de 

Niterói, a Pedra do Cantagalo na Serra de mesmo nome. 

-Existência de privilegiados pontos de observação nas cotas mais 

altas das Serras Grande e do Malheiros e no Morro do Cantagalo, com 

potencial para visitação e uso recreativo e educacional da Unidade. 

-Rápida expansão populacional nas áreas do entorno, exigindo 

ordenamento do uso do solo e dos recursos naturais da região. 

-Necessidade de recuperação de áreas degradadas, buscando-se 

evitar a fragmentação de habitats naturais. 

-Possibilidade de proporcionar a manutenção da conectividade 

entre os maciços protegidos da Serra da Tiririca (Parque Estadual da Serra 
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da Tiririca) e do Morro da Viração (Parque da Cidade), formando um 

Corredor Ecológico para as espécies nativas. 
1
 

 

Por outro lado, existe também a presença humana no interior e no entorno da unidade 

de conservação. É preciso dar relevo ao envolvimento dos moradores diante das políticas 

públicas destinadas ao território. Essas comunidades precisam da devida atenção e tratamento 

equânime no debate e na análise durante o processo de anexação da Darcy Ribeiro, nos 

moldes da justiça ambiental, pois, como Antonio Carlos Diegues ressalta: 

Como afirma McNeely na Conferência Introdutória ao IV Congresso 

Internacional de Parques Nacionais e Áreas Protegidas (fev.1992):  

A relação custo/beneficio de conservar uma área protegida deve no final ser 

positiva para a população local se se aspira a prosperidade dessa região e 

para isso essas populações devem ser envolvidas no planejamento e manejo 

das áreas protegidas, e participar de seus benefícios.
2
 

 

Projetos de conservação da biodiversidade no interior da área do PNM e Arie Darcy 

Ribeiro e entorno também foram verificados, como o projeto de conservação tanto do mico-

leão-da-cara-dourada quanto do mico-leão-dourado realizado pela ONG Instituto Pri-Matas 

para a Conservação da Biodiversidade. Em especial, cabe ressaltar o projeto de repatriação de 

micos-leões-da-cara-dourada introduzidos em Niterói, também executado pela mesma ONG, 

o qual consistia em remover a população exótica de micos-leões-da-cara-dourada, introduzida 

na região de Niterói, RJ e áreas adjacentes. O mico-leão-da-cara-dourada pertence à Mata 

Atlântica do sul da Bahia e não ocorre naturalmente no Rio de Janeiro, sofrendo com esta 

prática por não estar em seu habitat natural, provenientes de ações do homem, como tráfico de 

animais silvestres. 

Pondo esses deveres no plano prático, revelam-se inúmeras dificuldades e conflitos 

territoriais, sociais, ambientais e urbanos, tanto para a coletividade quanto para o Poder 

Público. Contudo, a efetivação desses direitos e deveres não é impossível. Toda e qualquer 

medida adotada de forma produtiva pela mobilização do Poder Público e da coletividade para 

a incorporação da Darcy Ribeiro ao PESET é importante para que o município alcance 

qualidade ambiental, como proteção e manutenção dos corpos hídricos que mantém a 

                                                           
1
 http://ecoarteducaambiental.blogspot.com.br/2009/07/parque-natural-municipal-darcy-ribeiro.html. Acesso em: 

23/10/2013. 

2
 DIEGUES, Antônio Carlos. O mito moderno da natureza intocada. São Paulo: HUCITEC, 1996. P. 73. 

http://ecoarteducaambiental.blogspot.com.br/2009/07/parque-natural-municipal-darcy-ribeiro.html
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biodiversidade local e abastecem a cidade, ocasionando a inclusão nos Planos Nacional de 

Recursos Hídricos e de Despoluição da Baía de Guanabara (Rio Aldeia com foz na Baía de 

Guanabara) e participação no Comitê Estadual de Bacias; recuperação de áreas de Mata 

Atlântica com a ampliação do PESET; fomento ao ecoturismo, lazer e educação ambiental; 

promoção da economia local, com o aumento do repasse do ICMS Ecológico, a atração de 

novos negócios e geração de empregos e justaposição da justiça ambiental, dando adequado 

cuidado às demandas de todas as camadas do ambiente.  

Por estes motivos, é preciso que sejam concluídas as ações políticas de 

gerenciamento da Darcy Ribeiro com diligência e adequação, com a participação e inspeção 

por parte da coletividade. Ademais, a atual administração municipal afirma que, com a 

abordagem ambientalista “ecoeficiente” de fomento ao “desenvolvimento sustentável”, a 

preservação e incorporação da Darcy Ribeiro ao PESET são algumas de suas prioridades.  

Um dos resultados mais esperados dessa cogestão é o aumento do repasse do ICMS 

verde para o município de Niterói. O ICMS ecológico é um instrumento que visa o fomento à 

conservação das áreas verdes da cidade. Em linhas gerais, esse tipo de tributo consiste em 

destinar recursos financeiros aos municípios que promovem o liame sociedade-natureza:  

Para que haja efetividade é de fundamental importância que o município 

trabalhe com inteligência administrativa os recursos oriundos do ICMS-

Ecológico, investindo não apenas em obras públicas e sociais, mas também 

em projetos ambientais que incrementem a gestão ambiental municipal e 

valorizem as áreas naturais protegidas, incluindo as Reservas Privadas 

(RPPN – Reserva Particular do Patrimônio Natural) e as Unidades de 

Conservação públicas pertencentes às três esferas: federal, estadual e 

municipal. 

 

Essa lógica de gestão vem sendo desenvolvida em diversos municípios 

localizados nos estados onde existe legislação de ICMS Ecológico. O cálculo 

desse repasse usualmente engloba o percentual de áreas protegidas e o bom 

uso dos recursos para fins ambientais, através disso tem-se o início de um 

círculo virtuoso, tendo em vista que quanto melhor a qualidade da gestão 

ambiental municipal maior o índice de participação no bolo do ICMS, 

tornando ainda maior a quantidade de recursos financeiros a ser percebida 

pelo município. 

Para esse círculo virtuoso acontecer compete única e exclusivamente ao 

município legislar e regulamentar a destinação dos recursos do ICMS 

Ecológico. 

[...] 

Dessa forma, diversos municípios estão trabalhando no sentido de reinvestir 

os recursos do ICMS Ecológico em ações ambientais como forma de 
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melhorar a qualidade de vida dos seus munícipes e, consequentemente, 

aumentar seu índice de participação, aumentando também sua receita.”
3
 

 

Segundo o vice-prefeito de Niterói, Axel Grael, com a anexação da área Darcy 

Ribeiro ao PESET, estabelecida através do Decreto Estadual nº 43.913, Niterói “avança no 

caminho da sustentabilidade e da justiça social”. Grael também prevê que o município 

arrecadará o dobro de ICMS Verde em 2014. Comparado ao repasse de 2013, em 2014, o 

repasse do ICMS ecológico para Niterói poderá passar de R$ 1,2 milhão para R$ 2,4 milhões. 

Momento que se mostra próspero e oportuno para tal medida na cidade, diante dessa ação, 

vários benefícios podem ser esperados, de forma a minimizar os efeitos da atividade antrópica 

e otimizar a presença do homem através dessa parceria entre as gestões municipal e estadual. 

Se há alguma possibilidade de reduzir tais impactos negativos nos meios físico, 

biológico e ecossistemas e socioeconômico, ela deve ser utilizada e aperfeiçoada com o 

tempo. Acreditando nisso, atualmente, depositam-se esperanças acerca do tratamento dado à 

anexação do PNM e Arie Darcy Ribeiro ao PESET no município de Niterói, RJ, em um 

esforço coligado de modo a superar os avanços e os desafios, conquistar possíveis vantagens e 

afastar desvantagens, especular benefícios e prejuízos esperados e/ou recebidos, a fim de 

alcançar a conservação e recuperação do ambiente, este no seu significado amplo, 

proporcionando uma interação próspera entre natureza (“culto ao silvestre”), cidade (“credo a 

ecoeficiência”) e população (“ecologismo popular”). 

 

2. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Por meio do art. 225 da Constituição Federal de 1988, o legislador determinou a 

garantia e o dever ao Poder Público e à população de um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. Em seu inciso § 1º, III, de modo a assegurar a efetividade desse direito, incumbiu 

ao Poder Público a definição de espaços territoriais e seus componentes a serem 

especialmente protegidos. 

A Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) foi implementada por meio da Lei 

federal nº 6.938/1981. Um de seus objetivos é a preservação e restauração dos recursos 

                                                           
3 Disponível em: 

ttp://www.icmsecologico.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=127&Itemid=83. Acesso em 

16/09/2013. 
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ambientais com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo 

para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida (art. 4º, VI). Aliado a essa 

perspectiva, um dos instrumentos da PNMA é a criação de espaços territoriais especialmente 

protegidos pelo Poder Público federal, estadual e municipal (art. 9º, VI). 

A Lei da Mata Atlântica, Lei federal n° 11.428/2006, igualmente fornece dispositivos 

de modo a preservar os remanescentes da Mata Atlântica no país, bem como criando meios 

para a sua recuperação em regiões onde hoje está praticamente extinta. O posicionamento da 

lei é no sentido de proteger mais as áreas mais conservadas, enriquecer as áreas degradadas e 

priorizar para uso as áreas desmatadas, regulando o desenvolvimento das atividades 

socioeconômicas rurais e urbanas.  

Dessa maneira, a lei tem como fundamento a conservação, proteção, regeneração e 

utilização dessas áreas, as quais são responsáveis pela qualidade de vida de aproximadamente 

70% da população brasileira, seja abastecendo o local com água limpa, seja conservando o 

solo ou regulando o clima. Nesse território de suma importância, insere-se o Núcleo Darcy 

Ribeiro. Como objetivos e princípios do regime jurídico do bioma Mata Atlântica, a lei fixa: 

Art. 6o  A proteção e a utilização do Bioma Mata Atlântica têm por objetivo 

geral o desenvolvimento sustentável e, por objetivos específicos, a 

salvaguarda da biodiversidade, da saúde humana, dos valores paisagísticos, 

estéticos e turísticos, do regime hídrico e da estabilidade social.  

Parágrafo único.  Na proteção e na utilização do Bioma Mata Atlântica, 

serão observados os princípios da função socioambiental da propriedade, da 

eqüidade intergeracional, da prevenção, da precaução, do usuário-pagador, 

da transparência das informações e atos, da gestão democrática, da 

celeridade procedimental, da gratuidade dos serviços administrativos 

prestados ao pequeno produtor rural e às populações tradicionais e do 

respeito ao direito de propriedade.  

Art. 7o  A proteção e a utilização do Bioma Mata Atlântica far-se-ão dentro 

de condições que assegurem:  

I - a manutenção e a recuperação da biodiversidade, vegetação, fauna e 

regime hídrico do Bioma Mata Atlântica para as presentes e futuras 

gerações;  

II - o estímulo à pesquisa, à difusão de tecnologias de manejo sustentável da 

vegetação e à formação de uma consciência pública sobre a necessidade de 

recuperação e manutenção dos ecossistemas;  

III - o fomento de atividades públicas e privadas compatíveis com a 

manutenção do equilíbrio ecológico;  

IV - o disciplinamento da ocupação rural e urbana, de forma a harmonizar o 

crescimento econômico com a manutenção do equilíbrio ecológico.  
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Diante de tal contexto, como instrumento de aplicação desse direito, foi instituído o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) por meio da Lei federal nº 

9.985/2000. O processo de elaboração e negociação do SNUC durou mais de dez anos. A 

implementação desse sistema gerou e ainda gera uma grande polêmica entre os 

ambientalistas. Apesar disso, o SNUC permanece vigente e válido até os dias atuais. 

Nesse diapasão, o decreto de ampliação e incorporação da UC Darcy Ribeiro no 

Parque Estadual Serra da Tiririca, o Decreto Estadual 43.913/2012, determina em seu art. 4°:  

Art. 4º - O parque será regido pela Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 

2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza e pela legislação estadual pertinente. 

Acerca do SNUC, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) elucida: 

O SNUC foi concebido de forma a potencializar o papel das UC, de modo 

que sejam planejadas e administradas de forma integrada com as demais UC, 

assegurando que amostras significativas e ecologicamente viáveis das 

diferentes populações, habitats e ecossistemas estejam adequadamente 

representadas no território nacional e nas águas jurisdicionais. Para isso, o 

SNUC é gerido pelas três esferas de governo (federal, estadual e municipal). 

Além disso, a visão estratégica que o SNUC oferece aos tomadores de 

decisão possibilita que as UC, além de conservar os ecossistemas e a 

biodiversidade, gerem renda, emprego, desenvolvimento e propiciem uma 

efetiva melhora na qualidade de vida das populações locais e do Brasil como 

um todo.
4
 

 

2.1 Categorias de unidades de conservação no SNUC 

O SNUC abrange um conjunto de unidades de conservação (UC) em todas as áreas 

da federação. Além das demais categorias que podem ser complementadas por meio dos 

Sistemas Estaduais e Municipais de Unidades de Conservação, referido conjunto é composto 

por doze categorias de UC, divididas em dois grupos conforme sua forma de proteção e usos 

permitidos:  

Unidades de Proteção Integral: “O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral 

é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com 

exceção dos casos previstos nesta Lei” (art. 7º, § 1º, do SNUC); 

                                                           
4
 Sistema Nacional de Unidades Conservação – SNUC. MMA. Disponível em: http://www.mma.gov.br/areas-

protegidas/sistema-nacional-de-ucs-snuc. Acesso em: 10/01/2015. 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/101710/lei-9985-00
http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/sistema-nacional-de-ucs-snuc
http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/sistema-nacional-de-ucs-snuc
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Unidades de Uso Sustentável: “O objetivo básico das Unidades de Uso Sustentável é 

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

naturais” (art. 7º, § 2º, do SNUC). 

O grupo de Unidades de Proteção Integral comporta cinco categorias de UC, quais 

sejam, Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural e 

Refúgio de Vida Silvestre. 

O grupo de Unidades de Uso Sustentável é composto por sete categorias de UC, 

sendo elas a Área de Proteção Ambiental, a Área de Relevante Interesse Ecológico, a Floresta 

Nacional, a Reserva Extrativista, a Reserva de Fauna, a Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável e a Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

 

2.2. As categorias abrangidas na unidade de conservação Darcy Ribeiro 

O Núcleo Darcy Ribeiro abrange a área destinada ao Parque Natural Municipal 

Darcy Ribeiro (Unidade de Conservação de Proteção Integral) e a Área de Relevante Interesse 

Ecológico Darcy Ribeiro (Unidade de Conservação de Uso Sustentável) no Município de 

Niterói. 

Em relação ao parque natural municipal, espécie do gênero parque, Édis Milaré 

elucida: 

De acordo com a Lei do SNUC, o Parque Nacional tem como objetivo 

básico “a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância 

ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas 

e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de 

recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico” (art. 11). 

Assim, seu manejo deve ter em vista quatro objetivos principais: a 

preservação de ecossistemas naturais, a pesquisa científica, a educação e 

recreação e o turismo. 

O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, devendo as áreas 

particulares incluídas em seus limites ser desapropriadas. O regime de 

visitação pública e de pesquisa científica é idêntico aos das Estações 

Ecológicas. As unidades dessa categoria, quando criadas por Estado ou 

Município, serão denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque 

Natural Municipal.
5
 

                                                           
5
 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, glossário – 7. ed. 

rev., atual. e reform. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. P. 917. 
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Essa categoria foi a primeira a ser aplicada no modelo proposto da unidade de 

conservação. O Parque Nacional de Yellowstone foi o primeiro parque do mundo, criado em 

1872. Exportado para o Brasil, tal modelo foi implantado no país primeiramente através do 

Parque Nacional de Itatiaia, em 1937. À época, o objetivo era promover a pesquisa científica 

e o lazer no espaço urbano (MILARÉ, 2011). 

No que tange à Área de Relevante Interesse Ecológico, Milaré define: 

De acordo com a Lei 9.985/2000, “é uma área em geral de pequena 

extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características 

naturais extraordinárias ou que abriga exemplares raros da biota regional, e 

tem como objetivo manter os ecossistemas naturais de importância regional 

ou local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo 

com os objetivos de conservação da natureza” (art. 16, caput). 

Assim como a APA, a Área de Relevante Interesse Ecológico é constituída 

por terras públicas ou privadas, podendo ser estabelecidas normas e 

restrições para a utilização das propriedades privadas, respeitados os limites 

constitucionais. 
6
 

Esse tipo de UC já tinha seu escopo legal definido anteriormente ao SNUC, previsto 

na PNMA, no Decreto Federal 89.336/1984 e na Resolução CONAMA 12/1989. 

Como a Área de Relevante Interesse Ecológico pode ser constituída por terras 

pública ou privadas, devem ser respeitados os limites constitucionais e podem ser 

estabelecidas normas e restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada 

dentro da UC. 

Nesse sentido, o Decreto 89.336/1984 estabelece: 

 Art 8º As Áreas de Relevante Interesse Ecológico poderão ser adquiridas ou 

arrendadas, no todo ou em parte, pelo Poder Público, se isso assegurar uma 

proteção mais efetiva das mesmas. 

Outrossim, a Resolução CONAMA 12/1989 dispõe sobre a proibição de atividades 

em Área de Relevante Interesse Ecológico que afetem o ecossistema. Nesse diapasão, 

importante ressaltar os limites previstos na norma: 

Art. 1o Nas Áreas de Relevante Interesse Ecológico ficam proibidas 

quaisquer atividades que possam por em risco:  

I - a conservação dos ecossistemas; 

II - a proteção especial a espécies de biota localmente raras;  

III - a harmonia da paisagem. 

                                                           
6
 Ibid. P. 921. 
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Art. 2o Entre outras atividades não predatórias, é permitido o exercício do 

pastoreio equilibrado e a colheita limitada de produtos naturais, desde que 

devidamente controlados pelos órgãos supervisores e fiscalizadores. 

 

2.3. Dos passos operacionais para a concretização da unidade de conservação 

O SNUC reservou um capítulo específico que determina as regras para a criação, 

implantação e gestão das unidades de conservação, em seu capítulo IV. 

A implantação de uma UC consiste, de maneira geral, em seis passos: 

1. mensuração e mapeamento da biodiversidade; 

2. identificação dos objetivos de conservação da região; 

3. revisão das reservas existentes; 

4. seleção de áreas protegidas adicionais; 

5. implementação das atividades de conservação; e 

6. manejo e monitoramento das reservas.
7
 

A primeira etapa para a implantação de uma UC consiste na criação. 

Nesse sentido, o SNUC determina: 

Art. 22. As unidades de conservação são criadas por ato do Poder Público. 

[...] 

§ 2o A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de 

estudos técnicos e de consulta pública que permitam identificar a 

localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade, 

conforme se dispuser em regulamento. 

Nessa esteira de raciocínio, dispõe Milaré: 

Com efeito, da análise do art. 22, par. 2º, da Lei 9.985/2000, combinado com 

os arts. 4º e 5º do Decreto 4.340/2002, extrai-se que a criação de uma 

Unidade de Conservação deve ser precedida (i) da elaboração de estudos 

técnicos e (ii) da realização de consulta pública. Trata-se de verdadeiros 

requisitos que devem ser devidamente cumpridos, sob pena de nulidade do 
ato de criação da unidade de conservação. (grifo meu) 

8
 

                                                           
7
 Critérios para a criação de UCs. Disponível em: http://uc.socioambiental.org/a-cria%C3%A7%C3%A3o-de-

uma-uc/crit%C3%A9rios-para-a-cria%C3%A7%C3%A3o-de-ucs. Acesso em: 10/01/2015. 

8
 Op. cit. P. 930. 

http://uc.socioambiental.org/a-cria%C3%A7%C3%A3o-de-uma-uc/crit%C3%A9rios-para-a-cria%C3%A7%C3%A3o-de-ucs
http://uc.socioambiental.org/a-cria%C3%A7%C3%A3o-de-uma-uc/crit%C3%A9rios-para-a-cria%C3%A7%C3%A3o-de-ucs
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Inicialmente, o Núcleo Darcy Ribeiro foi instituído pela Lei Municipal nº 

1.566/1997. 

Para a recategorização da UC, adequando-a para o PNM e Arie Darcy Ribeiro, os 

estudos técnicos foram realizados em 2005. Para a anexação ao PESET, também houve um 

estudo técnico, revelando a importância biológica e geológica da região, conforme Plano de 

Manejo do PESET aprovado no começo desse ano, projeto específico de ampliação
9
. 

Para a incorporação da área ao PESET, foi realizada uma consulta em 30/08/2012. 

Diversas sugestões foram acolhidas na oportunidade, como, por exemplo, o regime de 

cogestão do parque da Tiririca, em parceria com a Prefeitura de Niterói, e a incorporação das 

ilhas, proposta pelos pescadores que participaram da reunião. 

Outrossim, quanto à ampliação da unidade, prevê o SNUC em seu art. 22: 

§ 6o A ampliação dos limites de uma unidade de conservação, sem 

modificação dos seus limites originais, exceto pelo acréscimo proposto, pode 

ser feita por instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do que criou 

a unidade, desde que obedecidos os procedimentos de consulta estabelecidos 

no § 2o deste artigo. 

Diante da necessidade de recategorização e ampliação da UC Darcy Ribeiro, foi 

elaborado o Projeto de Lei 132/2008, o qual foi proposto à Câmara de Vereadores com o fim 

de criar o Parque Nacional Darcy Ribeiro (Unidade de Conservação de Proteção Integral) e a 

Área de Relevante Interesse Ecológico Darcy Ribeiro (Unidade de Conservação de Uso 

Sustentável) no Município de Niterói, aumentando a área de conservação para 20,84 Km². 

Contudo, em segunda votação, houve manifestação contrária à aprovação do Projeto de Lei, 

arquivando o processo. 

Mediante a negativa enfrentada, a proposta foi encaminhada ao Governo do Estado 

do Rio de Janeiro, na qual propuseram a incorporação do (PNM e Arie) Darcy Ribeiro ao 

Parque Estadual Serra da Tiririca. Obtendo resposta positiva, a recategorização e ampliação 

foram consolidadas através do Decreto Estadual n° 43.913, de 29/10/2012: 

Art. 1º - Fica ampliado o Parque Estadual da Serra da Tiririca - PESET, 

localizado nos municípios de Niterói e Maricá, com a inclusão de 1.241 

hectares, constituído pelos seguintes núcleos: 

                                                           
9
 Instituto Estadual do Ambiente. Plano de Manejo do PESET. Disponível em: 

http://www.inea.rj.gov.br/Portal/Agendas/BIODIVERSIDADEEAREASPROTEGIDAS/UnidadesdeConservaca

o/INEI_008600#/PlanodeManejo. Acesso em: 13/07/2015. 
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I - Núcleo Darcy Ribeiro: incorpora aproximadamente 1069 hectares da área 

da Reserva Ecológica Darcy Ribeiro, acrescida de aproximadamente 86 

hectares de trechos de seu entorno, onde se encontram áreas ainda bem 

preservadas e não edificadas, totalizando cerca de 1.155 ha. 

 

2.3.1. Implantação da unidade de conservação 

Finalizada a etapa da criação, o órgão responsável pela administração da UC passa 

para a fase de implantação da área a ser protegida. 

Édis Milaré esclarece o tema: 

Implantação consiste num conjunto de medidas ou ações destinadas a dar 

corpo a um empreendimento do setor público ou da iniciativa privada. 

No caso das unidades de conservação, uma vez criadas na forma da lei, 

implantá-las significa torná-las realidade concreta; ou, numa expressão mais 

corrente, ‘colocá-las no chão’, plantá-las de maneira estável para que 

funcionem. 

No rigor do termo, implantação difere de criação e gestão, embora estes 

conceitos, ou passos, sejam frequentemente interpolados. 

Infelizmente, apesar de sua importância, o tema da implantação das unidades 

de conservação não tem recebido a devida atenção por parte do Poder 

Público, sendo inúmeros os casos das chamadas unidades de conservação ‘de 

papel’, nos quais, “a despeito do ato de criação, permanecem na espera, por 

longa data, por alguma ação do Poder Público para a sua efetiva 

implantação”. 

A implantação de unidades de conservação comporta três figuras principais, 

contempladas pela legislação específica: a zona de amortecimento, o 

mosaico de unidades de conservação e o plano de manejo. (grifo meu)
10

 

Em relação ao plano de manejo e à zona de amortecimento, o SNUC define em seus 

arts. 2°, 25 e 27: 

Art. 2° [...] 

XVII - plano de manejo: documento técnico mediante o qual, com 

fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se 

estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e 

o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas 

necessárias à gestão da unidade; 

XVIII - zona de amortecimento: o entorno de uma unidade de conservação, 

onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, 

com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade. 

[...] 

                                                           
10

 Ibid. P. 933. 
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Art. 25. As unidades de conservação, exceto Área de Proteção Ambiental e 

Reserva Particular do Patrimônio Natural, devem possuir uma zona de 

amortecimento e, quando conveniente, corredores ecológicos. 

[...] 

Art. 27. As unidades de conservação devem dispor de um Plano de Manejo. 

§ 1o O Plano de Manejo deve abranger a área da unidade de conservação, 

sua zona de amortecimento e os corredores ecológicos, incluindo medidas 

com o fim de promover sua integração à vida econômica e social das 

comunidades vizinhas. 

[...] 

§ 3o O Plano de Manejo de uma unidade de conservação deve ser elaborado 

no prazo de cinco anos a partir da data de sua criação. 

A zona de amortecimento não foi delimitada na época da criação da UC Darcy 

Ribeiro. No processo de anexação, foi feita uma readequação da zona de amortecimento do 

PESET, incluindo as áreas anexadas. 

Figura 1 – Mapa de zoneamento do PESET (Plano de Manejo do PESET, INEA) 

 

No que tange ao mosaico de unidades de conservação, Milaré estabelece que: 
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No caso das unidades de conservação, o termo mosaico é obviamente usado 

em sentido análogo: as unidades compreendidas nesse mosaico conservam 

sua individualidade total, não se requerendo que sejam estritamente 
contíguas, mas próximas e, em certa medida, interagentes.

11
 

Sobre o assunto, o SNUC resolve: 

Art. 26. Quando existir um conjunto de unidades de conservação de 

categorias diferentes ou não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras 

áreas protegidas públicas ou privadas, constituindo um mosaico, a gestão do 

conjunto deverá ser feita de forma integrada e participativa, considerando-se 

os seus distintos objetivos de conservação, de forma a compatibilizar a 

presença da biodiversidade, a valorização da sociodiversidade e o 
desenvolvimento sustentável no contexto regional. 

O mosaico de unidades de conservação não foi delimitado na época da criação da UC 

Darcy Ribeiro. No processo de anexação, ainda deve ser realizada uma readequação do 

mosaico de UCs do PESET, incluindo as áreas anexadas. 

Através do Decreto nº 43.913/2012, foi definida a anexação ao PESET da unidade 

das áreas verdes da Reserva Ecológica Municipal Darcy Ribeiro e do Morro da Peça, além 

das Ilhas do Pai, da Mãe e da Menina, em Itaipu, interagindo entre si e auxiliando na 

preservação das áreas de remanescentes de Mata Atlântica, formando corredores ecológicos.  

Tendo em vista otimizar a organização da administração do parque, bem como a 

orientação das diversas ações da equipe gestora como a fiscalização e o uso público, a 

unidade foi dividida em quatro setores, conforme ilustrado na figura abaixo: Setor Serra da 

Tiririca, Setor Darcy Ribeiro, Setor Lagunar e Setor Insular. 
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 Ibid. P. 934. 
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Figura 2 – Setorização do PESET (Plano de Manejo do PESET, INEA) 

 

No que se refere ao plano de manejo, este não foi delimitado na época da criação da 

UC Darcy Ribeiro. Para a incorporação ao PESET, foi apresentado um plano de manejo do 

PESET – projeto específico de ampliação. No plano de manejo, recomendou-se a necessidade 

de realização de maiores levantamentos técnico-científicos sobre as áreas anexadas.  

No plano, tem-se hoje que o Setor Darcy Ribeiro é caracterizado como uma Área 

Estratégica Interna (AEI), a qual tem a função de otimizar o manejo e o alcance dos objetivos 

de criação da UC, bem como sua interação com a região. O Plano de Manejo do PESET com 

a ampliação do parque foi aprovado nesse ano, conforme Decreto 43.913/2012, por meio da 

Resolução INEA nº 107, de 05/02/2015, publicada em 10/02/2015. Os resultados observados 

decorrentes da anexação foram a finalização deste plano de manejo, com a chegada da 

Unidade de Polícia Ambiental (UPAm) e o incremento da equipe de guarda-parques do 

PESET.  

No que concerne à implantação das medidas para cumprimento dos objetivos da UC, 

o Decreto 43.913/2012 fixa: 

Art. 3º - Fica estabelecida como de utilidade pública, para fins de 

desapropriação e implantação do Parque Estadual da Serra da Tiririca, a área 

delimitada por este Decreto, sendo vedados empreendimentos, obras e 
quaisquer atividades que afetem sua substância ou destinação. 

Art. 5º - A área do Parque Estadual da Serra da Tiririca ficará sob a 

administração do Instituto Estadual do Ambiente - INEA, ou de outro órgão 

ambiental que venha a substituí-lo, cabendo ao Governo do Estado adotar as 
medidas necessárias à sua regularização fundiária. 

Correlacionado aos supramencionados dispositivos, a Lei do SNUC ordena: 

Art. 29. Cada unidade de conservação do grupo de Proteção Integral disporá 

de um Conselho Consultivo, presidido pelo órgão responsável por sua 

administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de 

organizações da sociedade civil, por proprietários de terras localizadas em 

Refúgio de Vida Silvestre ou Monumento Natural, quando for o caso, e, na 

hipótese prevista no § 2o do art. 42, das populações tradicionais residentes, 
conforme se dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade. 

Em que pese tais previsões, definiu-se o INEA como o órgão ambiental gestor do 

Núcleo Darcy Ribeiro anexado ao PESET. Dessa maneira, o instituto atua para a implantação 
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e gestão definitiva da área, em colaboração com o Governo do Estado e a Prefeitura de 

Niterói. 

Quanto à área do Setor da Darcy Ribeiro, o plano de manejo do PESET descreveu-a 

da seguinte forma: 

Como a área foi incorporada ao parque há pouco tempo, ela ainda não conta 

com infraestrutura básica, nem existem atividades específicas programadas 

pelo parque para esta região, como educação ambiental e recuperação de 
áreas degradadas. 

Tal quadro revela a falta de tratamento adequado e gestão da UC Darcy Ribeiro em 

época oportuna. 

Diante disso, recomendou-se ao núcleo a providência de medidas para seu 

funcionamento apropriado: 

Efetivar a implementação do setor, por meio de ações de fiscalização e 

educação ambiental, e desenvolver projetos específicos no que diz respeito a: 

sinalização, recuperação de áreas degradadas, instalação de infraestrutura 
básica e sinalização. 

Nessa esteira de raciocínio, estabeleceu-se no plano os resultados esperados da 

gestão eficiente da área: 

Consolidação da proteção de importante área incorporada recentemente ao 

PESET, garantindo a efetividade do corredor ecológico formado entre a 
Serra da Tiririca e as serras que compõem o setor Darcy Ribeiro 

Como estratégia de ação que envolve a Darcy Ribeiro, ficou determinado: 

Implantar novos postos de fiscalização nas principais estradas de acesso ao 

parque. Os locais prioritários para a implantação destes postos seriam: 

Estrada Gilberto de Carvalho, RJ-106, Francisco da Cruz Nunes e Rua Irene 

Lopes Sodré e demais áreas que contemplem o setor Darcy Ribeiro. 

[...] 

Previsão de implantação de equipamentos e infraestrutura na região: “três 

postos de apoio à visitação e administração com o seguinte programa: 

estruturas de apoio e serviços para o visitante: recepção, loja/lanchonete, 

sanitários (masculino/feminino/acessível); estrutura de apoio administrativo 

e fiscalização: recepção, apoio administrativo, sanitários 

(masculino/feminino/acessível), copa/cozinha, alojamento, vestiário, guarita 

de vigilância, depósito, garagem”. Também “infraestrutura e sinalização a 

ser realizada nas trilhas da Pedra do Cantagalo, Av. Central - Villas 

Romanas e Jacaré - Villas Romanas. 

Outrossim, no plano de manejo para o Setor Darcy Ribeiro, é previsto um plano de 

atividades a ser executado pelo INEA:  
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- Projetos executivos de arquitetura e complementares para implantação de 
infraestrutura destinada a apoio administrativo e de visitação; 

- Execução de obras civis a partir de projetos executivos de arquitetura e 

complementares destinadas à implantação de infraestrutura destinada a apoio 
administrativo e visitação; 

- Elaboração de plano de intervenção de infraestrutura nas trilhas da Pedra 
do Cantagalo, Av. Central - Vilas Romanas e Jacaré - Vilas Romanas; 

- Execução de obras civis de implantação de infraestrutura nas trilhas da 

Pedra do Cantagalo, Av. Central - Vilas Romanas e Jacaré - Vilas Romanas. 

O Plano apresenta um quadro síntese do zoneamento do PESET, evidenciando o 

cenário atual da área: 

Figura 3 – Quadro síntese do zoneamento do PESET (Plano de Manejo do PESET, 

INEA) 

O quadro acima revela a importância ambiental da região e a triste realidade atual de 

seu estado. Entretanto, com as estratégias apresentadas, espera-se a solução dos conflitos de 

longa data e a gestão adequada da área. 

Nesse sentido, por meio de e-mail, foi solicitado aos núcleos do INEA responsáveis 

pelo caso maiores informações acerca da situação do processo de regularização do Parque da 

Tiririca e a inserção do Parque Natural e Área de Relevante Interesse Ecológico Darcy 

Ribeiro. Em relação a área da Arie, a Assessora Jurídica da Diretoria de Biodiversidade e 

Áreas Protegidas do INEA informou o que segue: 

A ARIE Darcy Ribeiro foi incorporada ao PESET através do Decreto n° 

43.913/12, conforme doc anexo. 
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Contudo, foi concedida a ordem em Mandado de Segurança impetrado por 

Pinto de Almeida e outros empreendedores que detinham imóveis na região 

para reconhecer a ilegalidade dos Decretos de ampliaram o PESET. O TJ/RJ 

entendeu que se os limites da unidade de conservação foram definidos por 

Lei, não poderia instrumento jurídico hierarquicamente inferior alterá-lo. Por 

isso, para estas empresas os decretos de ampliação da unidade não gera 
efeitos. 

Atualmente, com o propósito de solucionar a questão, está tramitando na Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) um projeto de lei elaborado pelo instituto 

de modo a alcançar o objeto de toda a ampliação do PESET. 

Quanto à regularização fundiária foi feita uma apresentação pelo Serviço de 

Regularização Fundiária, a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Regularização fundiária do PESET (INEA) 

 

Milaré comenta sobre “unidades de conservação de papel”. Nesse sentido, nota-se 

que o PNM e a Arie Darcy Ribeiro podem ser definidos como mais um exemplo de parque de 

papel no país. Como a administração da UC enfrentou inúmeros desafios, a área esperou por 

um longo período sua efetiva implantação. 
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A título de exemplo, nota-se que caso similar foi abordado no julgado a seguir e, 

diante de sua relevância, deve ser observado com o objetivo de evitar os mesmos transtornos. 

Na decisão, discute-se que o art. 10 do Decreto-Lei 3.365/1941
12

 (o qual dispõe 

sobre desapropriações por utilidade pública) prevê o prazo de cinco anos para a efetivação das 

desapropriações. Revela-se, entretanto, que no caso em comento, em razão de ter decorrido o 

tal prazo, as desapropriações necessárias não foram mais possíveis. 

Ementa: DIREITO AMBIENTAL. CRIAÇÃO DE UNIDADE DE 

CONSERVAÇÃO.PARQUE NACIONAL DA ILHA GRANDE. 

DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARTICULARES. OMISSÃO DO 

PODER PÚBLICO. EFEITOS DO ARTIGO 10 DO DECRETO-LEI 3.365 

/41. 1- O Parque Nacional da Ilha Grande foi criado por decreto executivo, 

estando de conformidade com o artigo 225 da Constituição, com o artigo 5º 

da Lei 4.771 /65 (vigente à época) e com o artigo 22 da Lei 9.985 /00 

(legislação superveniente). 2- Tendo a unidade de conservação sido criada 

por decreto executivo e sendo válido o ato de criação segundo a legislação 

vigente na época, temos ato jurídico perfeito consolidado. Somente por lei 

específica pode ser alterada sua destinação ou extinta a unidade de 

conservação, conforme o artigo 225 -§ 1º-III da Constituição e artigo 22 -§ 

7º da Lei 9.985 /00. 3- Nem a caducidade da declaração de utilidade pública 

prevista no artigo 10 do Decreto-lei 3.365 /41 nem a demora do Poder 

Público em desapropriar todas as áreas que integram a unidade de 

conservação implicam extinção da unidade de conservação. Do contrário, 

teríamos uma situação paradoxal: o Poder Executivo não poderia agir e 

editar um decreto para revogar a implantação daquele parque nacional (um 

fazer), mas poderia alcançar esse objetivo mediante a simples omissão (um 

não-fazer). 4- Na criação de unidade de conservação, temos atos ambientais 

e temos fatos administrativos, regidos por normas distintas e com intenções 

distintas, que não se confundem, mas se complementam. 5- Na perspectiva 

do direito ambiental, devemos considerar a criação da unidade de 

conservação em si, na perspectiva da proteção à natureza e ao meio 

ambiente, que acontece a partir do ato do Poder Público que preencha os 

requisitos específicos (decreto ou lei, agora regulado pelo artigo 22 da Lei 

9.985 /00 e na época regulado pelo artigo 5º da Lei 4.771 /65). Nessa 

perspectiva, a criação de parque nacional depende apenas da edição do 

respectivo ato normativo específico, que pode ser decreto ou lei, desde que 

satisfaça os requisitos formais pertinentes (estudo técnico e consulta pública, 

conforme artigo 22 - §§ 2º e 5º da Lei 9.985 /00). Esse ato de criação da 

unidade de conservação não se confunde nem depende necessariamente do 

ato de expropriação que retira áreas particulares dos respectivos proprietários 

e os afeta definitivamente à finalidade ambiental específica da unidade de 

proteção da natureza. 6- Já na perspectiva do direito administrativo, temos 

necessidade de praticar atos administrativos relacionados à implantação 

efetiva da unidade de conservação e sua consolidação enquanto órgão de 

                                                           
12

 Art. 10.  A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente, dentro de cinco 

anos, contados da data da expedição do respectivo decreto e findos os quais este caducará. 

Neste caso, somente decorrido um ano, poderá ser o mesmo bem objeto de nova declaração. 

Parágrafo único. Extingue-se em cinco anos o direito de propor ação que vise a indenização por restrições 

decorrentes de atos do Poder Público. 
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gestão administrativa e organização do serviço público respectivo. São as 

medidas administrativas necessárias para que a unidade de conservação 

efetivamente saia do "papel" e se concretize na realidade, o que acontece a 

partir da atuação da administração no sentido de, por exemplo: (a) vincular à 

unidade de conservação as áreas públicas nela incluídas e necessárias para 

cumprimento de sua função ecológica ou ambiental; (b) elaborar e aprovar 

plano de manejo da área da unidade e do seu entorno ; (c) desapropriar e 

indenizar os particulares e as populações tradicionais atingidas pela 

implantação da unidade de conservação. Esses atos não dependem apenas da 

Lei 9.985 /00 e do direito ambiental, mas se submetem às regras do direito 

administrativo, especialmente quanto à expropriação forçada por utilidade 

pública prevista no DL 3.365 /41, inclusive quanto ao prazo de caducidade 

previsto no seu artigo 10. 7- Portanto, eventual caducidade do decreto 

executivo não interfere sobre a criação da unidade de conservação, mas 

apenas sobre a respectiva expropriação forçada (desapropriação). Esse 

entendimento não deixa desprotegido os particulares atingidos pela criação 

da unidade de conservação porque lhes fica assegurada a possibilidade de vir 

a juízo buscar a reparação ou a compensação devidas pela omissão do Poder 

Público em efetivamente realizar as desapropriações, inclusive mediante 

ação de desapropriação indireta. 8- Embargos infringentes improvidos.... 

(grifou-se) (TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO. 

Embargos Infringentes 50060836120114047000 PR 5006083-

61.2011.404.7000. Segunda Seção. Relator: Candido Alfredo Silva Leal 
Junior. Publicação: D.E. 15/04/2014) 

Dessa maneira, em síntese, para que seja possível à determinada unidade de 

conservação a retirada do status “parque de papel”, devem ser reunidos esforços do Poder 

Público para: vincular à unidade de conservação as áreas públicas nela incluídas e necessárias 

para cumprimento de sua função ecológica ou ambiental; elaborar e aprovar plano de manejo 

da área da unidade e do seu entorno; desapropriar e indenizar os particulares e as populações 

tradicionais atingidas pela implantação da unidade de conservação. 

 

2.3.2. Gestão da unidade de conservação 

Conforme Édis Milaré: 

A gestão é um processo ou um conjunto de medidas administrativas que 

conjuga recursos humanos, físicos e financeiros no sentido de implementar 

determinada política para desenvolver plano, programa ou projeto, de forma 

orgânica e controlada, a fim de atingir os seus objetivos mediante resultados 

avaliáveis.
13

 

A gestão de uma unidade de conservação só é eficaz quando os meios de 

implantação foram formulados e aplicados de forma eficiente.  

                                                           
13

 Op. cit. P. 934. 
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Outrossim, a arrecadação de recursos, a atenção voltada para as demandas locais e 

integração com diversas esferas governamentais, com universidades e centros de pesquisa 

científica possibilitam a manutenção e o fomento da área natural preservada. 

 

3. A IMPORTAÇÃO DO MODELO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

O presente estudo de caso tem por objetivo analisar os fatores que culminam nas 

dificuldades e nas limitações da política ambiental de unidades de conservação, inscritas em 

suas fases de criação, implantação e gestão dessas áreas.  

Diante de uma legislação ambiental consolidada e bem estruturada, a questão que 

surge é: por que, então, o Estado enfrenta tantas dificuldades em implantar uma unidade de 

conservação de forma eficiente e rápida em seu território? 

Em análise ao contexto global, a noção de preservação de espaços surgiu já nas 

primeiras sociedades humanas. Nesse momento, a preocupação girava em torno da 

necessidade de moderação do uso dos recursos para sua sobrevivência, bem como da 

preservação de espaços sagrados.  

Já no ocidente, as primeiras experiências com territórios preservados eram voltadas, 

inicialmente, para os interesses da realeza e da aristocracia rural. Tais interesses eram 

direcionados para atividades de caça e proteção de recursos naturais para utilização imediata 

ou futura. Logo após, na Revolução Industrial, a degradação ambiental foi intensificada em 

níveis progressivos e em escala mundial. Os problemas gerados pela exploração desenfreada 

levantaram questionamentos acerca dos direitos ilimitados do homem sobre a natureza. 

Fatores como crescimento desordenado das cidades e rotinas intensivas de trabalhos fabris 

acarretaram na supervalorização da vida no campo e do mundo rural, bem como a preservação 

de áreas naturais para a recreação ao ar livre (VALLEJO, 2002).  

O primeiro parque nacional compreendido como uma área de conservação foi 

implantado nos Estados Unidos, em 1872. O surgimento do parque foi uma consequência da 

consolidação e urbanização acelerada do capitalismo estadunidense que traziam consigo o 

peso da devastação das comunidades indígenas. Por tal razão, o objetivo da implantação dessa 

espécie de território preservado era justamente disponibilizar espaços naturais às populações 

da cidade para a recreação, acompanhando a tendência da valorização da vida natural. 
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A respeito do tema, Vallejo elucida: 

No processo de criação do PN de Yellowstone, prevaleceu uma perspectiva 

preservacionista que via nos parques nacionais a única forma de salvar 

pedaços da natureza de grande beleza contra os efeitos deletérios do 

desenvolvimento urbano-industrial. Ela se baseava nas consequências do 

capitalismo sobre o oeste selvagem, nos efeitos da mineração sobre rios e 

lagos americanos. Dessa forma, qualquer intervenção humana na natureza 

era vista de forma negativa. Desconsiderava-se que os índios americanos 

tinham vivido em harmonia com a natureza por milhares de anos. Para os 

preservacionistas americanos, todos os grupos sociais eram iguais e a 
natureza deveria ser mantida intocada das ações negativas da humanidade.

14
 

Conforme Vallejo prossegue, o modelo conservacionista do Parque Natural de 

Yellowstone disseminou-se pelo mundo a partir dessa época. A presença humana era vista 

como um fator devastador para o habitat natural, de modo que parques e povos não poderiam 

conviver juntos, em harmonia em um mesmo espaço. A natureza deveria ser preservada das 

ações do homem. O conflito na relação homem-natureza foi intensificado. 

Mencionada ideia desconsiderou por completo a perspectiva e o modo de 

subsistência das populações tradicionais. Essas comunidades, como se sabe amplamente, 

contribuem para o espaço natural onde convivem, proporcionando uma troca satisfatória e 

benéfica entre natureza e homem.  

Desde Yellowstone, a perspectiva traduzida na noção "wilderness" (vida 

natural/selvagem) tornou-se característica intrínseca dos parques, definidos como grandes 

áreas não habitadas. A prática culminou na expulsão e extermínio de muitos índios na época. 

Pouco a pouco, a experiência do PN de Yellowstone se espalhou pelo mundo. 

Mencionado feito foi aplicado também em países de Terceiro Mundo, às colônias europeias, 

onde, de forma similar ao encarado nos EUA com suas fábricas, presenciavam prejuízos 

ambientais causados pelas empresas do continente europeu. Tal concepção gerou inúmeros 

conflitos, especialmente nesses países, onde se encontrava populações tradicionais em grande 

volume, a exemplo, extrativistas, pescadores e índios, ocasionando remoções dessas 

comunidades, disputas de terras e ausência de espaços que pudessem abrigar o modo de 

subsistência dessas categorias.  

                                                           
14

 VALLEJO, Luiz Renato. Unidades de conservação: uma discussão teórica à luz dos conceitos de território e 

de políticas públicas. GEOgraphia Vol. 4, No 8: Rio de Janeiro: Universidade Federal Fluminense, 2002. P. 59. 
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Com a disseminação do conceito, outras concepções de proteção foram agregadas ao 

modelo de parque natural no decorrer do século XX em diversos países. A preservação da 

biodiversidade da flora e da fauna e a conservação de bancos genéticos foram absorvidas na 

concepção dos parques. A partir desse princípio, os espaços ambientalmente protegidos 

tornaram-se laboratórios para a pesquisa científica e acadêmica. Mencionada destinação 

fortaleceu a ideia de distanciamento do homem para a preservação da natureza, limitando sua 

presença em casos especiais predeterminados e autorizados. 

Posteriormente, eventos de porte internacional ocorreram com o objetivo de delimitar 

diretivas em nível global. Através desses encontros, foi gerada uma melhor coordenação das 

políticas de conservação, alterando as perspectivas de gestão das unidades de conservação 

difundidas pelo mundo. Foram criadas também novas categorias de áreas de conservação. 

Além do ideal preservacionista, no qual a preservação beira ao culto à natureza, consolidou-se 

a concepção conservacionista, relacionada à ideia de possibilidade de manejo do ambiente. 

A respeito dessas duas correntes contrastantes, a concepção de "wilderness", 

enquanto referencial para a criação de parques, sofreu críticas severas de vários lados. Por um 

lado, os índios remanescentes reagiam ao fato de ignorarem por completo que seus 

antepassados teriam vivido em harmonia com a natureza por milhares de anos. Por outro lado, 

os "preservacionistas puros" a taxavam de antropocêntrica, na medida em que valorizavam as 

motivações estéticas e beneficiavam as populações urbanas em detrimento a natureza 

propriamente dita. Inclusive, para os índios, o mundo denominado "selvagem" não existia; as 

vastas planícies, montanhas e florestas faziam parte do mundo "domesticado" por sua cultura. 

(DIEGUES, 1996) 

No que concerne aos efeitos dessa interação a nível mundial, Vallejo apresenta: 

A partir do III Congresso Mundial de Parques Nacionais, em 1982, firmou-

se uma nova estratégia em que os parques nacionais e outras unidades de 

conservação só teriam sentido com a elevação da qualidade de vida da 

população dos países em vias de desenvolvimento. Reafirmaram-se os 

direitos das sociedades tradicionais e sua determinação social, econômica, 

cultural e espiritual, recomendado-se aos responsáveis pelo planejamento e 

manejo das áreas protegidas que respeitassem a diversidade dos grupos 

étnicos e utilizassem suas habilidades. As decisões de manejo deveriam ser 

conjuntas com as autoridades, considerando-se a variedade de circunstâncias 

locais. Dessa forma questionou-se definitivamente a visão romântica das 

áreas de preservação como paraísos protegidos, um dos ideais norteadores da 

criação do Parque Nacional de Yellowstone. 
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Vale destacar que durante o IV Congresso Internacional de Parques 

Nacionais (1986) foi divulgado que 86% dos Parques da América do Sul 

eram ocupados por populações permanentes. Recomendou-se maior respeito 

pelas populações tradicionais possuidoras de um conhecimento secular sobre 

os ecossistemas onde vivem, rejeitando estratégias de reassentamento em 

outras áreas e, sempre que possível, sua inserção na área do parque a ser 
criada. 

Desde os anos 50 houve grande expansão no estabelecimento de áreas 

naturais protegidas. Até 1949 haviam apenas 407 áreas protegidas em todo o 

mundo e dados recentes do World Resources Institute (2000-01) informam a 

existência de 28.442 unidades de conservação terrestres (categorias I a V da 

UICN, 1994)3, perfazendo mais de 850 milhões de hectares dentro dos 
Sistemas Nacionais de Proteção (Tabela 1).

15
 

Em 1994, a União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos 

Naturais (UICN) estabeleceu diretrizes a serem atingidos pela política mundial 

contemporânea de criação de unidades de conservação. Tais critérios foram reproduzidos pelo 

SNUC, em seu artigo 4°
16

, fixados como objetivos do sistema. 

Todavia, o que se vê na realidade é que tais conceitos não são aplicados na prática, o 

que acarreta inúmeros problemas na implantação das políticas ambientais. Um exemplo claro 

disso é o ato recorrente de desconsiderar a presença de comunidades locais e tradicionais na 

região destinada a se tornar uma unidade de conservação. Com intenções que podem ser 

consideradas dúbias muitas vezes, o administrador implanta determinada categoria de UC na 

área sem antes considerar as características do local, implantando, por exemplo, reservas 

biológicas em locais típicos de convivência humana. 
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 Ibid., p. 60-61. 

16  Art. 4o O SNUC tem os seguintes objetivos: 

I - contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no território nacional e nas 

águas jurisdicionais; 

II - proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional; 

III - contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais; 

IV - promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais; 

V - promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de desenvolvimento; 

VI - proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica; 

VII - proteger as características relevantes de natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, arqueológica, 

paleontológica e cultural; 

VIII - proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos; 

IX - recuperar ou restaurar ecossistemas degradados; 

X - proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e monitoramento ambiental; 

XI - valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica; 

XII - favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a recreação em contato com a 

natureza e o turismo ecológico; 

XIII - proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e 

valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e economicamente. 
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Em razão disso, questões acerca de delimitação de espaços territoriais e crescimento 

desordenado, principalmente em núcleos urbanos, promovem também as dificuldades para a 

implantação das políticas ambientais.  

Casos como do PNM e Arie Darcy Ribeiro são exemplos claros da negligência do 

Estado para a implantação de políticas públicas territoriais, especialmente na questão em 

discussão, políticas ambientais. Estudos técnicos são feitos anos depois à proposta de criação 

da UC e, diversas vezes, de forma superficial. O objetivo teórico da UC não se coaduna com 

os objetivos práticos do local. Planos de manejo e zonas de amortecimento, elementos cruciais 

para a gestão da área, demoram muito para serem feitos e implantados. Em relação à 

regularização fundiária do local, um dos problemas mais importantes das políticas ambientais, 

ela também se mostra muito morosa e burocrática. Muitas vezes, o espaço nem foi estudado 

com antecedência, nem foi levantado um estudo para o apontamento de terrenos privados e 

tradicionais na região, tampouco estes encontram espaços de participação próprios no 

processo de criação e/ou implantação. Os processos de desapropriação e indenização passam 

pela mesma situação. Dessa maneira, a escolha da categoria da UC é determinada 

erroneamente. Por conta de embates entre os proprietários, populações tradicionais e o Estado, 

a implantação da unidade não ocorre.  

Percebe-se que a UC Darcy Ribeiro enfrentou dificuldades para a sua implantação 

justamente por causa desses motivos, enfrentando suas consequências até os dias atuais. A 

desatenção do Poder Público frente a espaços naturais de grande relevo acarretam 

consequências danosas para a cidade como um todo. Por conseguinte, ocorre a gestão 

participativa da sociedade civil para a aplicação das políticas públicas necessárias. 

Nesse sentido, Juan Martinez Alier delimita três correntes históricas do ecologismo 

que explicam a formação do atual cenário ambiental, produzindo efeitos diversos diante das 

peculiaridades de cada país. 
17

 

A primeira ideologia surge com ênfase a partir do século XIX e se apresenta sob o 

título de culto à vida silvestre. Como o nome já induz, pelo amor à natureza, emerge a 

concepção de conservar os espaços naturais em sua forma original afastados das atividades do 

mercado. Os elementos naturais prevalecem sobre os interesses materiais. Durante esse 

marco, seus defensores não expõem as consequências do crescimento econômico.  
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A segunda corrente, apresentada principalmente no século XX, a qual retrata o 

evangelho da ecoeficiência, desafia a primeira em suas proposições, uma vez que extrai do 

conceito natureza a noção de sagrado tanto difundida pelos representantes do culto à vida 

silvestre. Este modelo é direcionado às preocupações decorrentes dos prejuízos ambientais e à 

saúde advindos das novas dinâmicas produtivas da indústria, das cidades e da agricultura 

moderna.  

A partir de então, começa o debate englobando a economia na sua totalidade, 

defendendo o desenvolvimento econômico, mas com ressalvas. São abordados também 

conceitos como “desenvolvimento sustentável”, “modernização ecológica” e “boa utilização 

dos recursos”.  

A questão que essa corrente aborda volta-se principalmente para o manejo 

sustentável dos recursos naturais, no qual a natureza faz parte da intrincada rede de produção 

humana. A natureza aqui é um elemento, um recurso da economia, as quais devem exercer 

suas atividades harmonicamente. Como Alier descreve, no credo da ecoeficiência, “a extinção 

de aves, rãs, ou borboletas ‘bioindica’ problemas, tal como a morte de canários nos capacetes 

dos mineiros de carvão. Contudo, essas espécies, enquanto tais, não possuem direito 

indiscutível à vida”
18

.  

A ecoeficiência é, portanto, compreendida como uma “religião da utilidade e da 

eficiência técnica desprovida da noção do sagrado”
19

, utilizando a ecologia como um recurso 

de remediação da degradação oriunda dos efeitos da industrialização. Tal entendimento é 

dominante nos dias de hoje.   

Atualmente, a primeira e a segunda correntes são desafiadas pela terceira corrente, 

denominada ecologismo dos pobres, ecologismo popular, movimento de justiça ambiental ou 

mesmo racismo ambiental (este último bastante difundido nos EUA). Mencionada corrente 

apresenta mais repercussão nos países de Terceiro Mundo, nascendo a partir da presença cada 

vez maior de conflitos ecológicos distributivos. 

Apesar disso, o eixo principal desta terceira corrente não é uma reverência 

sagrada à natureza, mas, antes, um interesse material pelo meio ambiente 

como fonte de condição para a subsistência; não em razão de uma 

preocupação relacionada com os direitos das demais espécies e das futuras 
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gerações de humanos, mas, sim, pelos humanos pobres de hoje. Essa 

corrente não compartilha os mesmos fundamentos éticos (nem estéticos) do 

culto ao silvestre. Sua ética nasce de uma demanda por justiça social 

contemporânea entre os humanos. Considero isso tanto como um fator 

positivo quanto uma debilidade.
20

 

Os representantes dessa corrente requerem uma distribuição justa dos impactos 

ambientais, na medida em que inúmeras pesquisas revelam que os impactos negativos são 

destinados àqueles que apresentam baixa renda, que fazem parte de grupos sociais 

marginalizados na sociedade e que tem pouco ou nenhum poder de influência na agenda 

política. Enquanto isso, espaços com melhores condições socioambientais são destinados a 

classes abastadas e com forte influência no cenário político e socioeconômico. Tal dinâmica é 

revelada em uma dimensão micro até macroeconômica. 

Nesse diapasão, o que se percebe também é que, pelo fato de os modelos 

conservacionistas serem importados de experiências no exterior, determinados países, 

principalmente os de Terceiro Mundo, sofrem novamente uma espécie de colonização, na 

forma de colonização ambiental. Conceitos são importados “a toque de caixa” no país, como é 

o caso do Brasil, sem estarem atentos a realidade do território e se os conceitos importados 

atendem as demandas locais.  

Nesse contexto, surgem as principais dificuldades e a maior justificativa para o 

problema da política ambiental de unidades de conservação no país. Por mais que diretrizes 

sejam alteradas, suas adaptações não são suficientes, pois seus embasamentos foram 

construídos em moldes históricos, sociais, ambientais, culturais e econômicos diversos.  

Interesses econômicos globais acarretam na influência de países desenvolvidos na 

implantação das políticas ambientais nos países de Terceiro Mundo, como ocorre desde o 

século XVI. Os países se auto-intitulam independentes, mas ainda são governados por fatores 

externos. A diferença é que, atualmente, tal governança é mais velada.  

Nesse sentido, a presença de implantação de unidades de conservação nos moldes 

atuais é conveniente para a economia global, a qual privilegia os países de Primeiro Mundo. 

Apesar das boas intenções inscritas na política ambiental, elas são manipuladas para o 

benefício de determinados setores socioeconômicos. 
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Por conta disso, conclui-se que a falta de atenção e a ausência de comunicação com 

os fatores do ambiente a ser conservado é proposital, na medida em que interesses superiores 

prevalecem. O modelo de conservação é fortemente regido pelo evangelho da ecoeficiência. 

O cenário econômico e os fatores que contribuem para o desenvolvimento econômico regem 

toda a conjuntura das políticas ambientais. A preservação dos espaços naturais; a preocupação 

com os agentes locais, como populações tradicionais, a fauna e a flora; a qualidade de vida 

das presentes e futuras gerações ficam em segundo plano. Nesse cenário, o ambiente, segundo 

Alier, mostra-se como:  

[...] consideração de segunda ou terceira ordem, como uma preocupação que 

emerge a partir de valores profundos relacionados com uma natureza 

considerada sagrada, ou, então, simplesmente como um luxo: ‘amenidades’ 

ambientais, mais do que condições ambientais da produção e da própria vida 

humana. Como costuma ser dito, os pobres são ‘demasiado pobres para 
serem verdes’.

21
  

Fatores externos, que vão além das fronteiras da composição ambiental moldada pela 

legislação local, configuram o modo de implantação de unidades de conservação. Nota-se 

que, caso não seja conveniente para o Estado determinada ação em prol da conservação, ele se 

mostra inerte. Nesses casos, presencia-se forte atuação da sociedade civil, como foi o caso da 

UC Darcy Ribeiro. Se a unidade de conservação pretendida abranger elementos que 

interessem ao Poder Público, o processo é efetivado em uma dinâmica mais acelerada e 

eficaz.  

Quando existem fatores mais atrativos para o Poder Público, como o ICMS Verde 

(segundo o qual prefeituras que investem em meio ambiente recebem maiores repasses do 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias), nota-se uma maior preocupação da gestão pública 

para a implantação de UCs, por exemplo. No caso do Núcleo Darcy Ribeiro, à época de sua 

criação, aliou-se também o fato de uma má gestão, negligência e ausência da Prefeitura da 

época, na gestão municipal de 2009. 

Outrossim,  a próxima questão que surge da análise da política ambiental de unidade 

de conservação é a relação homem-natureza, a qual embasa e explica a dinâmica do modelo 

dessas políticas em nível global até atingir o local.  

Sobre o tema, Antônio Carlos Diegues levanta o tópico acerca da mitologia criada ao 

redor da concepção de criação de espaços naturais protegidos. Nesse contexto, elucida: 
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As áreas naturais protegidas são representadas como indica Thoreau, por 

símbolos que remetem aos espaços mais profundos da psique humana, tais 

como refúgios de contemplação, ilhas onde a mente pode proteger-se da 
sociedade urbano-industrial.

22
 

Partindo dessa premissa, o autor aborda a representação do mundo natural através 

dos mitos (dicotomia entre bioantropomórficos e neomitos
23

). Ele acredita que a elaboração 

de áreas naturais protegidas decorre dos neomitos, inter-relacionando o pensamento empírico-

relacional e o mitológico.  

Conforme Diegues defende, a existência de áreas intocadas e intocáveis pelo homem 

advém da representação simbólica do mito naturalista associado à noção de mundo selvagem. 

Por esse motivo, o autor defende que a natureza em "estado puro" não existe, e as regiões 

apontadas como "naturais" correspondem, na maioria das vezes, a áreas "extensivamente" 

manipuladas pelos homens. 

Dessa maneira, no tocante à concepção mítica das sociedades tradicionais, a relação 

entre homem e ciclos naturais é tão intrínseca à existência que a exclusão desse vínculo é 

incompreensível. O mito moderno da natureza intocada e intocável, próprio da sociedade 

urbano-industrial acarreta na desvinculação forçada entre a natureza e a cultura tradicional, na 

qual o Estado proíbe o homem de exercer seu saber e fazer patrimonial. 

A criação de tais espaços naturais protegidos, sob o ponto de vista das populações 

locais, é considerada como uma usurpação de seus direitos de acesso e uso dos recursos 

existentes, como um roubo do seu território. A expulsão das populações tradicionais de suas 

terras acarreta a impossibilidade de continuar existindo enquanto grupo portador de uma 

cultura e de uma relação com a natureza. Tal prática ocorre muito com populações iletradas, 

isoladas, sem poder político e que ao longo do tempo foram responsáveis pela conservação do 

mundo natural e da biodiversidade.  

A implantação de espaços públicos em locais que anteriormente eram espaços 

comunitários indica que as populações locais devem ser retiradas de suas próprias áreas de 

vivência para dar lugar às populações urbanas, conferindo a elas espaços com objetivos 
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 DIEGUES, Antônio Carlos. O mito moderno da natureza intocada. São Paulo: HUCITEC,1996. P. 60. 

23 Segundo definição de Diegues, os mitos bioantropomórficos são aqueles que funcionam no contexto 

harmônico entre sociedade e o ambiente. A representação simbólica do cíclico é um elemento fundamental. Esse 

tipo de mito orienta a dinâmica entre as populações tradicionais e a natureza. Já os neomitos circunscrevem-se 

em um conjunto de representações relacionado ao conservacionismo ambiental. Esse tipo de mito se traduz na 

ideologia biocêntrica dos parques nacionais. Sua tese resume-se na concepção de que o homem não tem direito 

de dominar a natureza. 
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superficiais, como áreas de lazer e de contato com a natureza selvagem, bem como para 

proteção da biodiversidade, quando tais comunidades, muitas vezes, já contribuem para tal 

fim. 

Noutro giro, o autor também retrata em seu texto a evolução da conservação no 

Brasil. O primeiro parque nacional brasileiro foi instituído em Itatiaia, em 1937, em 

conformidade com os parâmetros estadunidenses. Entre 1970 e 1986, uma grande quantidade 

de unidades de conservação foi criada. No período em que ocorria o regime militar, a 

implantação de UCs foi feita sem consulta às populações afetadas. O Brasil adquiriu um 

grande endividamento e as organizações financeiras, como o Banco Mundial e o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento, passaram a cobrar cláusulas de conservação ambiental 

em grandes projetos, tendo em vista o contexto ambiental global crescente da época. Os 

órgãos federais, detendo a competência sobre matérias relacionadas a desmatamento e 

reflorestamento industrial, recepcionaram a atribuição de implantar e gerir as unidades de 

conservação. 

A realidade do período retratava a visão conservadora e atrasada, em comparação 

com os debates internacionais. Um exemplo disso foi a proposta nova do SNUC remetida ao 

Congresso Nacional em 1992, a qual pouco avançou no que se refere ao tratamento das 

populações tradicionais. 

Nesse sentido, diante da importação do modelo naturalista estadunidense, as 

populações que se encontram na região a ser conservada são, por diversas vezes, tratadas 

como um litígio a ser resolvido, devendo ser retiradas do local, sem espaço para conciliação. 

Somente a partir de meados da década de 1980, o ambientalismo passou a ser 

associado mais intensamente às questões sociais, influenciado pelos ditames da justiça 

ambiental diante do quadro nacional. O ecologismo dos movimentos sociais surge frente às 

críticas ao modelo de desenvolvimento concentrador de renda e destruidor da natureza. Seus 

representantes defendem os direitos de acesso aos recursos naturais pelas populações 

tradicionais e a valorização dos meios de produção alternativos. Naquele momento, esses 

objetivos eram afetados pela expansão urbano-industrial e das fronteiras agrícola e pesqueira.  

Ademais, com a implantação de áreas naturais protegidas, territórios sofreram 

expropriação. Em casos similares, como durante a migração de parte da população para as 

periferias da cidade por conta da especulação imobiliária, parcela da população, encontrando-
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se na situação de posseiro, se apresentava em posição de desvantagem em comparação a 

latifundiários e empresas.  

Diante destes movimentos sociais, frentes associativistas sociais surgiram, 

principalmente após o ano de 1984, tendo em vista o inconformismo da sociedade perante às 

inúmeras expulsões territoriais. A partir de então, os movimentos tem lutado em busca da 

efetivação de seus direitos. 

No que tange às políticas públicas no contexto histórico ambiental brasileiro, Neder 

(apud Vallejo) enfatiza a dicotomia entre políticas públicas de desenvolvimento econômico e 

as de proteção ambiental, culminando em impactos ambientais de grande escala.  

Segundo Neder (2001), 

...antes de 1981, predominava no Estado brasileiro ora o tratamento 

geopolítico de administração setorial dos recursos naturais (florestas, 

águas, pesca, terras), ora o do conservacionismo/preservacionismo de 

caráter biocêntrico (patrimônio natural em áreas protegidas)” (p. 248). 

Esse tratamento é denominado pelo autor de “regulação pública ambiental 
desenvolvimentista”. (NEDER, 2001) 

Segundo Neder, tendo iniciado sob a ditadura de Vargas e o Estado Novo 

(1930 1945), prosseguindo dessa forma na redemocratização em 1946, do 

nacionaldesenvolvimentismo (1946-1964), esgota-se no período 
desenvolvimentista dos governos militares (1964-1984). 

As tentativas de reformulação desse modelo político, diga-se de passagem 

altamente segregador entre meio ambiente e sociedade, datam dos anos 80, 

com a legislação formulada em torno da Política Nacional do Meio 

Ambiente (PNMA). A crise do Estado desenvolvimentista, entretanto, 

prejudicou os esforços de abertura de agências governamentais no campo 

ambiental nos anos 80, após o PNMA. A crise praticamente paralisou o 

funcionamento das agências e inviabilizou a realização de um novo arranjo 

político-institucional, devido à manipulação da receita orçamentária, 

desacertos na descentralização tributária após 1988, além de grandes 
dificuldades na coordenação de diferentes campos de políticas públicas. 

Como observa: 

“As dificuldades acabaram tornando desestimulante a ação política sobre a 

questão sócioambiental, simplesmente porque ela é percebida como 

excessivamente complexa, pouco afeita a soldar interesses partidários e 
construir alianças”. (NEDER, 2001) 

24
 

 Vallejo, citando Neder, leciona que atualmente não há uma delimitação definida 

para as políticas públicas voltadas para a proteção do ambiente nem um novo modo de 
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regulação em tais decisões. Em verdade, as ações públicas se revelam, muitas vezes, 

desordenadas e ineficazes, o que explica o cenário contemporâneo: 

Existe uma “transformação inconclusa” de políticas setoriais datadas do 

Estado Novo e do período autoritário, plasmada na PNMA e na Constituição 

de 88, à espera de realização por meio de coalizões políticas dos interesses 

que provocam essa paralisia. As ações ambientais mais efetivas continuam 

sendo desenvolvidas por outros atores e agências públicas (saneamento, 

obras e saúde pública) do que pela área ambiental do governo (nos três 

níveis). Neste sentido, o PNMA é uma criatura disforme: nasceu sob a 

percepção acerca da importância do tema “ecologia/meio ambiente” mas 

que não ganhou eficácia ou vida própria por meio do Estado sobre a própria 

sociedade. O que tem prevalecido é o tratamento fiscalizatório ditado pela 
preservação e conservação clássicas dos recursos naturais (NEDER). 

O autor destaca ainda a necessidade se traçar um desenho político onde 

prevaleça a interdependência das ações setoriais tradicionais (saneamento, 

recursos hídricos, saúde pública, educação, geração de renda no campo e nas 

cidades) com as ações ambientais, denominada de “dimensão da 

transversalidade setorial e de níveis de poder”.
25

  (grifou-se) 

Em relação às políticas públicas e as unidades de conservação brasileiras, Vallejo 

expõe que, apesar da aparente importância que as ações governamentais conferem ao tema, 

diante da ausência de políticas necessárias complementares para o regular funcionamento do 

processo, nota-se que o país está distante de demonstrar uma valorização efetiva à questão.  

A exemplo do que Diegues apresenta, Vallejo registra que o processo de criação de 

unidades de conservação iniciou nos anos 30, crescendo progressivamente nos final dos anos 

50 e 60 e também nos anos 80. Apesar de o país proporcionar uma ampla dimensão de áreas 

naturais protegidas, o sistema propicia dificuldades oriundas da situação administrativa e 

gerencial. 

Nesse sentido, o autor exibe: 

Embora tenha havido uma grande evolução em relação à legislação que rege 

a questão, Brito (2000b) assinala que os problemas de conservação das áreas 

de proteção brasileiras estão vinculados a: 

➢ falta de condições de infraestrutura para efetiva implantação da unidades 

(recursos humanos e financeiros, capacidade administrativa, elaboração e 

execução de planos, fiscalização, etc.); 

➢ indefinição quanto à propriedade das terras e desapropriações; 

➢ contexto histórico da criação das unidades e consequente 

representatividade dos biomas (área total protegida e condições de proteção); 

e 
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➢ conflitos com populações (do interior e entorno).
26

 

 

O autor igualmente cita as causas das dificuldades enfrentadas pela criação, 

implantação e gestão de uma unidade de conservação no país, assim como o presente trabalho 

aponta, como a instituição de unidades de conservação sem estudos prévios, sem 

planejamento, sem recursos também para implantação ou manejo por conta de decisões 

políticas ineficazes ou ausentes, bem como a inadequação das escolhas das categorias das 

UCs e a insuficiência da implantação de espaços protegidos para a conservação da 

biodiversidade. Outra questão que o autor levanta é a falta de investimento e parcerias com 

outros setores da sociedade, como universidades, ONGs e iniciativa privada. Dessa forma, as 

UCs encontram-se abandonadas, sem aproveitar o potencial advindo do turismo, de práticas 

educacionais e de pesquisas científicas. 

Como resposta às dificuldades levantadas, Alier, no que tange aos territórios sob a 

guarda do Estado, propõe a seguinte alternativa: 

Finalmente, quanto à propriedade estatal, sua influência sobre o manejo dos 

recursos naturais dependerá da lógica pela qual ela é regida. Se o Estado 

enquanto proprietário consentir que as comunidades apliquem sua própria 

lógica de uso para os recursos (como acontece no caso dos manguezais 

utilizados sustentavelmente por grupos locais), a situação certamente irá 

diferir daquela na qual o Estado, direta ou indiretamente (através de 

concessões administrativas para empresas privadas), aplicada uma lógica 
comercial à exploração desses mesmos bens naturais.

27
 

Da mesma forma, como bem conclui, Vallejo apresenta soluções para as dificuldades 

expostas e a triste realidade do momento: 

Um dos aspectos assinalados por Pádua (2002) é a necessidade de inserção 

das unidades de conservação no processo de desenvolvimento econômico 

local, como já acontece em outros países. Portanto, as políticas públicas em 

relação às áreas protegidas precisam integrar-se às demais políticas 

tradicionalmente setoriais como desenvolvimento científico e tecnológico 

(biotecnologia), turismo e lazer, educação, desenvolvimento local e regional, 

além de outras, e não ficar simplesmente atreladas a determinado ministério 

ou secretaria de governo. 

Mesmo com os avanços, o desenho atual (e histórico) das políticas públicas 

brasileiras em relação às unidades de conservação, só tem contribuído para o 
aumento da segregação e, também, por uma certa banalização do tema.

28
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Infelizmente, a questão acerca das unidades de conservação não é tratada de maneira 

adequada pelo Estado, negligenciando a sua importância no cenário socioambiental e 

manipulando sua influência no contexto político-econômico. Constata-se que há ainda um 

longo percurso de reavaliação e aperfeiçoamento, de modo a conferir uma correta aplicação 

do instituto e consequente conquista de benefícios obtidos da prática. 

 

CONCLUSÃO 

A noção “wilderness”, consolidada pelo primeiro parque nacional nos EUA, foi 

espalhada por todo o mundo, influenciando as regulamentações locais e as arenas decisórias. 

A legislação, aos poucos, avançou e evolui. Todavia, o que se vê na realidade é que tais 

conceitos não são aplicados na prática, o que acarreta inúmeros problemas na implantação das 

políticas ambientais. Em ações contraditórias, o administrador implanta determinada categoria 

de UC na área sem antes considerar as características do local. 

Nesse sentido, diante da importação do modelo naturalista estadunidense, as 

populações que se encontram na região a ser conservada são, por diversas vezes, tratadas 

como um litígio a ser resolvido, devendo ser retiradas do local, sem espaço para conciliação. 

Os problemas enfrentados, muitas vezes, são causados pela delimitação negligente 

do território e pelo crescimento desordenado dos núcleos urbanos. Tais atos decorrem da falta 

de políticas públicas eficientes e da ausência do Poder Público. 

O exemplo estudado da Darcy Ribeiro é um caso que revela o descuido do Estado na 

implantação de políticas públicas territoriais ambientais. As dificuldades são vistas desde o 

ato de criação até a gestão das UCs. Isso decorre amplamente em razão da carência de estudos 

técnicos, a falta de produção de meios para o planejamento e da insuficiência de recursos. As 

ações também são realizadas por núcleos fechados do governo, o que dificulta uma interação 

mais proveitosa para o desenvolvimento e manutenção da área protegida. 

Nota-se que a UC Darcy Ribeiro enfrentou dificuldades para a sua implantação 

justamente por causa desses motivos. A negligência do Poder Público frente a espaços 

naturais como este geram consequências danosas para a cidade como um todo. Por 

conseguinte, ocorre a gestão participativa da sociedade civil para a aplicação das políticas 

públicas necessárias. 
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Diante do contexto histórico ambiental global, conclui-se que o país encontra-se em 

um estado de colonização ambiental. Sofrendo forte influência de fatores externos, o que se 

percebe é que os conceitos são importados sem a devida análise prévia da congruência entre 

as experiências externas a serem aplicadas e as demandas locais. Ademais, interesses políticos 

e econômicos locais e globais regem a esfera decisória, deixando em segundo plano questões 

ambientais, como a preservação dos espaços naturais; a preocupação com os agentes locais, 

como populações tradicionais, a fauna e a flora; a qualidade de vida das presentes e futuras 

gerações.  

Dessa maneira, o que se vê é que o modelo de conservação é fortemente regido pelo 

evangelho da ecoeficiência. Apesar das boas intenções inscritas na política ambiental, elas são 

manipuladas para o benefício de determinados setores socioeconômicos.  

Nesse sentido, quando os fatores se mostram favoráveis economicamente para o 

governo, o processo é efetivado em uma dinâmica mais acelerada e eficaz. Caso contrário, 

como foi o caso da implantação da UC Darcy Ribeiro em Niterói, o Poder Público se mostra 

inerte. 

Em razão disso, movimentos sociais surgem como uma maneira de construírem 

espaços de conquistas frente aos ditames da economia. 

Nesse contexto, em análise ao cenário histórico ambiental em nível nacional, a 

questão central gira em torno das políticas públicas de conservação do ambiente. Os atos 

decisórios se revelam inconclusos. A consequência disso é a ineficácia de leis 

regulamentadoras e a ocorrência de dificuldades advindas das esferas administrativas e 

gerenciais.  

Todos esses pontos geram conflitos entre si, impossibilitando a implantação de uma 

política ambiental eficaz. 

A solução que é oferecida é a construção de uma política ambiental produzida 

localmente atenta às demandas e às características da região. Deve ser propiciada uma visão 

interdisciplinar nos campos decisórios e que também diversos núcleos da sociedade, da 

política e da economia tenham espaços de voz e de poder na consolidação das diretrizes e dos 

atos de tais políticas. A concepção deve estar atenta ao desenvolvimento socioambiental e 

econômico local e sua interferência positiva em nível mundial, de modo a abolir o status de 

“ilhas” e “santuários isolados” naturais das unidades de conservação. 
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