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RESUMO 

As Unidades de Conservação (UC) são componentes de grande importância para as estratégias 

de conservação da biodiversidade, são áreas onde os processos ecológicos podem ocorrer sem 

maiores intervenções antrópicas, quando de proteção integral, e com possibilidade de 

compatibilização de usos, quando de uso sustentável. Criadas desde a década de 30, as UC 

brasileiras foram surgindo de acordo com dinâmicas e contextos específicos, seguindo uma 

lógica de categorização em função dos objetivos e funcionalidades de cada área. Ao longo do 

tempo, esse dinamismo que envolveu a criação das UC no Brasil, desencadeou a necessidade 

de pensar na recategorização de algumas dessas áreas, com a mesma justificativa que as 

criaram, para atender a suas funções e vocação. Diante desse contexto, o presente estudo teve 

como objetivo identificar como vem ocorrendo as recategorizações de UC no Brasil e de 

maneira mais específica caracterizar o panorama das Reservas Ecológicas (RESEC) brasileiras. 

Para tal, foi realizada uma Revisão Sistemática de Literatura (RSL), consultando três bases de 

busca (Researchgate, Pubmed e Repositório UFSC) além do Google Scholar e posteriormente 

uma busca pelas RESEC existentes no país, consultando dados oficiais do Ministério do Meio 

Ambiente (MMA) e dos órgãos estaduais. Com a RSL foi possível identificar treze métodos 

distintos de recategorização aplicados no Brasil, havendo uma variação dos instrumentos 

utilizados em cada método, sendo o mais aplicado a implementação de um ato legal. Com a 

consulta nos dados oficiais acerca das RESEC, foi possível identificar o quantitativo de 

unidades já recategorizadas além das suas características como: área, objetivos de criação e 

domínio morfoclimático. Ainda, a partir do levantamento realizado na pesquisa e da 

necessidade de recategorização de duas RESEC no estado de Alagoas, foram elaborados uma 

proposta técnica e um protocolo, a fim de subsidiar o processo de recategorização dessas duas 

RESEC estaduais. Os processos elencados demonstram uma diversificação de fatores e 

métodos que justificam cada processo de recategorização, o que corrobora com a necessidade 

exposta no estudo de recategorizar as RESEC do estado de Alagoas. 

Palavras-chave: Áreas Protegidas; Funcionalidade; Enquadramento. 
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ABSTRACT 

Conservation Units (UC) are components of great importance for biodiversity conservation 

strategies, they are areas where ecological processes can occur without major anthropic 

interventions, when fully protected, and with rules of use, when sustainable use. Created since 

the 1930s, Brazilian UCs have emerged according to specific dynamics and contexts, following 

a logic of categorization according to the objectives and functionalities of each area. Over time, 

this dynamism that involved the creation of UCs in Brazil, triggered the need to think about the 

recategorization of some of these areas, with the same justification that created them, to meet 

their functions and vocation. Given this context, the present study aimed to identify how the 

recategorizations of UC in Brazil have been occurring and in a more specific way to characterize 

the panorama of Brazilian Ecological Reserves (RESEC). To this end, a Systematic Literature 

Review (RSL) was carried out, consulting three search bases (Researchgate, Pubmed and UFSC 

Repository) in addition to Google Scholar and later a search for the RESEC existing in the 

country, consulting official data from the Ministry of the Environment (MMA) and state 

agencies. With the RSL it was possible to identify thirteen different recategorization methods 

applied in Brazil, with a variation of the instruments used in each method, the most applied to 

the implementation of a legal act. By consulting the official data about the RESEC, it was 

possible to identify the number of units already recategorized in addition to their characteristics 

such as: area, creation objectives and morphoclimatic domain. Still, from the survey carried out 

in the research and the need to recategorize two RESEC in the state of Alagoas, a technical 

proposal and a protocol were elaborated, to subsidize the recategorization process of these two 

state RESEC. The listed processes demonstrate a diversification of factors and methods that 

justify each recategorization process, which corroborates the need exposed in the study to 

recategorize RESEC in the state of Alagoas. 

Key words: Protected Areas; Functionality; Framework. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

A utilização da terminologia ‘área protegida’ é consideravelmente abrangente no Brasil, 

pois refere-se a todas as áreas destinadas a conservação e/ou a preservação, definida por alguns 

autores como correspondente às Unidades de Conservação (UC). 

Autores como Santilli (2005) indicam que “a definição de área protegida corresponde ao 

conceito jurídico brasileiro de unidade de conservação, já que não há, no nosso ordenamento 

interno, uma definição para esse termo”. 

Santilli (2005) também elenca como espaços territorialmente protegidos as categorias de 

UC previstas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), as Áreas de 

Preservação Permanente (APP), Reserva Legal (RL), os biomas, as cavernas, sítios 

arqueológicos, bens culturais tombados, os hortos florestais, jardins botânicos e zoológicos. 

Segundo Figueiredo (2014) “no Brasil, se confunde o termo espaços protegidos com áreas 

protegidas” muito disso se deve ao fato de que a própria constituição traz a nomenclatura 

‘espaços territoriais protegidos’, demonstrando que há uma diversidade de espaços que podem 

ser reconhecidos como protegidos no Brasil. 

Uma abrangência que vai além do que é conceituado como ‘áreas protegidas’, que 

conforme estabelece a Convenção da Diversidade Biológica (CDB), área protegida significa 

uma área definida geograficamente que é destinada ou regulamentada e administrada para 

alcançar objetivos específicos de conservação (BRASIL, 1998).  

Figueiredo (2014) acrescenta aos espaços protegidos dispostos por Santilli as Reservas 

da Biosfera (RB), a Floresta Amazônica Brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal 

Mato-Grossense e a Zona Costeira. Esse acréscimo defendido pelo autor se deve ao fato da sua 

análise ser baseada nos preceitos legais e ainda devido à natureza de proteção desses espaços e 

suas respetivas finalidades. 

O que também corrobora com a definição de Santilli, tendo em vista que as UC são 

implementadas com a função de atender a seus objetivos de criação, além da finalidade geral 

de resguardar os ambientes naturais. 

No geral, as áreas protegidas no Brasil são enquadradas de acordo com tipologias 

atribuídas a esses espaços territoriais destinados a proteção, sendo para cada tipologia atribuída 

uma legislação pertinente, seja ela, conforme exposto por Millaré (2004) no sentido amplo (latu 

senso) e no sentido estrito (stricto sensu). 
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Para as APP, RL e terras indígenas têm-se como marco legal o Código Florestal de 2012 

(versão atual, sendo a primeira versão de 1934 e a segunda de 1695), para os territórios 

quilombolas o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas de 2006, para as RB o Programa 

Man and Biosphere, e para as UC, a lei do SNUC de 2000. 

O SNUC (BRASIL, 2000) é o instrumento que, segundo Pellizzaro (2015) “estabelece 

critérios e normas para a criação, implementação e gestão dessas áreas naturais protegidas”, 

nesse caso, especificamente das UC. 

Propõe o agrupamento dessas áreas em duas classes: proteção integral e uso sustentável, 

ambas possuindo algumas categorias integrantes, cinco e sete, respectivamente, ou seja, existem 

oficialmente doze categorias de UC atualmente no Brasil. 

Internacionalmente também existe um sistema que padroniza os critérios e objetivos de 

manejo das áreas naturais protegidas, conforme Araújo (2007) em 1948 foi criada a União 

Internacional para a Proteção da Natureza (IUNP), que em 1955 foi alterada para União 

Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN). 

De acordo com o mesmo autor, a IUCN “tem por meta, dentre outras funções, a 

proposição de diretrizes internacionalmente reconhecidas para a implementação, manejo e 

gestão de áreas naturais protegidas”. 

O sistema brasileiro foi criado cinquenta e dois anos após a instituição do sistema 

internacional, outro ponto de destaque é que a primeira UC criada no brasil é datada do ano de 

1937 (Parque Nacional de Itatiaia), antes mesmo da instituição do sistema internacional. 

Essas informações nos remetem ao ponto central deste trabalho: uma vez que houve a 

criação de UC antes mesmo de uma sistematização internacional, o que ocorreu com essas UC 

nacionais após a implementação do sistema brasileiro (SNUC)? 

Muitas respostas para tal questionamento estão pautadas na terminologia 

internacionalmente conhecida como Downgrading, Downsizing and Degazettement, of 

Protected Areas (PADDD). Esse termo é tratado por autores como Mascia et al (2014); Bernard 

et al (2015); Scalco e Gontijo (2017) com a definição de recategorização, desafetação e redução 

de áreas protegidas.  

Esse processo de PADDD é bastante usual em todo mundo, segundo Scalco e Gontijo 

(2017) “podem ocorrer por diversos motivos, sejam eles políticos, econômicos, sociais, 

culturais ou ambientais”. Ainda segundo os mesmos autores essa é “uma prática cada vez mais 

constante, seja em nível municipal, estadual ou federal, em função de conflitos e/ou jogos de 

interesses diversos”. 
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Um exemplo da constância dessa prática é relatado por Ortiz (2013) quando menciona o 

levantamento realizado pelo MMA que identificou mais de 400 projetos de lei em tramitação 

no Congresso Nacional que trata da redefinição dos limites de UC. 

No presente trabalho será tratado especificamente as UC no Brasil como áreas protegidas, 

sendo abordadas outras tipologias apenas quando mencionados os conflitos entre ambas, como 

nos casos de conflitos entre UC e territórios quilombolas, por exemplo. E será dado ênfase aos 

casos de recategorização, abordados desde o primeiro capítulo. 

No capítulo I, intitulado “Métodos para recategorização de Unidades de Conservação no 

Brasil: Uma revisão sistemática de literatura”, serão apresentados os métodos aplicados no 

processo de recategorização de UC no Brasil após a instituição do SNUC e os fatores desse 

processo de recategorização presentes na literatura científica. 

No capítulo II, intitulado “Panorama das Reservas Ecológicas no Brasil”, serão 

apresentados os dados de caracterização das RESEC existentes no país, como: quantitativo 

geral, objetivos de criação, abrangência, contribuição por domínio, procedimentos de 

recategorização e status atual. 

Como produto da presente dissertação, foram elaborados uma proposta técnica e um 

protocolo, baseado nas experiências encontradas na literatura, com a finalidade de subsidiar a 

recategorização das duas UC de tipologia Reserva Ecológica existentes no estado de Alagoas, 

a RESEC do Saco da Pedra e a RESEC Manguezais da Lagoa de Roteiro, ambas criadas na 

década de 80, esses produtos estão apresentados no capítulo III e serão encaminhados ao órgão 

gestor estadual das duas unidades. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Principais marcos legais para conservação no território brasileiro 

Apesar das unidades de conservação serem criadas e analisadas em uma esfera local, 

pertencente a um ou mais municípios e até mesmo estados, é importante considerar sua análise 

macro com o conceito da categoria de análise geográfica território. 

Uma vez que são concebidas e regidas por legislações postas no território-país, que 

exercem influência global e não local, posto que, protegendo habitats e ecossistemas de 

determinada localidade, consequentemente, será garantida a proteção de parte da 

biodiversidade global. 
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E ainda, que segundo Santos (1996) seja qual for o país e o estágio do seu 

desenvolvimento, há sempre nele uma configuração territorial formada pela constelação de 

recursos naturais. Configuração que dá suporte à criação de unidades de conservação. 

É no território que o espaço é gerido, apoderado, apropriado e dominado, onde são 

reveladas as diferenças de condições ambientais, é, portanto o território, conforme Sposito 

(2004) a fonte de recursos, e só assim pode ser compreendido...regido pelas diferentes maneiras 

que a sociedade se utiliza para se apropriar e transformar a natureza. 

Transformação essa que, no decorrer da história, ganha diferentes tipos de abordagens, 

de acordo com o viés legal, ideológico, político, econômico em vigor, e com as finalidades de 

uso do território. Daí surge, segundo Freiria (2015) a necessidade das primeiras legislações com 

viés ambiental, a partir da preocupação com os recursos naturais dentro do processo de 

ocupação do território. 

Desde o Brasil colônia havia previsões legais relacionadas com a flora e fauna nativas, 

a exemplo das Ordenações Afonsinas (1446), que tipificavam o corte de árvores, das 

Ordenações Manuelinas (1521), que proibiam a caça de certos animais e das Ordenações 

Filipinas (1603), que proibiam a pesca em determinados locais, épocas do ano e com 

determinados petrechos. 

Nessa fase, a preocupação era com uma política de ocupação territorial (FRERIA, 

2015), onde os agentes da coroa podiam doar terras a todos que desejassem nela se estabelecer, 

segundo suas qualidades pessoais, seu status social e seus serviços à coroa (FONSECA, 2005). 

A partir de 1548 a ocupação do território foi estendida a qualquer pessoa que tivesse recursos 

para explorá-la (COSTA, 1987). 

Já no período republicano, em um contexto de transformação das cidades, com o 

aumento da ocupação pela população, surge a necessidade de ordenamento da ocupação do 

território urbano, com a inclusão das primeiras perspectivas públicas de proteção dos recursos 

naturais, nasce o Código Civil (1916), que proibia construções que poluíssem ou inutilizassem 

o recurso água. 

Após a promulgação do Código Civil, começam a surgir as primeiras leis brasileiras 

específicas, voltadas, no contexto do desenvolvimento econômico da época, à proteção de bens 

ambientais na qualidade de matérias-primas como água e madeira (FREIRIA, 2015). 

Nos anos seguintes, foram implementadas leis mais específicas, que passaram a 

regulamentar a utilização de recursos naturais, como as florestas e as águas, respectivamente o 
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Código Florestal (Decreto Federal nº 23.793/1934) e o Código de Águas (Decreto Federal nº: 

24.643/1934). 

Com relação ao Código Florestal, Struminski (2007) afirma que tanto o código florestal 

como as legislações e instituições subsequentes representaram muito mais uma reserva de 

mercado para os madeireiros organizados do que para consolidar uma reserva. Já com relação 

ao Código de Águas, Rutkowski (1999) aponta que o marco normativo enfoca as águas como 

recursos dotados de valor econômico. 

Na década de 60 foi instituído o novo Código Florestal (Lei Federal nº 4.771/1965), 

revogando integralmente o anterior, trazendo o estabelecimento das florestas de preservação 

permanente como instituto de proteção ambiental. E a Lei de Proteção da Fauna (Lei Federal 

nº 5.197/1967), que proíbe a utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha de espécies, 

ninhos, abrigos ou criadouros naturais da fauna silvestre. 

Ainda no ano de 1967 foi instituída a primeira Política Nacional do Saneamento Básico 

(Decreto Lei nº 248/1967), voltada para as questões de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário, o mesmo decreto cria também o Conselho Nacional de Saneamento Básico, com a 

finalidade de coordenar e controlar a política. No mesmo ano foi criado o Conselho Nacional 

de Controle da Poluição Ambiental (Decreto Lei nº 303/1967). 

Meses após suas instituições, tanto a Política do Saneamento como os Conselhos de 

Saneamento e de Controle da Poluição Ambiental, foram revogados pela Lei Federal nº 5.318/ 

1967, a mesma que regulamentou a nova Política Nacional do Saneamento e o novo Conselho 

Nacional de Saneamento, abrangendo, além do abastecimento de água e esgotamento, a 

destinação dos dejetos, drenagem, controle da poluição ambiental. 

Turolla (2002) afirma que a partir do ano de 1961 foi elaborado pelo governo um 

programa que visava o cumprimento das metas acordadas na Carta de Punta del Este, que tinha 

como diretriz obter o nível de 70% de atendimento das populações urbanas com o serviço de 

água e esgoto e 50% das populações rurais. Essas metas basearam-se na chamada acentuação 

da evasão rural e inchamento das cidades (SEVCENKO, 2000). 

No ano de 1981 foi instituída a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal nº 

6.938/1981), essa lei foi responsável por definir e delinear diversas questões na seara ambiental, 

trazendo os conceitos de meio ambiente e de poluidor de acordo com os objetivos propostos 

pela política. Além de instituir o Sistema Nacional de Meio Ambiente, de tratar acerca dos 

primeiros instrumentos de gestão ambiental perante um marco legal e de estabelecer 

responsabilidades e reparação dos danos ambientais. 
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As políticas públicas relacionadas a aspectos ambientais se tornaram mais efetivas e 

condicionadas ao diálogo com a gestão (FREIRIA, 2011). Segundo Nogueira-Neto (2010), tal 

legislação possibilitou o desenvolvimento de estruturas administrativas ambientais nos entes 

federativos e instrumentos para realização da gestão do meio ambiente enquanto forma de 

realização de política pública. 

Em 1988 foi publicada a Constituição Federal Brasileira (CF/88), que determina 

princípios de defesa do meio ambiente, influenciando as regulamentações nas esferas estadual 

e municipal além das legislações supervenientes. A CF/88 passa a ser instrumento de maior 

importância de modo estruturante da política ambiental. 

De acordo com Bonavides e Andrade (1991), a CF/88 avança e testifica a modernidade 

quando, dentre outros aspectos, determina os princípios da ordem econômica, a defesa do meio 

ambiente, a proteção dos índios, as conquistas da seguridade social. Além de influenciar a 

adoção da regulamentação ambiental nas constituições estaduais e nas leis orgânicas municipais 

subsequentes (FREIRIA, 2015). 

No final da década de 90 foi instituída a Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei 

Federal nº 9.433/1997), a mesma lei criou também o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos e se tornou, após a CF/88, a norma mais importante no que se refere a 

proteção dos recursos hídricos, sistematizando princípios, objetivos e instrumentos de gestão 

relacionados ao tema. 

Em 1998 foi instituída a Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal nº 9.605/1998), que 

dispões sobre as sanções penais e administrativas aplicáveis às condutas lesivas ao meio 

ambiente, tipificando e sistematizando essas sanções. Para Milaré (2005), até a publicação da 

Lei de Crimes Ambientais a legislação penal ambiental existente, por ser complexa, esparsa e 

assistemática, ressentia-se das dificuldades de uma aplicação prática. 

No ano seguinte, foi instituída a Política Nacional de Educação Ambiental (Lei Federal 

nº 9.795/1999), que ressalta a necessidade da interdisciplinaridade na aplicação da educação, 

servindo como instrumento de cobrança de políticas públicas voltadas para a temática da 

educação ambiental.  

No ano 2000 foi instituído o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei Federal 

nº 9.985/2000), que estabeleceu critérios e normas para a criação, implantação e gestão das 

unidades de conservação no Brasil, representação legal no que se refere a destinação de áreas 

territoriais para conservação da biodiversidade e atributos culturais e paisagísticos. 
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De acordo com Rodrigues (2005) a lei do SNUC confere ao Estado poderes que tem por 

finalidade tecer políticas territoriais e efetivar a criação de áreas de controle de uso e acesso aos 

recursos naturais, e segundo Milaré (2004) esse sistema parte de princípios e normas gerais e 

se ramifica na gestão de cada um desses espaços protegidos. 

Conforme Silva e Cunha (2010), anterior ao SNUC algumas leis federais já previam a 

criação da Unidades de Conservação, mesmo que de forma não sistematizada, como a Lei 

Federal nº 4.771/1965, o segundo Código Florestal, que previa a criação pelo poder público de 

Parques Nacionais, Estaduais e Municipais, Reservas Biológicas e Florestas Nacionais, 

Estaduais e Municipais. 

Os mesmos autores elencam também nesse rol de normas legais, a Lei Federal nº 

6.902/1981, que previa a criação de Estações ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental. E 

ainda o Decreto Federal nº 89.336/1984, que previa a criação de Reservas Ecológicas e Áreas 

de Relevante Interesse ecológico.  

Em 2001 foi instituído o Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001), responsável 

pelo estabelecimento de diretrizes de uma política urbana, consignando o quesito ambiental nas 

tomadas de decisão de uso e ocupação do espaço urbano, adotando o planejamento ambiental 

no âmbito das cidades, seu principal instrumento de gestão é o Plano Diretor Municipal. 

Em 2002 foram regulamentados os artigos 15, 17, 18 e 20, no que concerne aos 

conselhos das unidades de conservação, bem como os artigos 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 36, 

41, 42, 47, 48 e 55 da lei do SNUC, por meio do Decreto Federal nº 4.340/02. 

No ano de 2003 foi instituída a lei que estabelece os critérios para acesso às informações 

ambientais (Lei Federal nº 10.650/2003), tonando obrigatório, para as instituições públicas 

integrantes do Sisnama, o acesso público aos documentos que tratem da matéria ambiental e 

todas as informações ambientais que estiverem em seu domínio. 

Em 2008 foi regulamentada as sanções e infrações administrativas ao meio ambiente 

(Decreto Federal nº 6.514/2008), esse decreto sistematizou as sanções administrativas 

ambientais, tipificou essas sanções, além de trazer os prazos prescricionais ambientais e as fases 

do processo administrativo ambiental.  

No ano seguinte foi instituída a Política Nacional sobre Mudança do Clima (Lei Federal 

nº 12.187/2009), criada no contexto das discussões climáticas internacionais, que se 

instrumentaliza como ferramentas de gestão para a proteção do sistema climático global, através 

de planos setoriais que visam a redução de emissão de gases de efeito estufa. 



 

17 
 

Em 2010 foi instituída a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 

12.305/2010), que dispõe sobre princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes e 

responsabilidades relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, 

integrando o poder público, iniciativa privada e sociedade civil, para alcançar, de forma 

organizada, a transparência nesse gerenciamento.  

Segundo Heber e Silva (2014) a política apresenta diferentes problemas para sua efetiva 

aplicação, dentre eles a fraca capacidade institucional e de gerenciamento de muitos municípios 

brasileiros, especialmente os de pequeno porte, é, segundo Maiello et al (2018) justamente por 

esse motivo que a política estabelece as diretrizes de gestão compartilhada. 

No ano de 2012 foi instituído o terceiro e mais novo Código Florestal (Lei Federal nº 

12.651/2012), que estabelece normas para a proteção da vegetação nativa, especialmente da 

Reserva Florestal Legal, das Áreas de Preservação Permanente, de uso restrito e da exploração 

florestal. 

Além da legislação supracitada, ainda no âmbito das normas legais, é válido destacar as 

resoluções Conama, que trazem diretrizes de grande relevância para o quesito ambiental, como 

exemplo, pode ser citado a Resolução Conama nº 237/1997, que estabelece a revisão dos 

procedimentos e critérios do licenciamento ambiental, incorporando instrumentos de gestão 

ambiental, visando o desenvolvimento sustentável. 

Outro ponto que merece destaque são as conferências e encontros que tratam 

especificamente das questões ambientais e que se tornaram marcos no que se refere a tratativa 

internacional para alcançar a redução da degradação ambiental sem que o desenvolvimento 

econômico seja consideravelmente abalado.  

Como exemplo pode ser citado a Conferência de Estocolmo (Suécia - 1972), Eco-92 

(Rio de Janeiro - 1992), Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, conhecida 

como Rio+10 (Rio de Janeiro - 2002) e a Conferência ONU sobre o Desenvolvimento 

Sustentável, conhecida como Rio+20 (Rio de Janeiro - 2012). 

Especialmente na Eco-92 foram celebrados importantes documentos para a política 

ambiental internacional, como: Declaração do Rio, Agenda 21, Declaração de princípios sobre 

as Florestas, Convenção da Diversidade Biológica e Convenção-Quadro da ONU sobre 

Mudanças Climáticas (REI, 2006). 

Tratar do tema Unidades de Conservação sem o conhecimento do arcabouço legal por 

trás da lei que o sistematiza é desconhecer de boa parte dos instrumentos que regem o território 
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que contempla essas áreas. Uma UC está inserida em um território regido por normas, 

contempla espaços, formas e elementos que também são regidos por normas. 

E ainda, para alcançar uma sistematização de áreas protegidas no Brasil foi necessário 

permear por diversos caminhos, de exploração, da administração, do controle e da proteção dos 

recursos naturais, não há, portanto, como dissociar o arcabouço legal ambiental do processo de 

sistematização das UC, a criação do SNUC é mais uma consequência dos rumos que a política 

ambiental tomou do que uma simples ideia de criar e gerenciar áreas protegidas no Brasil. 

2.2 O perfil das áreas protegidas no mundo e no Brasil 

O conceito e a própria criação de áreas protegidas não é algo recente, tampouco criado 

no Brasil com o advento da criação do Parque Nacional de Itatiaia (Decreto Federal nº 

1.173/1937), segundo Miller (1997) a delimitação de áreas voltadas à preservação de seus 

atributos naturais evolui ao longo da história desde as primeiras sociedades humanas. 

 Vallejo (2009) cita que, além da delimitação de espaços especiais relacionados a 

sobrevivência de populações tradicionais, existem registros históricos remotos envolvendo 

outras finalidades. Como observado por Oliveira (1999) que cita a criação de reservas de caça 

e de leis de proteção de áreas surgidas no Irã em torno de 5.000 a.C.  

E ainda, segundo Bennett (1983) em decorrência da situação de escassez das populações 

de animais, há evidências sobre o conceito de parques na Mesopotâmia, regiões da Assíria e 

Babilônia. Já na Idade Média, Rocha (2002) aponta as áreas de uso exclusivo de alguns reis da 

Roma antiga e da Europa Medieval, para proteção de determinadas espécies.  

Conforme exposto por Quintao (1983), países como Suíça, França e Inglaterra também 

apresentam registros de áreas destinas à proteção, cada um com sua finalidade, sendo a suíça, 

no séc. XVI, para proteção do antílope europeu, a França, no séc. XVIII, para criação de parques 

reais e a Inglaterra, no séc. XIX, às conhecidas “Forest”, destinadas à caça.  

O termo ‘área protegida’, segundo Feitosa et al (2002), permeava o mundo europeu no 

século XIX com um conceito de contemplação da natureza intocada. Anterior a isso, de acordo 

com Silva e Cunha (2010) a criação desses espaços preservados remonta a história da Índia, da 

África do Sul, da China, de Veneza, da Bretanha, da Rússia e da Inglaterra.  

Para Oliveira (2005) na Rússia as áreas protegidas estão associadas à criação de bosques 

e florestas sagradas, ‘áreas comunais protegidas’ e ‘áreas sagradas’, onde era proibida 

atividades como caçar, pescar, derrubar árvores e até presença humana. 

 Países em desenvolvimento, como o Brasil, tiveram suas políticas públicas ambientais 

influenciadas pelo modelo norte-americano de conservação, baseada na criação de parques, o 
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que segundo Cunha e Coelho (2003) destaca a dicotomia entre parques e ocupação humana, 

constituindo posteriormente, de acordo com Feitosa et al (2002) uma ‘crise da conservação’, 

composta por problemas socioeconômicos e ambientais. 

 Antes de adentrar na temática da sistematização nacional, com o advento da lei do 

SNUC, é válido permear pela seara da sistematização internacional, visto que a mesma foi 

preponderante e norteadora para a criação do sistema nacional.  

Foi da IUCN, organismo internacional que congrega 83 países na busca por regulações 

acerca das áreas protegidas, que, segundo Silva e Cunha (2010) partiu a primeira formulação 

acerca de um sistema de unidades de conservação, na busca por uma padronização mundial. 

 Mediante essa sistematização, é possível citar a categorização de alguns países, como a 

França, que dividiu as unidades em duas categorias: reservas naturais e zonas de proteção. A 

Itália, com três categorias: parques nacionais, parques naturais regionais e reservas naturais.  

E os EUA, com seis categorias: sistema nacional de parques, sistema nacional de 

preservação da natureza, sistema florestal nacional, sistema nacional de refúgio de vida 

silvestre, sistema nacional de conservação da paisagem e programa de pesquisa em áreas 

naturais. 

No Brasil, o SNUC agrupa as unidades em proteção integral, onde se admite apenas o 

uso indireto de seus recursos naturais, e uso sustentável, onde se procura compatibilizar a 

conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos, que juntas abarcam um total de 

doze categorias de manejo (BRASIL, 2000).  

Cada grupo possui categorias de manejo equivalentes, assim como as categorias 

previstas em âmbito internacional, pela IUCN. A correspondência entre os dois sistemas pode 

ser observada no quadro a seguir: 

Quadro 1: Correspondência entre as categorias de manejo do sistema internacional de áreas protegidas 

e o sistema nacional de Unidades de conservação. Fonte: Adaptado de Oliveira (2005). 

CATEGORIA IUCN CATEGORIA SNUC 

Reserva Natural Estrita 

Reserva Natural Silvestre 

Estação Ecológica 

Reserva Biológica 

Parque Nacional Parque Nacional/Estadual/Municipal 

Monumento Natural Monumento Natural 

Área de Manejo de Espécie e Habitats Refúgio de Vida Silvestre 

Área de Relevante Interesse Ecológico 

Paisagem Terrestre ou Marinha Protegida Área de Proteção Ambiental 

Reservas de Recursos Manejados Reserva Extrativista 

Reserva de Fauna 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

Floresta Nacional/Estadual 
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 Cada categoria de manejo possui uma finalidade e objetivos próprios, segundo Silva 

(1994) quando esses espaços são convertidos em unidades de conservação são atribuídos a eles 

regimes jurídicos mais restritivos e expressamente determinados, funcionando como uma 

especialização do espaço protegido. 

Quadro 2: Correspondência entre as categorias de manejo, suas finalidades e domínios. Fonte: 

Adaptado de Silva e Cunha (2010). 

CATEGORIA DE 

MANEJO 
DOMÍNIO FINALIDADE 

Estação Ecológica Público, com desapropriação 

de terras privadas 

Preservação da natureza e 

realização de pesquisas 

científicas 

Reserva Biológica Público, com desapropriação 

de terras privadas 

Preservação integral da biota 

e demais atributos naturais 

existentes em seus limites, 

sem interferência humana 

direta ou modificações 

ambientais, excetuando-se as 

medidas de recuperação de 

seus ecossistemas alterados e 

as ações de manejo 

necessárias para recuperar e 

preservar o equilíbrio natural, 

a diversidade biológica e os 

processos ecológicos naturais 

Parque Nacional Público, com desapropriação 

de terras privadas 

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 

Monumento Natural Público e privado, desde que 

as propriedades realizem uso 

compatível com os objetivos 

da unidade  

Preservar sítios naturais raros, 

singulares ou de grande 

beleza cênica 

Refúgio da Vida Silvestre Público e privado, desde que 

as propriedades realizem uso 

compatível com os objetivos 

da unidade 

Proteger ambientes naturais 

onde se asseguram condições 

para a existência ou 

reprodução de espécies ou 

comunidades da flora local e 

da fauna residente ou 

migratória 

Área de Proteção Ambiental Público ou privado Proteger a diversidade 

biológica, disciplinar o 
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processo de ocupação e 

assegurar a sustentabilidade 

do uso dos recursos 

Área de Relevante Interesse 

Ecológico 

Público ou privado Manter os ecossistemas 

naturais de importância 

regional ou local e regular o 

uso admissível dessas áreas, 

de modo a compatibiliza-lo 

com os objetivos de 

conservação da natureza  

Floresta Nacional Público, com desapropriação 

de terras privadas 

Uso múltiplo e sustentável 

dos recursos florestais e 

pesquisa científica, com 

ênfase em métodos para 

exploração sustentável de 

florestas nativas 

Reserva Extrativista Público, com desapropriação 

de terras privadas, uso 

concedido às populações 

extrativistas tradicionais 

Proteger os meios de vida e a 

cultura dessas populações, 

assegurar o uso sustentável 

dos recursos naturais 

Reserva de Fauna Público, com desapropriação 

de terras privadas 

Preservar populações animais 

de espécies nativas, terrestres 

ou aquáticas, residentes ou 

migratórias, estudos técnicos-

científicos sobre o manejo 

econômico sustentável de 

recursos faunísticos 

Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável 

Público, com desapropriação 

de terras privadas 

Preservar a natureza e, ao 

mesmo tempo, assegurar as 

condições e os meios 

necessários para a reprodução 

e a melhoria dos modos e da 

qualidade de vida e 

exploração dos recursos 

naturais tradicionais  

Reserva Particular do 

Patrimônio Natural 

Privado, gravada com 

perpetuidade 

Conservar a diversidade 

biológica 

Essas categorias absorveram um ou mais princípios da lei do SNUC, respeitando, 

conforme Milaré (2004) o princípio conservacionista e estando em conformidade com a 

definição de unidade de conservação prevista na lei, que tem como objetivo maior a 

conservação. 

 Como pode ser visto no quadro acima, além das categorias de manejo previstas pelo 

SNUC, as unidades de conservação, segundo Silva e Cunha (2010) podem ser categorizadas 

em públicas, com domínio e posse do poder público, privadas, com domínio e posse de 

proprietários de terras, ou mistas, com domínio parcial público e privado.   

 Como exemplo de unidades públicas podem ser citados os Refúgios de Vida Silvestre, 

Reservas Extrativistas e Reservas de Desenvolvimento Sustentável. Como exemplo de unidade 
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privada têm-se as Reservas Particulares do Patrimônio Natural. E como exemplo de unidade 

mistas, têm-se as Áreas de Proteção Ambiental e Áreas de Relevante Interesse Ecológico. 

 Cabe salientar que o SNUC se comporta como uma lei geral, segundo Milaré (2004) 

parte de princípios e de normas gerais. Portanto, os estados e municípios tem competência 

suplementar para criação de sistemas próprios, desde que não se comportem de forma destoante 

das regras estabelecidas pelo SNUC.  Apesar de que, segundo análise de Rodrigues (2005), 

efetivar a criação de áreas de controle de uso e acesso aos recursos naturais trata-se de um 

modelo intervencionista. 
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Recategorização de Unidades de Conservação no Brasil: Uma revisão sistemática de literatura 

Recategorizing Conservation Units in Brazil: A systematic review of literature 

Recategorización de Unidades de Conservación en Brasil: Una revisión sistemática de la literatura 

 

RESUMO: O Sistema Nacional de Unidades de Conservação brasileiro (SNUC) possui amplo espectro de estratégias 

conservacionistas, de forma que muitas vezes a escolha de uma tipologia de área protegida não se adequa aos objetivos de 

conservação propostos. A recategorização de uma Unidade de Conservação (UC) é um procedimento legal e amplamente 

utilizado para solucionar conflitos de interesses existentes até mesmo antes da implementação do SNUC. Esta pesquisa realizou 

uma Revisão Sistemática de Literatura (RSL) com o objetivo de identificar os métodos aplicados nas recategorizações e os 

fatores que levaram a ocorrência desse fenômeno nas UC no Brasil. Foram consultadas três bases de busca (Researchgate, 

Pubmed e Repositório UFSC) além do Google Scholar, obtendo um número total de 1.068 trabalhos. Os resultados indicam um 

aumento no número de publicações referentes a temática nos últimos três anos. E que existem treze métodos utilizados nos 

processos de recategorização de UC no Brasil. Foi identificado também uma variação dos instrumentos utilizados nos métodos 

de recategorização, sendo o mais utilizado a implementação de decreto ou lei e que na maioria dos casos são utilizados mais de 

um instrumento.  Diversos também são os fatores responsáveis pelas recategorizações, sendo o principal os conflitos territoriais 

e suas sobreposições com comunidades tradicionais.  

Palavras-chave: Áreas Protegidas; Reenquadramento; Instrumentos; Fatores. 

ABSTRACT: The Brazilian National System of Conservation Units (SNUC) has a wide spectrum of conservationist strategies, 

so that often the choice of a protected area typology is not adequate to the proposed conservation objectives. The re-categorization 

of a Conservation Unit (UC) is a legal and widely used procedure to resolve conflicts of interest that exist even before the 

implementation of the SNUC. This research carried out a Systematic Literature Review (RSL) with the objective of identifying 

the methods applied in the recategorizations and the factors that led to the occurrence of this phenomenon in the UC in Brazil. 

Three search bases were consulted (Researchgate, PubMed and Repository UFSC) in addition to Google Scholar, obtaining a 

total number of 1,068 works. The results indicate an increase in the number of publications referring to the theme in the last three 

years. And that there are thirteen methods used in the processes of recategorization of UC in Brazil. A variation of the instruments 

used in the recategorization methods was also identified, the most used being the implementation of a decree or law and that in 

most cases more than one instrument is used. Several factors are also responsible for the re-categorization, the main one being 

territorial conflicts and their overlap with traditional communities.  

Key words: Protected Areas; Reframing; Instruments; Factors. 

RESUMEN: El Sistema Nacional Brasileño de Áreas Protegidas (SNUC) tiene un amplio espectro de estrategias de 

conservación, por lo que muchas veces la elección de una tipología de área protegida no se ajusta a los objetivos de conservación 

propuestos. La recategorización de una Unidad de Conservación (UC) es un procedimiento legal y ampliamente utilizado para 

resolver conflictos de interés que existían incluso antes de la implementación del SNUC. Esta investigación realizó una Revisión 

Sistemática de la Literatura (RSL) con el objetivo de identificar los métodos aplicados en las recategorizaciones y los factores 

que llevaron a la ocurrencia de este fenómeno en la UC en Brasil. Se consultaron tres buscadores (Researchgate, Pubmed y 

UFSC Repository) además de Google Scholar, obteniendo un total de 1.068 artículos. Los resultados indican un aumento en el 

número de publicaciones relacionadas con el tema en los últimos tres años. Y que hay trece métodos utilizados en los procesos 

de recategorización de UC en Brasil. También se identificó una variación de los instrumentos utilizados en los métodos de 

recategorización, siendo el más utilizado la implementación de un decreto o ley y que en la mayoría de los casos se utiliza más 
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de un instrumento. También hay varios factores responsables de la recategorización, siendo el principal los conflictos territoriales 

y sus superposiciones con las comunidades tradicionales. 

Palabras clave: Áreas protegidas; Reencuadre; Instrumentos; Factores 

 

1. INTRODUÇÃO 

A conceituação do termo Unidade de Conservação – UC, é bem definida pela lei que institui o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação – SNUC (Lei Federal nº 9.985/2000), essa conceituação é amplamente utilizada e redefinida, por 

autores como Santilli (2005), Figueiredo (2014) e pela própria Convenção da Biodiversidade Biológica, segundo Pereira e 

Scardua (2008), sem perder sua finalidade principal, de acordo com a especificidade de seu uso.  

Originalmente é descrita como “espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 

características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, 

sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção” (BRASIL, 2000). 

No art. 55 da lei do SNUC está previsto que as UC criadas com base em marcos legais anteriores e que não estejam 

enquadradas nas categorias previstas nesta lei, deverão ser recategorizadas com o objetivo de definir seu reenquadramento, 

obedecendo sempre a função para que foram criadas.  

Além deste fato, existe ainda UC que, mesmo enquadradas no SNUC, apresentam outros fatores que motivam essa 

recategorização, como, por exemplo, aquelas que sobrepõem outras áreas legalmente protegidas e que apresentam uso ou vocação 

distinta dos objetivos de sua categoria. 

Essa recategorização, de acordo com o Decreto Federal nº 4.340/02, que regulamenta a lei do SNUC, em seu art. 40, 

deverá ser proposta pelo órgão gestor da UC e realizada mediante ato normativo igualmente ao de sua criação, ou seja, se a UC 

foi criada por lei, apenas por lei deve ser recategorizada. 

Diante desse panorama os órgãos gestores tem a possibilidade de: 1) recategorizar, que corresponde a transformação de 

uma tipologia de UC em outra com objetivos e funções equivalentes a sua vocação; 2) incorporar, que corresponde a inserção 

da UC em uma outra já existente; e 3) extinguir, que corresponde a extinção da UC. Para as situações 1 e 2 há a possibilidade de 

diminuição ou aumento do seu tamanho com um novo delineamento. 

Essa possibilidade existe, pois, conforme Barbosa (2013) e Gurgel Junior (2014) “o Estado pode ter criado UC antes da 

lei do SNUC sem estudos técnicos preliminares e que podem estar irregularmente categorizadas”. 

Ainda segundo os autores “é possível, em termos legais, alterar a categoria de uma Unidade de Conservação para outra 

mais adequada à realidade biológica e cultural que abriga” (Barbosa,2013; Gurgel Junior, 2014). Ou seja, as adequações quanto 

aos processos de recategorização de UC existem para salvaguardar suas respectivas vocações. 

De acordo com Barbosa (2013) é preciso desmistificar a ideia de que em unidades que já foram decretadas a sua 

categoria seja inflexível. Segundo Zamadei; Heimann; Pires (2019) não se apregoa que todas as UC devam passar por processos 

de mudança de categoria, mas sim que esta possibilidade existe e deve ser aventada quando necessário. 

Houaiss (2001) define recategorização como sendo o “ato ou efeito de tornar a categorizar”, ou seja, é o ato necessário 

para enquadrar legalmente uma UC, e conforme Bernard; Penna; Araújo (2014) “é mudar a categoria de uma UC mantendo sua 

área e status de proteção”. 

O status de proteção de uma UC está relacionado com suas características específicas, para o SNUC o status se divide 

em dois grupos, o de Proteção Integral, que integra as categorias onde se admite apenas o uso indireto dos recursos naturais e o 

de Uso sustentável, onde se busca compatibilizar o uso sustentável dos recursos com a conservação.  

Essas categorias, por sua vez, são os tipos de UC que correspondem a determinada finalidade e vocação para proteção, 

para o SNUC existem cinco categorias de proteção integral (Estação Ecológica; Reserva Biológica; Parque Nacional; 

Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre) e sete de uso sustentável (Área de Proteção Ambiental; Área de Relevante 
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Interesse Ecológico; Floresta Nacional; Reserva Extrativista; Reserva de Fauna; Reserva de Desenvolvimento Sustentável e 

Reserva Particular do Patrimônio Natural). 

Bernard; Penna; Araújo (2014) atentam para o fato de que “seguindo as designações do SNUC, alterações de status 

implicam necessariamente uma mudança de categoria, mas alterações de categoria não implicam necessariamente em mudança 

de status”. 

Isso quer dizer que, junto com a necessidade de recategorizar as UC, principalmente àquelas não previstas no sistema 

nacional, estaduais ou municipais de conservação, deve estar o cuidado de manter o status de proteção da área e ainda, deve-se 

ter o cuidado de atender as demandas que geraram a necessidade de recategorização. 

Neste sentido, este artigo apresenta uma Revisão Sistemática de Literatura – RSL com a análise de causa e efeito que 

influenciam no processo de recategorização das UC no Brasil. Os resultados da análise foram norteados pela seguinte pergunta 

de pesquisa: De acordo com a ciência, quais os fatores foram mais determinantes e quais instrumentos foram mais utilizados nos 

processos de recategorização de UC no Brasil? 

2. MATERIAL E MÉTODO 

Segundo Galvão e Ricarte (2019), uma RSL é uma modalidade de pesquisa que segue protocolos específicos e que 

busca entender e dar uma lógica a um grande corpus documental. 

Ainda segundo as autoras, deve apresentar as bases de dados bibliográficos que foram consultadas, as estratégias de 

busca empregadas em cada base, o processo de seleção dos artigos científicos, os critérios de inclusão e exclusão dos artigos 

bem como o processo de análise dos mesmos.  

O protocolo da presente pesquisa de revisão sistemática encontra-se disponível para acesso e consulta no link: 

https://drive.google.com/drive/u/6/folders/13HmvLJzgh4qXQPCdMj_mTucgJTJEZSY_. 

2.1. Planejamento 

A presente RSL tem como objetivo identificar os métodos aplicados nas recategorizações de UC no Brasil após a 

instituição do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Nesse item de planejamento serão apresentadas as questões de 

pesquisa, bases de busca, critérios de seleção e as strings. 

2.2. Questões de pesquisa 

Galvão e Ricarte (2019) asseguram que a revisão sistemática de literatura é uma pesquisa científica composta por seus 

próprios objetivos, problemas de pesquisa, metodologia, resultados e conclusão, não se constituindo apenas como mera 

introdução de uma pesquisa maior, como pode ser o caso de uma revisão de literatura de conveniência.  

Para Souza e Da Cunha (2019) as questões de pesquisa são a base de uma RSL, pois é o que indica o que está sendo 

buscado e norteia toda a pesquisa. Diante disso, foram elaboradas duas perguntas para a presente RSL, descritas a seguir: 

Q1: Quais os métodos e instrumentos aplicados no processo de recategorização de Unidades de Conservação no Brasil após a 

instituição do Sistema Nacional de Unidades de Conservação? 

Q2: Quais os fatores que levaram ao processo de recategorização das Unidades de Conservação no Brasil após a instituição do 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação? 

2.3. Bases de pesquisa 

De acordo com Souza e Da Cunha (2019), as bases de pesquisa são as fontes de busca utilizadas para coletar as 

informações que respondem as questões da pesquisa, a seleção dessas bases deve ser feita buscando àquelas relacionadas a área 

de estudo proposta.  

https://drive.google.com/drive/u/6/folders/13HmvLJzgh4qXQPCdMj_mTucgJTJEZSY_
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A primeira base utilizada foi o Google Scholar, por ser uma fonte mais abrangente e que proporciona um direcionamento 

para possível escolha de outras bases, de acordo com o resultado da busca. A partir daí outras três bases foram utilizadas, pela 

relevância dos trabalhos encontrados nessa primeira busca, são elas: Researchgate, PubMed e Repositório da UFSC . 

Como pode ser observado, as buscas se restringiram a bases científicas, considerando apenas o retorno de produtos 

acadêmicos, no entanto, a literatura “cinza” disponível na busca manual, representada por relatórios, documentos de instituições 

governamentais, notícias jornalísticas, será utilizada para auxiliar na discussão dos resultados. 

2.4. Critérios de seleção 

Segundo Sampaio e Mancini (2006), uma revisão sistemática requer, além de uma pergunta clara, o estabelecimento de 

critérios de inclusão e exclusão dos artigos, esses critérios são definidos com base na pergunta que norteia a revisão. 

Os critérios da presente RSL foram criados para incluir documentos com informações essenciais que respondam de 

forma satisfatória a pergunta da revisão, trazendo elementos que possibilitem uma boa discussão, e excluir aqueles documentos 

que pudessem atribuir ruídos a essa discussão. O quadro 1 apresenta os critérios de seleção utilizados na presente pesquisa. 

Quadro 1: Critérios de seleção contendo os respectivos critérios de inclusão e de exclusão de trabalhos. 

ID Critérios de Inclusão (CI) ID Critérios de Exclusão (CE) 

CI 1 Consta procedimentos de recategorização de 

UC 
CE 1 Aborde aspectos faunísticos e florísticos 

CI 2 
Apresenta os métodos e instrumentos 

utilizados em procedimentos de 

recategorização 

CE 2 Referente a outros países 

CI 3 Aborda o SNUC CE 3 Baseadas em planos de gestão 

CI 4 Publicado entre 2000 e 2020 CE 4 Formato diferente de documento 

científico 

Fonte: Autores (2021). 

E ainda, para avaliar a qualidade dos trabalhos, após a etapa de verificação pelos critérios de inclusão e exclusão, será 

realizada uma análise crítica de cada trabalho, onde será observado: 1) a coerência do estudo, se as informações são condizentes 

com o que foi proposto e por consequência tem relevância para a pesquisa; 2) a qualidade textual, se foi possível compreender a 

proposta do trabalho e as informações relevantes a pesquisa; e 3) a qualidade metodológica, se houve transparência no relato, o 

que possibilita uma boa interpretação e aplicação válida das informações na pesquisa. 

2.5. Strings de busca 

Segundo Souza e Da Cunha (2019), são os termos, palavras-chave e operadores lógicos utilizados na busca dos estudos, 

sendo os operadores: “OR”, que significa que qualquer um dos termos deve estar inserido na busca; e “AND”, que significa que 

o termo anterior deve estar inserido apenas se acompanhado do termo seguinte.  

Para cada base de pesquisa pode ser necessário a utilização de uma string diferente, mesmo se tratando de uma mesma 

pergunta de pesquisa, pois é a calibração necessária que possibilita uma busca eficaz. No quadro 2 serão apresentadas as strings 

identificas pela questão de pesquisa e aplicadas em cada base. 

Quadro 2: Strings de busca utilizadas para realizar as buscas em cada base para as respectivas questões norteadoras. 

Questão Base String 

Q1 

Google Scholar  

e 

Repositório UFSC 

(“unidade de conservação” OR “área protegida”) AND 

(método OR metodologia) AND “recategorização” 

e 

(“conservation unit” OR “protected area”) AND (method 

OR methodology) AND “recategorization” 
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Q2 

Google Scholar 

e 

Repositório UFSC 

(“unidade de conservação” OR “área protegida”) AND 

(fator OR causa) AND “recategorização” 

e 

(“conservation unit” OR “protected area”) AND (factor 

OR cause) AND “recategorization” 

Q1 e Q2 ResearchGate 

((“unidade de conservação” OR “área protegida”) AND 

“recategorização” 

e 

((“conservation unit” OR “protected área”) AND 

“recategorization” 

Q1 e Q2 PubMed 

((rebaixamento) AND (redução) OR (PADDD)) AND 

(“protected area” OR “in situ conservation”) 

e 

((downgrade) AND (downsizing) OR (PADDD)) AND 

("protected area" OR "in situ conservation") 

Fonte: Autores (2021). 

2.6. Execução 

A busca nas bases de dados gerou uma resposta de 1.068 trabalhos, entre artigos, dissertações e outros documentos. 

Para realização da seleção, foram necessárias duas etapas, sendo a primeira realizada por título, palavras-chave e os critérios de 

seleção CI1 e CE3, o que levou a uma resposta de 128 trabalhos. 

Após essa primeira filtragem, os 128 trabalhos obtidos foram organizados em uma planilha, contendo suas principais 

informações, a partir daí foi possível identificar as repetições de trabalhos encontrados em diferentes bases, no final da 

organização da planilha restaram 107 trabalhos. 

Na segunda etapa os trabalhos foram selecionados por resumo e os demais critérios de seleção, obtendo como resultado 

69 trabalhos. Na figura 1 está exposto em gráfico a quantidade de trabalhos retornados para cada base de pesquisa, sendo a base 

Google Scholar aquela que mais retornou resultados com 61 trabalhos, seguida da ResearchGate com 05 trabalhos, PubMed com 

02 trabalhos e Repositório da UFSC com 01 trabalho. 

Figura 1: Gráfico do quantitativo de retorno de trabalhos para cada base de pesquisa 

 

Fonte: Autores (2021). 

Na figura 2 é possível observar em gráfico a quantidade de trabalhos obtidos como resposta para cada questão de 

pesquisa. É válido ressaltar que boa parte dos trabalhos obtidos como resposta da Q1 também responderam a Q2 e foram 

considerados, isso explica o baixo quantitativo de resultados para respostas apenas da Q1. 

Além disso, nas bases ResearchGate e PubMed foi utilizada apenas uma string em português e em inglês para busca 

nas duas questões, isso se deu pelo fato de que foi necessário utilizar uma string mais ampla para encontrar respostas relevantes. 
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Figura 2: Gráfico do quantitativo de retorno de trabalhos por questão de pesquisa. 

 

Fonte: Autores (2021). 

Na figura 3 está exposto em gráfico o quantitativo de trabalhos por ano de publicação. É notório que existe uma ampla 

distribuição entre os anos de 2008 a 2020, com exceção do ano de 2009, que não obteve nenhum resultado. A maioria dos 

trabalhos encontrados e utilizados na pesquisa são dos anos 2019 e 2017. Outro fator que pode ser observado é que, embora na 

busca tenha se utilizado o intervalo do 2000 a 2020, os trabalhos selecionados estão no intervalo de publicação 2008 a 2020. 

Figura 3: Gráfico do quantitativo de retorno de trabalhos por ano de publicação. 

Fonte: Autores (2021). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A presente RSL abordou duas questões norteadoras (Q1 e Q2). A Q1 buscou identificar os métodos, metodologias ou 

instrumentos utilizados nos processos de recategorização de Unidades de Conservação existentes no Brasil. A figura 1 retrata 

uma nuvem de palavras com os resultados obtidos mediante leitura dos trabalhos selecionados, onde quanto maior a fonte das 

palavras, maior o número de menções nos trabalhos.  

Figura 4: Nuvem de palavras: instrumentos utilizados no processo de recategorização de UC no Brasil, segundo dados da 

pesquisa. 

33

34

2

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Q1 e Q2

Q2

Q1

2

3
5

8

6

7

5
4

10

6

11

2

0

2

4

6

8

10

12

2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



 

34 
 

 

Fonte: Autores (2021). 

Como pode ser observado, o instrumento em maior destaque é a instituição de um ato normativo “Decreto/Lei” como 

sendo àquele em maior uso nos processos de recategorização de UC, seguido por elaboração de “Estudo Técnico” e “Consulta 

Pública”. Ambos os instrumentos são previstos como base para criação de uma UC, conforme art. 22, § 2º da lei do SNUC.  

O quadro 3 retrata os métodos e respectivos instrumentos utilizados e descritos por cada autor em cada produto 

acadêmico analisado na RSL, para elaboração do quadro, foi considerado como método o instrumento, ou conjunto de 

instrumentos, elencados em cada produto acadêmico, o que gerou um total de vinte métodos, conforme pode ser observado a 

seguir. 

Quadro 3: Métodos utilizados no processo de recategorização de UC no Brasil, segundo dados da pesquisa. 

MÉTODO INSTRUMENTO DESCRIÇÃO AUTOR RAZÃO 

I Estudo técnico 

Realização de 

estudos técnicos 

para subsidiar a 

recategorização 

GRIFFO e 

SILVA, 2013 

 

RESEC para 

ESEC 

II 

Grupo de trabalho + 

Proposta técnica + 

Reuniões + Consulta 

pública + Processos 

jurídicos + Decreto 

Elaboração de 

proposta, 

apresentação à 

população e 

posterior trâmite 

burocrático 

BORGES et al, 

2019 

Alteração de 

limites e categorias 

III 

Reuniões + Formulário 

de perfil da população 

local + Consulta 

pública + Proposta de 

recategorização 

Realização de um 

diagnóstico com 

participação da 

população local 

para elaboração de 

uma proposta 

JACAÚNA, 

2018 

APA para RDS 

(parcialmente) 

FERREIRA, 

2011 
EE para Mosaico 

IV 
Proposta de 

recategorização 

Elaboração de uma 

proposta  

SCALCO e 

GONTIJO, 2017 

Flexibilização de 

UC de proteção 

integral 

BANZATO, 

2014 

 

ESEC para 

PARNA 

ROCHA, 2017 
PARNA para 

RESEX 

V 

Levantamento 

socioeconômico e 

fundiário 

Aquisição de dados 

socioeconômicos e 

fundiários 

SBROGLIA e 

BELTRAME, 

2012 

Parque para 

MONA +APA 

VI 

Abaixo assinado + 

Dados técnicos + 

Grupo de trabalho + 

Iniciativa da 

população local, 

apresentação de 

GUILHON e SÁ 

et al, 2017 

Santuário 

Ecológico para 
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Reuniões + Palestras e 

oficinas 

dados e 

amadurecimento 

em encontros 

uma tipologia do 

SNUC 

VII 

Proposta de 

recategorização + 

Consulta Pública 

Apresentação de 

proposta para a 

população 

CASTRO et al, 

2015 

ESEC para UC de 

uso direto 

VIII 

Lei / Decreto / Medida 

provisória / Projeto de 

Lei 

Determinação da 

recategorização por 

meio de ato legal 

BIM et al, 2017 

 

Parque para 

Mosaico 

MOLINARO e 

LEAL, 2018 

 

Redução dos 

limites e 

transformação 

parcial de FLONA 

para APA 

SCHAIMANN e 

REBOLLAR, 

2017 

 

Parque para 

MONA 

BERNARD et al, 

2014 

Readequação, 

redução e 

reclassificação 

 

POLICARPO, 

2019 

Parque Estadual 

para Mosaico de 

APAs 

 

BONA, 2014 
ReBio para 

PARNA 

IX 

Reuniões + Termo de 

compromisso + Grupo 

de Trabalho + Estudos 

+ Projeto de lei 

Participação da 

população, 

elaboração de 

estudos e posterior 

construção do ato 

legal 

FERREIRA, 

2014 
ReBio para RDS 

X 

Estudo técnico + 

Consulta pública + 

Projeto de lei 

Elaboração de 

estudos, 

apresentação para a 

população e 

construção de ato 

legal 

LOPES, 2019 APA para Parque 

ZECHNER, 

2020 
Redelimitação 

XI Estudo + Projeto de lei 

Elaboração de 

estudo para 

subsidiar a 

construção do ato 

legal 

ZAMADEI et al, 

2019 

ReBio para Parque 

+ APA 

OLIVEIRA, 

2018 

Fusão de Parque + 

EE + RDS e 

criação de 

Mosaico 

DOMINGUES, 

2010 

 

APA para UC de 

Proteção Integral 

CALDAS, 2015 RESEC para RVS 

XII Reuniões + Estudos 

Encontros com 

população local e 

elaboração de 

estudo para 

subsidiar o 

processo de 

recategorização 

OLIVEIRA, 

2015 
Parque para RDS 
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XIII 
Grupo de Trabalho + 

Alteração no decreto 

Comissão de 

representantes de 

setores diversos, 

como entidades 

públicas, privadas e 

de ensino e 

modificação do ato 

legal 

LACERDA et al, 

2017 
RVS para APA 

XIV Reuniões 

Encontros e 

discussão com 

população local 

CUNHA, 2008 

Parque Municipal 

para MONA ou 

RVS 

XV 

Reuniões + Grupo de 

Trabalho + Entrevista + 

Relatório + Oficina + 

Proposta de 

recategorização 

Encontros e 

discussão 

participativa com 

população local, 

elaboração de 

relatório e proposta 

FERREIRA, 

2010 
RB para RDS 

XVI 

Grupo de Trabalho + 

Estudo + Reuniões + 

Projeto de lei 

Comissão para 

elaboração de 

estudos e 

discussões com 

comunidades para 

construção do ato 

legal 

DUARTE, 2012 
Parque para UC de 

Uso Sustentável 

BARBOSA, 

2013 

PARNA para 

MONA 

XVII 

Grupo de trabalho + 

Reuniões + Projeto de 

lei 

Comissão para 

discussão com 

comunidade e 

elaboração de ato 

legal 

SPAMER, 2017 
Parque para 

MONA 

PRUDENCIO, 

2018 

Parque Estadual 

em UC de Uso 

Sustentável 

XVIII 

Grupo de Trabalho + 

Estudo + Reuniões + 

Audiência Pública 

Comissão para 

discussão com 

comunidade e 

elaboração estudos 

temáticos e 

posterior 

apresentação para a 

população 

REIS, 2018 PARNA para RDS 

XIX 

Grupo Técnico + Nota 

Técnica + Reuniões + 

Termo de 

Compromisso 

Comissão para 

discussão com 

comunidade e 

elaboração de 

documento técnico 

e posterior 

firmamento termo 

de compromisso 

FONSECA, 2015 

Flexibilização de 

UC de Proteção 

Integral  

XX 
Proposta de 

recategorização + Lei 

Elaboração de 

proposta e posterior 

ato legal 

CUNHA, 2012 

Redução de limites 

de Parque Estadual 

para RDS 

NAREZI, 2012 

EE para Mosaico e 

EE para RDS 

(parcialmente) 

Fonte: Autores (2021). 

É possível observar que, de acordo com os trabalhos publicados e analisados neste estudo, existe uma diversificação 

nos métodos utilizados para a recategorização de UC no Brasil. E que, além disso, existe uma variação de instrumentos que 

compõem esses métodos, utilizados individualmente e de forma combinada, conforme descrito no quadro 3 acima. 
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Analisando os métodos adotados para as recategorizações de UC no Brasil, é possível notar que a utilização do 

instrumento decreto e leis (BORGES et al, 2019; BIM et al, 2017; MOLINARO e LEAL, 2018; FERREIRA, 2014; 

SCHAIMANN e REBOLLAR, 2017; Lopes, 2019; BERNARD et al, 2014; POLICARPO, 2019; BONA, 2014; ZECHNER, 

2020; ZAMADEI et al, 2019; OLIVEIRA, 2018; DOMINGUES, 2010; CALDAS, 2015; LACERDA et al, 2017; DUARTE, 

2012; BARBOSA, 2013; SPAMER, , 2017; PRUDENCIO, 2018; CUNHA, 2012; NAREZI, 2012) se destaca nesse processo. 

Outro instrumento notoriamente utilizado foi o estudo técnico (GRIFFO e SILVA, 2013; JACAÚNA, 2018; 

FERREIRA, 2011; SBROGLIA e BELTRAME, 2012; GUILHON e SÁ et al, 2017; FERREIRA, 2014; LOPES, 2019; 

ZECHNER, 2020; ZAMADEI et al, 2019; OLIVEIRA, 2018; DOMINGUES, 2010; CALDAS, 2015; OLIVEIRA, 2015; 

DUARTE, 2012; BARBOSA, 2013; REIS, 2018) também se destacando nesse processo. 

Para o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC (Lei Federal nº 9.985/2000), o protocolo básico para 

criação de uma UC é a soma de estudo técnico + consulta pública + projeto de lei, sendo protocolo análogo para o processo de 

recategorização, segundo autores como Figueiredo (2014). Nesse sentido, três estudos corroboraram com o autor, apontando 

como método para a recategorização o somatório estudo técnico + consulta pública + projeto de lei (LOPES, 2019; ZECHNER, 

2020; BORGES et al, 2019). 

Com relação aos processos de redução, desafetação e até extinção de UC, em que não houve nenhum outro instrumento 

além do reconhecimento por ato legal, é possível citar também publicação presente na busca manual pela literatura “cinza”, 

utilizada como complementar para discussão dos resultados. Neste caso, um exemplo publicado no Jornal Folha de São Paulo, 

matéria assinada por Garcia (2019), traz que a Assembleia Legislativa de Rondônia revogou, em um único dia, decretos 

governamentais que tinham criado onze UC no estado. 

Na busca manual foi possível encontrar publicações que também corroboram com o exposto, a exemplo da matéria 

jornalística intitulada “Proposta muda desenho de UCs no rio Negro, com nova reserva e redelimitação”, de autoria de Menegassi 

(2021) para o portal de jornalismo ambiental O ECO.  

Na matéria, é ressaltado que foi enviado um projeto de lei à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas com a 

finalidade de criar uma Reserva do Desenvolvimento Sustentável e a redelimitação de um Parque Estadual e uma Área de 

Proteção Ambiental, onde foram elaborados estudos técnicos prévios e consultas públicas. 

Com relação a Q2, a busca voltou-se para os fatores que causam esse processo de recategorização das UC no Brasil, 

sejam eles fatores que geram conflitos, considerados negativos, ou fatores que se relacionem com a melhoria do status de proteção 

da UC, considerados positivos. O quadro 4 apresenta a lista dos quatorze fatores mencionados nos estudos selecionados, sendo 

treze deles negativos e apenas um positivo. 

Quadro 4: Fatores responsáveis pelo processo de recategorização das UC no Brasil, segundo dados da pesquisa. 

FATORES Nº DE CITAÇÕES 

Ocupação humana tradicional 24 

Ocupação humana não tradicional 15 

Não enquadramento ao SNUC e Conflitos legais 11 

Interferência política / econômica 9 

Turismo 8 

Conflitos fundiários 8 

Geração / transmissão de energia 8 

Restrições de uso 8 

Sobreposição de áreas protegidas 7 

Especulação imobiliária 5 
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Agropecuária 2 

Atividade minerária 2 

Incompatibilidade de uso público 1 

Conservação (aumento do grau de proteção) 1 

Alteração de toponímias 1 

Problemas de gestão 1 

Fonte: Autores (2021). 

Diante do quadro de fatores acima, é possível observar que o principal destaque é a ocupação humana tradicional 

(SPAMER, 2017; SCALCO e GONTIJO, 2019; JACAÚNA, 2018; SCALCO e GONTIJO, 2017; GUILHON e SÁ et al, 2017; 

REIS, 2018; CASTRO et al, 2015;  BIM et al, 2017; FONSECA, 2015; OLIVEIRA, 2018; HOROVITZ, 2016; BURSZTYN et 

al, 2008; FERREIRA, 2011; FERREIRA, 2014; SINAY et al, 2019; FERREITA et al, 2013; MAIA, 2011; MARTINS, 2017; 

OLIVEIRA, 2018; SILVA, 2012; LIMA e SILVA, 2020; ZAMADEI et al, 2019; HARTUNG e MOURA, 2011), é válido 

ressaltar que os estudos que destacaram esse fator estão inseridos no cenário de terras indígenas, quilombolas e caiçaras, 

localizados principalmente na região amazônica e no litoral brasileiro. 

É importante ressaltar que muitas comunidades tradicionais convivem de forma harmoniosa nas UC, utilizando os 

recursos e desenvolvendo atividades compatíveis com seus objetivos, e que, em muitos casos, quando da criação das UC, as 

comunidades já estavam fixadas no território.  

Estudos de caso como o de Scalco e Gontijo (2019), que aborda a relação de comunidades quilombolas em UC de 

proteção integral em Minas Gerais, legitimam esta ocorrência e apontam que essas situações de conflito culminam em propostas 

de recategorização, redução de limites e desafetação que podem favorecer agentes externos, interessados no desenvolvimento 

econômico naqueles territórios. 

Outro ponto que merece destaque se refere ao fator restrição de uso (SANTOS e MARQUES, 2019; SCALCO e 

GONTIJO, 2017; SANTOS et al, 2016; MOLINARO e LEAL, 2018; MAIA, 2011; SOUZA e MILANEZ, 2019; MARQUES 

et al, 2016; ROCHA, 2017) que impõe restrições à população residente, principalmente quando se trata de UC de proteção 

integral, como os parques. 

Além dos conflitos existentes com populações que residem ou desenvolvem atividades dentro dos limites de UC de 

proteção integral, outro aspecto que foi observado refere-se a restrições de uso em UC de uso sustentável, como o exposto por 

Santos e Marques (2019) no estudo de caso acerca do conflito socioambiental na APA de Macaé de Cima, município de Nova 

Friburgo – RJ.  

No referido estudo, os autores apontam o viés preservacionista dado pela gestão da UC e pelo próprio ato de criação, 

que tinham a finalidade de coibir atividades já desenvolvidas dentro dos limites da UC, como a agricultura tradicional e o 

parcelamento do solo para fins de urbanização. 

Além desses dois fatores citados acima, o não enquadramento ao SNUC e conflitos legais (GRIFFO e SILVA, 2013; 

GUILHON e SÁ et al, 2017; BURSZTYN et al, 2008; PAULA et al, 2010; SCHAIMANN e REBOLLAR, 2017; BERNARD 

et al, 2014; CALDAS, 2015; HOROVITZ, 2016; PEREIRA et al, 2011; ZECHNER, 2020; SILVA, 2012) também deve ser 

ressaltado, pois existem inúmeras UC que foram criadas anteriormente ao sistema nacional e que após a implementação deste, 

passaram a não mais serem reconhecidas perante ao cadastro nacional de áreas protegidas.  

Na contramão dos fatores que trazem uma problemática a ser solucionada, foi identificado o fator conservação 

(BERNARD et al, 2014) esse fator está relacionado à recategorização com a finalidade de aumentar o grau de proteção de 

determinada UC, que pode ocorrer tanto com o aumento de sua área geográfica como com a modificação de seu status de 

conservação de uma UC de uso sustentável para uma UC de proteção integral. 
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Apesar das buscas da RSL terem se limitado ao campo científico e os produtos acadêmicos analisados enfatizarem a 

questão do fator ocupação humana tradicional, o resultado da busca manual pela literatura “cinza” chama atenção para outro 

fator preponderante, a instituição de atos legais que revogam os atos de criação de UC, para subsidiar, por exemplo, o 

agronegócio, a implantação de usinas hidrelétricas, linhas de transmissão de energia e atividades turísticas, conforme aponta 

Fonseca (2014) para o portal de jornalismo ambiental O ECO.  

O Dossiê Brasil do WWF do ano de 2017, intitulado “Unidades de Conservação sob risco – Ofensiva contra áreas 

protegidas abrange uma área quase do tamanho de Portugal”, expõe uma série de conflitos de interesses que permeiam o evento 

de PADDD no Brasil, que se tornam viabilizados por instrumentos legais como a MP nº 756/2016 e a MP nº 758/2016, convertida 

na Lei Federal nº 13.452/2017 (WWF-Brasil, 2017). 

Citado também no documento a PL 3751/2015, arquivada desde janeiro de 2019, que propunha tornar caducos todos os 

atos de criação de UC cujos proprietários privados não foram indenizados no período de cinco anos, e ainda, que também impedia 

a criação de novas UC sem “prévia e justa” indenização (WWF-Brasil, 2017). 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo dos vinte anos após a criação do SNUC existiram diversos processos de recategorização, em diversas 

categorias de UC, com fatores responsáveis e métodos também diversos, em muitos casos apresentando protocolos bastante 

simplistas, mas que, em uma análise geral, se comportaram de maneira complementar, como é possível observar nos resultados 

desta RSL. 

Para compreender o processo de recategorização das UC no Brasil é indispensável também explorar os fatores 

responsáveis de tal necessidade, uma vez que existem fatores diversos para essa ocorrência, para assim buscar os métodos 

utilizados nesse processo de recategorização.  

Pode-se observar alguns padrões no que se refere aos instrumentos utilizados nesses processos de recategorização, por 

exemplo, um padrão identificado foi que existem métodos com e sem participação popular. Do mesmo modo, apesar da citada 

diversificação de fatores, foi possível observar também padrões quanto aos conflitos territoriais de uso do solo. 

A leitura dos artigos selecionados possibilitou encontrar respostas para as duas questões propostas. Para a Q1, os 

métodos aplicados variam de acordo com os instrumentos utilizados, desde atualizar um decreto ou lei, realizar estudos técnicos, 

proposta técnica, consulta pública, criação de grupo de trabalho, discutir e reunir com os atores interessados, realizar palestras e 

oficinas, abaixo assinado e firmação de termo de compromisso. Em muitos estudos esses instrumentos foram utilizados de 

maneira agrupada, ou seja, mais de um instrumento por processo de recategorização. 

Para a Q2, os fatores responsáveis pelo processo de recategorização variam entre ocupação humana tradicional, 

restrições de uso, não enquadramento ao SNUC, interferência política / econômica, ocupação humana não tradicional, turismo, 

sobreposição de áreas protegidas, conflitos fundiários, agropecuária, geração / transmissão de energia, especulação imobiliária, 

incompatibilidade de uso público, alteração de toponímias e conservação.  

Percebe-se que esses fatores se comportam como conflitos, principalmente de situações que envolvem a incidência de 

ocupação por populações tradicionais, bastante citado nos estudos, isso se deve ao fato de existir sobreposição de área das UC 

com território quilombola, indígena e caiçara. Ainda com relação aos conflitos, esses ocorrem, majoritariamente, pela 

incompatibilidade da real situação local, vocação da UC e categoria a qual pertence.  

A análise da correlação fator conflitante – necessidade de recategorização – método utilizado é necessária para que, 

tanto o poder público quanto a população, participem de forma ativa nesse processo e este seja realizado de maneira a sanar os 

conflitos, promovendo uma recategorização fidedigna à vocação da UC. 
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Esta RSL apontou o conflito com comunidades tradicionais como sendo o principal fator responsável pelos processos 

de recategorização de UC no Brasil, isso se justifica pelo fato da federação, estados e municípios criarem UC de proteção integral, 

ou que não admitem em seus limites, ocupações humanas.  

Além disso, muitas recategorizações aconteceram e estão acontecendo de forma considerada arbitrária, sem a realização 

de um rito procedimental aceitável, que garanta a manutenção do status de proteção das áreas e a solução das problemáticas 

existentes.  

Para acompanhar esses procedimentos existem iniciativas que tem por finalidade divulgar dados a respeito dessas 

recategorizações no mundo e especificamente no Brasil. Como exemplo podemos citar a PADDD TRACKER e a PADDD 

TRACKER – BRASIL, plataformas destinadas a rastrear e divulgar os eventos de recategorização, redução e extinção de UC, 

elaboradas pela WWF com o apoio da Conservação Internacional. 

Em trabalhos futuros, devem ser realizadas pesquisas com a finalidade de analisar como se deu esses processos de 

recategorização em cada UC e seus efeitos, para assim identificar o conjunto de instrumentos mais eficazes que deve ser aplicado 

para recategorizar uma UC. 
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PANORAMA DAS RESERVAS ECOLÓGICAS NO BRASIL 1 

Overview of ecological reserves in Brazil 2 

RESUMO: A partir do ano 2000, quando foi instituído o Sistema Nacional de 3 

Unidades de Conservação (SNUC), houve um regramento quanto a tipologias, 4 

criação de novas Unidades de Conservação (UC) e a necessidade de adequação das 5 

já existentes, para consolidar o papel e a gestão dessas UC de forma integrada. 6 

Dentre aquelas que necessitam ser adequadas têm-se a Reserva Ecológica 7 

(RESEC), instituída pela Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA-1981) e que 8 

se destinava a proteger ambientes de alta fragilidade ambiental e espécies de fauna 9 

e flora ameaçadas. A pesquisa buscou identificar e caracterizar as RESEC 10 

existentes no Brasil, para isso, foi realizado um levantamento pelas RESEC 11 

existentes no Brasil utilizando um delineamento baseado na busca por critérios de 12 

seleção. A partir da identificação das RESEC existentes, foi feita uma busca em 13 

seus marcos legais acerca de suas características (abrangência, domínio, objetivo 14 

de criação) e em documentos complementares e auxiliares de gestão. Para as 15 

RESEC já recategorizadas foi realizada uma avaliação de seus processos de 16 

recategorização mediante análise dos procedimentos adotados. Como resultados 17 

principais obteve-se que das 64 RESEC identificadas no país, 51 já foram 18 

recategorizadas. Neste sentido, registrou-se um acréscimo de mais de 416 mil 19 

hectares de área protegida no Brasil nestes processos de recategorização. Quanto 20 

a abrangência, a região Norte apresentou um maior quantitativo de área protegida. 21 

Quanto a inserção nos domínios morfoclimáticos, o mais abrangido em quantidade 22 

de UC foi a Mata Atlântica. Pode-se considerar, dentre outros aspectos, que existe 23 
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um potencial de áreas legalmente protegidas que não estão refletidas nos dados 24 

oficiais do país, o que ressalta a importância de pesquisar e expor esse cenário. 25 

Palavras-chave: Unidades de Conservação; Enquadramento; SNUC. 26 

ABSTRACT: From the year 2000, when the National System of Conservation 27 

Units (SNUC) was established, there was a regulation regarding typologies, 28 

creation of new Conservation Units (UC) and the need to adapt existing ones, to 29 

consolidate the role and the management of these PAs in an integrated manner. 30 

Among those that need to be adequate is the Ecological Reserve (RESEC), 31 

established by the National Environmental Policy (PNMA-1981) and which was 32 

intended to protect highly fragile environments and endangered species of fauna 33 

and flora. The research sought to identify and characterize the existing RESEC in 34 

Brazil, for this, a survey was carried out by the existing RESEC in Brazil using a 35 

design based on the search for selection criteria. From the identification of existing 36 

RESECs, a search was made in their legal frameworks about their characteristics 37 

(scope, domain, purpose of creation) and also in complementary documents and 38 

management auxiliaries. For the RESEC that had already been recategorized, an 39 

evaluation of their recategorization processes was carried out by analyzing the 40 

procedures adopted. As main results, it was obtained that of the 64 RESEC 41 

identified in the country, 51 have already been recategorized. In this sense, there 42 

was an increase of more than 416 thousand hectares of protected area in Brazil in 43 

these recategorization processes. As for coverage, the North region had a greater 44 

quantity of protected area. As for the insertion in the morphoclimatic domains, the 45 

most covered in terms of amount of UC was the Atlantic Forest. Among other 46 

aspects, it can be considered that there is a potential for legally protected areas 47 
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that are not reflected in the country's official data, which highlights the importance 48 

of researching and exposing this scenario. 49 

Key words: Conservation Units; Framework; SNUC. 50 

 51 

1. INTRODUÇÃO 52 

A lei do SNUC, como é conhecida, regulamenta os procedimentos referente às 53 

UC no Brasil, estabelecendo os critérios e normas para criação, implantação e 54 

gestão dessas unidades, além de categorizá-las e excluir àquelas criadas 55 

anteriormente e que não mais se enquadram nas categorias atuais (BRASIL, 56 

2000). 57 

Dentre as categorias de UC excluídas pelo SNUC, conforme seu art. 60, que 58 

revogou o art. 18 da Lei Federal nº 6.938/81, que institui a Política Nacional do 59 

Meio Ambiente (PNMA), está a categoria Reserva Ecológica (RESEC), que segundo 60 

Agrelli (2006) é uma “modalidade territorial especialmente protegida, instituída 61 

pela PNMA e tratada por outras normas decorrentes desta lei”. 62 

Em todo o território nacional, UC municipais, estaduais e federais 63 

necessitam de recategorização, e isso se apresenta como um enorme desafio para 64 

sua gestão, uma vez que sem o enquadramento adequado a efetividade dos seus 65 

objetivos de criação ficam comprometidos caso o processo não seja realizado. E 66 

conforme Figueiredo (2014) é necessário que “esses espaços uma vez criados 67 

cumpram com seus objetivos de conservação”. 68 

Essa situação vem a comprometer tanto a proteção da biodiversidade local, 69 

como o seu desenvolvimento de forma sustentável, desencadeando situações 70 
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adversas para o ambiente e para sociedade que dependem direta ou indiretamente 71 

dos serviços ecossistêmicos dispostos pela UC. 72 

A categoria RESEC é, geralmente, instituída em áreas com ecossistema de 73 

alta fragilidade, como as áreas de vegetação pioneira de restinga, cordões arenosos, 74 

remanescentes de mangue, proteger espécies da fauna e da flora, sítios de grande 75 

beleza cênica, ao longo de rios, lagos e nascentes, topos de morro, montanhas, 76 

encostas com declive superior a 45º e outras, conferindo-lhes assim características 77 

de proteção integral (BARROS, 2000). 78 

A RESEC é considerada uma unidade equivalente a uma UC do grupo de 79 

proteção integral (BARROS, 2000), com objetivo básico preservar a natureza, sendo 80 

permitido apenas o uso indireto de seus recursos naturais (BRASIL, 2000).  81 

A partir do ano 2000, com a criação do SNUC, a federação, estados e 82 

municípios tiveram que buscar formas independentes para recategorizar as UC 83 

que não se enquadravam nas categorias previstas no sistema nacional, uma vez 84 

que não há, mesmo passados vinte anos desde a sua criação, procedimento 85 

determinado para tal finalidade. O que existe é um processo análogo ao de criação 86 

de UC, quanto aos tramites e elementos, utilizado por alguns entes da federação 87 

com o intuito de recategorizar unidades sem enquadramento.  88 

O cenário atual é de divergências quanto a recategorização das UC sem 89 

enquadramento, visto que cabe aos órgãos gestores (federal, estadual ou municipal) 90 

a adoção do melhor método, segundo a sua perspectiva, para o reenquadramento. 91 

Além disso, segundo Barros (2000) no Brasil não é rara a inexistência de 92 

levantamento preciso das características naturais de uma área protegida e existe 93 



 

48 
 

ainda a falta de condições materiais e de empenho político por parte das 94 

autoridades no sentido da efetiva implantação e proteção dessas unidades. 95 

Diante disso, a pesquisa teve como objetivos identificar as RESEC existentes 96 

e que já existiram no Brasil e caracterizar essas RESEC considerando seus marcos 97 

legais, objetivos de criação, abrangência e domínios. 98 

2. MATERIAL E MÉTODO 99 

2.1. Procedimento de pesquisa 100 

Como se trata de uma pesquisa baseada na análise documental e de 101 

informações, para sua efetivação foi adotado um delineamento baseado na busca 102 

por critérios de seleção, para isso, foram adotados alguns procedimentos divididos 103 

em etapas (Figura1). 104 

Figura 1: Roteiro da busca documental e de informações referente as RESEC 105 

estaduais e federais no Brasil. 106 

 107 

Fonte: os autores. 108 

- Etapa 1: Delimitação da abordagem 109 

 As RESEC estão distribuídas em todo o território nacional, reconhecidas e 110 

geridas por instituições municipais e estaduais, representadas por suas respectivas 111 

ETAPA  1

•Delimitação 
da 

abordagem

ETAPA 2

•Busca em 
bibliografia 
específica

ETAPA 3
•Busca nas 
instituições  

- lei de 
acesso a 

informação 
e ouvidoria

ETAPA 4

•Busca nas 
instituições 
- e-mail e 

telefonema

ETAPA 5
•Análise  e 

checagem 
das 

informações 
levantadas
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secretarias e institutos de meio ambiente ou áreas correlatas, e federal, 112 

representada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.  113 

Considerando a necessidade de interlocução com as instituições gestoras e a 114 

logística de envio, recebimento e análise de informações, foi delimitada para 115 

abordagem da pesquisa apenas as RESEC federais e estaduais, uma vez que 116 

trabalhar com dados de mais de cinco mil e quinhentos municípios poderia 117 

comprometer a viabilidade da pesquisa. 118 

 Desse modo, o recorte da área de estudo considera a distribuição das RESEC 119 

de gestão federal e estadual inseridas no território nacional. Com relação as 120 

informações que serão buscadas nessas consultas junto às instituições gestoras são 121 

as seguintes: região, estado, domínio, área inicial, ato legal inicial, objetivo inicial, 122 

jurisprudência, status, e para aquelas já recategorizadas também serão incluídos: 123 

método de recategorização, categoria, área, ato legal e objetivo atuais. O modo de 124 

tabulação desses dados será por meio de planilha Excel. 125 

- Etapa 2: Busca pelas RESEC em bibliografia específica  126 

 Foi selecionado o livro: “Vocabulário enciclopédico das Unidades de 127 

Conservação (UC) do Brasil”, que traz informações referente a catalogação de 128 

RESEC existentes no país até o ano 2000, e que irá servir como base para o início 129 

da busca ativa de informações e da montagem do panorama sobre essas UC. 130 

- Etapa 3: Busca pelas RESEC junto as instituições estaduais e federal (lei de 131 

acesso a informação, canais eletrônicos das instituições e ouvidorias) 132 

 Foi encaminhado, pelos canais disponíveis nas páginas de acesso de cada 133 

estado e das suas respectivas ouvidorias, uma carta-requerimento (apêndice III), 134 
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apresentando a pesquisa e a necessidade de obtenção de informações da instituição 135 

acerca das RESEC existentes no território nacional e de cada estado, na carta-136 

requerimento contém a seguinte demanda: 137 

1) Se existe ou já existiu Reserva Ecológica no estado/federação; 138 

2) Se já houve recategorização; 139 

3) Como foi realizada a recategorização; 140 

4) Encaminhar os marcos legais dessas Reservas Ecológicas (anterior e atual). 141 

- Etapa 4: Busca pelas RESEC junto as instituições estaduais e federal (e-mails e 142 

telefonemas) 143 

 Foi encaminhado e-mail, para os endereços eletrônicos das instituições 144 

gestoras que não responderam no prazo estipulado pela lei de acesso a informação, 145 

com o mesmo conteúdo da carta-requerimento, com a finalidade de apresentar a 146 

pesquisa e a necessidade de obtenção de informações da instituição acerca das 147 

RESEC existentes no território nacional e de cada estado, no e-mail continha a 148 

mesma demanda exposta na etapa 3.  149 

Para as instituições que não retornaram ao e-mail foi tentado contato por 150 

telefone. Tanto os endereços eletrônicos como os contatos telefônicos foram 151 

encontrados nos sítios eletrônicos das instituições. Na oportunidade foi realizada 152 

também bem como uma busca manual pelas RESEC no sitio eletrônico das 153 

instituições. 154 

- Etapa 5: Análise e checagem das informações levantadas 155 

A partir da identificação das RESEC existentes, foi feita uma busca em seus 156 

marcos legais acerca de suas características (abrangência, domínio, objetivo de 157 
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criação) e também em documentos complementares e auxiliares de gestão, como 158 

planos de manejo, caso identificada a existência. 159 

Para as RESEC já recategorizadas foi realizada uma avaliação de seus 160 

processos de recategorização mediante análise dos procedimentos adotados por 161 

cada entidade gestora de cada UC, ressaltando que, como não existe procedimento 162 

padrão legal, previsto pelo Ministério do Meio Ambiente para recategorização de 163 

UC, cada órgão gestor se utiliza de mecanismos próprios ou ainda do padrão para 164 

criação de unidade de conservação previsto pelo SNUC. 165 

Para realização da análise foi utilizado um método de checagem, que 166 

consiste em um checklist dos procedimentos adotados por cada órgão gestor de UC, 167 

baseado nos procedimentos mais relatados na literatura pertinente á 168 

recategorização. O checklist contempla questões básicas, relacionadas a existência 169 

ou não de procedimento de recategorização e quais as fases desse procedimento. 170 

Os dados obtidos foram dispostos em formato de gráficos, que foram 171 

elaborados utilizando o Excel. Para elaboração dos mapas foi utilizado o software 172 

livre com código-fonte aberto QGIS 2.18 Las Palmas 2016. Sistema de projeção de 173 

coordenadas padrão para todos os dados de informação, o SIRGAS 2000, com código 174 

EPSG 4674. 175 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 176 

Foram identificadas as RESEC dispostas no livro “Vocabulário enciclopédico 177 

das Unidades de Conservação (UC) do Brasil” e aquelas obtidas através das 178 

solicitações encaminhadas aos órgãos ambientais dos 26 estados da federação, do 179 

Distrito Federal e do ICMBio, bem como em seus respectivos sítios eletrônicos.  180 
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Dos vinte e seis estados, Distrito Federal e instituição federal, apenas três 181 

estados não responderam a solicitação em nenhuma das tentativas, dois estados 182 

responderam, mas não atenderam a solicitação, quatro estados responderam mas 183 

de forma parcial e dezenove estados responderam e atenderam a solicitação, além 184 

do Distrito Federal e do ICMBio, conforme pode ser observado no quadro 1, a 185 

seguir. 186 

Quadro 1: Status de resposta às solicitações realizada aos 26 estados da 187 

federação, do Distrito Federal e do ICMBio. 188 

RESPONDENTE 

STATUS DA 

RESPOSTA 

STATUS DO 

ATENDIMENTO 

OBSERVAÇÕES 

Amazonas Respondida Parcialmente 

Informou que no 

estado não 

possuiu UC de 

categoria RESEC 

Roraima Não respondida Não atendida 

Não atendeu a 

nenhuma 

tentativa de 

solicitação 

Amapá Respondida Atendida  

Pará Respondida Não atendida 

Informou que a 

solicitação deveria 

ser encaminhada 

para o IDEFLOR-

BIO, mas o mesmo 

não retornou com 
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a resposta à 

solicitação 

Tocantins Respondida Parcialmente 

Informou que no 

estado não 

possuiu UC de 

categoria RESEC 

Rondônia Respondida Parcialmente 

Informou que no 

estado não 

possuiu UC de 

categoria RESEC 

Acre Não respondida Não atendida 

Não atendeu a 

nenhuma 

tentativa de 

solicitação 

Maranhão Respondida Atendida  

Piauí Não respondida Não atendida 

Não atendeu a 

nenhuma 

tentativa de 

solicitação 

Ceará Respondida Atendida  

Rio Grande do 

Norte 

Respondida Atendida  

Pernambuco Respondida Atendida  

Paraíba Respondida Parcialmente 

Informou que no 

estado não 
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possuiu UC de 

categoria RESEC 

Sergipe Respondida Atendida  

Alagoas Respondida Atendida  

Bahia Respondida Atendida  

Mato Grosso Respondida Atendida  

Mato Grosso do 

Sul 

Respondida Atendida  

Goiás Respondida Atendida  

Distrito Federal Respondida Atendida  

São Paulo Respondida Atendida  

Rio de Janeiro Respondida Atendida  

Espírito Santo Respondida Atendida  

Minas Gerais Respondida Atendida  

Paraná Respondida Não Atendida 

Informou que a 

solicitação deveria 

ser encaminhada 

para o Instituto 

Água e Terra, mas 

o mesmo não 

retornou com a 

resposta à 

solicitação 

Rio Grande do Sul Respondida Atendida  

Santa Catarina Respondida Atendida  
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ICMBio Respondida Atendida  

Fonte: os autores. 189 

Cabe aqui salientar que houve consulta direta no Cadastro Nacional de 190 

Unidades de Conservação (CNUC), mas foi observado que as UC não constantes 191 

nas categorias do SNUC não são catalogadas, isso não reflete, na prática, em um 192 

cenário negativo, uma vez que a instituição das UC ocorre em seu ato de criação e 193 

sua efetiva implementação é dependente da sua gestão e não da sua inserção no 194 

cadastro nacional. 195 

No entanto, quando analisamos dados formais, por ser o CNUC a base oficial 196 

de informações das áreas legalmente protegidas no Brasil, esses dados acabam não 197 

refletindo a realidade, uma vez que não contabilizam as UC não recategorizadas e 198 

aquelas criadas ou recategorizadas de acordo com os sistemas estaduais.  199 

Existe um quantitativo considerável de área protegida que não aparece nos 200 

dados oficiais, aproximadamente 170.386,72ha só de tipologia RESEC, de acordo 201 

com o levantamento da pesquisa, sem contabilizar as outras tipologias de UC que 202 

também não se enquadram no SNUC e que por este motivo não estão inseridas nos 203 

dados do CNUC. 204 

Foram levantados um total de 64 RESEC federais distritais e estaduais, 205 

sendo cinco federais, duas distritais e cinquenta e sete estaduais, dispostas em 12 206 

estados e contemplando todas as cinco regiões e quatro dos seis domínios 207 

morfoclimáticos, conforme pode ser observado no mapa que está representado na 208 

figura 2, a seguir.  209 
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Figura 2: Distribuição das RESEC no Brasil por estado/distrito, segundo os 210 

dados da pesquisa.  211 

 212 

 213 

Fonte: os autores e GEOP/IMA. 214 
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Essa distribuição apresentada no mapa acima representa quarenta e uma 215 

RESEC em Pernambuco, quatro na Bahia e no Rio de Janeiro, três no Amazonas e 216 

no Distrito Federal, duas em Alagoas e na Paraíba, e uma em Rondônia, Tocantins, 217 

Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.  218 

Percebe-se que o estado de Pernambuco detém um quantitativo de 219 

relevância comparado aos demais estados, esse quantitativo discrepante se deve 220 

ao fato de que todas foram instituídas por um único ato legal – a Lei estadual nº 221 

9.989/1987 – mediante estudos realizados pela antiga Fundação de 222 

Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife (FIDEM). Não se sabe ao certo 223 

a motivação do feito. 224 

Após esse levantamento das RESEC no Brasil, foi realizado um filtro onde 225 

foi possível identificar as RESEC estaduais e federais que já passaram pelo 226 

processo de recategorização. 227 

Das 64 levantadas anteriormente, 51 estavam inseridas na esfera federal, 228 

estadual ou distrital e já haviam sido recategorizadas, seja de acordo com o SNUC 229 

ou com o Sistema Estadual de Unidades de Conservação (SEUC) do respectivo 230 

estado. Dessas, trinta se tornaram Refúgio da Vida Silvestre (RVS), sete Reserva 231 

de Floresta Urbana (REFURB), seis Parques, quatro Estações Ecológicas (ESEC), 232 

três Reserva Biológicas (REBIO) e um Monumento Natural (MONA) (Figura 3). 233 

Figura 3: Distribuição das UC após o processo de recategorização, considerando 234 

quantitativo por categoria. 235 
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 236 

Fonte: os autores. 237 

Apenas o estado de Pernambuco recategorizou RESEC para uma categoriza 238 

disposta no SEUC, as sete Reservas de Floresta Urbana. Segundo Fonseca e Silva 239 

(2018) essa categoria visa reconhecer fragmentos florestais existentes em áreas 240 

urbanas como espaços para integrar a comunidade local no processo de conservação 241 

da natureza. E de acordo com o art. 20 do SEUC-PE essa categoriza de UC tem o 242 

objetivo de prestar serviços ambientais, como amenização do clima, disponibilidade 243 

de água, redução de poluição atmosférica, dentre outros. 244 

Observando os marcos legais das RESEC, percebe-se que foram 245 

recategorizadas por atos legais de igual teor, conforme sugere Figueiredo (2014), 246 

com exceção da RESEC Jutaí-Solimões, atualmente ESEC Jutaí-Solimões, que foi 247 

criada por meio de decreto e recategorizada por meio de portaria.  248 

Da RESEC Raso da Catarina, atualmente ESEC Raso da Catarina, que foi 249 

criada por meio de decreto e recategorizada por meio de portaria e ainda da RESEC 250 

Sauim-Castanheiras, atualmente RVS Sauim-castanheiras, pois não foi 251 

encontrado ato legal de sua recategorização.  252 
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Foi verificado também os dados a respeito das características dessas 253 

RESEC, como abrangência, domínio morfoclimático e objetivo de criação, esses 254 

dados foram utilizados para entender o comportamento dessas UC ao longo dos 255 

anos e as motivações/ justificativas para as respectivas recategorizações. 256 

Com relação a abrangência, foi notado que em apenas uma RESEC houve 257 

redução de área, na RESEC Mata de Dois Unidos, atualmente REFURB Mata de 258 

Dois Unidos, nas demais não houve modificação ou houve algum acréscimo.  259 

No geral, de acordo com análise dos dados de área dispostos nos marcos 260 

legais das UC, a área média das RESEC era de 11.766,37ha, após a recategorização 261 

essa média variou para 20.062,48ha, isso significa que houve um acréscimo de 262 

416.560ha de área protegida no país.  263 

A região nordeste apresenta um quantitativo maior de UC que 264 

anteriormente foram RESEC, quarenta no total, no entanto, quando observados os 265 

dados de área, a região norte apresenta uma porção territorial maior, mais de 266 

oitocentos e noventa mil hectares. Isso mostra que não existiu um padrão 267 

determinado no tamanho dessas UC quando da sua criação (Figura 4). 268 

Figura 4: Distribuição do quantitativo de área protegida por região após o 269 

processo de recategorização. 270 
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 271 

Fonte: os autores. 272 

Observando o gráfico acima é possível notar também que a região sul não 273 

aparece na representação, isso se deve ao fato de que a região conta apenas com 274 

uma UC que anteriormente foi uma RESEC e que esta tem uma área de 142ha, 275 

considerada pouco expressiva quando comparada com as demais regiões. 276 

Acerca dos domínios morfoclimáticos protegidos pelas extintas RESEC, têm-277 

se que dos seis domínios existentes no Brasil quatro são alcançados, são eles: Mata 278 

Atlântica, Amazônia, Cerrado e Caatinga, houve ainda UC com abrangência em 279 

mais de um domínio, que foi identificado como Cerrado + Mata Atlântica e em 280 

ambiente marinho (Figura 5). 281 

Figura 5: Distribuição do quantitativo de área protegida por domínio 282 

morfoclimático após o processo de recategorização. 283 
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 284 

Fonte: os autores. 285 

O domínio mais abrangido com essa modalidade de UC foi a Mata Atlântica, 286 

com 41, seguido por Cerrado com 4, Amazônia com 3, Caatinga, Cerrado + Mata 287 

Atlântica e Marinho ambos com 1. Destaca-se o domínio Mata atlântica com cerca 288 

de 84% das UC, e que muito disso se deve ao fato da inserção das 39 RESEC do 289 

estado de Pernambuco. 290 

Analisando os objetivos de criação das UC, nota-se que não há uma 291 

uniformização, mesmo a maior parte delas estando inseridas em um mesmo bioma 292 

e tendo sido criadas num intervalo de aproximadamente vinte anos, e isso é 293 

observado tanto na UC quando RESEC e após a recategorização.  294 

O que pode ser ressaltado quanto as similitudes é a finalidade de criação, ou 295 

seja, embora não tenham objetivos iguais, essas UC foram criadas com a mesma 296 

finalidade (Figura 6). 297 

Figura 6: Contraposição da finalidade da tipologia RESEC e seu respectivo 298 

objetivo de criação. 299 
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 300 

Fonte: os autores. 301 

Além da finalidade de proteger ecossistemas considerados de alta 302 

fragilidade, as RESEC, inicialmente, tinham os objetivos voltados para a proteção 303 

de mananciais, sistemas hidrográficos, zonas estuarinas, nascentes e lagoas, e 304 

proteção de remanescentes de floresta ou mata e espécies de fauna. 305 

Após as recategorizações, os objetivos ficaram mais abrangentes e 306 

condizentes com a finalidade das novas categorias, além das proteções iniciais, 307 

foram incluídos também a preservação de ecossistemas naturais, a realização de 308 

pesquisa científica e até a educação ambiental. 309 

Quadro 2: RESEC e categorias de UC para as quais houve recategorização e 310 

respectivos objetivos. 311 

UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO 

OBJETIVOS 

RESEC 

Proteger pousos de aves de arribação estabelecidos em 

acordos internacionais e conservar florestas e 

vegetação de importância local situadas em pontos do 

território nacional indicados em legislação específica 

Finalidade

- Proteção de 
ecossistemas considerados 

de alta fragilidade.

Objetivos

-Proteção da flora

- Proteção da fauna

- Proteção de manaciais

RESEC 
RECATEGORIZAÇÕES 
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RVS 

Proteger ambientes naturais onde se asseguram 

condições para a existência ou reprodução de espécies 

ou comunidades da flora local e da fauna residente ou 

migratória 

REFURB 

Prestar serviços ambientais, como amenização do 

clima, disponibilidade de água, redução de poluição 

atmosférica, dentre outros, e ainda poderão ser 

desenvolvidas atividades de educação ambiental, 

recreação e lazer envolvendo assim as comunidades 

locais no processo de gestão da unidade 

ESEC 

Preservação da natureza e a realização de pesquisas 

científicas 

REBIO 

Preservação integral da biota e demais atributos 

naturais existentes em seus limites, sem interferência 

humana direta ou modificações ambientais, 

excetuando-se as medidas de recuperação de seus 

ecossistemas alterados e as ações de manejo 

necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio 

natural, a diversidade biológica e os processos 

ecológicos naturais 

MONA 

Preservar sítios naturais raros, singulares ou de 

grande beleza cênica 

Fonte: os autores. 312 

Quanto aos procedimentos adotados para as recategorizações, como não há 313 

um padrão a ser adotado, houve vários métodos utilizados, desde apenas a 314 
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modificação simplesmente por ato legal, adotado por dez UC ou por consulta 315 

pública, adotado por três. 316 

Àquelas onde foram utilizados mais de um instrumento, como: ato legal + 317 

justificativa técnica, ato legal + parecer técnico, estudos técnicos + justificativa + 318 

levantamento de informações, adotado por uma UC cada, estudos técnicos + 319 

consulta pública, adotado por duas UC e mediante estudo técnico + reuniões 320 

públicas, adotado por trinta e uma UC. 321 

Quadro 3: RESEC, instrumentos de recategorização e respectiva UC 322 

recategorizada. 323 

UNIDADE ANTERIOR 

INSTRUMENTO DE 

RECATEGORIZAÇÃO 

UNIDADE ATUAL 

Reserva Ecológica Mata 

da Usina São José 

Estudo técnico + 

Reuniões públicas 

Refúgio da Vida Silvestre 

Mata da Usina São José 

Reserva Ecológica Mata 

de Bom Jardim 

Ato legal 

Refúgio de Vida Silvestre 

Mata de Bom Jardim 

Reserva Ecológica Mata 

de Caetés 

Ato legal 

Estação Ecológica de 

Caetés 

Reserva Ecológica Mata 

de Camaçari 

Estudo técnico + 

Reuniões públicas 

Reserva de Floresta 

Urbana Mata de 

Camaçari 

Reserva Ecológica Mata 

de Caraúna 

Estudo técnico + 

Reuniões públicas 

Refúgio da Vida Silvestre 

Mata da Caraúna 

Reserva Ecológica Mata 

de Contra-açude 

Estudo técnico + 

Reuniões públicas 

Refúgio da Vida Silvestre 

Mata de Contra-açude 
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Reserva Ecológica de 

Dois Irmãos 

Ato legal 

Parque Estadual de Dois 

Irmãos 

Reserva Ecológica Mata 

de Dois Unidos 

Estudo técnico + 

Reuniões públicas 

Reserva de Floresta 

Urbana Mata de Dois 

Unidos 

Reserva Ecológica Mata 

de Duas Lagoas 

Estudo técnico + 

Reuniões públicas 

Parque Estadual de Duas 

Lagoas 

Reserva Ecológica Mata 

de Jaguarana 

Estudo técnico + 

Reuniões públicas 

Reserva de Floresta 

Urbana Mata de 

Jaguarana 

Reserva Ecológica Mata 

de Jangadinha 

Estudo técnico + 

Reuniões públicas 

Reserva de Floresta 

Urbana Mata de 

Jangadinha 

Reserva Ecológica Mata 

de Manassu 

Estudo técnico + 

Reuniões públicas 

Reserva de Floresta 

Urbana Mata de 

Manassu 

Reserva Ecológica Mata 

de Miritiba 

Estudo técnico + 

Reuniões públicas 

Refúgio da Vida Silvestre 

Mata de Miritiba 

Reserva Ecológica Mata 

de Mussaíba 

Estudo técnico + 

Reuniões públicas 

Refúgio da Vida Silvestre 

Mata de Mussaíba 

Reserva Ecológica Mata 

de Santa Cruz 

Ato legal 

Refúgio da Vida Silvestre 

Mata de Santa Cruz 

Reserva Ecológica Mata 

de São João da Várzea 

Estudo técnico + 

Reuniões públicas 

Refúgio da Vida Silvestre  

Mata de São João da 

Várzea 
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Reserva Ecológica Mata 

de Tapacurá 

Estudo técnico + 

Reuniões públicas 

Refúgio da Vida Silvestre 

Mata de Tapacurá 

Reserva Ecológica Mata 

do Amparo 

Ato legal 

Refúgio de Vida Silvestre 

Mata do Amparo 

Reserva Ecológica Mata 

do Camucim 

Estudo técnico + 

Reuniões públicas 

Refúgio da Vida Silvestre 

Mata do Camucim 

Reserva Ecológica Mata 

do Engenho Macaxeira 

Ato legal 

Refúgio da Vida Silvestre 

Mata Engenho 

Macaxeira 

Reserva Ecológica Mata 

do Engenho Moreninho 

Estudo técnico + 

Reuniões públicas 

Refúgio da Vida Silvestre 

Mata Engenho 

Moreninho 

Reserva Ecológica Mata 

do Engenho Salgadinho 

Estudo técnico + 

Reuniões públicas 

Refúgio da Vida Silvestre 

Mata do Engenho 

Salgadinho 

Reserva Ecológica Mata 

do Engenho São João 

Ato legal 

Refúgio da Vida Silvestre 

Mata do Engenho São 

João 

Reserva Ecológica Mata 

do Engenho Tapacurá 

Estudo técnico + 

Reuniões públicas 

Refúgio da Vida Silvestre 

Mata do Engenho 

Tapacurá 

Reserva Ecológica Mata 

do Engenho Uchoa 

Estudo técnico + 

Reuniões públicas 

Refúgio da Vida Silvestre 

Mata do Engenho Uchoa 

Reserva Ecológica Mata 

do Jaguaribe 

Ato legal 

Refúgio da Vida Silvestre 

Mata do Jaguaribe 
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Reserva Ecológica Mata 

do Janga 

Estudo técnico + 

Reuniões públicas 

Reserva de Floresta 

Urbana Mata do Janga 

Reserva Ecológica Mata 

do Outeiro do Pedro 

Estudo técnico + 

Reuniões públicas 

Refúgio da Vida Silvestre 

Mata do Outeiro do 

Pedro 

Reserva Ecológica Mata 

do Passarinho 

Estudo técnico + 

Reuniões públicas 

Reserva de Floresta 

Urbana Mata do 

Passarinho 

Reserva Ecológica Mata 

do Quizanga 

Estudo técnico + 

Reuniões públicas 

Refúgio da Vida Silvestre 

Mata do Quizanga 

Reserva Ecológica Mata 

do Toró 

Estudo técnico + 

Reuniões públicas 

Refúgio da Vida Silvestre 

Mata do toró 

Reserva Ecológica Mata 

do Urucu 

Estudo técnico + 

Reuniões públicas 

Refúgio da Vida Silvestre 

Mata do Urucu 

Reserva Ecológica Mata 

do Zumbi 

Estudo técnico + 

Reuniões públicas 

Parque Estadual Mata do 

Zumbi 

Reserva Ecológica Mata 

do Lanço dos Cações 

Ato legal 

Refúgio da Vida Silvestre 

Mata do Lanço dos 

Cações 

Reserva Ecológica Mata 

Serra do Cotovelo 

Estudo técnico + 

Reuniões públicas 

Refúgio da Vida Silvestre 

Mata Serra do Cotovelo 

Reserva Ecológica Mata 

Serra do Cumaru 

Estudo técnico + 

Reuniões públicas 

Refúgio da Vida Silvestre 

Mata do Cumaru 

Reserva Ecológica Matas 

de São Bento 

Estudo técnico + 

Reuniões públicas 

Reserva de Floresta 

Urbana Mata de São 

Bento 
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Reserva Ecológica Matas 

do Curado 

Estudo técnico + 

Reuniões públicas 

Refúgio da Vida Silvestre 

Mata do Curado 

Reserva Ecológica Matas 

do Sistema Gurjaú 

Estudo técnico + 

Reuniões públicas 

Refúgio da Vida Silvestre 

Matas do Sistema Gurjaú 

Reserva Ecológica Raso 

da Catarina 

Ato legal 

Estação Ecológica Raso 

da Catarina 

Reserva Ecológica 

Culuene 

Ato legal + Justificativa 

técnica 

Reserva Biológica do 

Culuene 

Reserva Ecológica 

Parque dos Poderes 

Ato legal + Parecer 

técnico 

Parque Estadual do 

prosa 

Reserva Ecológica do 

Gama 

Grupo de trabalho + 

Estudo técnico + Ato 

legal 

Reserva Biológica do 

Gama 

Reserva Ecológica do 

Guará 

Grupo de trabalho + 

Estudo técnico + Ato 

legal 

Reserva Biológica do 

Guará 

Reserva Ecológica Mata 

Nova de Vazante 

Estudos técnicos  

Monumento Natural 

Lapa Nova de Vazante 

Reserva Ecológica de 

Massambaba 

Consulta Pública 

Parque Estadual da 

Costa do Sol 

Reserva Ecológica 

Jacarepiá 

Consulta Pública 

Parque Estadual da 

Costa do Sol 

Reserva Ecológica 

Sauim-Castanheiras 

Estudo técnico + 

Consulta pública 

(procedimento geral do 

ICMBio) 

Refúgio da Vida Silvestre 

Sauim-Castanheiras 
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Reservas Ecológica 

Juamí-Japurá 

Estudo técnico + 

Consulta pública 

(procedimento geral do 

ICMBio) 

Estação Ecológica Juami-

Japurá 

Reserva Ecológica Jutaí-

Solimões 

Ato legal 

Estação Ecológica de 

Jutaí-Solimões 

Reserva Ecológica Ilha 

dos Lobos 

Consulta Pública 

Refúgio da Vida Silvestre 

Ilha dos Lobos 

Fonte: os autores. 324 

Pode-se observar que houve uma tendência quanto ao procedimento de 325 

recategorização com relação a utilização de estudos técnicos + reuniões públicas, 326 

isso ocorre pois são os dois métodos presentes no procedimento de criação de UC, e 327 

que conforme Figueiredo (2014) ocorre de fato esse processo de recategorização 328 

análogo ao da criação, com o advento de acontecer de maneira mais rígida. 329 

Abaixo será apresentado um recorte temporal de quase quarenta anos, desde 330 

a primeira criação de uma RESEC no Brasil até a realização da última 331 

recategorização (Figura 7). 332 

Figura 7: Recorte temporal das RESEC no Brasil, considerando o período de 333 

criação, o marco de instituição do SNUC e o período de recategorizações. 334 
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 335 

Fonte: os autores. 336 

Quanto ao período de criação, é possível observar que a primeira RESEC foi 337 

criada em 1981 e que houve um pico de criação no ano de 1987, mas isso tem uma 338 

explicação, como já foi mencionando anteriormente, o estado de Pernambuco 339 

instituiu 39 RESEC em um único ato legal, o que provocou esse desvio. 340 

Quanto ao período de recategorização, nota-se um pico em menor projeção 341 

no ano de 2008, referentes a RESEC inseridas na região da Ilha de Itamaracá, zona 342 

estuarina do Canal de Santa Cruz e outro em maior projeção no ano 2011, referente 343 

a demais UC recategorizadas no estado de Pernambuco. 344 

Outro aspecto a ser considerado é que duas RESEC foram recategorizadas 345 

no ano de 1998, antes do marco de instituição do SNUC, que aconteceu no ano 2000 346 

e que está representado no gráfico pela linha vertical vermelha. Essas duas UC são 347 

também do estado de Pernambuco e foram recategorizadas pelo mesmo ato legal, 348 

com os mesmos objetivos. 349 

Ressalta-se que ainda existem 13 RESEC a serem recategorizadas. Os 350 

estados que ainda apresentam RESEC sem recategorização são: Rio de Janeiro, 351 

com três; Bahia, com três; Alagoas com duas; Paraíba, com duas; Pernambuco, com 352 

uma; Tocantins, com uma e Rondônia, com uma.  353 
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Com relação à área, essas 13 RESEC detém cerca de 169.000ha, isso 354 

representa 17% de toda área já recategorizada, uma área equivalente a 169 mil 355 

campos de futebol. 356 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 357 

É notório que, quando criadas, as RESEC tinham o objetivo de proteger 358 

ambientes de alta sensibilidade e grande potencial ecológico, tanto que essa 359 

categoria atualmente é considerada equivalente a uma UC de proteção integral. 360 

Ficou evidenciado que esse objetivo se manteve com o advento das 361 

recategorizações, visto que mais de 86% das RESEC tornaram-se uma UC de 362 

categoria proteção integral de acordo com o SNUC. 363 

Com relação a ocorrência dessas UC no território nacional, foi possível 364 

destacar sua ampla distribuição geográfica, presente nas cinco regiões e em cinco 365 

dos seis biomas, o que reflete a heterogeneidade desses ambientes protegidos por 366 

RESEC. Além disso, destaca-se também o quantitativo de área protegida, 367 

principalmente nos biomas Amazônia e Mata Atlântica, que juntos protegem de 368 

mais de 879 mil hectares. 369 

Pode-se considerar, dentre outros aspectos, que desde a criação da primeira 370 

RESEC no Brasil até os dias atuais, quando ainda existem UC dessa tipologia a 371 

serem recategorizadas, é perceptível o potencial de áreas legalmente protegidas e 372 

que não estão refletidas nos dados oficiais do país, isso ressalta a importância de 373 

pesquisar e demonstrar esse cenário, a fim de modificar essa realidade, 374 

possibilitando o enquadramento para aquelas UC que ainda necessitam e um 375 

reenquadramento para aquelas que o fizeram sem um procedimento adequado. 376 
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Para as RESEC que ainda necessitam de recategorização, treze ao todo em 377 

seis estados distintos, conforme exposto, espera-se que seja possível a realização 378 

desse processo o quanto antes, pois a importância ambiental e social dessas áreas 379 

é por vezes imensurável. E é sabido que a eficácia de uma área protegida não 380 

acontece no ato de sua criação, mas com a sua devida implementação, e isso passa 381 

pelo enquadramento adequado, seja de acordo com o sistema nacional ou com 382 

sistemas estaduais. 383 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS GERAL 

Quando uma UC é criada ela deve ter um objetivo bem definido, delineado de acordo 

com a sua vocação, ou seja, o bem natural está sendo conservado ou preservado por possuir 

atributos que lhe conferem o status de área protegida. O mesmo ocorre quando uma UC precisa 

ser recategorizada, os atores envolvidos devem ter a lucidez de identificar muito além dos 

conflitos que permeiam esse processo, é preciso compreender o bem natural que existia 

anteriormente, o que existe atualmente e o que deve existir no futuro. 

Os processos de recategorização estudados demonstram que a realização do PADDD 

nas UC no Brasil é uma realidade, embora sem uma unificação para sua ocorrência, havendo 

uma diversificação de fatores e métodos que justifica cada processo. O que não implica dizer 

que todas as recategorizações aconteceram de forma consciente e condizente com as realidades 

ambiental, social e cultural locais. 

Com relação as RESEC o estudo evidencia que, especificamente para esta categoria, 

houve um ganho considerável com a realização das recategorizações no que se refere ao status 

de proteção, visto que mais de 80% obtiveram o status de proteção integral, e no que se refere 

ao quantitativo de área, com o acréscimo de mais de 400 mil hectares de área protegida.  

Por mais que no capítulo I tenha sido levantado e exposto que existem problemáticas 

acerca dos procedimentos de recategorização, principalmente por ser um procedimento 

realizado de forma não padronizada pela federação, estados e municípios, os dados expostos no 

capítulo II esboçam uma realidade positiva referente ao processo de recategorização de UC de 

tipologia RESEC no Brasil. 

Com base nos dados levantados na pesquisa, no capítulo III, onde consta o produto 

derivado do estudo, sugere-se o procedimento para a recategorização da RESEC do Saco da 

Pedra e da RESEC Manguezais da Lagoa do Roteiro, as duas UC no estado de Alagoas que 

necessitam ser recategorizadas. Trata-se de uma proposta técnica contendo o histórico e 

caracterização das UC e protocolo contendo o passo-a-passo ideal para realização da 

recategorização. Além de um compilado de informações obtidas na pesquisa que serão 

encaminhadas aos gerenciadores da plataforma PADDD-TRACKER Brasil, com a finalidade 

de alimentar a plataforma com dados não constantes no cadastro nacional. 

Por fim, destaca-se também as limitações presentes no trabalho e que podem servir de 

base e incentivo para pesquisas futuras: 

● No capítulo que trata da Revisão Sistemática de Literatura não foram considerados, no 

âmbito da RSL, literatura complementar, chamada no trabalho de literatura “cinza”, 
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representado por documentos governamentais, relatórios, material jornalístico, boletins 

da área e afins, foram utilizados apenas trabalhos acadêmicos, como artigos, trabalhos 

de conclusão de curso, teses e dissertações; 

● Ainda tratando da RSL, foram selecionadas apenas quatro bases de busca para alcançar 

as respostas para as duas questões norteadoras propostas, outro fator que pode ser 

explorado, além de aumentar as bases de busca, é com relação aos procedimentos “pós 

recategorização”, acrescentando uma questão norteadora referente a quais mudanças 

ocorreram após o procedimento de recategorização; 

● No capítulo que trata do panorama das RESEC, nem todos os estados responderam à 

solicitação encaminhada, o que pode ter deixado uma lacuna no que diz respeito ao 

quantitativo de RESEC estaduais existentes e aquele levantado pela pesquisa;  

● Como a pesquisa limitou-se às esferas estadual e federal, uma possibilidade para 

trabalhos futuros é a complementação do levantamento com as unidades da esfera 

municipal. 
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APÊNDICE I 

Protocolo da Revisão Sistemática de Literatura 

TÍTULO 

Recategorização de Unidades de Conservação no Brasil: Uma Revisão Sistemática de 

Literatura. 

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE 

Embora os estudos acerca da temática das UC sejam frequentes, por ser um tema amplo e 

relevante no âmbito das ciências naturais, àqueles voltados para os procedimentos de 

recategorização ainda são escassos, visto que na literatura a ênfase é dada para pesquisas que 

exploram aspectos florísticos e faunísticos. 

Diante disso, será possível identificar, mediante a realização dessa Revisão Sistemática de 

Literatura (RSL), estudos que tratam das UC no contexto de suas respectivas recategorizações, o 

que possibilitará o reconhecimento do estado da arte acerca da temática, bem como identificar e 

debruçar-se sobre as lacunas ainda existentes. 

EQUIPE 

Kadja Monaysa Mendonça de Paula – Mestranda 

Renato de Mei Romero – Orientador 

OBJETIVO 

A presente RSL tem como objetivo identificar os métodos aplicados nas recategorizações de 

UC no Brasil após a instituição do Sistema Nacional de Unidades de Conservação e os fatores 

que levaram a ocorrência desse fenômeno. 

 

QUESTÃO DE PESQUISA 

Q1: Quais os métodos aplicados no processo de recategorização de Unidades de Conservação 

no Brasil após a instituição do Sistema Nacional de Unidades de Conservação? 

- Aplicando a técnica PICO, temos que unidades de conservação no Brasil é a população, a 

instituição do Sistema Nacional de Unidades de Conservação é a intervenção, e métodos 

aplicados no processo de recategorização é o desfecho. 

Q2: Quais os fatores que levaram ao processo de recategorização das Unidades de Conservação 

no Brasil após a instituição do Sistema Nacional de Unidades de Conservação? 
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- Aplicando a técnica PICO, temos que unidades de conservação no Brasil é a população, a 

instituição do Sistema Nacional de Unidade de Conservação é a intervenção, e os fatores do 

processo de recategorização é o desfecho. 

BASE DE DADOS 

● Google Scholar;                                    
● Scientific Eletronic Library Online; 

● PubMed; 

● ResearchGate; 

● Repositório UFSC. 

STRINGS DE BUSCA 

As strings foram organizadas nos idiomas português e inglês, sendo: 

Questão Base String 

Q1 

Google Scholar  

e 

Repositório UFSC 

(“unidade de conservação” OR “área 

protegida”) AND (método OR metodologia) 

AND “recategorização” 

e 

(“conservation unit” OR “protected area”) 

AND (method OR methodology) AND 

“recategorization” 

Q2 

Google Scholar 

e 

Repositório UFSC 

(“unidade de conservação” OR “área 

protegida”) AND (fator OR causa) AND 

“recategorização” 

e 

(“conservation unit” OR “protected area”) 

AND (factor OR cause) AND 

“recategorization” 

Q1 e Q2 ResearchGate 

((“unidade de conservação” OR “área 

protegida”) AND “recategorização” 

e 

((“conservation unit” OR “protected área”) 

AND “recategorization” 

Q1 e Q2 PubMed 

((rebaixamento) AND (redução) OR 

(PADDD)) AND (“protected area” OR “in situ 

conservation”) 

e 

((downgrade) AND (downsizing) OR 

(PADDD)) AND ("protected area" OR "in situ 

conservation") 

 

As strings foram calibradas de acordo com as bases de busca, uma vez que para cada 

base foi necessário termos e conectores diversificados. 
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Mesmo existindo strings em inglês, a pesquisa está relacionada ao Brasil, portanto, os 

artigos selecionados serão pertinentes a trabalhos brasileiros publicados em inglês. 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO (inclusão e exclusão) 

ID Critérios de Inclusão (CI) ID Critérios de Exclusão (CE) 

CI 1 Consta os procedimentos de 

recategorização de UC 
CE 1 Aborde aspectos faunísticos e 

florísticos 

CI 2 
Apresenta os métodos utilizados 

no procedimento de 

recategorização 

CE 2 Referente a outros países 

CI 3 Aborda o SNUC CE 3 Baseadas em planos de gestão 

CI 4 Publicado entre 2000 e 2020 CE 4 Formato diferente de artigo 

Com relação aos critérios de inclusão, esses serão escolhidos diante da necessidade de 

obter trabalhos com a abordagem específica da recategorização de UC. Além disso, foi 

determinado o período de 20 anos por ser o tempo de implementação da lei do SNUC. 

Com relação aos critérios de exclusão, serão escolhidos para minimizar os ruídos nos 

retornos das buscas, uma vez que não é interessante trabalhos com abordagens distintas do 

objetivo da RSL, mesmo se tratando de trabalhos com a temática de UC. 

Além disso, foram excluídos trabalhos publicados em formato diferente de artigos 

(jornais, revistas, conferências e congressos), a presente busca referiu-se apenas a visão 

científica dos processos de recategorização. 

SELEÇÃO DOS ESTUDOS 

Obedecendo os critérios de inclusão e exclusão, serão selecionados os estudos de acordo 

com as seguintes etapas: I- análise do título; II- análise do resumo e palavras-chave; III- leitura 

diagonal; e por último IV- leitura na íntegra. 

Seguirá inicialmente o processo descrito a seguir: 

 Realização de busca manual, para definição das melhores fontes para a busca 

automática; 

- Os resultados serão cadastrados em planilha excel contendo as seguintes informações: 

ID Base Tipo de 

Documento 

Título Autor 

     

 Realização da busca automática, com a aplicação das strings em cada base de busca, 

para cada pergunta; 

- Nesse momento serão aplicadas as quatro etapas de seleção descritas acima. 
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- Os resultados serão cadastrados em planilha excel, continuação do item anterior, 

contendo as seguintes informações adicionais: 

Ano Questão 1 Questão 2 Incluído / 

Excluído 

Critério 

     

 Após a seleção de todas os trabalhos, os mesmo serão cadastrados em uma planilha 

final, contendo os dados consolidados e dispostos para consulta, conforme quadro 

abaixo: 

Base Data da 

Busca 

Tipo de 

Documento 

Autor Ano Título Q1 Q2 

        

EXTRAÇÃO DOS DADOS 

Nesta etapa será extraído de cada estudo selecionado as informações referentes ao 

processo adotado para a recategorização, ou seja, informações relevantes para responder as 

questões de pesquisa da presente RSL, e demais informações secundárias que possam auxiliar 

no desenvolvimento da dissertação. 

SINTESE DOS RESULTADOS 

Nesta etapa será feita a sintetização dos resultados e apresentados os métodos utilizados, 

as similitudes e diferenças encontradas em cada processo presente em cada estudo analisado. E 

ainda, as respostas serão analisadas e interligadas em resultados semelhantes, para uma melhor 

apresentação e discussão dos dados. Os dados quantitativos serão apresentados em gráficos e/ou 

tabelas e os dados qualitativos em quadros. 

Figura 1: Esquema síntese do procedimento de RSL. Fonte: Elaborado pela autora. 
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Quadro 1: Escopo da Busca referente a questão de pesquisa número um.  

QUESTÃO DE PESQUISA 

Quais os métodos aplicados no processo de recategorização de Unidades de Conservação 

no Brasil após a instituição do Sistema Nacional de Unidades de Conservação? 

ESTRATÉGIA DE BUSCA 

BASES CIENTÍFICAS EQUIPE EXECUTORA 

● Google Scholar 

● ResearchGate 

● PubMed 

● Repositório UFSC 

● Estudante de pós-graduação 

● Professor orientador 

STRINGS PORTUGUÊS STRINGS INGLÊS 

(“unidade de conservação” OR “área 

protegida”) AND (método OR metodologia) 

AND “recategorização” 

 

((“unidade de conservação” OR “área 

protegida”) AND “recategorização” 

 

((rebaixamento) AND (redução) OR 

(PADDD)) AND (“protected area” OR “in 

situ conservation”) 

(“conservation unit” OR “protected area”) 

AND (method OR methodology) AND 

“recategorization” 

 

 ((“conservation unit” OR “protected área”) 

AND “recategorization” 

 

((downgrade) AND (downsizing) OR 

(PADDD)) AND ("protected area" OR "in 

situ conservation") 
CRITÉRIOS DE INCLUSÃO CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 Consta os procedimentos de 

recategorização de UC 

 Apresenta os métodos e instrumentos 

utilizados em procedimentos de 

recategorização 

 Aborda o SNUC 

 Publicado entre 2000 e 2020 

 Aborde aspectos florísticos 

 Referente a outros países 

 Baseados em planos de gestão 

 Formato diferente de artigo 

 

MÉTODO DE EXECUÇÃO DA BUSCA 

1- Pesquisa nas bases de dados: através da string de busca. 

2- Seleção dos estudos: I- análise do título; II- análise do resumo e palavras-chave; III- 

leitura diagonal; e por último IV- leitura na íntegra. 

Busca Manual => Busca Automática => Aplicação das 4 etapas de seleção => 

Cadastro das informações dos trabalhos selecionados em planilha 
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Quadro 2: Escopo da Busca referente a questão de pesquisa número dois.  

QUESTÃO DE PESQUISA 

Quais os fatores que levaram ao processo de recategorização das Unidades de Conservação 

no Brasil após a instituição do Sistema Nacional de Unidades de Conservação? 

ESTRATÉGIA DE BUSCA 

BASES CIENTÍFICAS EQUIPE EXECUTORA 

● Google Scholar 

● ResearchGate 

● PubMed 

● Repositório UFSC 

● Estudante de pós-graduação 

● Professor orientador 

STRINGS PORTUGUÊS STRINGS INGLÊS 

(“unidade de conservação” OR “área 

protegida”) AND (fator OR causa) AND 

“recategorização” 

 

((“unidade de conservação” OR “área 

protegida”) AND “recategorização” 

 

((rebaixamento) AND (redução) OR 

(PADDD)) AND (“protected area” OR “in 

situ conservation”) 

(“conservation unit” OR “protected area”) 

AND (factor OR cause) AND 

“recategorization” 

 

((“conservation unit” OR “protected área”) 

AND “recategorization” 

 

((downgrade) AND (downsizing) OR 

(PADDD)) AND ("protected area" OR "in 

situ conservation") 
CRITÉRIOS DE INCLUSÃO CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 Consta os procedimentos de 

recategorização de UC 

 Apresenta os métodos e instrumentos 

utilizados em procedimentos de 

recategorização 

 Aborda o SNUC 

 Publicado entre 2000 e 2020 

 Aborde aspectos florísticos 

 Referente a outros países 

 Baseados em planos de gestão 

 Formato diferente de artigo 

 

MÉTODO DE EXECUÇÃO DA BUSCA 

1- Pesquisa nas bases de dados: através da string de busca. 

2- Seleção dos estudos: I- análise do título; II- análise do resumo e palavras-chave; III- 

leitura diagonal; e por último IV- leitura na íntegra. 

Busca Manual => Busca Automática => Aplicação das 4 etapas de seleção => 

Cadastro das informações dos trabalhos selecionados em planilha 
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APÊNDICE II 

Planilha final com dados consolidados da RSL 

Base 
Data da 

Busca 

Tipo de 

documento 
Autor Ano Título Q1 Q2 

Google Scholar 03/01/2021 Artigo 
Cláudio LS Griffo e Ary G 

Silva 
2013 

As Unidades de 

Conservação do 

município de Vitória no 

novo contexto do 

Sistema Nacional de 

Unidades de 

Conservação 

Estudo técnico 

(Plano de Manejo) 

Não enquadramento 

ao SNUC 

Google Scholar 03/01/2021 TCC Juliano Roberto Cunha 2008 

Problemas e expectativas 

do morador do parque 

municipal da Lagoa do 

Peri: subsídios a uma 

ação de 

educação ambiental 

como suporte à gestão 

participativa 

Discussão com 

população local 

Não enquadramento 

ao SNUC; Presença 

de população 

tradicionais e não 

tradicionais; 

Especulação 

imobiliária 
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Google Scholar 03/01/2021 Tese 
Helena Catão Henriques 

Ferreira 
2010 

A dinâmica da 

participação na 

construção de territórios 

sociais e do 

patrimônio ambiental da 

Ilha Grande-RJ 

Discussão com 

população local; 

Grupo de Trabalho; 

Entrevistas com 

moradores locais; 

Relatório 

documentado do 

GT; Oficina 

participativa; 

Proposta de 

recategorização com 

definição de 

categoria; Envio ao 

poder legislativo. 

Crescimento do 

turismo e ocupação 

por não nativos. 

Google Scholar 03/01/2021 Dissertação Mara Gazzoli Duarte 2012 

Conflitos fundiários e 

meio ambiente: estudo de 

caso do Mosaico de 

Unidades de 

Conservação do 

Jacupiranga Vale do 

Ribeira - SP 

Criação de GT; 

Estudos 

técnicosLevantamen

tos; Diálogos; 

Redação de projeto 

de lei; Reuniões; 

Negociações; 

Correções. 

Abandono de 

gestão; Conflito 

fundiário. 

Google Scholar 03/01/2021 Tese 
Mauricio de Alcântara 

Marinho 
2013 

Territorialidade e 

governança em Áreas 

Protegidas: o caso da 

comunidade do Morujá, 

no Parque Estadual da 

Ilha do Cardoso 

(Cananeia, SP) 

 
Garantia de 

permanência de 

moradores na UC 
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Google Scholar 03/01/2021 Dissertação Helmar Spamer 2017 

Monumento Natural dos 

Pontões Capixabas: 

identidade Pomerana na 

luta por direitos e 

território 

GT; Reuniões; 

Projeto de lei. 

Presença humana e 

atividades de 

produção em área de 

UC de proteção 

integral de 

categoriza Parque. 

Ameaça da 

territorialidade e a 

continuidade do 

modo tradicional de 

viver. Geração de 

conflito 

Google Scholar 14/02/2021 Artigo 
Raquel Faria Scalco e 

Bernardo Machado Gontijo 
2019 

A relação das 

comunidades 

quilombolas com a 

natureza: uma análise 

dos casos de territórios 

quilombolas sobrepostos 

a unidades de 

conservação de proteção 

integral em Minas Gerais 

 
Conflito entre UC e 

comunidades 

tradicionais. 

Google Scholar 03/01/2021 Artigo 
Walison Boy dos Santos e 

Daiana Marques 
2019 

Conflito socioambiental 

na APA Macaé de cima: 

o problema de medidas 

preservacionistas 

guiando as ações de uma 

UC de uso sustentável 

 

Movimentos 

populares que não 

podiam mais 

usufruir da terra por 

conta das restrições 

da UC. 
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Google Scholar 03/01/2021 Artigo 

Sérgio Borges; Francisco 

Souza; Marcelo Moreira; Yara 

Camargo 

2019 

Alterar limites e 

categorias de áreas 

protegidas é 

necessariamente ruim? 

Um estudo de caso em 

duas 

unidades de conservação 

estaduais da Amazônia 

brasileira 

Criação de GT; 

Proposta técnica; 

Reuniões; Consulta 

pública; Processos 

jurídicos; Decreto de 

revisão dos limites. 

Sobreposição entre 

limites geográficos 

de outas UC. 

Google Scholar 03/01/2021 Artigo Tiago da Silva Jacaúna 2018 

Difusão horizontal e 

vertical da política 

ambiental na 

Amazônia 

Discussão com 

população local; 

Formulário de perfil 

da população local; 

Consulta pública; 

Proposta de criação 

(recategorização). 

Incompatibilidade 

com a realidade da 

ocupação tradicional 

na região de 

abrangência. 

Google Scholar 03/01/2021 Artigo 
Raquel Faria Scalco e 

Bernardo Machado Gontijo 
2017 

Possibilidades de 

desafetação e 

recategorização em 

unidades de conservação 

de proteção integral: as 

UC da porção central 

do mosaico do espinhaço 

(Minas Gerais/Brasil) 

Proposta de 

recategorização 

Presença de 

comunidades 

tradicionais em UC 

de proteção integral; 

Atividades 

econômicas 

desenvolvidas pela 

comunidade inserida 

nas UC. 

Google Scholar 03/01/2021 Artigo 

Darcy José dos Santos; Mauro 

Gomes; Simone Nunes 

Fonseca; Fabiane 

Nepomuceno Costa; Marcos 

Antônio Elmiro Timbó 

2016 

Inventário preliminar do 

Patrimônio 

Espeleológico do Parque 

Nacional 

das Sempre Vivas 

 
Limitação do uso da 

terra pelos 

moradores 
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Google Scholar 03/01/2021 Artigo 
Regiane Mara Sbroglia e 

Ângela da Veiga Beltrame 
2012 

O zoneamento, conflitos 

e recategorização do 

Parque Municipal da 

Lagoa do Peri, 

Florianópolis/SC 

Levantamento 

socioeconômico e 

fundiário 

Ocupações 

irregulares em 

restinga 

Google Scholar 03/01/2021 Artigo 

Maila Paisano Guilhon e SÁ, 

Zysman NEIMAN, Ana 

Cristina Vigliar Bondioli 

2017 

O Santuário Ecológico 

de Ilhabela como área 

marinha protegida a ser 

incorporada ao SNUC: 

panorama atual e 

próximos passos 

Abaixo assinado; 

Apresentação de 

dados técnicos; 

Formação de grupo 

de trabalho; 

Discussão com os 

envolvidos; 

Realização de 

palestras e oficinas. 

Não validade da 

categoria atual 

perante o SNUC 

Google Scholar 03/01/2021 Artigo Dayse de Souza Leite 2017 

A ação do estado por 

meio das políticas de 

conservação da 

biodiversidade e de 

desenvolvimento rural e 

seus impactos na relação 

entre sociedade e 

natureza na região do 

Parque Nacional das 

sempre-vivas/MG 

 

Conflito 

socioambiental entre 

conservação e 

desenvolvimento; 

Sobreposição com 

territórios 

tradicionais. 
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Google Scholar 03/01/2021 Dissertação Carla Vladiane Alves Leite 2014 

A sobreposição de 

direitos da comunidade 

quilombola do tambor e 

a unidade de conservação 

parque nacional do Jaú: 

uma análise crítica 

 Desterritorialização 

social 

Google Scholar 03/01/2021 Artigo 
Luana de Almeida Rangel e 

Antonio Jose Teixeira Guerra 
2013 

O impacto na dinâmica 

do solo através da 

utilização da trilha ponta 

negra-praia de galhetas 

na reserva ecológica da 

Juatinga em Paraty 

 

Problemas 

fundiários; Aumento 

da atividade 

turística; 

Manutenção da 

atividade pesqueira. 

Google Scholar 03/01/2021 Dissertação 
Aremita Aparecida Vieira dos 

Reis 
2018 

Sentidos e significados 

(significações) atribuídos 

pelos povos à saúde e o 

processo de implantação 

do parque nacional das 

sempre-vivas: 

“sofrimento é ocê não ter 

liberdade” 

GT; Estudos 

temáticos; Reuniões; 

Audiência pública 

Presença de 

comunidades 

tradicionais 

Google Scholar 03/01/2021 Dissertação Barbara de Moura Banzato 2014 

Análise da efetividade 

das Unidades de 

Conservação Marinhas 

de proteção integral do 

estado de São Paulo 

Proposta de 

recategorização 
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Google Scholar 03/01/2021 Artigo 

Rodrigo Ribeiro de Castro; 

Roberto Sanches Rezende; 

Mauro William Barbosa de 

Almeida 

2015 

Caminhos fechados: 

coerção aos meios de 

vida como forma de 

expulsão dos 

caiçaras da Juréia 

Proposta de 

recategorização; 

Audiência Pública 

Conflito entre UC e 

comunidades 

tradicionais. 

Google Scholar 03/01/2021 Dissertação Cláudia Silva Barbosa 2013 

Recategorização de 

unidades de conservação: 

o discurso de uma nova 

territorialidade e 

participação social no 

contexto do parque 

nacional 

dos Pontões Capixabas - 

ES 

GT; Reuniões; 

Relatório; Proposta 

de recategorização; 

Projeto de lei. 

Exclusão dos 

habitantes do seu 

interior, 

desterritorialização 

Google Scholar 03/01/2021 Artigo 

Ocimar José Baptista Bim; 

Julia Camara de Assis; 

Marcos Buhrer Campolim; 

Sueli Angelo Furlan 

2017 

De parque a mosaico: 

ecologia de 

paisagem no processo de 

recategorização do 

Parque 

Estadual Jacupiranga 

(SP) 

Lei 

Dificuldade de 

gestão de uma área 

extensa; Presença de 

comunidades 

tradicionais. 

Google Scholar 03/01/2021 Dissertação Aroldo Correa da Fonseca 2015 

Unidades de conservação 

e comunidades 

remanescentes de 

quilombo no alto 

trombetas: a busca de 

soluções para conflitos 

territoriais 

GT; Nota técnica; 

Oficinas; Reuniões; 

Termo de 

compromisso 

Conflitos entre 

comunidades 

quilombolas e Uc 
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Google Scholar 03/01/2021 Dissertação Beatriz Decarli Oliveira 2018 

Indicadores ambientais 

como instrumento de 

avaliação de reservas de 

desenvolvimento 

sustentável: Estudo de 

caso do Mosaico de 

Unidades de 

Conservação Juréia 

Itatins (2002 - 2016) 

Estudo técnico; 

Projeto de lei 

Conflitos pela 

presença de 

populações 

tradicionais e 

caiçaras e ocupações 

humanas 

Google Scholar 03/01/2021 Dissertação Elizabethe Ferreira da Cunha 2012 

Conflitos fundiários no 

Parque Estadual do rio 

negro setor sul 

Proposta de 

redelimitação e 

recategorização; Lei 

Presença de 

comunidades 

Google Scholar 03/01/2021 Dissertação Rovane Domingues 2010 

Projeto de 

recategorização da área 

de proteção ambiental de 

Maricá - RJ 

Projeto de 

rectaegorização; 

Estudo jurídico-

ambiental 

 

Google Scholar 03/01/2021 Tese Gabriela Narezi 2012 

A agroecologia como 

estratégia de gestão de 

Unidades de 

Conservação de uso 

sustentável no Vale do 

Ribeira - SP, Brasil 

Proposta de 

recategorização; 

Projeto de lei; 

Termo de 

compromisso 

Inviabilidade de 

atingir os objetivos 

de uma Estação 

Ecológica com 

ocupações humanas 
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Google Scholar 03/01/2021 Dissertação Patrícia Maria da Silva Caldas 2015 

Gestão participativa nas 

unidades de conservação: 

o 

caso do Refúgio de Vida 

Silvestre Mata do 

Engenho 

Uchoa, Pernambuco, 

Brasil 

Estudo; Lei 
Inadequação ao 

SNUC 

Google Scholar 03/01/2021 TCC Gabriel Horovitz 2016 

A pesca artesanal em 

Paraty: conflitos e 

desafios 

para a gestão ambiental 

 

Inadequação ao 

SNUC, presença de 

comunidades 

tradicionais 

Google Scholar 03/01/2021 Artigo 

Ivan Bursztyn; Robson 

Pereira de Lima; Teresa 

Catramby; Eloise Botelho; 

Elisa Spampinato 

2008 

De quem se protege o 

paraíso? Um estudo de 

caso sobre o 

desenvolvimento do 

turismo e conflitos na 

comunidade da Praia do 

Sono – Paraty (RJ) 

 

Ocupação por 

comunidades 

caiçaras; Não 

enquadramento no 

SNUC 

Google Scholar 03/01/2021 Dissertação 
Léo Eduardo de Campos 

Ferreira 
2011 

Que os parques possam 

ser a nossa casa - a luta 

pela recategorização da 

Estação Ecológica da 

Juréia - Itatins 

Reuniões; Oficinas; 

Apresentação de 

proposta de 

recategorização; 

Audiência pública 

Ocupações humanas 

tradicionais e não 

tradicionais 
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Google Scholar 03/01/2021 Artigo 

Carlos Alberto Molinaro e 

Augusto Antônio Fontanive 

Leal 

2018 

O caso da floresta 

nacional do Jamanxim: 

uma análise jurídica da 

medida provisória 

756/2016 e do projeto de 

lei de conversão nº 

4/2017 

Medida provisória; 

Projeto de lei. 

Conflitos fundiários; 

Atividades 

econômicas 

informais 

Google Scholar 03/01/2021 Artigo 
Helena Catão Henriques 

Ferreira 
2014 

Turismo comunitário, 

tradicionalidade e reserva 

de desenvolvimento 

sustentável na defesa do 

território nativo: 

aventureiro-Ilha 

Grande/RJ 

Reuniões; Termo de 

compromisso; GT; 

Estudos; Projeto de 

lei 

Ocupações humanas 

tradicionais e não 

tradicionais; 

Turismo 

comunitário 

Google Scholar 03/01/2021 Artigo 

Marcos Vinicius Martins 

Pereira, Lara Angelo Oliveira, 

Carolina Souza Sulis, Tadzia 

Maya, Raiza Mota 

2011 

Populações caiçaras da 

reserva ecológica da 

Juatinga e o atual 

processo de 

recategorização: 

autonomia e gestão do 

território 

 Não enquadramento 

ao SNUC 

Google Scholar 03/01/2021 Tese Mariana Aquilante Policarpo 2019 

As inovações procuram a 

saída: perspectivas para a 

promoção da cogestão 

adaptativa para o 

desenvolvimento 

territorial sustentável na 

zona costeira de Santa 

Catarina 

Projeto de lei 
Ocupações 

humanas; Turismo 
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Google Scholar 03/01/2021 Artigo 

Laura Sinay, Maria Cristina 

Fogliatti de Sinay, 

Rodney William (Bill) Carter 

e Fábio Vinícius de Araújo 

Passos 

2019 

Povos tradicionais, áreas 

protegidas e turismo: um 

estudo 

de caso brasileiro de 15 

anos de mudança cultural 

 

Ocupação por 

comunidades 

tradicionais e não 

tradicionais; 

Turismo 

Google Scholar 03/01/2021 Relatório 

Anete Jeane Marques 

Ferreira;  

Lany Mayre Iglesias Reis; 

Nilson José Araújo Brandão; 

Sérgio Augusto Meleiro da 

Silva 

2013 

Relatório Conclusivo de 

Auditoria Operacional e 

Ambiental em Unidades 

de Conservação 

Estaduais do Amazonas 

 

Ocupações humanas 

tradicionais e não 

tradicionais; 

Conflito de 

interesses 

Google Scholar 03/01/2021 Artigo 

Gláucia Cortez Ramos de 

Paula; Alexsander Zamorano 

Antunes; 

Francisco Eduardo Silva Pinto 

Vilela; Frederico Alexandre 

Roccia Dal Pozzo Arzolla; 

Marilda Rapp de Eston 

2010 

Ocorrência e 

conservação da anta 

(linnaeus, 1758) 

na reserva florestal do 

morro grande, SP, Brasil 

 Não enquadramento 

ao SNUC 

Google Scholar 03/01/2021 Artigo 
Danúbia Schaimann e Paola 

Beatriz May Rebollar 
2017 

Turismo rural como 

estratégia de 

desenvolvimento 

sustentável na 

comunidade do Sertão do 

Peri, Florianópolis - 

Santa Catarina 

Projeto de lei 

Ocupação humana; 

Não enquadramento 

ao SNUC 



 

97 
 

Google Scholar 03/01/2021 TCC Yan Ewald Zechner 2020 

Estudo da 

recategorização de 

unidades de conservação 

municipais na ilha de 

Santa Catarina 

Questões técnicas; 

Consulta pública; 

Lei 

Não enquadramento 

ao SNUC 

Google Scholar 03/01/2021 TCC Jaqueline Maria Prudencio 2012 

Etnoconservação de 

recursos hídricos na zona 

costeira catarinense: 

Mapeamento 

participativo de 

transformações da 

paisagem na Bacia do 

Rio da Madre, 

municípios de Palhoça e 

Paulo Lopes, no período 

de 1950 a 2010 

GT; Oficinas; 

Projeto de lei 

Especulação 

fundiária e 

imobiliária; 

Google Scholar 03/01/2021 TCC Roberto Marcon De Bona 2014 

O projeto de lei n. 

4.198/12 e o princípio da 

proibição do 

retrocesso ambiental: 

Uma análise crítica 

acerca do projeto de 

recategorização da 

Reserva Biológica 

Marinha do Arvoredo 

Projeto de lei 
Desenvolvimento 

econômico; Turismo 
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Google Scholar 03/01/2021 Artigo Victor de Moraes Lopes 2019 

Estudo de caso: área de 

proteção ambiental da 

água escondida e a sua 

recategorização em 

parque natural municipal 

Estudo técnico; 

Audiência pública; 

Projeto de lei 

Pressão urbana 

Google Scholar 11/01/2021 Artigo 
Patricia Mendonça Castro 

Maia 
2011 

Ladeira Sacopã, 250: um 

parque, 

um quilombo, um 

conflito 

socioambiental na lagoa 

 

População 

tradicional; Uso e 

acesso os territórios; 

Sobreposição de 

áreas 

Google Scholar 11/01/2021 Dissertação Juliana Costa Shiraishi 2011 

Conflitos ambientais em 

unidades de conservação: 

percepções sobre a 

Reserva Biológica de 

Contagem, DF 

 Crescimento urbano 

Google Scholar 11/01/2021 Dissertação Juliana Fernandes Chacpe 2014 

Territórios quilombolas e 

unidades de conservação 

de proteção 

integral: desafios da 

conciliação na 

Administração Federal 

 

Sobreposição 

fundiária; Ocupação 

humana; Atividade 

minerária; 

Sobreposição de 

áreas 

Google Scholar 11/01/2021 Tese Homero Moro Martins 2017 

Nós temos nosso direito 

que é o certo: 

significados das lutas por 

reconhecimento entre 

comunidades do Vale do 

Ribeira, São Paulo 

 
Presença de 

comunidades 

tradicionais 
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Google Scholar 11/01/2021 Dissertação Karla Rosane Aguiar Oliveira 2018 

Fronteira agrícola e 

natureza: visões e 

conflitos no parque 

nacional das nascentes 

do rio Parnaíba 

 
Presença de 

comunidades 

tradicionais 

Google Scholar 11/01/2021 Artigo 
Leandro Ricarte Castro de 

Souza e Bruno Milanez 
2019 

Comunidades e unidades 

de conservação: conflitos 

socioambientais de 

segunda ordem no 

entorno do Parque 

Nacional do Caparaó 

 

Restrição a caça e 

retirada de madeira; 

alteração de 

toponímias; 

Restrição de acesso 

Google Scholar 11/01/2021 Dissertação André Luis Ferreira da Silva 2012 

Onde os direitos 

ambientais sobrepõem 

direitos humanos na mata 

atlântica brasileira: 

Estudo a respeito da 

diversidade cultural em 

comunidades tradicionais 

sobrepostas por unidades 

de conservação no Vale 

do Ribeira, SP 

 
Sobreposição de 

áreas; Comunidades 

tradicionais 

Google Scholar 11/01/2021 Periódico 

Orleno Marques da Silva 

Junior 

Marco Aurélio dos Santos 

2015 

Redefinição de limites de 

áreas protegidas 

para produção de energia 

na Amazônia 

 Produção de energia 



 

100 
 

Google Scholar 11/01/2021 Dissertação Jucélia Lima Parédio 2012 

Ordenamento territorial: 

uma análise das políticas 

territoriais 

estaduais no estado do 

Amazonas 

 
Produção e 

transmissão de 

energia 

Google Scholar 11/01/2021 Relatório 

Denise Humphreys 

Bebbington, Ricardo Verdum, 

Cesar Gamboa e Anthony J. 

Bebbington 

2019 

Avaliação e Escopo das 

Indústrias Extrativas e da 

Infraestrutura em 

Relação ao 

Desmatamento: 

Amazônia 

 Extração mineral; 

Produção de energia 

Google Scholar 11/01/2021 Dissertação Evandro Régis Eckel 2019 

Conservação da 

biodiversidade e dos 

serviços ecossistêmicos: 

a regularização fundiária 

como principal desafio à 

implementação do 

sistema de áreas 

protegidas 

 Regularização 

fundiária 

Google Scholar 11/01/2021 Relatório Benjamim Bordallo da Luz 2013 

Projetos de usinas 

hidrelétricas na bacia do 

rio branco e suas 

implicações para as 

unidades de conservação 

federais em Roraima e 

Amazonas 

 Produção de energia 
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Google Scholar 11/01/2021 Dissertação Joab Almeida Silva 2012 

Turismo e organização 

do espaço no polo Costa 

dos Coqueirais 

 Conflito legal 

Google Scholar 04/01/2021 Dissertação Rebecca Borges e Silva 2019 

Assessing the spatial 

management of 

mangroves and small-

scale fisheries in 

protected areas on the 

Brazilian Amazon coast 

 

Cenário politico e 

econômico que 

favorece o uso de 

recursos e o 

desenvolvimento 

Google Scholar 04/01/2021 Artigo 
Justin Edward Laue, Eugenio 

Arima 
2016 

What Drives Downsizing 

of Protected Areas?: A 

Case Study of 

Amazon National Park 

 Pressões 

econômicas 

Google Scholar 04/01/2021 Tese Justin Edward Laue, BA 2014 

The Extent of Reductions 

to Protected Areas in the 

Brazilian Amazon: Case 

Study of Amazon 

National Park 

 

Assentamento 

espontâneo; 

Monopólios de 

energia operados 

pelo estado. 

Google Scholar 04/01/2021 Artigo 

Ana Alice B. de Marques, 

Mauricio Schneider and 

Carlos A. Peres 

2016 

Human population and 

socioeconomic 

modulators of 

conservation 

performance 

in 788 Amazonian and 

Atlantic Forest 

reserves 

 

Conflitos de 

interesse 

econômico; 

Intensificação do 

uso da terra 
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Google Scholar 11/01/2021 Artigo 
Nathalia Fernandes Lima e 

Solange Teles da Silva 
2020 

Coastal state parks and 

resident caiçara 

communities: 

considerations on the 

alternatives proposed by 

the 

management plan 

 Comunidades 

Caiçaras 

Repositório 

UFSC 
04/01/2021 Dissertação Jhulielli da Rocha 2017 

Modos de vida, sistemas 

alimentares e 

transformações: os 

caiçaras de barbados, 

Paraná, Brasil 

Documentação de 

solicitação de 

recategorização 

Restrições de uso 

pela população local 

PubMed 06/01/2021 Artigo 
E. Bernard, L. A. O. Penna,   

E. Araújo 
2014 

Downgrading, 

Downsizing, 

Degazettement, 

and Reclassification of 

Protected Areas in Brazil 

Decretos federais e 

estaduais 

Não enquadramento 

ao SNUC; 

Agronegócio;Assent

amento rural; 

Turismo; 

Sobreposição de 

áreas; Conversão 

imobiliária;  

Geração e 

transmissão de 

eletricidade; 

interferência 

política; 

Conservação 

PubMed 04/01/2021 Artigo 

Anteneh T. Tesfawa, 

Alexander Pfaff, Rachel E. 

Golden Kronera, Siyu Qin, 

Rodrigo Medeiros, 

and Michael B. Mascia 

2017 

Land-use and land-cover 

change shape the 

sustainability and 

impacts of protected 

areas 

 

Desenvolvimento 

hidroelétrico; 

Assentamentos 

rurais 
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ResearchGate 03/01/2021 Artigo 

Tamara Zamadei, Jaqueline 

de Paula Heimann, Paulo de 

Tarso de Lara Pires 

2019 

Recategorização de 

unidades de conservação: 

estudo de caso Reserva 

Biológica Nascentes da 

Serra do Cachimbo – PA, 

Brasil 

Estudo; Projeto de 

lei 

Comunidades 

tradicionais e não 

tradicionais; 

Agropecuária; 

Estradas; Geração 

de energia elétrica 

ResearchGate 06/01/2021 Artigo 
Otto Hartung e Claudio de 

Moura 
2011 

Uso público na Estação 

Ecológica de Juréia-

Itatins: Um contra-senso 

legal e um impasse social 

 

Turismo; 

Comunidades 

tradicionais; 

Regularização 

fundiária; 

Incompatibilidade 

de uso público 

ResearchGate 04/01/2021 Artigo Giully de Oliveira 2015 

De Parque a Reserva: 

Ilha Morro do Amaral, 

Joinville /SC 

Reuniões; Estudos Ocupação humana 

ResearchGate 27/02/2021 Artigo 
Luana de Almeida Rangel e 

Laura Sinay 
2018 

Processos de 

recategorização de áreas 

protegidas no Brasil: 

adequações ao Sistema 

Nacional de Unidades de 

Conservação Brasileiro 

(SNUC) e às realidades 

socioterritoriais no 

estado do Rio de Janeiro 

 

Extensão reduzida e 

sem conectividade; 

sobreposição com 

outras áreas 

protegidas; 

Ocupação humana 

ResearchGate 03/01/2021 Artigo 

Aldenice Correia Lacerda, 

Janaina Vital de Albuquerque, 

Josiclêda Domiciano 

Galvíncio 

2017 

Área legalmente 

protegida sob conflito: o 

caso da Reserva de Vida 

Silvestre Tatu-Bola, 

Estado de Pernambuco, 

Brasil 

Comissão; 

Alterações no texto 

do decreto 

Ocupação e 

tividades humanas 
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APÊNDICE III 

Carta de solicitação de informações junto aos órgãos estaduais e federal gestores de UC 

 

Prezado(a) Secretário de Meio Ambiente,  

Me chamo Kadja Monaysa Mendonça de Paula, realizo curso de mestrado profissional no 

Instituto Federal de Alagoas (PPGTEC-IFAL), também atuo como gestora de unidades de 

conservação no estado de Alagoas (IMA) e estou desenvolvendo meu tema de dissertação com 

os processos de recategorização de RESERVAS ECOLÓGICAS.   

Considerando a Lei Federal nº 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC), as Unidades de Conservação (UC) são distribuídas nos grupos, de Uso 

Sustentável e de Proteção Integral. Para o grupo de Uso Sustentável temos as categorias: Área 

de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva 

Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular 

do Patrimônio Natural. Para o grupo de Proteção Integral temos as categorias: Estação 

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

Silvestre.  

Considerando que existem UC criadas anteriormente a lei do SNUC, e, que de acordo com esta 

mesma lei, necessitam ser recategorizadas por não se inserirem no rol das tipologias acima 

citadas; 

Considerando que o Estado de Alagoas possui duas UC da antiga categoria RESERVA 

ECOLÓGICA; 

Considerando que o estado por meio de seu órgão ambiental ainda não possuí procedimento 

direcionado ao processo de recategorização dessas UC; 

Venho por meio desta solicitar que este órgão ambiental se digne a responder as questões a 

seguir:  

1) Se existe ou já existiu alguma UC na categoria RESERVA ECOLÓGICA no estado; 

2) Se já houve algum processo de recategorização das mesmas; 

3) Como foi realizada a recategorização, houve consulta pública, elaboração de estudos 

técnicos para direcionamento da nova categoria; 

4) Encaminhar os marcos legais dessas Reservas Ecológicas (anterior e atual) e demais 

instrumentos que porventura tenham sido utilizados; 

5) Solicito ainda a disponibilização do contato do gestor do sistema estadual de unidades 

de conservação para comunicação futura. 

Como tal procedimento de recategorização também é de interesse do órgão estadual, o mesmo 

solicitou formalmente estas informações via assessoria da presidência. 

Desde já reitero votos de estima e apreço. 

Att. 

Kadja Monaysa Mendonça de Paula 
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APÊNDICE IV 

Resultado consolidado da busca pelas RESEC federais e estaduais no Brasil – Dados principais 

ID REGIÃO ESTADO DOMINIO UC 

INICIAL 

ÁREA 

INICIAL 

ATO LEGAL 

INICIAL 

STATUS UNIDADE 

ATUAL 

ÁREA 

ATUAL 

ATO LEGAL 

ATUAL 

01 

Ne 

PE M A Resec 

Mata da 

Usina São 

José 

298,78ha Lei Estadual nº 

9.989/1987 

Recategorizada 

para proteção 

integral 

RVS Mata 

da Usina 

São José 

298,78ha Lei Estadual nº 

14.324/2011 

02 PE M A Resec 

Mata de 

Bom 

Jardim 

254ha Lei Estadual nº 

9.989/1987 

Recategorizada 

para proteção 

integral 

RVS Mata 

de Bom 

Jardim 

245,28ha Lei Estadual nº 

14.324/2011 

03 PE M A Resec 

Mata de 

Caetés 

150ha Lei Estadual nº 

9.989/1987 

Recategorizada 

para proteção 

integral 

ESEC de 

Caetés 

157ha  Lei Estadual nº 

11.622/1998 

04 PE M A Resec 

Mata de 

Camaçari 

223,30ha Lei Estadual nº 

9.989/1987 

Recategorizada 

conforme SEUC 

REFURB 

Mata de 

Camaçari 

223,30ha Lei Estadual nº 

14.324/2011 

05 PE M A Resec 

Mata de 

Caraúna 

169,32ha Lei Estadual nº 

9.989/1987 

Recategorizada 

para proteção 

integral 

RVS Mata 

da Caraúna 

173,55ha Lei Estadual nº 

14.324/2011 

06 PE M A Resec 

Mata de 

Contra-

açude 

114,56ha Lei Estadual nº 

9.989/1987 

Recategorizada 

para proteção 

integral 

RVS Mata 

de Contra-

açude 

114,56ha Lei Estadual nº 

14.324/2011 

07 PE M A Resec de 

Dois 

Irmãos 

338,67ha Lei Estadual nº 

9.989/1987 

Recategorizada 

para proteção 

integral 

Parq. Est. 

De Dois 

Irmãos 

387,4ha  Lei Estadual nº 

11.622/1998 

08 PE M A Resec 

Mata de 

Dois 

Unidos  

38ha Lei Estadual nº 

9.989/1987 

Recategorizada 

conforme SEUC 

REFURB 

Mata de 

Dois 

Unidos 

34,72ha Lei Estadual nº 

14.324/2011 
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09 PE M A Resec 

Mata de 

Duas 

Lagoas 

140,30ha Lei Estadual nº 

9.989/1987 

Recategorizada 

para proteção 

integral 

Parq. Est. 

De Duas 

Lagoas 

140,30ha Lei Estadual nº 

14.324/2011 

10 PE M A Resec 

Mata de 

Jaguarana 

332,28ha Lei Estadual nº 

9.989/1987 

Recategorizada 

conforme SEUC 

REFURB 

Mata de 

Jaguarana 

332,28ha Lei Estadual nº 

14.324/2011 

11 PE M A Resec 

Mata de 

Jangadinh

a 

84,68ha Lei Estadual nº 

9.989/1987 

Recategorizada 

conforme SEUC 

REFURB 

Mata de 

Jangadinha 

84,68ha Lei Estadual nº 

14.324/2011 

12 PE M A Resec 

Mata de 

Manassu 

264,24ha Lei Estadual nº 

9.989/1987 

Recategorizada 

conforme SEUC 

REFURB 

Mata de 

Manassu 

264,24ha Lei Estadual nº 

14.324/2011 

13 PE M A Resec 

Mata de 

Miritiba 

273,40ha Lei Estadual nº 

9.989/1987 

Recategorizada 

para proteção 

integral 

RVS Mata 

de Miritiba 

273,40ha Lei Estadual nº 

14.324/2011 

14 PE M A Resec 

Mata de 

Mussaíba 

272,20ha Lei Estadual nº 

9.989/1987 

Recategorizada 

para proteção 

integral 

RVS Mata 

de 

Mussaíba 

272,20hsa Lei Estadual nº 

14.324/2011 

15 PE M A Resec 

Mata de 

Santa 

Cruz 

54,58ha Lei Estadual nº 

9.989/1987 

Recategorizada 

para proteção 

integral 

RVS Mata 

de Santa 

Cruz 

54,28ha Lei Estadual nº 

13.539/2008 

16 PE M A Resec 

Mata de 

São João 

da Várzea 

64,52ha Lei Estadual nº 

9.989/1987 

Recategorizada 

para proteção 

integral 

RVS  Mata 

de São João 

da Várzea 

64,52ha Lei Estadual n° 

14.324/2011 

17 PE M A Resec 

Mata de 

Tapacurá 

100,92ha Lei Estadual nº 

9.989/1987 

Recategorizada 

para proteção 

integral 

RVS Mata 

de 

Tapacurá 

100,92ha Lei Estadual nº 

14.324/2011 

18 PE M A Resec 

Mata do 

Amparo 

172,90ha Lei Estadual nº 

9.989/1987 

Recategorizada 

para proteção 

integral 

RVS Mata 

do Amparo 

172,90ha Lei Estadual nº 

13.539/2008 
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19 PE M A Resec 

Mata do 

Camucim 

40,24ha Lei Estadual nº 

9.989/1987 

Recategorizada 

para proteção 

integral 

RVS Mata 

do 

Camucim 

40,24ha Lei Estadual nº 

14.324/2011 

20 PE M A Resec 

Mata do 

Engenho 

Macaxeir

a 

60,84ha Lei Estadual nº 

9.989/1987 

Recategorizada 

para proteção 

integral 

RVS Mata 

Engenho 

Macaxeira 

60,84ha Lei Estadual nº 

13.539/2008 

21 PE M A Resec 

Mata do 

Engenho 

Moreninh

o 

66,48ha Lei Estadual nº 

9.989/1987 

Recategorizada 

para proteção 

integral 

RVS 

Engenho 

Moreninho 

66,48ha Lei Estadual nº 

14.324/2011 

22 PE M A Resec 

Mata do 

Engenho 

Salgadinh

o 

257ha Lei Estadual nº 

9.989/1987 

Recategorizada 

para proteção 

integral 

RVS Mata 

do Engenho 

Salgadinho 

257ha Lei Estadual nº 

14.324/2011 

23 PE M A Resec 

Mata do 

Engenho 

São João 

34ha Lei Estadual nº 

9.989/1987 

Recategorizada 

para proteção 

integral 

RVS Mata 

do Engenho 

São João 

34ha Lei Estadual nº 

13.539/2008 

24 PE M A Resec 

Mata do 

Engenho 

Tapacurá 

316,32ha Lei Estadual nº 

9.989/1987 

Recategorizada 

para proteção 

integral 

RVS Mata 

do Engenho 

Tapacurá 

316,32ha Lei Estadual nº 

14.324/2011 

25 PE M A Resec 

Mata do 

Engenho 

Uchoa 

20ha Lei Estadual nº 

9.989/1987 

Recategorizada 

para proteção 

integral 

RVS Mata 

do Engenho 

Uchoa 

171,05ha Lei Estadual nº 

14.324/2011 

26 PE M A Resec 

Mata do 

Jaguaribe 

107,36ha Lei Estadual nº 

9.989/1987 

Recategorizada 

para proteção 

integral 

RVS Mata 

do 

Jaguaribe 

107,36ha Lei Estadual nº 

13.539/2008 
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27 PE M A Resec 

Mata do 

Janga 

132ha Lei Estadual nº 

9.989/1987 

Recategorizada 

conforme SEUC 

REFURB 

Mata do 

Janga 

132,24ha Lei Estadual nº 

14.324/2011 

28 PE M A Resec 

Mata do 

Outeiro 

do Pedro 

51,24ha Lei Estadual nº 

9.989/1987 

Recategorizada 

para proteção 

integral 

RVS Mata 

do Outeiro 

do Pedro 

51,24ha Lei Estadual nº 

14.324/2011 

29 PE M A Resec 

Mata do 

Passarinh

o 

13,36ha Lei Estadual nº 

9.989/1987 

Recategorizada 

conforme SEUC 

REFURB 

Mata do 

Passarinho 

13,6ha Lei Estadual nº 

14.324/2011 

30 PE M A Resec 

Mata do 

Quizanga 

228,96ha Lei Estadual nº 

9.989/1987 

Recategorizada 

para proteção 

integral 

RVS Mata 

do 

Quizanga 

228,4ha Lei Estadual nº 

14.324/2011 

31 PE M A Resec 

Mata do 

Toró 

80,70ha Lei Estadual nº 

9.989/1987 

Recategorizada 

para proteção 

integral 

RVS Mata 

do toró 

80,70ha Lei Estadual nº 

14.324/2011 

32 PE M A Resec 

Mata do 

Urucu 

515,30ha Lei Estadual nº 

9.989/1987 

Recategorizada 

para proteção 

integral 

RVS Mata 

do Urucu 

515,30ha Lei Estadual nº 

14.324/2011 

33 PE M A Resec 

Mata do 

Zumbi 

292,40ha Lei Estadual nº 

9.989/1987 

Recategorizada 

para proteção 

integral 

Parq. Est. 

Mata do 

Zumbi 

292,40ha Lei Estadual nº 

14.324/2011 

34 PE M A Resec 

Mata do 

Lanço dos 

Cações 

50,12ha Lei Estadual nº 

9.989/1987 

Recategorizada 

para proteção 

integral 

RVS Mata 

do Lanço 

dos Cações 

50,12ha Lei Estadual nº 

13.539/2008 

35 PE M A Resec 

Mata 

Serra do 

Cotovelo 

977,50ha Lei Estadual nº 

9.989/1987 

Recategorizada 

para proteção 

integral 

RVS Mata 

Serra do 

Cotovelo 

977,50ha Lei Estadual nº 

14.324/2011 

36 PE M A Resec 

Mata 

367,20ha Lei Estadual nº 

9.989/1987 

Recategorizada 

para proteção 

integral 

RVS Mata 

do Cumaru 

367,20ha Lei Estadual nº 

14.324/2011 
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Serra do 

Cumaru  

37 PE M A Resec 

Matas de 

São Bento 

109,60ha Lei Estadual nº 

9.989/1987 

Recategorizada 

conforme SEUC 

REFURB 

Mata de 

São Bento 

109,60ha Lei Estadual nº 

14.324/2011 

38 PE M A Resec 

Matas do 

Curado 

102,96ha Lei Estadual nº 

9.989/1987 

Recategorizada 

para proteção 

integral 

RVS Mata 

do Curado 

102,96ha Lei Estadual nº 

14.324/2011 

39 PE M A Resec 

Matas do 

Sistema 

Gurjaú 

1.077ha Lei Estadual nº 

9.989/1987 

Recategorizada 

para proteção 

integral 

RVS Matas 

do Sistema 

Gurjaú 

1.077,10h

a 

Lei Estadual nº 

14.324/2011 

40   BA Ca Resec 

Raso da 

Catarina 

99.772ha Decreto Federal 

nº 89.268/1984 

Recategorizada 

para proteção 

integral 

ESEC Raso 

da Catarina 

99.772ha Portaria nº 

373/2001 

41 

Co 

MT Ce Resec 

Culuene 

3.900ha  Decreto 

Estadual nº 

1.378/1989 

Recategorizada 

para proteção 

integral 

REBIO do 

Culuene 

3.900ha Decreto 

Estadual nº 

723/2011 

42 MS Ce Resec 

Parque 

dos 

Poderes 

140ha Decreto 

Estadual 

nº1.229/1981 

Recategorizada 

para proteção 

integral 

Parq. Est. 

Do prosa 

135, 

2573ha 

Decreto 

Estadual nº 

10.783/2002 

43 DF Ce Resec do 

Gama 

136ha Decreto nº 

11.261/1988 

Recategorizada 

para proteção 

integral 

REBIO 

Gama 

136ha Decreto nº 

29.704/2008 

44 DF Ce Resec do 

Guará 

147ha Decreto nº 

11.262/1988 

Recategorizada 

para proteção 

integral 

REBIO do 

Guará 

147ha Decreto nº 

29.703/2008 

45 

Se 

MG M A e Ce Resec 

Mata 

Nova de 

Vazante 

68ha Decreto 

Estadual nº 

32.638/1991 

Recategorizada 

para proteção 

integral 

MONA 

Lapa Nova 

de Vazante 

79,04ha Decreto 

Estadual nº 

46.960/2016 
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46 RJ M A Resec de 

Massamb

aba 

1.680ha Decreto 

Estadual nº 

9.529-B/1986 

Recategorizada 

para proteção 

integral 

Parq. Est. 

Da Costa 

do Sol 

9.841ha Decreto 

Estadual nº 

42.929/2011 

47 RJ M A Resec 

Jacarepiá 

1.267,00h

a 

Decreto 

Estadual nº 

9.529-A/1986 

Recategorizada 

para proteção 

integral 

Parq. Est. 

Da Costa 

do Sol 

9.841ha Decreto 

Estadual nº 

42.929/2011 

48 

N 

AM A Resec 

Sauim-

Castanhei

ras 

109ha Decreto Federal 

nº 87.455/1982 

Recategorizada 

para proteção 

integral 

RVS 

Sauim-

Castanheira

s 

109ha Não foi 

encontrado novo 

marco legal 

49 AM A Resec 

Juamí-

Japurá 

173.180h

a 

Decreto Federal 

nº 88.542/1983 

Recategorizada 

para proteção 

integral 

ESEC 

Juami-

Japurá 

572.650h

a 

Decreto Federal 

nº 91.307/1985 

Portaria 

Ministerial 

nº375/2001 

50 AM A Resec 

Jutaí-

Solimões 

288.187,3

77há  

Decreto 

Estadual nº 

7.014/1983 e 

Decreto Federal 

nº 88.541/1983 

Recategorizada 

para proteção 

integral 

ESEC de 

Jutaí-

Solimões 

288.187,3

77há 

Portaria 

Ministerial nº 

375/2001 

51 

S 

RS M Resec 

Ilha dos 

Lobos 

1,696ha Decreto Federal 

nº 88.463/1983 

Recategorizada 

para proteção 

integral 

RVS Ilha 

dos Lobos 

142ha Decreto Federal 

S/N 04 de julho 

de 2005 

 

Legenda: Destacados em laranja estão os estados que compõem a região Nordeste, em azul os estados que compõem a região Centro-oeste, em verde os estados 

que compõem a região Sudeste, em amarelo os estados que compõem a região Norte e em lilás o estado que compõe a região Sul. Parq. Est. = Parque Estadual. 
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APÊNDICE V 

Resultado consolidado da busca pelas RESEC federais e estaduais no Brasil – Dados secundários 

ID JURISPRUDÊNCIA OBJETIVO INICIAL OBJETIVO ATUAL 
MÉTODO DE 

RECATEGORIZAÇÃO 

01 Estadual 
Protege mananciais do Rio Botafogo 

e remanescentes de Mata Atlântica 
Permanece o anterior 

Estudo técnico e respectiva 

matriz e reuniões públicas. 

02 Estadual 
Protege o sistema hidrográfico da 

bacia do Rio Pirapama. 
Permanece o anterior 

Estudo técnico e respectiva 

matriz e reuniões públicas. 

03 Estadual 
Protege remanescentes de Mata 

Atlântica. 

I - proporcionar estudos qualitativos 

da Flora e Fauna, e demais recursos 

naturais. 

II- proporcionar estudos dos aspectos 

socioeconômicos e culturais do 

entorno da 

ESEC - Caétes. 

III - proporcionar estudos 

comparativos ente os diversos 

ambientes presentes na 

ESEC - Caétes, entre outras áreas das 

mesma região ocupadas ou 

modificadas pelo homem. 

IV - proteger e conservar belezas 

cênicas, espécies raras, em perigo ou 

ameaçadas 

de extinção. 

V - conservar amostras em estado 

natural do ecossistema Mata 

Atlântica, 

preservando seu patrimônio genético 

e recursos naturais. 

VI - promover atividades de 

educação ambiental que 

proporcionem à comunidade 

Mediante Lei Estadual nº 

11.622/1998 
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local e visitantes, informações sobre 

o ecossistema Mata Atlântica, sua 

biodiversidade e  

seus recursos naturais, na perspectiva 

de demonstrar as inter-relações 

destes elementos entre 

si e com o homem. 

04 Estadual 

Protege os sistemas hidrográficos das 

bacias dos rios Pirapama e 

Massangana. Quanto a vegetação, 

protege amostra de Mata Atlântica. 

Permanece o anterior 
Estudo técnico e respectiva 

matriz e reuniões públicas. 

05 Estadual 

Protege o sistema hidrográfico da 

bacia do Rio Pirapama e vegetação 

remanescentes de Mata Atlântica. 

Permanece o anterior 
Estudo técnico e respectiva 

matriz e reuniões públicas. 

06 Estadual 

Protege remanescentes de Mata 

Atlântica, apresentando densa 

vegetação de grande porte em quase 

toda a reserva. 

Permanece o anterior 
Estudo técnico e respectiva 

matriz e reuniões públicas. 

07 Estadual 
Protege o manancial da bacia 

hidrográfica do Rio Beberibe 

I - conservar amostras do 

ecossistema Mata Atlântica; 

II - preservar a biodiversidade ainda 

existente neste ecossistema, 

protegendo a flora 

e a fauna loca; 

III - proteger os mananciais hídricos 

para abastecimento público 

existentes em seu 

perímetro; 

IV - proteger o Sítio Histórico e 

Cultural do Prata; 

V - proporcionar atividades de 

educação ambiental e científica, 

investigação e 

monitoramento ambiental. 

VI - proporcionar atividades de 

Mediante Lei Estadual nº 

11.622/1998 
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recreação e turismo, compatíveis 

com a conservação 

ambiental. 

08 Estadual 

Protege encostas de acentuada 

declividade e a bacia hidrográfica do 

Rio Beberibe 

Permanece o anterior 
Estudo técnico e respectiva 

matriz e reuniões públicas. 

09 Estadual 

Protege remanescentes de Mata 

Atlântica, constituindo refúgio de 

flora e de fauna da região. 

Permanece o anterior 
Estudo técnico e respectiva 

matriz e reuniões públicas. 

10 Estadual 

Protege a bacia hidrográfica do Rio 

Timbó e remanescentes de Mata 

Atlântica. 

Permanece o anterior 
Estudo técnico e respectiva 

matriz e reuniões públicas. 

11 Estadual 

Protege o sistema hidrográfico do 

Rio Tejipió e encostas de acentuada 

declividade. 

Permanece o anterior 
Estudo técnico e respectiva 

matriz e reuniões públicas. 

12 Estadual 
Protege o sistema hidrográfico da 

bacia do Rio Jaboatão 
Permanece o anterior 

Estudo técnico e respectiva 

matriz e reuniões públicas. 

13 Estadual 

Protege mata primitiva em 

recomposição apresentando espécies 

de Mata Atlântica. 

Permanece o anterior 
Estudo técnico e respectiva 

matriz e reuniões públicas. 

14 Estadual 

Protege os sistemas hidrográficos da 

bacia do rio Jaboatão e vegetação 

remanescente da Mata Atlântica. 

Permanece o anterior 
Estudo técnico e respectiva 

matriz e reuniões públicas. 

15 Estadual 

Protege remanescentes de Mata 

Atlântica, constituindo importante 

refúgio de fauna e flora. 

I - proteger ambientes naturais onde 

se assegurem condições para a 

existência ou reprodução de espécies 

ou comunidades da flora local e da 

fauna residente ou migratória; 

 

II - proteger e conservar espécies 

raras e endêmicas, em perigo ou 

ameaçadas de extinção; 

 

III - proteger e conservar belezas 

cênicas; 

Mediante Lei Estadual nº 

13.539/2008 
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IV - conservar amostras em estado 

natural do ecossistema Mata 

Atlântica, preservando seu 

patrimônio genético e recursos 

naturais; 

 

V - promover atividades de educação 

ambiental, que proporcionem à 

comunidade local e aos visitantes, 

informações sobre o ecossistema 

Mata Atlântica, sua biodiversidade e 

seus recursos naturais; 

 

VI - proporcionar estudos 

comparativos entre os diversos 

ambientes neles presentes, e outras 

áreas da mesma região, ocupadas ou 

modificadas pelo homem; 

 

VII - proporcionar estudos dos 

aspectos socioeconômicos e culturais 

do seu entorno. 

16 Estadual 

Protege o sistema hidrográfico do 

Rio Capibaribe e ameniza a poluição 

industrial. 

Permanece o anterior 
Estudo técnico e respectiva 

matriz e reuniões públicas. 

17 Estadual 
Protege sistema hidrográfico do Rio 

Capibaribe. 
Permanece o anterior 

Estudo técnico e respectiva 

matriz e reuniões públicas. 

18 Estadual 
Protege remanescentes da Mata 

Atlântica. 

I - proteger ambientes naturais onde 

se assegurem condições para a 

existência ou reprodução de espécies 

ou comunidades da flora local e da 

fauna residente ou migratória; 

 

II - proteger e conservar espécies 

Mediante Lei Estadual nº 

13.539/2008 
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raras e endêmicas, em perigo ou 

ameaçadas de extinção; 

 

III - proteger e conservar belezas 

cênicas; 

 

IV - conservar amostras em estado 

natural do ecossistema Mata 

Atlântica, preservando seu 

patrimônio genético e recursos 

naturais; 

 

V - promover atividades de educação 

ambiental, que proporcionem à 

comunidade local e aos visitantes, 

informações sobre o ecossistema 

Mata Atlântica, sua biodiversidade e 

seus recursos naturais; 

 

VI - proporcionar estudos 

comparativos entre os diversos 

ambientes neles presentes, e outras 

áreas da mesma região, ocupadas ou 

modificadas pelo homem; 

 

VII - proporcionar estudos dos 

aspectos socioeconômicos e culturais 

do seu entorno. 

19 Estadual 
Protege sistema hidrográfico da bacia 

do Rio Capibaribe. 
Permanece o anterior 

Estudo técnico e respectiva 

matriz e reuniões públicas. 

20 Estadual 

Protege espécies de grande porte, 

abrigando espécies típicas de Mata 

Atlântica. 

I - proteger ambientes naturais onde 

se assegurem condições para a 

existência ou reprodução de espécies 

ou comunidades da flora local e da 

fauna residente ou migratória; 

Mediante Lei Estadual nº 

13.539/2008 
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II - proteger e conservar espécies 

raras e endêmicas, em perigo ou 

ameaçadas de extinção; 

 

III - proteger e conservar belezas 

cênicas; 

 

IV - conservar amostras em estado 

natural do ecossistema Mata 

Atlântica, preservando seu 

patrimônio genético e recursos 

naturais; 

 

V - promover atividades de educação 

ambiental, que proporcionem à 

comunidade local e aos visitantes, 

informações sobre o ecossistema 

Mata Atlântica, sua biodiversidade e 

seus recursos naturais; 

 

VI - proporcionar estudos 

comparativos entre os diversos 

ambientes neles presentes, e outras 

áreas da mesma região, ocupadas ou 

modificadas pelo homem; 

 

VII - proporcionar estudos dos 

aspectos socioeconômicos e culturais 

do seu entorno. 

21 Estadual 

Protege espécies de grande porte 

composta de remanescentes de Mata 

Atlântica. 

Permanece o anterior 
Estudo técnico e respectiva 

matriz e reuniões públicas. 

22 Estadual 
Protege o sistema hidrográfico da 

bacia do Rio Jaboatão. 
Permanece o anterior 

Estudo técnico e respectiva 

matriz e reuniões públicas. 
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23 Estadual 
Protege vegetação remanescentes da 

Mata Atlântica. 

I - proteger ambientes naturais onde 

se assegurem condições para a 

existência ou reprodução de espécies 

ou comunidades da flora local e da 

fauna residente ou migratória; 

 

II - proteger e conservar espécies 

raras e endêmicas, em perigo ou 

ameaçadas de extinção; 

 

III - proteger e conservar belezas 

cênicas; 

 

IV - conservar amostras em estado 

natural do ecossistema Mata 

Atlântica, preservando seu 

patrimônio genético e recursos 

naturais; 

 

V - promover atividades de educação 

ambiental, que proporcionem à 

comunidade local e aos visitantes, 

informações sobre o ecossistema 

Mata Atlântica, sua biodiversidade e 

seus recursos naturais; 

 

VI - proporcionar estudos 

comparativos entre os diversos 

ambientes neles presentes, e outras 

áreas da mesma região, ocupadas ou 

modificadas pelo homem; 

 

VII - proporcionar estudos dos 

aspectos socioeconômicos e culturais 

do seu entorno. 

Mediante Lei Estadual nº 

13.539/2008 
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24 Estadual 
Protege o sistema hidrográfico do 

Rio Capibaribe 
Permanece o anterior 

Estudo técnico e respectiva 

matriz e reuniões públicas. 

25 Estadual 
Protege o sistema hidrográfico da 

bacia do Rio Tejipió. 
Permanece o anterior 

Estudo técnico e respectiva 

matriz e reuniões públicas. 

26 Estadual 
Protege a zona estuarina do Rio 

Jaguaribe. 

I - proteger ambientes naturais onde 

se assegurem condições para a 

existência ou reprodução de espécies 

ou comunidades da flora local e da 

fauna residente ou migratória; 

 

II - proteger e conservar espécies 

raras e endêmicas, em perigo ou 

ameaçadas de extinção; 

 

III - proteger e conservar belezas 

cênicas; 

 

IV - conservar amostras em estado 

natural do ecossistema Mata 

Atlântica, preservando seu 

patrimônio genético e recursos 

naturais; 

 

V - promover atividades de educação 

ambiental, que proporcionem à 

comunidade local e aos visitantes, 

informações sobre o ecossistema 

Mata Atlântica, sua biodiversidade e 

seus recursos naturais; 

 

VI - proporcionar estudos 

comparativos entre os diversos 

ambientes neles presentes, e outras 

áreas da mesma região, ocupadas ou 

modificadas pelo homem; 

Mediante Lei Estadual nº 

13.539/2008 
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VII - proporcionar estudos dos 

aspectos socioeconômicos e culturais 

do seu entorno. 

27 Estadual 
Protege a zona estuarina do Rio 

Paratibe. 
Permanece o anterior 

Estudo técnico e respectiva 

matriz e reuniões públicas. 

28 Estadual 
Protege o sistema hidrográfico do 

Rio Tapurá. 
Permanece o anterior 

Estudo técnico e respectiva 

matriz e reuniões públicas. 

29 Estadual 

Protege remanescentes de Mata 

Atlântica, constituindo importante 

refúgio de flora e de fauna da região. 

Permanece o anterior 
Estudo técnico e respectiva 

matriz e reuniões públicas. 

30 Estadual 

Protege remanescente de Mata 

Atlântica e sistema hidrográfico da 

bacia do Rio Capibaribe. 

Permanece o anterior 
Estudo técnico e respectiva 

matriz e reuniões públicas. 

31 Estadual 

Protege manancial da Barragem do 

Rio Tapacurá e remanescentes de 

Mata Atlântica, constituindo refúgio 

de flora e de fauna da região. 

Permanece o anterior 
Estudo técnico e respectiva 

matriz e reuniões públicas. 

32 Estadual 
Protege sistema hidrográfico da bacia 

do Rio Pirapama. 
Permanece o anterior 

Estudo técnico e respectiva 

matriz e reuniões públicas. 

33 Estadual 

Protege remanescentes de Mata 

Atlântica, constituindo refúgio de 

flora e de fauna da região. 

Permanece o anterior 
Estudo técnico e respectiva 

matriz e reuniões públicas. 

34 Estadual 

Protege remanescentes de Mata 

Atlântica, constituindo refúgio de 

flora e de fauna da região e ainda a 

zona estuarina do canal de Santa 

Cruz. 

I - proteger ambientes naturais onde 

se assegurem condições para a 

existência ou reprodução de espécies 

ou comunidades da flora local e da 

fauna residente ou migratória; 

 

II - proteger e conservar espécies 

raras e endêmicas, em perigo ou 

ameaçadas de extinção; 

 

III - proteger e conservar belezas 

cênicas; 

Mediante Lei Estadual nº 

13.539/2008 
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IV - conservar amostras em estado 

natural do ecossistema Mata 

Atlântica, preservando seu 

patrimônio genético e recursos 

naturais; 

 

V - promover atividades de educação 

ambiental, que proporcionem à 

comunidade local e aos visitantes, 

informações sobre o ecossistema 

Mata Atlântica, sua biodiversidade e 

seus recursos naturais; 

 

VI - proporcionar estudos 

comparativos entre os diversos 

ambientes neles presentes, e outras 

áreas da mesma região, ocupadas ou 

modificadas pelo homem; 

 

VII - proporcionar estudos dos 

aspectos socioeconômicos e culturais 

do seu entorno. 

35 Estadual 
Protege sistema hidrográfico da bacia 

do Rio Pirapama. 
Permanece o anterior 

Estudo técnico e respectiva 

matriz e reuniões públicas. 

36 Estadual 

Protege sistema hidrográfico da bacia 

do Rio Pirapama, que abrange o Rio 

Gurjaú e Riacho Saúde. 

Permanece o anterior 
Estudo técnico e respectiva 

matriz e reuniões públicas. 

37 Estadual 

Protege a zona estuarina do Rio 

Timbó e remanescentes de Mata 

Atlântica 

Permanece o anterior 
Estudo técnico e respectiva 

matriz e reuniões públicas. 

38 Estadual 

Protege remanescentes da Mata 

Atlântica funcionando como 

elemento amenizador da poluição 

Permanece o anterior 
Estudo técnico e respectiva 

matriz e reuniões públicas. 
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industrial e excelente refúgio para 

flora e fauna. 

39 Estadual 
Protege o manancial dos açudes 

Gurjaú e Sucupema. 
Permanece o anterior 

Estudo técnico e respectiva 

matriz e reuniões públicas. 

40 Federal 
Protege vegetação de caatinga 

arbustiva e arbórea. 

Preservar a natureza e realização de 

pesquisas científicas. 

Por meio de portaria 

ministerial nº 373/2001 

41 Estadual 

Considerando a necessidade de se 

adotar medidas preservação da flora 

e da fauna 

Mato-grossense, preocupado ainda 

com os elevados índices de redução 

de cobertura 

florestal, principalmente nas 

cabeceiras e nas margens dos rios e 

ainda com os trabalhos de 

garimpagens desordenadas que 

provocam o assoreamento dos rios; 

Considerando ainda a necessidade 

imediata de se resguardar áreas 

florestais do 

processo de ocupação agrícola, de 

modo a assegurar a proteção dos 

demais recursos 

naturais renováveis; 

Considerando que parte da área é 

alagadiça e serve ao habitat de 

pássaros e animais 

silvestres; 

Não apresentou no novo decreto o 

objetivo, portanto adota-se o mesmo. 

Por meio de decreto, mediante 

justificativa técnica. 

42 Estadual 

Protege floresta aluvial, cerrado e 

cerradão. Abriga as nascentes dos 

córregos Desbarrancado e Joaquim 

Português. 

Preservar amostras de ecossistemas 

do cerrado, espécies da flora e fauna 

nele associadas, as nascentes do 

Córrego Prosa, a valorização do 

patrimônio paisagístico e cultural da 

região, objetivando sua utilização 

para fins de pesquisa científica, 

Adequação da categoria 

conforme previsão do Art 55 

do SNUC com publicação de 

novo ato legal, baseado em 

parecer técnico. Não houve 

consulta pública. 



 

122 
 

educação ambiental, recreação e 

turismo em contato com a natureza. 

43 Estadual 

Preservar a mata ciliar do córrego 

Alagado e proteger as encostas ao sul 

ao sul da cidade Satélite do Gama. 

Proteger, conservar e manejar de 

forma sustentável todo o complexo 

florestal e ambiental ali existente, 

desde espécies vegetais, animais, 

cursos d’água e demais elementos 

dos componentes do acervo da área. 

No ano de 2003 foi instituído 

grupo de trabalho para a 

elaboração de estudos 

necessários à adequação das 

Reservas Ecológicas do 

Distrito Federal às categorias 

constantes do artigo 8º da Lei 

nº 9.985/2000 (Portaria s/nº - 

Secretaria de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos (SEMARH) 

- Diário Oficial do Distrito 

Federal nº 69, de 12 de abril de 

2002. 

44 Estadual 

Proteger a mata ciliar da nascente do 

córrego Guará e preservar um dos 

locais que apresenta maior 

diversidade em espécies de orquídeas 

no DF. 

Proteger, conservar e manejar de 

forma sustentável todo o complexo 

florestal e ambiental ali existente, 

desde espécies vegetais, animais, 

cursos d’água e demais elementos 

dos componentes do acervo da área. 

No ano de 2003 foi instruído 

grupo de trabalho para a 

elaboração de estudos 

necessários à adequação das 

Reservas Ecológicas do 

Distrito Federal às categorias 

constantes do artigo 8º da Lei 

nº 9.985/2000 (Portaria s/nº - 

Secretaria de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos (SEMARH) 

- Diário Oficial do Distrito 

Federal nº 69, de 12 de abril de 

2002. 

45 Estadual 

Preservação de mananciais e de 

patrimônio cultural, histórico, 

paisagístico e arqueológico. 

Proteção do patrimônio 

espeleológico e conservação dos 

remanescentes florestais. 

Estudos técnicos para 

caracterização da área, 

apresentação de justificativa e 

relevância; e levantamento de 

informações para subsidiar a 

escolha da categoria. 
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46 Estadual 

Proteger diferentes ecossistemas, 

entre os quais restinga, manguezal, 

lagoas e dunas e serve ainda como 

pouso de aves de arribação. 

Assegurar a preservação dos 

remanescentes de Mata Atlântica e 

ecossistemas associados da região 

das baixadas litorâneas (restingas, 

mangues lagoas, brejos, lagunas, 

entre outros), possibilitando a 

recuperação das áreas degradadas ali 

existentes; manter populações de 

animais e plantas nativas, servindo 

como refúgio para espécies 

migratórias raras, vulneráveis, 

endêmicas  e ameaçadas de extinção 

da fauna e flora nativas; oferecer 

oportunidades de visitação, recreação 

interpretação, educação e pesquisa 

científica; possibilitar o 

desenvolvimento do turismo no seu 

interior - uma vocação natural dessa 

região do estado - além de atividades 

econômicas sustentáveis no seu 

entorno. 

Consulta Pública 

47 Estadual Proteger lagoas e restingas 

Assegurar a preservação dos 

remanescentes de Mata Atlântica e 

ecossistemas associados da região 

das baixadas litorâneas (restingas, 

mangues lagoas, brejos, lagunas, 

entre outros), possibilitando a 

recuperação das áreas degradadas ali 

existentes; manter populações de 

animais e plantas nativas, servindo 

como refúgio para espécies 

migratórias raras, vulneráveis, 

endêmicas  e ameaçadas de extinção 

da fauna e flora nativas; oferecer 

oportunidades de visitação, recreação 

Consulta Pública 
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interpretação, educação e pesquisa 

científica; possibilitar o 

desenvolvimento do turismo no seu 

interior - uma vocação natural dessa 

região do estado - além de atividades 

econômicas sustentáveis no seu 

entorno. 

48 Federal 

Proteger as populações do Sauim-de-

Manaus (Saguinus bicolor) e de 

Castanhas-do-Brasil (Bertholletia 

excelsa) 

Proteger as populações do Sauim-de-

Manaus (Saguinus bicolor) e de 

Castanhas-do-Brasil (Bertholletia 

excelsa) 

Foi informado que o ICMBio 

adota a metodologia geral para 

recategorização de UC Federal 

(estudos técnicos + consulta 

pública), mas nada específico a 

respeito do procedimento de 

recategorização desta UC. 

49 Federal 
Protege vegetação da floresta 

amazônica 

Preservar a 

natureza e a realização de pesquisas 

científicas 

Foi informado que o ICMBio 

adota a metodologia geral para 

recategorização de UC Federal 

(estudos técnicos + consulta 

pública), mas nada específico a 

respeito do procedimento de 

recategorização desta UC. 

50 Federal 

Protege buritizais e floresta tropical 

densa de alto porte (floresta 

amazônica). 

Preservação da natureza e a 

realização de pesquisas científicas. 
Mediante portaria 

51 Federal 

No marco legal anterior não cita 

objetivos. Protege ecossistema de 

ilha marítima (no livro) 

Preservar os ecossistemas naturais 

existentes, possibilitando a realização 

de pesquisas científicas e o 

desenvolvimento de atividades 

controladas de educação ambiental, 

recreação e turismo ecológico. 

Mediante Consulta Pública 

 


