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RESUMO 

 

 

ÁREAS PROTEGIDAS SOB O VIÉS DA CONSERVAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA: 

UMA PROPOSIÇÃO PARA O PAMPA DO RIO GRANDE DO SUL E URUGUAI 
 

Autora: Franciele da Silva 

Orientadora: Eliane Maria Foleto 

 
 
Considerando o Pampa do Rio Grande do Sul como área de estudo, trazem-se à discussão central desta pesquisa 

quais as formas de se pensar a conservação da biodiversidade pampeana, conciliando-a com sua base cultural e 

econômica, bem como dialogar com seu caráter transfronteiriço. Para tanto, inicialmente, foi elaborada uma 

análise das possibilidades de tipologias de Áreas Protegidas, em âmbito nacional e internacional, que 

dialogassem com o objetivo proposto, bem como uma espacialização das Áreas Protegidas já existentes no 

Pampa gaúcho, focando nas áreas que demandassem proteção e ainda não estavam contempladas por políticas de 

conservação. Utilizando-se do mapeamento das áreas prioritárias para conservação do Pampa e os remanescentes 

de vegetação nativa elencaram-se três possibilidade de áreas que pudessem ser alvo de uma proposta de Área 

Protegida, ficando a região da fronteira oeste gaúcha como alvo da proposta, reduzindo-a em quatro municípios: 

Alegrete, Quaraí, Rosário do Sul e Santana do Livramento. Escolhida a área foi pensada a tipologia que melhor 

se adequava a ela: uma Reserva da Biosfera. Em sua definição, as Reservas da Biosfera são zonas de 

ecossistemas terrestres, costeiros/marinhos, ou uma combinação de ambos, reconhecidas em âmbito 

internacional, através do Programa Homem e Biosfera (MAB) da UNESCO - United Nation Educational, 

Scientific and Cultural Organization, desde 1976. Conceitualmente, as Reservas da Biosfera constituem sítios 

destinados a demonstrar enfoques da conservação e do desenvolvimento sustentável em escala regional, além de 

propiciarem iniciativas de gestão territorial tendo em vista harmonizar a convivência entre o homem e seu 

espaço vital. O objetivo principal dessas Reservas é proteger a diversidade biológica em biorregiões estratégicas 

do planeta, conciliando a conservação com o desenvolvimento, e promovendo o conhecimento científico sobre 

essas áreas. Através dessa possibilidade que a pesquisa foi estruturada, sendo elaborada uma proposta de Reserva 

da Biosfera para o Pampa do Rio Grande do Sul, adaptando-se as diretrizes propostas pela UNESCO à realidade 

da área de estudo. Foram sugeridos os limites territoriais da Área Protegida, seu zoneamento e um plano de ação. 

Após a elaboração da proposta para o Pampa do Rio Grande do Sul foram abordados alguns pontos que 

poderiam estruturar uma integração entre Brasil e Uruguai, culminando no objetivo proposto para a pesquisa. 

 
Palavras-Chave: Áreas Protegidas; Reserva da Biosfera; Pampa; Rio Grande do Sul; Uruguai. 
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ABSTRACT 

 

 

PROTECTED AREAS ON THE WAYS OF CROSS-BORDER CONSERVATION: A 

PROPOSAL FOR THE PAMPA OF RIO GRANDE DO SUL AND URUGUAY 
 

Author: Franciele da Silva 

Advisor: Eliane Maria Foleto 

 

 

Considering the Pampa of Rio Grande do Sul as a study area, the main discussion of this research is the ways of 

thinking about the conservation of the Pampas biodiversity, reconciling it with its cultural and economic base, as 

well as dialoguing with its cross-border character . Initially, an analysis was made of the possibilities of 

typologies of Protected Areas, in a national and international scope, that dialogue with the proposed objective, as 

well as a spatialisation of the Protected Areas already existing in the Pampa gaucho, focusing on areas that 

demand protection and were not yet covered by conservation policies. Using the mapping of the priority areas 

for conservation of the Pampa and the remnants of native vegetation, three areas could be identified that could be 

the target of a proposed Protected Area, the region of the western border being the target of the proposal, in four 

municipalities: Alegrete, Quaraí, Rosário do Sul and Santana do Livramento. Once the area was chosen, the 

typology that best suited it: a Biosphere Reserve. In their definition, Biosphere Reserves are areas of terrestrial, 

coastal / marine ecosystems, or a combination of both, recognized internationally, through the UNESCO Man 

and Biosphere Program (MAB), United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, since 1976. 

Conceptually, Biosphere Reserves are sites designed to demonstrate approaches to conservation and sustainable 

development on a regional scale, as well as providing territorial management initiatives to harmonize the 

coexistence between man and his living space. The main purpose of these Reserves is to protect biological 

diversity in strategic bioregions of the planet, reconciling conservation with development, and promoting 

scientific knowledge on these areas. Through this possibility, the research was structured, and a proposal for a 

Biosphere Reserve for the Pampa of Rio Grande do Sul was developed, adapting the guidelines proposed by 

UNESCO to the reality of the study area. The territorial limits of the Protected Area, their zoning and a plan of 

action were suggested. After elaboration of the proposal for the Pampa of Rio Grande do Sul, some points were 

discussed that could structure an integration between Brazil and Uruguay, culminating in the proposed research 

objective 

 

Keywords: Protected Areas; Biosphere Reserve; Pampa; Rio Grande do Sul; Uruguai. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Pampa, uma superfície plana, que ora se eriça de coxilhas e serrilhadas ásperas, por 

cerros altaneiros como o Batovi, o do Ouro, ou o do Jarau; ora se dilata em planuras que se 

perdem nos horizontes longínquos (FERREIRA FILHO, 1965). Cobertas de gramíneas, 

misturados com pequenos arbustos; por vezes brilhantemente floridos ou coberto de moitas, e 

ainda outras vezes produzindo uma vegetação arborescente, baixa e de pouca sombra em 

terreno argiloso ou areento e às vezes de pedregulho ou rochoso, ou finalmente úmidos até 

brejos. São, porém, sempre distintamente separados da mata e bem limitados dela, 

estendendo-se como uma rede de terrenos abertos (LINDMAN e FERRI, 1974). 

As paisagens do Pampa, distribuídas ao longo do Cone Sul, compartilhadas entre cerca 

de dois terços do estado brasileiro do Rio Grande do Sul, as províncias argentinas de Buenos 

Aires, La Pampa, Santa Fé, Entrerríos e Corrientes e a República Oriental do Uruguai (figura 

01) guardam a marca de uma natureza que se fez paisagem através da ação da atividade 

humana, sobretudo, a partir de 1634, com a inserção, pelos jesuítas, do gado nas áreas de 

campo (POSSAMAI, 2006).  

Apesar de se configurar como um espaço dotado de características econômicas, sociais 

e culturais comuns, o mesmo não se pode dizer no que se refere a instancia política. O Pampa 

foi palco da presença de várias fronteiras político-administrativas no seu interior, decorrentes 

das várias lutas que Portugal e Espanha travaram pelo domínio de terras na América 

meridional.  

As duas Coroas militarizaram a área, construindo fortes, destacando milícias de 

soldados e guardas de fronteira. Os portugueses, usando da tática do uti possidétis, 

concederam sesmarias a civis com a intenção de forçar o avanço da linha demarcatória para o 

oeste (REICHEL, 2006). Diante da instabilidade política e da constante disputa territorial, a 

fronteira tinha um peso significativo no viver da sua população, quer rural, quer urbana. 

Contraditoriamente, ela unia e separava, afastava e atraía. As linhas demarcatórias eram 

estabelecidas no além-mar e, no aquém, era difícil delimitá-las. Não eram precisas, não havia 

interesse em obedecer a elas (FARINATTI, 2010).  

Essa era a situação vivenciada pelos homens e mulheres que habitavam as terras 

localizadas na divisa do Rio Grande do Sul com o Uruguai e com a Argentina. “Eles 

experimentavam a fronteira nos seus dois sentidos: o de linha que separa e o de zona que 

aproxima” (REICHEL, 2006, p. 51). 
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Figura 01 – O Pampa e suas fronteiras políticas. 
 

 

 

Elaboração: autora. 

Imagens: trabalhos de campo do decorrer da pesquisa. 

 

 Como já dizia Leonel Gomes em sua composição A Pampa: 

 

“A Pampa é um país com três bandeiras 

e um homem que mateia concentrado 

seus olhos correm por sobre as fronteiras 

que o fazem tão unido e separado. 

A Pampa é um lugar que se transcende, 

fronteiras são impostas pelas guerras 

y el gaucho com certeza não entende 

três nomes, três brasões pra mesma terra”.  

 

 O Pampa compartilha uma história que o dividiu em três países, sob uma área de 

ecossistemas campestres, de paisagem, vegetação e biodiversidade típicas. Porém, qualquer 

definição que se pretenda dar a essa região será incompleta se não considerar a dimensão 
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sociocultural. Como expõem Bencke et.al (2016), com efeito, é impossível pensar no Pampa 

sem que imediatamente venha a mente a figura do gaúcho, o habitante natural da região, 

completamente integrado ao seu meio e hoje conhecido muito além das fronteiras do Pampa. 

 Pampa esse que é o berço do povo gaúcho, cuja cultura e tradições foram construídas 

sobre os campos nativos de um território de fronteira flutuante e em íntima associação com a 

atividade econômica mais antiga na região: a criação extensiva de gado. Todavia, entre os 

biomas brasileiros, o Pampa é aquele com a menor percentagem de Áreas Protegidas e, 

sobretudo, seus campos vêm sofrendo uma rápida conversão para lavouras, pastagens 

cultivadas, silvicultura e mineração.  

No Brasil, por muito tempo, os ecossistemas nativos não-florestais ficaram de fora da 

discussão sobre a conservação da biodiversidade, e assim ecossistemas campestres como os 

do Pampa também foram negligenciados. Até hoje existe um viés no senso comum e nas 

políticas públicas, priorizando ecossistemas florestais. A falta de políticas específicas que 

visem à compatibilização das atividades econômicas com a permanência da cobertura original 

do Pampa, prioritariamente, com base na atividade pastoril de produção pecuária, reflete na 

sua situação original, onde, segundo dados do MapBiomas (2017) 47% do território 

pampeano do Rio Grande do Sul não se encontram mais cobertos por vegetação nativa. 

Desse modo, trazem-se à discussão central desta pesquisa quais as formas de se pensar 

a conservação da biodiversidade do Pampa do Rio Grande do Sul conciliando-a com sua base 

cultural e econômica, bem como dialogar com seu caráter transfronteiriço.  

Sob esse questionamento a presente pesquisa foi elaborada, estando dividida em seis 

capítulos, sendo o primeiro deles a Introdução. Nesse ponto da tese é exposto o problema, os 

objetivos, as justificativas da pesquisa, bem como o caminho metodológico percorrido.  

 No segundo capítulo buscou-se, inicialmente, a revisão dos conceitos que norteiam à 

paisagem no âmbito da Geografia, relacionando, posteriormente com o conceito de território, 

formando a base para a paisagem-território do Pampa. No capítulo ainda é elaborada uma 

discussão sobre as características ambientais do Pampa e as ameaças que decorrem da 

inserção de atividades como os cultivos da soja, silvicultura e mineração. Ao final do segundo 

capítulo é feito uma exposição quanto à evolução histórica dos acontecimentos acerca das 

delimitações territoriais de Brasil e Uruguai, com ênfase na área do limite contestado pelo 

Uruguai. 

 Já no terceiro capítulo é elaborada uma discussão referente às Áreas Protegidas em 

diferentes níveis, englobando seu caráter transfronteiriço, processos de gestão e uma breve 
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apresentação sobre a relação das Áreas Protegidas com o desenvolvimento endógeno. Ao final 

do capítulo são expostas as categorias em nível internacional e nacional das Áreas Protegidas. 

 No quarto capítulo apresentam-se e discutem-se os resultados da pesquisa. Neste 

primeiro momento é feita uma análise do contexto ambiental do Pampa do Rio Grande do Sul, 

com o objetivo de selecionar uma área para englobar a proposta a que essa tese se propõe. São 

analisados os remanescentes de vegetação e as áreas prioritárias para conservação como fator 

determinante da justificativa para a área. 

 Com o objetivo de elaborar uma proposta de Área Protegida para o Pampa, no quinto 

capítulo são expostas a área e a discussão sobre seus limites, bem como seu zoneamento, 

apontamentos para um sistema de gestão e futuro plano de ação para a área. Ao final do 

capítulo são abordadas discussões referentes aos atores sociais identificados. 

No quinto e ultimo capítulo são apresentadas possibilidades de integrar o Pampa com 

o país vizinho, Uruguai, através das Áreas Protegidas de caráter transfronteiriço. 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

Propor, dentre as possibilidades de Áreas Protegidas, uma iniciativa de conservação 

para o Pampa do Rio Grande do Sul, que tenha por princípios a manutenção da sua base 

cultural e econômica, dialogando, simultaneamente, com o seu caráter transfronteiriço. 

 

1.1.1 Objetivos específicos 

 

i) Analisar a biodiversidade do Pampa gaúcho, sobretudo com revisões bibliográficas, a fim 

de buscar qual o melhor local a se propor a Área Protegida; 

ii) Identificar e espacializar as Áreas Protegidas já instituídas no Pampa do Rio Grande do Sul 

visando a analise de locais que demandam políticas específicas de conservação, acrescidas de 

suas características de biodiversidade. 

iii) Discutir os limites territoriais que devam ser considerados na proposta de Área Protegida; 

iv) Estabelecer os parâmetros a serem considerados no zoneamento ambiental dessa área;  

v) Identificar os atores que poderiam atuar nessa proposta, bem como apontar possíveis ações 

que possam ser consideradas em um futuro processo de gestão da área. 

vi) Buscar formas de integração da Área Protegida proposta com o/os países vizinhos – 

Uruguai e Argentina. 
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1.2 JUSTIFICATIVA E INQUIETAÇÕES DA PESQUISADORA 

 

As justificativas que pautam este trabalho estão baseadas na trajetória da pesquisadora, 

na necessidade de estudos voltados à temática e na possibilidade de colaboração com a 

sociedade local. 

i) Justificativa de ordem pessoal: com base na trajetória acadêmica traçada até aqui, sobretudo 

com os estudos direcionados as Áreas Protegidas, desafiei-me a explorar uma área diferente 

de tudo que já havia trabalhado: o Pampa. Com estudos voltados exclusivamente para a Mata 

Atlântica ao longo de cinco anos de pesquisa, ficavam inquietações acerca das formas de 

conservação de um bioma que tinha por característica principal a cultura do uso e manejo do 

solo para a pecuária. Desse modo, me propus através da elaboração de uma tese, a discussão 

sobre as formas de proteção do Pampa, evoluindo o máximo possível para subsidiar uma 

proposta que pudesse ser aplicada. 

ii) Justificativa de ordem científica: no contexto do Pampa persistem questionamentos como a 

falta de uma política de conservação que extrapolassem as fronteiras político/administrativas 

como o Pampa, em sua dimensão, necessita. Além disso, cita-se a possibilidade de integrar 

políticas ambientais que possam abarcar territórios e soberanias distintas dentro da mesma 

gestão do ambiente.  

iii) Justificativa de ordem social: por fim, justifica-se a elaboração desta pesquisa 

considerando o cenário de degradação e conversão que o Pampa vem sofrendo. A mudança da 

matriz produtora, com a forte inserção da soja, dos cultivos arbóreos como o eucalipto e mais 

recentemente da mineração, ameaça não somente um ecossistema, mas uma história e uma 

cultura que veem sendo construídas a longas datas. Desse modo, opta-se por incentivar e 

qualificar a pecuária em campo nativo e investir em uma área com potencial ainda pouco 

explorado: o turismo ecológico e histórico/cultural. 

 

1.3 NARRATIVA METODOLÓGICA
1
 

 

Esta investigação segue o encaminhamento da abordagem qualitativa, considerando 

sua diversidade e flexibilidade. O enfoque principal é dado por um processo de indução, de 

conhecimento do contexto e das múltiplas possibilidades a serem construídas. Desse modo, 

                                                           
1
 Este item é destinado a descrever os reais caminhos metodológicos, em âmbito geográfico, trilhados nessa 

pesquisa, discutindo-se abordagem, método e técnicas da pesquisa. Os procedimentos operacionais são descritos 

conforme aparecem no decorrer do trabalho, acreditando-se que esta estrutura dialoga de uma forma mais 

coerente com o método adotado para a pesquisa. 
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considerando a diversidade de opções dentro da temática das Áreas Protegidas, concomitante 

ao questionamento norteador da pesquisa, acredita-se que a abordagem qualitativa melhor se 

adéqua a pesquisa, utilizando-se, inclusive, da subjetividade e da importância do olhar do 

pesquisador com a realidade estudada.  

Nesse mesmo sentido expõem Matos e Pessôa (2009) quando abordam que a 

utilização da pesquisa qualitativa se dá quando o foco e o planejamento do estudo não podem 

ser definidos a priori: a realidade é múltipla, socialmente construída em uma dada situação. O 

foco e o planejamento devem surgir por um processo de indução, de conhecimento do 

contexto e das múltiplas realidades construídas. Além disso, as investigações qualitativas, por 

sua diversidade e flexibilidade, não admitem regras precisas e diferem quanto ao grau de 

estruturação prévia. 

Como expõem Minayo e Sanches (1993) a abordagem qualitativa realiza uma 

aproximação fundamental e de intimidade entre sujeito e objeto, ela se volve com empatia aos 

motivos, às intenções, aos projetos, a partir dos quais as ações, as estruturas e as relações 

tornam-se significativas. Richardson (1999) complementa que os estudos que empregam uma 

abordagem qualitativa podem descrever a complexidade de determinado problema, analisar a 

interação de certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos, contribuir no 

processo de mudança de determinado grupo e possibilitar, em maior nível de profundidade, o 

entendimento das particularidades expressas em cada local. 

Quanto à problemática do tema estudado, Matos e Pêssoa (2009) salientam que é o 

eixo fundamental e norteador da pesquisa. A formulação do problema é a base empírica e 

fomenta a busca de um corpo teórico que deve orientar e contextualizar o objeto de estudo no 

tempo e no espaço. No desenvolvimento de um estudo de pesquisa qualitativa também são 

importantes a delimitação temporal e espacial
2
. O recorte espacial refere-se “aos limites do 

espaço a ser estudado e onde se localiza o tema selecionado [...]. O recorte temporal refere-se 

ao momento do tempo no qual se situam nosso tema espacialmente recortado.” (CORRÊA, 

2003, p.11-12). 

Considerando o objeto de análise da investigação, o Pampa, o método de pesquisa que 

se optou por utilizar é o dialético, principalmente considerando as possibilidades de análise da 

paisagem, sob o viés das Áreas Protegidas, como centro das discussões. 

O método dialético avalia soluções para um problema – que neste caso é o cenário de 

conversão do Pampa - de forma sistêmica e contínua, estudando o objetivo ou fenômeno em 

                                                           
2
 O recorte espacial e temporal são discutidos e apresentados no capítulo 4 da investigação, considerando, 

principalmente, a necessidade do aporte teórico que demandaram suas delimitações. 
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suas relações recíprocas com o ambiente onde está inserido. É um método de interpretação 

dinâmica e totalizante da realidade. Admite que os fatos não podem ser considerados fora de 

um contexto social, político, econômico, ambiental (SPOSITO, 2004). 

Para Marconi e Lakatos (2008, p. 106) este método “penetra o mundo dos fenômenos 

através de sua ação recíproca, da contradição inerente ao fenômeno e da mudança dialética 

que ocorre na natureza e na sociedade”. A contradição do fenômeno é expressa na forma da 

mudança e transformação ambiental, cultural e social representada no papel do capitalismo 

incisivo sobre o Pampa. Deste modo, o método dialético permite a análise dessa 

transformação, considerando desde sua história mais remota até o momento mais atual. 

Com a utilização do método dialético é possível compreender as contradições que 

ocorrem na complexidade da paisagem, observando o todo, com relações e inter-relações dos 

fatos, objetos, fenômenos, relação essa direta entre a sociedade e a natureza do Pampa. O 

método privilegia o fenômeno da transição histórica, como cita Sposito (2004) que significa a 

superação de uma fase por outra, predominando na outra mais o novo do que as repetições 

passiveis da fase anterior.  

Ainda segundo o autor (op. cit.), a dialética leva em conta a história dos sujeitos, 

fazendo relação da dinâmica vida dos homens em sociedade com a natureza, que estão em 

constantes transformações e possuem inter-relações, nunca podem ser analisados como 

fenômenos isolados, como citado anteriormente. 

 

1.3.1 Técnicas e instrumentos para a coleta de dados 

 

Para a obtenção de informações e dados para a pesquisa foram utilizados 

procedimentos, técnicas e instrumentos como: a pesquisa bibliográfica e documental, 

observação, entrevistas e trabalhos de campo, os quais são detalhados a seguir. 

 

1.3.1.1 Pesquisa bibliográfica e documental 

 

Para reunir os dados e informações relevantes ao tema tratado nesta pesquisa, as 

ferramentas utilizadas foram centradas na revisão bibliográfica, a fim de possibilitar a 

construção de um referencial teórico conceitual que auxilia na compreensão das dinâmicas e 

processos espaciais na área de estudo, bem como ampara nas proposições apontadas pela 

pesquisa. 
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Essa etapa é importante considerando, sobretudo, a abordagem qualitativa da pesquisa. 

Gil (2010) aponta que essa é a primeira etapa a ser desenvolvida com base em material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos, entre outras fontes. 

A pesquisa bibliográfica se caracterizou como o alicerce da pesquisa, sobretudo, pelo 

caráter propositivo que os resultados abordam. Compreender estruturas e normas legais, 

entender a complexidade das mudanças atuais na área de estudo e compilar exemplos para 

possível aplicação nos resultados foram fundamentais para a elaboração deste trabalho. 

 

1.3.1.2 Observação Simples 

 

A observação é uma técnica que permite a leitura de determinadas feições da 

realidade. Ver e ouvir não são os únicos objetivos da observação, mas analisar os fenômenos 

interpostos ao olhar do pesquisador, é parte fundamental desta técnica. Segundo Gil (1999), a 

observação está presente em todas as fases da pesquisa, desde a formulação do problema até a 

análise dos dados. 

Na observação simples, técnica utilizada na pesquisa, o pesquisador permanece alheio 

à comunidade, grupo ou situação que pretende estudar, observa de maneira espontânea os 

fatos que aí ocorrem. Nesse procedimento, o pesquisador é muito mais um espectador que um 

ator. 

No caso desta investigação, a observação teve o intuito de compreender a realidade 

local, entender o processo de ocupação e interação da população com o seu meio, bem como 

ouvir suas demandas e necessidades, através de entrevistas, abarcando um público que foi 

desde a população local até seus representantes governamentais. 

As observações se deram em participações
3
 nas reuniões do conselho gestor da Área 

de Proteção Ambiental (APA) do Ibirapuitã (CONAPA), propriedades rurais dos quatro 

municípios que compõem a APA, reunião de associação de moradores, participação em feiras 

e congressos no e sobre o local. 

 

1.3.1.3 Entrevistas 

 

A observação e as entrevistas, neste caso, são complementares, tendo em vista que a 

partir das observações realizadas em campo foram sendo pensadas as entrevistas, bem como 

                                                           
3
 As datas e locais são descritos no tópico que relata os trabalhos de campo. 
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sendo identificados os sujeitos. Segundo Gil (1999) a entrevista é a técnica em que o 

investigador se apresenta frente ao investigado e lhe formulam perguntas, com o objetivo de 

obtenção de dados que interessam à investigação. A entrevista é, portanto, uma forma de 

interação social. Mais especificamente, é uma forma de diálogo assimétrico, em que uma das 

partes busca coletar dados e a outra se apresenta como fonte de informação. 

 Nesta etapa do trabalho utilizou-se das entrevistas informais (despadronizadas ou não 

estruturada), como classifica Gil (1999) “o objetivo deste tipo de entrevista é a obtenção de 

uma visão geral do problema pesquisado. É a menos estruturada possível”. (GIL, 1999, p.120-

121). Além disso, esse tipo de entrevista informal permitiu conhecer uma gama maior de 

entrevistados, através de relatos que remetiam a outros sujeitos que comporiam mais 

entrevistas. 

 Podem-se dividir os sujeitos entrevistados em três grupos, sendo o grupo 1 composto 

por gestores, do Rio Grande do Sul e Uruguai, além de analista ambiental do Instituto Chico 

Mendes de Conservação e Biodiversidade (ICMBio) e da hoje extinta Fundação Zoobotânica 

do Rio Grande do Sul. O grupo 2 é composto por técnicos da Empresa de Assistência Técnica 

e Extensão Rural (EMATER) e pesquisadores da área de instituições como a Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade Federal do Pampa e a Universidad de 

la República (Udelar) do Uruguai. E, por fim, o grupo 3, com a realização de entrevistas aos 

moradores das áreas rurais do local de estudo, guias locais de turismo e setor privado local, 

como hotéis e restaurantes. 

 

Quadro 01 - Detalhamento das entrevistas realizadas para a pesquisa. 
(continua) 

GRUPO ENTREVISTADOS 

 

 

 

 

Grupo 1 

Gestor municipal de Santana do Livramento. 

Gestor municipal de Rosário do Sul. 

Gestor municipal de Quaraí. 

Gestor municipal de Alegrete. 

Pesquisadores Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul. 

Gestor do Uruguai - Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. 

Gestor APA/ICMBio. 

Gestor Parque Gran Bretaña - Uruguai/Rivera. 

Gestor Área Protegida Valle del Lunarejo - Uruguai/Rivera. 

 

 

 

 

Grupo 2 

Emater de Rosário do Sul.    
 

Emater Santana do Livramento. 

Emater Quaraí. 

Emater Alegrete. 

Pesquisadores dos Programas de Pós-Graduação em Ecologia e Geografia da 

UFRGS. 
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Pesquisadores do curso de Economia e Administração da Unipampa - campus 

Santana do Livramento . 

Pesquisadores da unidade de extensão Udelar – Centro Universitário de Rivera. 

Pesquisadores do Centro de Ciências Ambientais Udelar – Montevidéu . 

 

 

 

 

 

Grupo 3 

Associação de moradores Rincão do 28 – Alegrete. 

Associação de moradores Rincão do Batista – Rosário do Sul. 

Moradores dos Quilombos. 

Produtores da APA – Santana do Livramento, Alegrete, Rosário do Sul e 

Quaraí. 

Produtores de fora da APA – Santana do Livramento, Alegrete, Rosário do Sul 

e Quaraí. 

Comércio local – bares e restaurantes - Santana do Livramento, Alegrete, 

Rosário do Sul e Quaraí. 

Comércio local – rede hoteleira - Santana do Livramento, Alegrete, Rosário do 

Sul e Quaraí. 

Produtores Valle del Lunarejo – Uruguai/Rivera. 

Associação de mulheres Valle del Lunarejo – Uruguai/Rivera. 

Guias de turismo Uruguai/Rivera. 

 

Elaboração: autora.  

 

1.3.1.4 Trabalhos de campo 

 

 Ao longo dos quatro anos de elaboração da pesquisa, os trabalhos de campo foram 

fundamentais na compreensão da realidade local, e se fizeram necessários antes mesmo do 

ingresso no Doutorado. Entender o que era o Pampa e como era sua dinâmica na região de 

fronteira com o Uruguai foi fundamental para a elaboração do projeto que culminou nos 

resultados desta pesquisa.  

Na pesquisa geográfica, o trabalho de campo é essencial, pois é o momento no qual se 

estabelece o contato entre realidade concreta e pesquisador, possibilitando a interação entre o 

pesquisador e seu objeto de estudo in loco (SANTOS e PESSÔA, 2009). 

Para Marafon (2009) a pesquisa é auxiliada pelo trabalho de campo para transcender o 

‘gabinete’, transformando assim, as teorias e conceitos em experiências, é a materialização 

dos conteúdos na realidade concreta. Caracteriza-se como uma configuração de apreensão do 

conhecimento, na qual as teorias são testadas e representadas pelo local em que se alcançam 

as informações.  
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Os trabalhos de campo realizados na execução desta pesquisa foram previamente 

pensados, objetivando a otimização das atividades e convergindo para o que fala Monteiro 

(2013):  

 

O trabalho de campo deve propiciar a articulação entre a teoria e a empiria. Fazer 

um trabalho de campo significa um momento do processo de produção do 

conhecimento que não pode prescindir da teoria e ser mero exercício de observação 

da paisagem, sob pena de tornar-se vazio de conteúdo, incapaz de contribuir para 

revelar a essência dos fenômenos geográficos. Portanto, contornar os riscos da 

banalização do trabalho de campo pressupõe avançar em duas direções: a articulação 

entre a teoria e a prática e o olhar crítico sobre a realidade associado à ação 

transformadora. (MONTEIRO, 2013, p. 23). 
 

No quadro 02 é apresentado o cronograma elaborado para os trabalhos de campo da 

pesquisa. 

 

Quadro 02 – Atividades em campo e o seu período de realização 
 

Período 
 

2° 

sem. 

2014 

1° 

sem. 

2015 

2° 

sem. 

2015 

 

1° 

sem. 

2016 

 

2° 

sem. 

2016 

1° 

sem. 

2017 

2° 

sem. 

2017 

1° 

sem. 

2018 

2° 

sem. 

2018 Atividades em 

campo 

Reconhecimento 

inicial da área 
X X X X      

Observação Simples   X X X X     

Aplicação de 

entrevistas 

  X X X X X   

Participação em 

eventos como feiras 

e congressos na área 

de estudo 

 

 X  X X   X 

Validação dos 

mapeamentos em 

campo 

 
     X X  

 

Elaboração: autora. 

  

É importante destacar que a pesquisa através da realização de trabalhos de campo 

requer um preparo do pesquisador, sobretudo para as dificuldades que podem ser encontradas. 

Primeiramente, neste caso, a extensão da área, que não propicia meios suficientes para chegar 

a todos os destinos almejados, especialmente pelas condições de algumas estradas. Também 

são passiveis de destaque o fator financeiro, que com o auxílio de bolsa de pesquisa obtida 

pode ser realizado com mais facilidade, e, o fato de ser mulher - e não conseguir realizar os 



38 
 

 

trabalhos de campo sozinha por medo de que algo pudesse acontecer sem que conseguisse 

resolver por mim mesma. 

 Mesmo com as dificuldades, os trabalhos de campo foram fundamentais desde o 

começo da pesquisa, ainda na fase que se estruturava o projeto que seria submetido para 

avaliação, até o seu final, onde os resultados encontrados estão ligados a tudo que foi 

observado e ouvido em campo.  

Além dos instrumentos já descritos até então, também foram elaborados mapas 

temáticos, utilizando-se do software ArcGis 10.4 e do CorelDraw para sua edição final, além 

do uso de um aparelho GPS, o qual serviu tanto para os trabalhos de campo quanto para 

posterior elaboração dos mapas temáticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

2. A PAISAGEM-TERRITÓRIO DO PAMPA: DA CULTURA FORMADORA ÀS 

TRANSFORMAÇÕES ATUAIS 

 

Na geografia, a interpretação do que é uma paisagem
4
 diverge dentro das múltiplas 

abordagens. A escola
5
 alemã, por exemplo, introduziu o conceito da paisagem como categoria 

científica e a compreendeu até os anos 1940 como um conjunto de fatores naturais e humanos 

(SCHIER, 2003).  

Foi na Alemanha que surgiram as primeiras ideias acerca da paisagem sob o ponto de 

vista científico, principalmente, através de Alexander Von Humboldt, no século XIX. A obra 

clássica Cosmos, por exemplo, utilizou o conceito da paisagem como método e transcrição de 

dados sobre áreas distintas do planeta (BOLÓS, 1992; SALGUEIRO, 2001). Já no século 

seguinte, aparecem as obras de seus discípulos, entre os quais se destacam Ferdinand Von 

Richthofen, o qual apresenta a visão da superfície terrestre (Erdoberflasche) como a interação 

entre litosfera, atmosfera, hidrosfera, sendo que desta resultaria a própria origem e a dinâmica 

da biosfera; Siegfried Passarge, através de seus estudos realizados no continente africano se 

converteu em o primeiro autor que dedicava um livro
6
 à paisagem; Alfred Hettner, o qual 

através de suas experiências de viagem enfatizou a metodologia, e tratou de buscar a 

globalidade total da paisagem com a inclusão do homem no sistema, interconectando os 

fenômenos naturais e os humanos (BOLÓS, 1992). 

Os autores franceses, sob influência de Paul Vidal de la Blache e Jean Rochefort, 

caracterizaram a paysage (ou o pays) como o relacionamento do homem com o seu espaço 

físico, desenvolvendo observações quanto à região, formada pelas culturas e sociedades em 

cada espaço natural (SCHIER, 2003); (MAXIMIANO, 2004). Georges Bertrand, por 

exemplo, definiu a paisagem, em 1968, como “uma porção do espaço caracterizado por um 

tipo de combinação dinâmica, e, por conseguinte instável, de elementos geográficos 

diferenciados – físicos, biológicos e antrópicos – que, ao atuar dialeticamente uns sobre os 

outros, fazem da paisagem um conjunto único e indissociável, em perpétua evolução” 

                                                           
4
 Para o entendimento da paisagem-território fez-se necessário o resgate de alguns aspectos conceituais da 

paisagem, procurando demonstrar, de forma breve, a sua trajetória como conceito geográfico, para que se 

compreende se a perspectiva de integração com o território.   

 
5
 Entende-se por “escola” da Ciência da Paisagem o núcleo formado por uma ou mais universidades e centros de 

investigação de uma cidade que deram origem a determinadas direções dentro da indicada ciência, demonstrando 

novos problemas e criando novos métodos (BOLÓS, 1992).   

 
6
 PASSARGE, Siegfried. Grundlagen der Landschaftskunde. Hamburgo: Ed. Friederischen et.Col., 1919-

1920.   
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(BERTRAND, 1971, p. 141). Deste modo, o autor não privilegia nem a esfera natural nem a 

humana na paisagem, entendendo que sociedade e natureza estão relacionadas entre elas no 

espaço geográfico. Esta definição, que segue a linha de André Cholley, corresponde em 

realidade ao conceito atual de sistema, através do estabelecimento de unidades de paisagem 

complexas, com uma perspectiva dinâmica em diferentes graus de evolução (BOLÓS, 1992). 

Apesar de a escola alemã ter sido a pioneira a introduzir o conceito da paisagem como 

categoria científica, o aporte teórico anglo-saxão foi fundamental para a formação da Ciência 

da Paisagem. Pode-se citar Jan Christian Smuts, cuja teoria do holísmo foi importante para 

compreender o conceito de integração na paisagem; a proposição de ecossistema, pelo biólogo 

inglês Arthur George Tansley, a qual foi a base para a Geoecologia de Troll e a definição de 

geossistema de Sochava; além da Teoria Geral dos Sistemas, proposta por Bertalanfy, que foi 

fundamental para o desenvolvimento de uma parte importante da Ciência da Paisagem 

(BOLÓS, 1992).  

Em suma, a geografia alemã tem ênfase naturalista, herdada de Humboldt e a francesa 

enfoca a região, incluindo culturas e sociedades em cada espaço natural. Os geógrafos 

ingleses desenvolveram uma concepção de paisagem com a ideia de mosaico, cuja formação 

se dá pela repetição similar de ecossistemas locais ou usos da terra (SCHIER, 2003). Desse 

modo, tem-se, aqui, a diferença entre a ideia da totalidade - expressa na escola alemã, e o 

conjunto como a soma das partes, descritos pelos ingleses. 

Dentre as diversas interpretações do conceito de paisagem envolvidos na geografia, as 

que melhor condizem com as perspectiva desta investigação dizem respeito à incorporação da 

territorialidade humana no processo histórico de transformação da natureza, e referem-se, 

sobretudo, a abordagem cultural da paisagem.  

O geógrafo norte-americano Carl Sauer, representante da geografia cultural clássica 

destaca que a interação entre os elementos naturais e antrópicos é essencial no entendimento 

da paisagem: 

 

Não podemos formar uma ideia de paisagem a não ser em termos de suas relações 

associadas ao tempo, bem como suas relações vinculadas ao espaço. Ela está em um 

processo constante de desenvolvimento ou dissolução e substituição. Assim, no 

sentido corológico, a alteração da área modificada pelo homem e sua apropriação 

para o seu uso são de importância fundamental. A área anterior à atividade humana é 

representada por um conjunto de fatos morfológicos. As formas que o homem 

introduziu são outro conjunto (SAUER, 1998, p. 42). 

 

Ela é deste modo, um produto cultural resultado da natureza sobre a ação da atividade 

humana. Determinadas paisagens apresentam, na sua configuração, marcas culturais e 
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recebem, assim, uma identidade típica. Sob essa perspectiva contribui Berque (1998) quando 

expõe que a paisagem é uma marca, pois expressa uma civilização, mas é também uma matriz 

porque participa dos esquemas de percepção, de concepção e de ação – ou seja, da cultura – 

que canalizam, em certo sentido, a relação de uma sociedade com o espaço e com a natureza. 

E assim, sucessivamente, por infinitos laços de codeterminação. 

Ou seja, no caso do Pampa, essa matriz que Berque expõe é onde estão os saberes 

tradicionais acumulados através de uma longa relação de interdependência entre a cultura e a 

natureza, e se expressam na forma sustentável com que aquela comunidade reproduz a sua 

cultura e conserva aquela natureza até os dias atuais. 

Desse modo, na mesma perspectiva exposta, o Pampa é caracterizado por uma 

paisagem cultural, domesticada por uma cultura ao longo do tempo, que ajusta os 

instrumentos culturais, desde a habitação até a visão de mundo, àquele lugar. O processo de 

domesticação, nas palavras de Menegat (2008, p. 7), “não é outro senão a transferência do 

DNA do lugar à cultura, e vice-versa, de modo que ambos se pertençam”. A paisagem cultural 

do Pampa é resiliente, ou seja, tem se mantido ao longo do tempo em uma relação complexa 

que envolve o solo, a biota, a cultura, o gado e o homem manejando essa paisagem. 

O Brasil, ao encontro dessa perspectiva, cria, em 2009, através da Portaria IPHAN
7
 127, 

a chancela
8
 da paisagem cultural, a qual se caracteriza por um instrumento criado para 

promoção da preservação ampla e territorial de porções singulares do Brasil 

(WEISSHEIMER, 2009). Para o IPHAN, entende-se por paisagem cultural “uma porção 

peculiar do território nacional, representativa do processo de interação do homem com o meio 

natural, à qual a vida e a ciência humana imprimiram marcas ou atribuíram valores” 

(WEISSHEIMER, 2009, p. 13).  

Nessa mesma perspectiva cita-se a Carta de Bagé, que em seu Artigo 2° expressa: 

 

                                                           
7
 O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN – foi criado em 1937. Desde então, sua 

tarefa é proteger e valorizar o patrimônio cultural brasileiro. O IPHAN atua em conjunto com a sociedade para 

preservar realizações materiais e imateriais representativas da criatividade, diversidade, expressividade e 

excepcionalidade produzidas em todas as épocas e em todas as regiões do Brasil. O maior objetivo é guardar 

para as gerações futuras a oportunidade de conhecer e vivenciar o patrimônio brasileiro que faz parte da história 

de construção da nação e das identidades locais (WEISSHEIMER, 2009). 

 
8
 A saber, “a chancela é uma espécie de selo de qualidade, um instrumento de reconhecimento do valor cultural 

de uma porção definida do território nacional, que possui características especiais na interação entre o homem e 

o meio ambiente. Sua finalidade é atender o interesse público por determinado território que faz parte da 

identidade cultural do Brasil. A paisagem chancelada pode usufruir do título desde que mantenha as 

características que a fizeram merecer esta classificação, sendo, por isso necessário desenvolver um Plano de 

Gestão” (WEISSHEIMER, 2009, p. 18). 
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A paisagem cultural é o meio natural ao qual o ser humano imprimiu as marcas de 

suas ações e formas de expressão, resultando em uma soma de todos os testemunhos 

resultantes da interação do homem com a natureza e, reciprocamente, da natureza 

com o homem, passíveis de leituras espaciais e temporais; [...] A paisagem cultural é 

um bem cultural, o mais amplo, completo e abrangente de todos, sendo o resultado 

de múltiplas e diferentes formas de apropriação, uso e transformação do homem 

sobre o meio natural (CARTA  DE BAGÉ, 2007). 

 

Dentre os exemplos de paisagem cultural atribuídos pelo IPHAN estão o gaúcho e o 

Pampa, estando no rol dos “personagens e lugares que formam o painel de riquezas culturais 

brasileiras, destacando a relação exemplar entre homem e natureza” (WEISSHEIMER, 2009, 

p. 13). 

As paisagens do Pampa, distribuídas ao longo do Cone Sul, compartilhadas entre 

Brasil, Argentina e Uruguai guardam a marca de uma natureza que se fez paisagem através da 

ação da atividade humana, sobretudo, a partir de 1634, com a inserção, pelos jesuítas, do gado 

nas áreas de campo (POSSAMAI, 2006). Desse modo, o homem retrata uma estratégia 

adaptativa ao próprio modo de vida do campo, imposto pela pecuária em extensas áreas 

despovoadas. Campo esse que é fruto, principalmente, da inserção do gado, que de certa 

forma altera as estruturas da vegetação ali existentes através de seus hábitos alimentares. 

Para além dessa paisagem, que é o lugar de vida, de trabalho e de visão dos homens e 

das mulheres que ali habitam, há uma relação intrínseca entre essa paisagem e o território
9
, na 

medida em que a paisagem torna-se o resultado da configuração territorial num dado 

momento. A paisagem expressa o estágio técnico, o desenvolvimento econômico e social, a 

interação com a natureza, enfim, as escolhas dos grupos sociais responsáveis pela organização 

do território. E, através dela que se podem observar as (des)continuidades, as transformações 

nas formas e nas simbologias do território. Nesse caso, a paisagem também é 

multidimensional, pois é construída pelas sociedades, que se reterritorializam econômica, 

cultural e politicamente. O território é, então, a apropriação do espaço por um determinado 

grupo, enquanto que a paisagem é o resultado visual e simbólico dessa apropriação, 

representado nos elementos e nas dinâmicas da natureza que se transformam com as 

intervenções sociais, ao longo do tempo de existência dessa relação (Figura 02). 

 

                                                           
9
 O entendimento de território é considerado a partir das palavras de Raffestin (1980, p. 143) “Território se forma 

a partir do espaço, é o resultado de uma ação conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza um programa) 

em qualquer nível. Ao se apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente (por exemplo, pela representação), 

o ator “territorializa” o espaço. [...] O território, nessa perspectiva, é um espaço onde se projetou um trabalho , 

seja energia e informação, e que, por consequência, revela relações marcadas pelo poder. [...] o espaço é a 

“prisão original”, enquanto que “o território é a prisão que os homens constroem para si” (RAFFESTIN, 1993, p. 

143-144).   
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Figura 02 - O Pampa possui uma base territorial e a paisagem é, de uma maneira geral, a 

representação visual e simbólica desse território, como pode ser observado nas imagens. 

Nesse sentido o conceito de paisagem se faz na relação com o conceito de território, já que 

ambos estão relacionados e constituem um dos elementos da formação da identidade do 

gaúcho. 
 

 
 

Fonte: Imagem superior – Município de Alegrete. Trabalho de campo, junho de 2016. Imagem inferior – 

Município de Santana do Livramento. Daniel Herrera, Projeto Iconografia Local do Pampa. 

 

Na mais perdida vastidão, na desvalides e plenitude de uma paisagem, existimos. 

Seres mansos e acuados por nossa própria amplidão. Aqui a arte é submissa à 

horizontalidade, dócil a esse poderoso padrão visual, macia e parda como a terra, as 

aves platinas e as singelas sangas que cortam a planura e as coxilhas de nossos 

campos. 

  

Elvira de Macedo Nascimento 

 

Nas palavras de Olmo (2008), para concluir, a territorialização da paisagem é o 

reconhecimento de que cada território se manifesta paisagisticamente em uma fisionomia 

singular e, em variadas imagens sociais, fazendo da paisagem um aspecto importante da 

qualidade de vida da população, porque a paisagem é, antes de tudo, resultado da relação 

sensível das pessoas com o seu entorno percebido, cotidiano ou visitado. 
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2.1 O VIÉS PATRIMONIAL DA PAISAGEM-TERRITÓRIO 

 

A importância de assumir o caráter territorial da paisagem vem ao encontro da 

patrimonialização dos territórios expressa na conservação das paisagens que os representam. 

Com característica única, compreendendo o produto das inter-relações dos atributos físicos, 

biológicos e socioculturais, compondo heranças e resultados de processos atuais, a paisagem 

pode se constituir em patrimônio a ser protegido. Nessa perspectiva, Pereira et al. (2004) 

descrevem que a percepção da imagem do espaço dimensionada pela paisagem, com valor 

científico, ecológico, cultural, histórico, estético e/ou socioeconômico deve ser considerada 

patrimônio. 

Nessa mesma linha contribui Olmo (2007), quando fala que assumir a visão patrimonial 

da paisagem implica, certamente, abrir o interesse paisagístico a todo o território e não 

somente aos pontos pitorescos, porém supõem, ao mesmo tempo, superar o conceito setorial e 

atomizado dos chamados bens culturais, ampliando o campo de atuação desde os objetos 

singulares às tramas complexas de relações que estruturam e dão forma visível ao território. 

Nesse contexto pode-se destacar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC 5/2009), 

a qual inclui o bioma Pampa no rol dos biomas considerados como patrimônio nacional, junto 

com Cerrado e Caatinga. A PEC tramitou pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

em 2009, onde foi aprovada sob a forma de um substitutivo elaborado pela relatora, a então 

senadora Marina Silva. Em 2010, a matéria ficou pronta para a pauta do Plenário, mas nunca 

foi apreciada. Arquivada no final de 2014, teve o pedido de desarquivamento solicitado pelo 

senador Paulo Paim (PT-RS) no ano seguinte.  Atualmente, a PEC aguarda inclusão na ordem 

do dia do Plenário. 

Não se trata apenas de uma questão de mera listagem ou nomenclatura, pois os biomas 

considerados patrimônio nacional possuem benefícios como incentivos fiscais, programas 

especiais de desenvolvimento sustentável, de manejo e preservação ambiental, além disso, 

podem acolher Reservas Extrativistas
10

. 

Mais especificamente, citam-se os dois aspectos que são considerados dentro da 

perspectiva do patrimônio, segundo a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial da 

UNESCO: o patrimônio natural e o patrimônio cultural (UNESCO, 1972). 

                                                           
10

  Segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) a Reserva Extrativista é uma área 

utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, 

complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como 

objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos 

recursos naturais da unidade (BRASIL, 2000). 
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O patrimônio cultural refere-se às manifestações materiais e imateriais, tangíveis e 

intangíveis que afirmam e promovem a identidade cultural de um povo e que são transmitidas 

de geração a geração. Uma definição como esta implica em compreender que os seres 

humanos são produtores de cultura e que a identidade cultural de um povo é forjada no meio 

em que ele vive. Por isso, o ambiente também é patrimônio (UNESCO, 2008).  

Para Scifoni (2008) esse entendimento da natureza como parte do legado cultural a ser 

deixado às futuras gerações foi produto da evolução da própria noção de patrimônio cultural. 

Ao superar a visão tradicional de patrimônio como monumento ou obra excepcional, 

aproximou-se dos diversos grupos sociais, reconhecendo importância naquilo que é a 

expressão típica de suas culturas, entendidas como o produto de uma relação que é 

estabelecida com a natureza.  

No contexto mundial, o patrimônio natural é reconhecido de acordo com três critérios 

norteadores: os valores estético, ecológico e científico (UNESCO, 1972). Nessa mesma 

perspectiva cita-se Scifoni (2008) quando ressalta que determinados critérios se manifestam 

em áreas de paisagens notáveis, de extraordinária beleza natural; áreas com elevada 

biodiversidade, dotadas de espécies endêmicas, com espécies em risco de extinção e; aquelas 

de destaque para o conhecimento científico da história natural do planeta (SCIFONI, 2008). 

Já o patrimônio cultural, segundo a UNESCO (1972), manifesta-se nos seguintes 

critérios norteadores: os monumentos
11

, os conjuntos
12

 e os locais de interesse
13

. Sendo 

composto por monumentos, grupos de edifícios ou sítios que tenham um excepcional e 

universal valor histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico ou antropológico. 

Desse modo, conclui-se que o território do Pampa abarca uma paisagem cultural, 

sobretudo pela sua principal característica socioeconômica que está enraizada em sua história 

– a pecuária extensiva, e que devido, sobretudo, a essa característica deve assumir o caráter 

patrimonial com o intuito de conservação dessa paisagem que o representa.  

                                                           
11

 “Obras arquitetônicas, de escultura ou de pintura monumentais, elementos de estruturas de caráter 

arqueológico, inscrições, grutas e grupos de elementos com valor universal excepcional do ponto de vista da 

história, da arte ou da ciência” (UNESCO, 1972, p. 2). 

 
12

 “Grupos de construções isoladas ou reunidas que, em virtude da sua arquitetura, unidade ou integração na 

paisagem têm valor universal excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência” (UNESCO, 1972, 

p. 2). 

 
13

 “Obras do homem, ou obras conjugadas do homem e da natureza, e as zonas, incluindo os locais de interesse 

arqueológico, com um valor universal excepcional do ponto de vista histórico, estético, etnológico ou 

antropológico” (UNESCO, 1972, p. 2). 
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 Buscou-se nessa investigação identificar o valor patrimonial de uma porção dessa 

paisagem pampeana, dividido entre patrimônio cultural e natural (capítulo 5), utilizando-se 

dos critérios expostos, com a elaboração de uma carta patrimonial. 

 

2.2 CONHECENDO O PAMPA: DOS CAMPOS E DAS FRONTEIRAS 

  

Definido por alguns autores como Biorregião do Pampa, em decorrência da 

incorporação dos aspectos sociais e culturais às variáveis biofísicas do território – Gudynas 

(2002), Martino (2005), Figueiró (2015); por autores brasileiros como Campos Sulinos – com 

a incorporação além do Pampa gaúcho dos campos de cima da serra gaúcha, de Santa 

Catarina e Paraná - Pillar et al. (2009); como bioma, pelo IBGE, desde 2004, considerando o 

viés ecológico do Rio Grande do Sul; Pastizales del Río de la Plata – Bilenca e Miñaro 

(2004), considerando Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai; Província Biogeográfica 

Pampeana - Morrone (2006), também considerando os três países, entre outras denominações, 

caracterizada, predominantemente, por formações vegetacionais campestres, com inclusões de 

matas galerias e modificadas principalmente pela variação dos solos, do relevo e do clima 

(figura 03). 
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Figura 03 – Diferentes regionalizações do Pampa
14

: Brasil – diversidade de vegetação; 

Uruguai – diversidade nas representações geológicas; Argentina – diversidade de 

representações geomorfológicas
15

. 
 

 

Fonte dos dados: Brasil - Hasenack et al. (2010). Uruguai – Udelar. Argentina: Bilenca e Miñaro (2004). 

Elaboração: autora. 

 

                                                           
14

 É importante destacar que o Pampa possui divergências quanto aos seus limites geográficos na Argentina. 

Desse modo, conforme o autor utilizado esses limites podem variar, como é o caso da figura 03 comparada a 

figura 01. 

 
15

 Mapa elaborado através do georreferenciamento dos dados citados, em ambiente SIG (Sistema de Informações 

Geográficas). 
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Independente da nomenclatura e da abrangência a que os autores se referem, o Pampa 

tem-se tornado uma nova fronteira agrícola, perdendo suas características tradicionais e 

históricas. Desse modo, conhecer sua biodiversidade e formas de valorizar o potencial que a 

área historicamente apresenta é um dos objetivos desse capítulo. 

 

2.2.1 A biodiversidade16 do(s) Pampa(s) 

  

A noção de natureza preservada, normalmente, está associada à imagem de ambientes 

fartamente arborizados, todavia, ao sul das paisagens tropicais da América do Sul, existe um 

vasto espaço onde as árvores se limitam a formar uma moldura ao longo dos cursos d’água ou 

estão confinadas às áreas de relevo mais acidentado. Todo o resto, como enfatizam Bencke et 

al. (2016), constitui o domínio privativo das ervas: gramíneas e outras plantas rasteiras 

perfeitamente adaptadas às condições climáticas e aos solos da região, formando um 

complexo sistema de campos naturais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Como explica Bencke (2016), o termo biodiversidade, ou diversidade biológica, expressa toda a multiplicidade 

e multidimensionalidade da vida, em suas mais variadas formas, manifestações, inter-relações e níveis de 

organização. A biodiversidade de um determinado espaço, seja ele uma região, país, bioma ou mesmo o planeta 

inteiro, compreende o conjunto das espécies de seres vivos que nele vivem – plantas, animais, fungos e 

microrganismos – e a variabilidade genética e morfológica contida nas populações dessas espécies. Compreende, 

também, as comunidades biológicas e os ecossistemas onde elas ocorrem, bem como a variedade de interações e 

processos ecológicos que os mantêm em funcionamento. 

 



49 
 

 

Figura 04 - Famílias botânicas mais representativas dos Campos Sulinos
17

. 

 

 

 

Fonte: adaptado de Boldrini et al (2015). 

 

Por estarem localizados em uma zona de transição climática, os campos do Pampa 

apresentam uma singular mistura de gramíneas estivais, características de clima tropical e 

com crescimento vegetativo no verão, como o capim-caninha (Andropogon lateralis), e 

hibernais, de clima frio e com crescimento vegetativo no inverno, como as flechilhas (Stipa 

spp.) (BENCKE, 2016). Além disso, há muitas espécies endêmicas. Essa conjugação de 

fatores faz com que a diversidade de gramíneas do Pampa seja uma das maiores do mundo: 

somente nos campos do Rio Grande do Sul, como afirma Bencke (2016), são mais de 400 

espécies nativas. 

Em seu conjunto, a flora campestre do Pampa gaúcho abrange cerca de 2.150 espécies 

vegetais, uma diversidade florística raramente encontrada em outros biomas campestres do 

planeta (BOLDRINI, 2015).  

 

 

 

                                                           
17

 Poaceae (gramíneas): 423 espécies presentes no Pampa gaúcho; Asteraceae (compostas): 480 espécies 

presentes; Fabaceae (leguminosas): 234 espécies; Cyperaceae: 145 espécies no Pampa gaúcho; Verbenaceae: 67 

espécies; Cactaceae: 57 espécies; Malvaceae: 83 espécies campestres no Pampa gaúcho; Iridaceae: 70 espécies 

presentes; Apiaceae: 32 espécies (BOLDRINI et al., 2015). 
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Figura 05 - Pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

vinculados ao Programa de Pesquisa em Biodiversidade (PPBio) descobriram, em dezembro 

de 2015, 57 diferentes espécies em um metro quadrado, em Quaraí, na Fronteira Oeste do 

Estado. Trata-se de um recorde de vegetação no Bioma Pampa – superando a marca anterior 

de 53 espécies achadas em Candiota, em 2013. 
 

 

Fonte: notícia publicada no jornal Zero Hora, de 27 de fevereiro de 2015. 

Assim como a riqueza presente na parte botânica, a fauna do Pampa é representativa e 

variada – Figura 06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

Figura 06 – Exemplos da representatividade animal presente no Pampa do Rio Grande do 

Sul
18

 

 

 

Fonte: adaptado de Mendonça et al. (2015); Iop et al. (2015); Verrastro & Borges-Martins (2015);  Fontana & 

Bencke (2015); Luza et al. (2015). 

                                                           
18

 Estudos realizados nos Campos Sulinos encontraram 17 ordens (grupos taxonômicos) de artrópodos na 

vegetação herbácea, as mais abundantes foram: Hemiptera (percevejos e similares, 39%); Hymenoptera 

(formigas, vespas e similares, 21%); Diptera (moscas, mosquitos e similares, 13%); Coleoptera (besouros, 8%); 

Araneae (aranhas, 6%) e Orthoptera (gafanhotos e grilos, 5%).  Quanto aos anfíbios, a maioria das espécies dos 

Campos Sulinos é endêmica de ecossistemas campestres (37%), sendo destas 11% exclusivas dos campos do 

Pampa. Os répteis do Rio Grande do Sul representam 18% das espécies do Brasil. Dentre estas ressalta-se a 

ocorrência de algumas espécies endêmicas dos Campos Sulinos ou fortemente associadas aos ambientes 

campestres , como a tartaruga tigre-d’água (Trachemys dorbigni), as cobras-de-duas-cabeças (Amphisbaena 

darwini e A. munoai); os lagartos, lagartinho (Stenocercus azureus), lagartinho-pintado (Contomastix 

vacariensis) e lagartinho-dopampa (Homonota uruguayensis); e as serpentes narigudinha (Xenodon dorbignyi), 

corredeira-do-banhado (Psomophis obtusus) e cobra-espadacomum (Tomodon dorsatus). Já os mamíferos, a 

combinação de ambientes campestres e florestais e de faunas de regiões tropicais e temperadas torna expressiva 

a sua diversidade nos Campos Sulinos. Um total de 181 espécies pertencendo a nove das 12 ordens de mamíferos 

neotropicais ocorre nos três estados do Sul do Brasil. Destas, 16 ocorrem exclusivamente no bioma Pampa. 
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Uma questão importante de se destacar, e que intriga pesquisadores há bastante tempo, 

é se esse mosaico de campos com matas galeria e de encostas do Pampa são naturais ou se 

teriam sido formados através de atividades humanas pré e pós-colombianas, tendo em vista 

que o clima atual, com condições úmidas, deveria favorecer uma paisagem florestal. Alguns 

desbravadores como Balduíno Rambo e Roberto Klein, viajando pela região dos campos, 

concluíram que as formações campestres eram o tipo de vegetação mais antigo e que a 

expansão da floresta seria um processo mais recente, decorrente das mudanças climáticas para 

condições mais úmidas (RAMBO, 1956; KLEIN, 1975).  

 Já Carl Lindman, que viajou pela região anteriormente a Rambo e Klein – entre 1892 e 

1893, observou que a vegetação florestal deveria ser capaz de expandir sobre esses campos. 

Como aponta em sua obra, Lindman atribui à formação campestre uma situação de transição 

entre floresta tropical, do Planalto, e a vegetação de campo, ao sul (LINDMAN, 1906). 

 Chebataroff (2014) citando Monticelli (1938) credita a principal característica 

vegetacional do Pampa a sua estrutura geológica e a presença de ventos fortes e contínuos. Na 

mesma obra o autor trás as premissas de Paradi (1974), o qual acredita que os campos são 

oriundos das características dos solos da área – compactado e com pouca aeração – e ao verão 

demasiadamente seco, que afeta as plantas que se desenvolvem no período da primavera. 

Bencke (2009) lembra que os ecossistemas campestres sul americanos têm um longo 

histórico de coevolução com herbívoros pastadores, interrompido há cerca de 8.000 anos pela 

extinção da megafauna pleistocênica e retomado com a introdução do gado doméstico nos 

campos, no século XVII. Para o autor “o pastejo não está tão longe na história evolutiva dos 

ecossistemas campestres da região e que, portanto, a introdução do gado bovino e equinos, 

ainda na primeira metade do século XVII, não representou um grande impacto à biota 

campestre” (BENCKE, 2009, p. 112). 

Desse modo, a complexidade do Pampa se intensifica quando se reconhece que, pouco 

a pouco, os campos foram sendo moldados e manejados pelos seres humanos para 

constituírem a base econômica que veio a se revelar como marca da paisagem pampiana: a 

pecuária extensiva.  

Como expressa Benke (2016), o manejo do gado de forma extensiva atua como um 

agente na contenção do avanço da vegetação lenhosa sobre as áreas campestres e é o grande 

responsável pela estabilidade ecológica dos campos. Ainda segundo o autor, tem sido 

verificado que a vegetação de áreas campestres onde não há a ação do gado perde diversidade 

ao longo do tempo, principalmente, porque certas gramíneas que formam touceiras altas se 
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tornam dominantes nessas condições e não deixam espaço para plantas menores e menos 

vigorosas, que tendem a desaparecer.   

Desse modo, não basta apresentar o Pampa apenas como um espaço natural, de 

paisagem e biodiversidade típicas. Qualquer definição que se pretenda dar a essa região será 

incompleta se não considerar a dimensão sociocultural. Ou seja, quando se fala do Pampa, 

fala-se de uma cultura humana que, ao longo da história de vida, contribui para enriquecer, 

selecionar e preservar a biodiversidade como parte da sua própria cultura. 

 

Figura 07 - É impossível pensar no Pampa sem que imediatamente venha à mente a figura do 

gaúcho, o habitante natural da região, completamente integrado ao seu meio e hoje conhecido 

muito além das fronteiras do Rio Grande do Sul. Tão importante quanto à diversidade 

biológica dessa região é a diversidade sociocultural, pois abriga profundas “raíces culturales, 

reunidas en la figura del “gaucho” (hombre ligado a la tradicional actividad ganadera de las 

pampas)”Alianza del Pastizales 
. 

 

Fonte: Daniel Herrera, Projeto Iconografia Local do Pampa.  

 

A terra é nobre e boa, e sua fisionomia traz as feições maduras de longa 

história; o elemento humano é múltiplo nas suas origens e nos seus talentos, e 

uno nas aspirações culturais: e é do homem e da terra que todas as culturas 

tomam a sua origem e as feições de sua personalidade.  

(RAMBO, 1956) 
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Nesse sentido, nas palavras de Figueiró (2012) se for considerado que a manutenção 

dos processos ecológicos representa a base sobre a qual devem se desenvolver todos os 

processos produtivos, é urgente que se reforce uma concepção de desenvolvimento que 

assegure a integridade e a sobrevivência da natureza, e não o contrário. Considerando os 

serviços ecossistêmicos fornecidos pelo Pampa
19

, por exemplo, diversificam-se as variáveis 

sobre as quais se analisa a eficiência de um dado território, incorporando outras perspectivas 

de produtividade que avancem para além da visão econômica exclusiva. 

 

2.3 AS TRANSFORMAÇÕES NA PAISAGEM: A TERRITORIALIZAÇÃO DO CAPITAL 

NO PAMPA 

 

 As reflexões acerca das transformações em curso no Pampa extrapolam a escala dessa 

região. O processo que perpassa a América Latina como um todo, com uma dinâmica 

acelerada em relação às reconfigurações dos territórios rurais, através da superexploração dos 

recursos naturais e a expansão das fronteiras do capital, está gerando uma homogeneização 

produtiva e a perda de estruturas e processos histórica e culturalmente construídos. 

 Como cita Figueiró (2017) esta crise, gerada na ânsia da acumulação ampliada do 

capital, destrói a natureza, a cultura e a história, tornando o espaço homogêneo e instantâneo.  

Nas últimas décadas, cerca de metade da superfície originalmente coberta com os 

campos no estado do Rio Grande do Sul foi transformada em outros tipos de cobertura 

vegetal, sobretudo, a soja (Figura 08).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 A conservação dos campos nativos propicia inúmeros serviços ecossistêmicos, a exemplo a regulação hídrica e 

o fornecimento de água limpa, a produção de forragem para a atividade pecuária, a manutenção de polinizadores 

e de predadores de pragas de culturas agrícolas, o potencial para a recreação ao ar livre, a estocagem de carbono 

no solo que ajuda a mitigar as mudanças climáticas globais, dentre tantos outros. 
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Figura 08 – Evolução do cultivo da soja no Rio Grande do Sul de 1990 a 2015
20

. A soja 

representa o produto agrícola que mais cresce em área plantada no RS nos últimos cinco anos, 

e esse crescimento tem se dado especialmente em direção ao Pampa. 
 

 
 

Fonte: IBGE (2014) e IBGE (2015). 

 

Essa tendência se repete, de forma ainda mais ampliada no pampa uruguaio, onde a 

área plantada de soja passou de aproximadamente 12.000 hectares no ano 2000 para mais de 

um milhão de hectares em 2013. Neste mesmo período, a produção cresceu em torno de 100 

vezes, passando de 28.000 toneladas em 2000 para 2.800.000 toneladas em 2013 (REDES, 

2015). 

No mesmo cenário, o Pampa argentino, como aponta Rodríguez (2010), passa pelo 

processo de transformação do uso do solo antes destinado à criação de gado de forma 

extensiva, que teve uma redução de 6,8 milhões de hectares, substituída pelo cultivo da soja.  

Bilenca et al. (2009) citam que a introdução do cultivo da soja na região pampeana 

data da década de 1970, todavia seu principal impulso foi a partir de 1996, com o lançamento 

                                                           
20

 Até a virada do século, a mesorregião Noroeste respondia por mais de 80% da área plantada de soja no Rio 

Grande do Sul. Em 2013, essa participação já havia diminuído para aproximadamente 60% (IBGE, 2014). Os 

avanços mais expressivos da cultura ocorreram em direção ao sudoeste e ao sudeste do Estado, em substituição, 

sobretudo, às áreas de pastagens (FEIX e LEUSIN JÚNIOR, 2015).   
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ao mercado de variedades de soja transgênica resistente ao herbicida glifosato e sua excelente 

associação com a semeadura direta.  

Sob essa perspectiva é possível considerar que o uso intensivo de agrotóxicos para o 

cultivo da soja prejudique, sobretudo um ecossistema que mantinha de forma sustentável a 

relação homem e natureza. O Pampa está assentado sobre o Aquífero Guarani, além de 

possuir bacias hidrográficas importantes para essa região do Estado, desse modo, o 

monocultivo ameaça o bem hídrico, além dos solos e todos os subsistemas ligados a essa 

ambiente. 

Ao encontro dos problemas intrínsecos no monocultivo da soja no Pampa estão as 

atividades silvícolas. No início dos anos 2000, novos interesses econômicos colocaram o 

Pampa gaúcho em evidencia, quando empresas multinacionais de celulose, apoiadas pelo 

Governo Estadual, decidiram implantar áreas de florestamento na região (CHELOTTI e 

PESSÔA, 2008). Em 2004, o governo do Estado do Rio Grande do Sul criou o Programa de 

Financiamento Florestal Gaúcho Proflora – Programa de Plantio Comercial e Recuperação de 

Florestas, com o apoio do Banco Nacional do Desenvolvimento Social – BNDES. A criação 

deste programa teve como objetivo conceder financiamento para o plantio de monocultura de 

acácia negra, pinus e eucaliptos no Estado, com o intuito de gerar renda e emprego em regiões 

menos desenvolvidas (BINKOWSKI, 2014).  

O projeto sofreu severas críticas desde o seu anúncio, principalmente pelos órgãos de 

defesa do meio ambiente. Um dos principais motivos das críticas foi de que as empresas 

adquiriram as propriedades e começaram o plantio mesmo sem uma licença prévia de 

instalação e sem a realização do zoneamento
21

 para a atividade - previsto tanto na Legislação 

Federal (Resolução CONAMA 237/97), quanto no Código Estadual do Meio Ambiente do 

Rio Grande do Sul (Lei 11.520/2000). 

Entre as empresas estavam a Votorantim Celulose e Papel e a Stora-Enso, estreantes 

no cenário gaúcho, e a Aracruz Celulose S.A., já instalada no município de Guaíba, que a 

partir da nova política florestal do governo do Estado, viu a possibilidade de expandir ainda 

mais sua produção.  

                                                           
21

 O zoneamento ambiental ou agroecológico é um instrumento previsto no art. 9º da Lei Federal 6938/81, o qual 

regulamenta as atividades a serem desenvolvidas em determinadas parcelas do território, de acordo com o Art. 

2º, do Decreto nº 4.297 “tem por objetivo geral organizar, de forma vinculada, as decisões dos agentes públicos e 

privados quanto a planos, programas, projetos e atividades que, direta ou indiretamente, utilizem recursos 

naturais, assegurando a plena manutenção do capital e dos serviços ambientais dos ecossistemas” assim como 

“compete ao Poder Público Federal elaborar e executar o zoneamento nacional e regional, quando tiver por 

objeto biomas brasileiros ou territórios abrangidos por planos e projetos prioritários estabelecidos pelo Governo 

Federal” (BRASIL, 2002, art. 2º e 6º).   
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Esta política engendrada por grandes empresas de produção de celulose, e assumida 

pelo governo do Rio Grande do Sul, dividiu territorialmente o estado em três áreas de 

interesse de três empresas produtoras de eucalipto: Aracruz (na Depressão Central e região de 

Porto Alegre), Votorantim (na região do entorno e retaguarda das cidades de Pelotas e Rio 

Grande) e Stora-Enso na fronteira sudoeste (SUERTEGARAY e PIRES DA SILVA, 2009), 

conforme pode ser observado na Figura 09. 

 

Figura 09 - Mapa de atuação das principais empresas de silvicultura no Rio Grande do Sul. 
 

 

 

Fonte: FEE (2007). 

 

A empresa sueco-finlandesa Stora-Enso tem sua área de atuação na região sudoeste do 

estado, seus investimentos foram da ordem de R$ 100 milhões na aquisição de 45 mil 

hectares. Todavia, a área de interesse da Stora-Enso está localizada na faixa de fronteira
22

 

cujas terras, por legislação federal, não podem ser adquiridas. Muitas das terras já vendidas ao 

                                                           
22

 Lei n° 6.634/79 - Art. 1º. - É considerada área indispensável à Segurança Nacional a faixa interna de 150 Km 

de largura, paralela à linha divisória terrestre do território nacional, que será designada como Faixa de Fronteira.  

Art. 2º. - Salvo com o assentimento prévio do Conselho de Segurança Nacional, será vedada, na Faixa de 

Fronteira, a prática dos atos referentes a:  

V - transações com imóvel rural, que impliquem a obtenção, por estrangeiro, do domínio, da posse ou de 

qualquer direito real sobre o imóvel (BRASIL, 1979).   
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capital estrangeiro localizam-se em faixa de fronteira e são impedidas de serem regularizadas 

com base na lei federal (BINKOWSKI, 2014; SUERTEGARAY e PIRES DA SILVA, 2009).  

Desse modo, sem conseguir a regularização de suas terras, a empresa aguarda para 

realizar as colheitas das áreas já plantadas e não está mais investindo na compra de novas 

áreas no Rio Grande do Sul, passando a investir no Uruguai, inclusive com a inauguração de 

sua fábrica de celulose em Contillas, departamento de Colônia, em 2010 (BINKOWSKI, 

2014). 

A Aracruz Celulose S.A., hoje Celulose Rio-grandense, permanece investindo em 

plantios na região da Depressão Central e Serra do Sudeste e na ampliação da fabrica de 

celulose que possui em Guaíba. Já a Votorantim Celulose e Papel, hoje Fibria, permaneceu 

com as áreas de plantio na Serra do Sudeste e Encosta do Sudeste aguardando as colheitas a 

serem realizadas no estado; porém, os investimentos em novas áreas estão parados; a empresa 

estaria investindo em outros estados, como o Mato Grosso do Sul (BINKOWSKI, 2014).  

Conforme Gautreau (2014) as três empresas, Celulose Rio-grandense, Stora-Enso e 

Fibria, concentram 30% do total plantado com monocultivos de árvores no estado, em torno 

de 178 mil hectares sobre os 592 mil hectares estimados. Portanto, o que se observa é que as 

três empresas se estabeleceram geográfica e estrategicamente, instalando suas plantações em 

regiões do estado onde não houvesse disputa pela compra de terras, pois isso poderia acarretar 

no aumento do valor pago por hectare. 

Hoje, o incentivo à produção das florestas plantadas no Rio Grande do Sul permanece 

de forma intensa, principalmente, após a aprovação do Projeto de Lei n° 145 de 29 de 

novembro de 2016, que altera a política agrícola estadual para florestas plantadas, ampliando 

a possibilidade de plantio de lavouras de silvicultura e transferindo a fiscalização dessa 

atividade da Secretaria do Meio Ambiente para a pasta da Agricultura. O então Projeto, que 

agora figura como lei, desconsidera o zoneamento da silvicultura
23

 proposto para o estado em 

2009, aumentando, assim, as ameaças à biodiversidade, principalmente, para a área do Pampa 

gaúcho.  

Dentre as normativas aprovadas, cabe-se destacar:  

 

 
Artigo 2°, parágrafo único - a Política Agrícola Estadual de Florestas Plantadas e 

seus produtos têm como objetivo o desenvolvimento sustentável e atenderá à 

reafirmação da importância da atividade agropecuária e do papel das florestas 

plantadas na sustentabilidade, no crescimento econômico, na melhoria da qualidade 

de vida da população rio-grandense e na presença do Estado do Rio Grande do Sul 

                                                           
23

 O zoneamento ambiental para a atividade de silvicultura no Rio Grande do Sul pode ser acessado no site: 

http://www.fepam.rs.gov.br/biblioteca/zoneam_silvic.asp 
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nos mercados nacional e internacional de produtos de base florestal, alimentos e 

bioenergia.  

Artigo 5º - a Política Agrícola Estadual para Florestas Plantadas e seus produtos para 

fins comerciais tem por finalidade a promoção do desenvolvimento socioeconômico, 

a estruturação e estabelecimento de arranjos produtivos de base florestal, a geração 

de emprego e renda, além de benefícios ambientais tais como a conservação das 

formações florestais nativas, o sequestro de carbono, a recuperação de áreas 

degradadas e a ciclagem de nutrientes.  

Art. 7º São objetivos da Política Agrícola Estadual para Florestas Plantadas e seus 

produtos:  

XI – promover e estimular a elaboração e a implantação de projetos florestais para 

controle e recuperação de áreas em processo de desertificação.  

(RIO GRANDE DO SUL, 2016). 

 

O discurso da ocupação, e contrário ao zoneamento, por sua vez ancora-se no fato da 

região se caracterizar pela presença de grandes e médias propriedades, baixa população rural, 

infraestrutura em geral baixa, produtividade da terra média (embora em alguns setores seja 

alta), renda baixa. Entretanto, o modelo silvicultor não possibilita grandes mudanças 

econômicas à população, que continuará com seu trabalho, temporário e baixa remuneração, 

como revelam os conflitos com essas mesmas empresas em outras regiões do país 

(SUERTEGARAY e PIRES DA SILVA, 2009).  

Atualmente, os municípios que creditaram à silvicultura a esperança do 

desenvolvimento econômico já contabilizam os prejuízos. Áreas que antes se encontravam 

destinadas a agricultura e pecuária, que geravam emprego e renda aos municípios, agora, em 

alguns casos, se passado 10 anos, as florestas plantadas não conseguem cumprir com seu 

discurso de implantação.  

Não levando em consideração critérios de valorização dos argumentos que são 

contrários à silvicultura, abre-se uma questão relevante para ser colocada em discussão: o 

imaginário da paisagem pampeana para a cultura gaúcha. Inclusive, podendo citar essa 

preocupação exposta pelo Zoneamento Ambiental da Silvicultura: “Não poderão ser 

implantadas barreiras à visualização dos elementos cênicos no que diz respeito à imagem do 

Pampa, reconhecido pelo imaginário gaúcho, onde a cultura da população é a visualização do 

horizonte” (SEMA/FEPAM/FZB, 2007). 

O Pampa é o lugar onde se enxerga longe. É essa a característica do gaúcho, um povo 

que enxerga longe através da infinita horizontalidade do Pampa. Abordando a situação das 

alterações estruturais que o Pampa vem sofrendo, pode-se observar que o elemento humano 

gaúcho, vem historicamente sofrendo mudanças econômicas, o que, porém não lhe tirou sua 

marca maior que é a de ver a paisagem olhando para longe... Sem fronteiras. Sempre foi sua 

marca maior uma sensação de liberdade, de ligação do homem com a natureza.  
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Para Schwanz, (2010) a figura do imaginário do gaúcho esta radicalmente vinculada 

ao campo a se perder de vista. Esta é sua vinculação com o passado e que lhe dá a sensação de 

liberdade que se vive (ou vivia) no Pampa. Através de sua pesquisa, a autora percebeu que a 

imensidão do horizonte, mesmo que as propriedades tivessem cercas, dava ao gaúcho do 

Pampa a sensação de liberdade e remetia à liberdade de outrora. Mesmo que não tenham 

vivenciado a liberdade dos campos sem a presença da cerca ou da porteira, ainda restava a 

imensidão do horizonte que lhes dava essa impressão. 

Além disso, o eucalipto, enquanto espécie arbórea tem como uma das suas principais 

características a de não favorecer o crescimento de sub-bosque, considerando a resina 

presente nas folhas dos eucaliptos, sobretudo nessa região de cobertura herbácea. Desse 

modo, têm-se alguns milhares de hectares com vegetação herbácea extinta, pelo plantio de 

eucalipto como uma monocultura para fins industriais.  

Desse modo, para concluir, se considerar que o homem faz parte do ambiente e nele 

interage social e culturalmente e se igualmente considerar que a cultura do gaúcho possui uma 

base territorial e uma forte relação com a paisagem do Pampa, há que se pensar nos possíveis 

impactos das monoculturas sobre a cultura do gaúcho. Não serão somente os campos que se 

transformarão em florestas ou extensas áreas de soja, há toda uma biodiversidade e uma 

sociodiversidade ameaçada.  

Deixando, assim, um passivo ambiental, uma degradação social e cultural expressiva, 

tendo em vista que as consequências básicas dessa conversão estão ligadas a concentração 

fundiária, a conflitos socioambientais, a uma perda de soberania alimentar, a vulnerabilidade 

econômica desses territórios, a fragilidade política, e por fim uma erosão cultural profunda de 

perdas de saberes, de perda de história, porque o capital não tem memória, tem acumulação 

momentânea. 
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Figura 10 - Diferenças entre o Pampa que se “enxerga longe” e aquele transformado pela 

inserção de espécies exóticas. 

 

 
 

Fonte: Trabalho de campo, novembro de 2016. Foto à esquerda: município de Tranqueras/Uruguai. Foto à 

direita: município de Alegrete. 

 

Parecem soldados em fila os pinheiros e eucaliptos de exportação, que marcham rumo ao mercado internacional.  

Fast food, fast wood:  

Os bosques artificiais crescem num instante e vendem-se num piscar de olhos.  

Fontes de divisas, exemplos de desenvolvimento, símbolos de progresso,  

esses criadouros de madeira ressecam a terra e arruínam os solos.  

Neles, os pássaros não cantam.  

As pessoas os chamam de bosques do silêncio.  

Eduardo Galeano 

 

 

2.3.1 A mais recente ameaça ao Pampa gaúcho: a mineração 

 

 A mineração é uma das atividades econômicas mais antigas e tradicionais do Brasil. 

Com o passar do tempo suas técnicas, antes rudimentares, foram sendo substituídas, tornando 

a atividade moderna e com poder ainda maior de impacto para o ambiente. 

 No Rio Grande do Sul, existe a tentativa de implementação de mineração no Rio 

Camaquã. O projeto de mineração Caçapava do Sul da antiga Votorantim Metais – hoje uma 

parceria entre Nexa Resources  e Mineração Iamgold Brasil  - é um empreendimento 

que pretende ser instalado na região das nascentes e margens do Rio Camaquã – município de 

Caçapava do Sul - para extrair os minérios de zinco, cobre e chumbo. Iniciado em 2016, o 

projeto utiliza-se do argumento de possíveis ganhos econômicos com maior arrecadação de 

impostos pelas prefeituras envolvidas e geração de empregos para se consolidar perante a 

opinião pública. 
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 Como expõe Bork (2017), conforme a Política Nacional de Meio Ambiente, para a 

instalação desse tipo de projeto é necessário fazer um pedido de licenciamento em que irá 

permitir ou não a atividade de acordo com os resultados obtidos no estudo de impacto 

ambiental/relatório de impacto sobre o meio ambiente (EIA/RIMA). Esse estudo é realizado 

por uma empresa de consultoria contratado pela empresa solicitante.  

O EIA/RIMA do projeto Caçapava do Sul já existe e está disponível
24

 desde 2016. 

Este estudo fez a identificação dos potenciais impactos ambientais em cada etapa de 

instalação e apresenta medidas mitigadoras e compensatórias sobre o meio ambiente. O 

diagnóstico é elaborado por profissionais específicos e as identificações de estudo se dividem 

em meio antrópico (população, economia, infraestrutura etc.), meio físico (solo, subsolo, 

recursos hídricos e atmosféricos) e meio biótico (vegetação, fauna e flora). Assim, o projeto 

encontra-se em fase de licenciamento junto a FEPAM e se for aprovado entrará em operação 

em 2020, e ficará ativo por mais de duas décadas.   

Todavia, acredita-se na importância de reforçar e elucidar as críticas à proposta de 

exploração em uma das raras áreas ainda conservadas do Pampa. Primeiramente, o 

EIA/RIMA do projeto apresenta inúmeras falhas, levando o leitor a concluir que a exploração 

através da abertura de grande minas a céu aberto não trará impactos ambientais para a região.  

Segundo, é importante considerar o potencial para o turismo de base local que a área 

apresenta, podendo superar os 20 anos de exploração econômica que a mineração se propõe. 

Estudos como os de Degrandi (2011), Garcia et al (2013), Borba et al (2013), Von Ahn e 

Simoon (2017) demonstram o potencial paisagístico e propostas de proteção para o local em 

que se pretende instalar a mineração, inclusive, com uma proposta de criação de uma UC do 

tipo Monumento Natural, que ainda aguarda por um parecer.   

As formações rochosas e a prevalência do chamado “campo sujo”, onde campo e 

rochas se misturam, fazem da região a área mais preservada do Pampa gaúcho. As condições 

do relevo e do solo acabaram impedindo o avanço da agricultura sobre a região, ao contrário 

do que ocorre em outras áreas do Pampa, que vem sofrendo, como visto, com o avanço de 

lavouras de soja e florestas plantadas. Ao invés dessas atividades, prevaleceu na região uma 

estratégia de desenvolvimento da pecuária familiar (BORK, 2017). 

Na avaliação das entidades que estão se mobilizando pela defesa do rio Camaquã, os 

prejuízos que poderão ser causados pela instalação do projeto de mineração, extrapolam a 

esfera da destruição dos recursos naturais e paisagens, comprometendo também esse modelo 
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 O download do EIA/RIMA pode ser feito no site https://www.projetocacapavadosul.com.br/ 
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de desenvolvimento diferenciado. Além dos problemas ambientais, uma das principais 

preocupações dessas entidades é que se repita o panorama registrado a partir de 1996, quando 

ocorreu o encerramento das atividades da mineração de cobre na região, deixando um passivo 

de impactos ambientais até hoje presentes, abandono social e declínio econômico individual e 

coletivo na região. 

 

2.4 O FUTURO DOS CAMPOS: DESAFIOS E POSSIBILIDADES ECONÔMICAS PARA 

CONSERVAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DA PECUÁRIA SUSTENTÁVEL 

 

Perante a riqueza de diversidades intrínseca aos campos do Pampa, as formas de 

produção sustentável praticadas necessitam de ampla divulgação. Com manejo adequado, o 

uso pecuário pode ser altamente produtivo e manter a integridade dos ecossistemas 

campestres e demais serviços ambientais. Como cita Bilenca et al., (2009), se aceitarmos que 

vastas áreas originalmente naturais do Pampa já foram transformadas em sistemas 

domesticados, devemos, então, discutir acerca de opções que contamos hoje, de tal modo que 

as transformações das paisagens e ecossistemas resultem em bem-estar humano e no 

equilíbrio com o seu meio. 

Deste modo, citam-se esforços como a Alianza del Pastizal, a qual propõe a utilização de 

um selo na carne, cujo processo de produção contribui para a conservação dos campos nativos e 

sua biodiversidade (Figura 11). 
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Figura 11 - Área de abrangência da Alianza del Pastizal
25

. O selo das Carnes del Pastizal, 

associado ao logo da Alianza del Pastizal, permite aos consumidores identificar e selecionar 

um produto produzido de forma alinhada a conservação do meio ambiente, que preserva 

importantes superfícies de campos naturais em seu local de origem, onde se encontram 

espécies típicas dos campos, e ainda espécies silvestres de plantas e animais cuja 

sobrevivência está ameaçada de extinção. Cabe destacar o símbolo da Alianza, motivo 

principal que originou o projeto, a proteção das aves do Pampa. 
 

 

Fonte: Alianza del Pastizal 

 

A iniciativa nasceu através do BirdLife International, em 2004, com os seus parceiros 

na América do Sul: Aves Argentinas, Aves Uruguay, Save Brasil e Guyra Paraguay, quando 

observaram a perda de biodiversidade de aves que o Pampa apresentava. Ao total, a região é o 

habitat de 540 espécies de aves silvestres, das quais 12 se encontram ameaçadas de extinção.  

Segundo a Alianza, seus esforços são voltados para que a atividade pecuária em campo 

natural se converta em algo rentável e ao mesmo tempo se desenvolva de forma sustentável, 

favorecendo a conservação das pastagens com sistemas adequados de manejo; a agricultura e 

a florestação sejam realizadas de maneira responsável, com cuidadoso tratamento dos solos e 

água, prudente manejo de agroquímicos, e permitindo a existência de suficientes áreas para a 
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 A Alianza del Pastizal é um projeto mantido através de doações de órgão como AAGE V. JENSENS FONDE; 

US Fish & Wildlife Service; Serviço Florestal dos EUA; Governo do Canadá; Banco Mundial e, Banco 

Interamericano de Desenvolvimento. Mais informações sobre a Alianza del Pastizal podem ser acessadas em: 

http://www.alianzadelpastizal.org   
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vida silvestre nativa dos campos; o crescimento urbano ocorra de forma planejada, garantindo 

a conservação dos campos; as Áreas Protegidas oficialmente reconhecidas incluam ao menos 

10% dos campos nativos de cada país em sua esfera legal; e, onde a cultura tradicional dos 

Pampas tenha um espaço de valor na nossa sociedade.  

Destaca-se, aqui, os cinco critérios obrigatórios para se obter a certificação, segundo a 

Alianza: 

(i) Propriedade rural em condição legal e administrativa de acordo com os requisitos de seu 

município, estado ou país, sob cumprimento de procedimentos, registros, resoluções e normas 

nacionais vigentes, com o devido plano sanitário da fazenda respaldado por um profissional e 

o regime trabalhista dos empregados em regra; 

(ii) Adesão nominal do titular do estabelecimento à Visão e Missão da Alianza del Pastizal;  

(iii) Acesso livre dos animais a fontes de água e sombra suficientes;  

(iv) Alimentação à base de pasto com um limite de tolerância de até 30% de concentrados, ou 

o equivalente – na dieta do animal – a 1% do peso vivo, em ausência total de alimentação em 

confinamento;  

(v) Ao menos 50% da superfície total da propriedade com cobertura de campo nativo.  

O potencial de espécies de plantas, em sua maioria herbácea, faz do Pampa um 

patrimônio genético notável. As plantas nativas com valor forrageiro permitem o 

desenvolvimento de uma pecuária ecológica, baseada na conservação do campo nativo, ao 

contrário de outros sistemas baseados na produção com espécies forrageiras exóticas e 

dependentes de insumos. Desse modo, quando bem manejados, os campos podem ser 

conservados e assegurarem o desenvolvimento econômico e a competitividade frente a outras 

alternativas. 

Na mesma linha da Alianza está a Associação dos Produtores do Pampa da Campanha 

Meridional (APROPAMPA). Trata-se de uma entidade sem fins lucrativos, de caráter 

cultural, social e de pesquisa formados por produtores rurais, indústria frigorífica, varejo e 

outros agentes ligados direta ou indiretamente à cadeia da bovinocultura de corte na região da 

Campanha, no Rio Grande do Sul. 

Em 2006, obtiveram junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial o 

reconhecimento da Indicação de Procedência
26

, “Pampa Gaúcho da Campanha Meridional” 

                                                           
26

 A Indicação de Procedência é uma modalidade de Indicação Geográfica, estabelecida na Lei de Propriedade 

Industrial no 9.279/1996, que protege a relação entre o produto e sua reputação em função de sua origem 

geográfica específica, neste caso a Campanha Meridional do Pampa Gaúcho. Funciona como uma certificação, 

na qual os produtores da APROPAMPA têm o direito exclusivo de rotular seus produtos com a indicação de 

procedência, e com isso obter uma diferenciação qualificada junto ao consumidor. 
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para a carne produzida dentro de regramentos específicos de produção, dentre eles: abate até 

os 36 meses, criação em pastagem nativa, ausência de suplementação e confinamento na 

alimentação. Além disso, os animais devem ser puros das raças Angus ou Hereford ou 

resultantes do cruzamento entre elas, com rastreabilidade desde o nascimento. 

Mais recentemente, pode-se destacar o Projeto de Conservação da Biodiversidade do 

Pampa. Projeto ambiental lançado pelo governo do Rio Grande do Sul, destinado para a 

conservação dos campos nativos do Pampa gaúcho, através do acesso a uma linha de crédito 

de longo prazo, no total de 5,2 milhões do BRDE – Banco Regional de Desenvolvimento do 

Extremo Sul, para incremento da produtividade pelo adequado manejo das pastagens, 

associado a uma valorização diferencial dos produtos. 

É importante destacar, como mencionam Pedreira et al. (2013) quando se compara os 

custos de produção da alimentação de rebanhos em pastagens com sistemas que utilizam 

animais confinados e grãos na dieta, a pastagem aparece como a fonte mais econômica para a 

alimentação de ruminantes. 

Além disso, estudo publicado por Nabinger e Jacques (2017) tem demonstrado que a 

produção pecuária sobre campo nativo bem manejado pode ser muito mais produtiva e 

economicamente viável do que se imaginava. Inclusive, mantendo os serviços ecossistêmicos 

dos campos (figura 12). 
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Figura 12 - A figura sintetiza os resultados de experimentos sobre campo nativo, apresentando 

os resultados em ordem crescente de intensificação do uso de tecnologias de processos que 

não envolvem o uso de insumos e de tecnologias de insumos. 
 

 
       

Fonte: adaptado de Nabinger e Jacques (2017). 

 

Outro aspecto que tem valorizado a produção pecuária em campo nativo é a qualidade 

da carne. Segundo Nabinger e Jacques (2017) ela torna-se mais rica em ácidos graxos do tipo 

Ômega 3
27

, bem como à presença de outros compostos responsáveis pelo aroma e sabor. 

Cabe destacar ainda outras formas de aproveitamento econômico mais sustentável do 

Pampa, as quais podem ser apontadas como alternativas para o seu desenvolvimento 

econômico, como o turismo rural e ecológico, a utilização de espécies ornamentais e 
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   O ômega 3 é um tipo de gordura poli-insaturada essencial à saúde humana, que não é produzida pelo 

organismo, e por isso tem que ser obtida em alimentos ou suplementos específicos. Alguns peixes, vegetais e 

frutas já são fontes conhecidas dessa substância. 
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medicinais, o artesanato em lã de ovelha, a riqueza presente nos butiazais. São formas de 

valorizar a cultura local, os saberes tradicionais, promover o desenvolvimento sustentável sem 

esgotar os recursos naturais presentes no Pampa. Esta riqueza e condição singular representa 

uma grande oportunidade para o desenvolvimento sustentável do território, mas que, 

infelizmente, não tem sido devidamente reconhecida e valorizada. 

 

2.5. UM PAMPA DE FRONTEIRAS: ENTRE CONCEITOS E DEMARCAÇÕES AO 

LONGO DA HISTÓRIA  

 

Como observado anteriormente, nessa investigação, o conceito de território assume a 

perspectiva exposta por Raffestin, o qual atribui à noção de território uma relação de poder. 

Nessa mesma perspectiva, cita-se Souza (1995, p.78) quando considera o território "um 

espaço definido por e a partir de relações de poder" privilegiando o papel do Estado como 

gestor por excelência do território nacional.  

Ainda conforme expõe Haesbaert (2004): 

 

[...] a noção de território agrupa-se em três concepções básicas: a política, que se 

refere às relações de espaço-poder ou jurídica-política, onde o território é visto como 

um espaço delimitado e controlado; a cultural, onde as relações simbólico-culturais 

priorizam a dimensão simbólica e subjetiva, em que o território é visto, sobretudo, 

como o produto da apropriação de um grupo; e a econômica, a menos difundida, 

onde é enfatizado o caráter espacial das relações econômicas e onde o território é 

visto como a fonte de recursos (HAESBAERT, 2004, p.40). 

 

Dando enfoque na concepção política exposta pelo autor, o território é visto como um 

espaço delimitado e controlado, através do qual se exerce um determinado poder, na maioria 

das vezes – mas não exclusivamente – relacionada ao poder político do Estado.  

Sob essa perspectiva inicia-se a abordagem das discussões referentes à fronteira, 

considerando que o significado do termo remete à ideia de descontinuidade, barreira, esta 

perspectiva é resultante, sobretudo, da necessidade de afirmação da soberania de um Estado 

sobre um espaço, um território. Contudo, é importante destacar que a ideia de fronteira 

incorpora um caráter contraditório, pois ao mesmo tempo em que aparta, separa, controla, 

também permite aproximações e intercâmbios.  

A história da geografia das fronteiras indica que sua origem científica emana de 

preocupações políticas da construção de poderes territoriais. Do ponto de vista teórico, a 

escola de geografia alemã tem sido considerada a precursora das teorias de fronteiras, mais 

precisamente pelas concepções de Ratzel. A influência teórica do autor parece estar em 
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praticamente todas as abordagens sobre fronteiras, mesmo que suas concepções tenham sido 

consideradas elos dos princípios da geopolítica (FERRARI, 2010).  

Ao utilizar o conceito de espaço de propagação
28

, Ratzel demonstra as funções de 

proteção e defesa que as fronteiras assumiam para marcar o território de um dado Estado, 

utilizando-se do seu poder. A função de defesa era, na visão do autor, um dos pontos 

primordiais de um Estado, pois “a tarefa do Estado continua sendo, em última análise, apenas 

uma: a da proteção. O Estado protege o território contra as violações vindas de fora, que 

poderiam reduzi-lo” Ratzel (1990, p. 70 apud FERRARI, 2010, p. 61).  

Desse modo, fica claro o papel político da fronteira e de suas relações entre território e 

poder do Estado. A partir de suas reflexões, a fronteira seria o resultado de uma força 

evolutiva que culmina com o poder dos Estados.  

Utilizando-se das palavras de Heinsfeld (2015), complementa-se que com o 

surgimento do Estado moderno, a fronteira passou a ser concebida como uma questão de 

segurança nacional, já que ela passou a significar uma garantia da soberania e da integridade 

territorial do país. A partir da fronteira, o Estado passou a ter o controle sobre o seu território, 

que é regido pelas leis internas e ao mesmo tempo passou a controlar a entrada e saída de seu 

território.  

Na contramão dessa perspectiva, como cita Nogueira (2007, p. 29): 

 

A fronteira não poderia ter outra imagem senão a de lugar em que vicejam as 

contravenções, o contrabando, a rota de fuga, a saída ou entrada daqueles que 

infringem a lei e a ordem em seus respectivos Estados. Imagem cada vez mais 

próxima do real quanto mais fechado for o Estado-Nação. 

 

Na escola de geografia francesa, segundo Velasco-Graciet (1998, p. 23 apud 

FERRARI, 2010, p. 60), Vidal de La Blache defendia a ideia de que a fronteira “por força do 

símbolo que ela coloca no lugar, exerce um papel dentro disso que a gente poderia chamar de 

‘o inconsciente coletivo’ na verdade, sobre a produção da identidade coletiva”. Dentro da 

mesma escola, Jaques Ancel (1938, p. 51 apud FERRARI, 2010) classifica a fronteira como 

uma “isóbara política, que fixa, por um tempo, o equilíbrio entre duas pressões: equilíbrio de 

massas, equilíbrio de forças”. Por essa proposição ele leva em conta apenas a dimensão 

política das fronteiras, visto que, em sua análise, as delimitações se estabelecem por acordos 

                                                           
28

 [...] tudo isso que pode se propagar sobre a terra como forma de vida toma sempre possessão de um domínio 

dotado de certa posição, configuração e corte, um espaço de propagação pelo qual os pontos extremos podem ser 

colocados sobre uma linha que a gente nomeia fronteira. Ratzel (1988, p.334 apud FERRARI, 2011, p. 61).   
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diplomáticos ou militares entre potências sem levar em conta os fenômenos físicos e 

humanos.  

Em sua função geopolítica, a fronteira começa a ser implantada quando se faz 

necessário o equilíbrio entre as “forças vitais” de dois povos. Nenhuma Nação se sente 

estabilizada antes de terem sido firmadas as lindes do país. A fronteira passa a ser um ponto 

de equilíbrio político fixado entre duas pressões, e caberá aos Estados controlar esses espaços 

(HEINSFELD, 2015).  

Considerando que a área de estudo da pesquisa envolve uma porção da fronteira 

Brasil-Uruguai interessa-nos aqui estudar as fronteiras que partem da invenção do homem 

para representar, organizar, controlar ou dominar determinado espaço territorial. Neste caso, 

as fronteiras político-territoriais entre Estados
29

. 

Nessa perspectiva, Defarges (2003) citando Michel Foucher (1988) caracteriza a 

fronteira política como o envoltório externo de um Estado, quer a linha de contato com os 

Estados contíguos. É uma limitação com uma função interna e uma função externa. As 

fronteiras modernas constituem-se com a formação dos aparelhos do Estado e a sua 

capacidade para exercer a sua soberania sobre um dado território e sobre as populações desse 

território. O envoltório é o limite do exercício dessa soberania e dos seus atributos, que são a 

moeda, a conscrição militar e eventualmente a língua. Ela tem uma função simbólica de 

localização. Historicamente, constitui-se seja por imposição de potências exteriores, seja por 

processos de oposição aos estados vizinhos. 

Sarquis (1996, p.60) expõe que as fronteiras podem ser compreendidas como “amplas 

franjas territoriais de um lado e de outro das linhas de demarcação geográficas políticas, na 

qual convivem populações com particularidades próprias que as diferenciam de outras partes 

dos territórios nacionais”. Desse modo, o conceito atribuído à fronteira pela autora se adéqua 

mais a realidade estudada, tendo em vista a gama de relações existentes entre Uruguai e 

Brasil, principalmente pela longa história comum de intercâmbio cultural e econômico 

vividos nessa área de fronteira. 

As características peculiares da fronteira brasileiro-uruguaia deram origem a 

codinomes que bem descrevem a região: “fronteira viva”, “fronteira modelo”, “fronteira da 

paz”. Na longa extensão das fronteiras terrestres do Brasil, a divisa com o Uruguai é a mais 

                                                           
29

 O Estado pode aqui ser entendido, como sugere Raffestin (1993, p. 11), citando Richard Muir para defini-lo: 

“o Estado existe quando uma população instalada num território exerce a própria soberania”. Consequentemente, 

para constituir-se, deve o Estado reunir três características essenciais: a população, o território e o governo, este 

considerado a autoridade soberana.   

 



71 
 

 

aberta, densa e homogeneamente povoada. Segundo Pucci (2010), a complexa dinâmica das 

relações sociais nesse espaço preexiste à ação planejada dos Estados limítrofes e, por isso 

mesmo, sobrevive às suas crises conjunturais, pois é capaz de engendrar mecanismos de 

integração informal, que poderão funcionar através dos canais oficiais, sempre e quando estes 

sejam dotados dos requisitos de atualidade, praticidade e celeridade indispensáveis ao 

exercício desembaraçado da cidadania fronteiriça. 

Ainda para Pucci (2010) essa área é denominada zona de fronteira, sendo um espaço 

configurado pela articulação espontânea entre as áreas de fronteira de cada lado do limite 

internacional (Brasil e Uruguai), caracterizado por interações que criam um meio geográfico 

próprio, só perceptível em escala regional. Nesse caso, a fronteira é vivenciada pela 

população mais como um espaço binacional do que como um limite internacional
30

. 

É importante destacar que embora em anos recentes a noção de fronteira tenha sido 

associada ao limite político-territorial, os termos – fronteira e limite – não guardam o mesmo 

sentido, pois, como qualquer outro conceito, o de fronteira também sofreu modificações e 

incorporou novos elementos ao longo do tempo, pelo próprio avançar das sociedades, pelo 

desenvolvimento de novas técnicas de produção e pelas próprias mudanças políticas, 

econômicas e culturais (FERRARI, 2014). 

Ao analisar os conceitos de fronteira e limite, na perspectiva de Mesquita (1994, p. 69) 

afirma-se que “a fronteira tem sua orientação para fora (exterior) e limite é uma linha de 

separação definida”.  

Na interpretação de Machado (1998, p. 42) “o limite está orientado para dentro (forças 

centrípetas); a fronteira está orientada para fora (forças centrífugas)”. Segundo a autora, o 

sentido de fronteira não é o de fim, mas do começo do Estado, o lugar para onde ele tende a se 

expandir. O limite, por sua vez, designa o fim daquilo que mantém coesa uma unidade 

político-territorial, estabelecendo sua ligação interna. Assim, a fronteira pode ser um fator de 

integração, “na medida em que for uma zona de interpenetração mútua e de constante 

manipulação de estruturas sociopolíticas e culturais distintas”, enquanto o limite é um fator de 

separação, “pois separa unidades políticas soberanas e permanece como um obstáculo fixo, 

não importando a presença de certos fatores comuns, físico-geográficos ou culturais” 

(MACHADO, 1998, p. 42).  

                                                           
30

 Ressalva-se que a invisibilidade física da fronteira não suprime a sua presença institucional. Os símbolos são 

reafirmados diariamente, na escolha do idioma para as relações sociais, na rivalidade esportiva, nas piadas 

recíprocas sobre a outra nacionalidade (PUCCI, 2010).   
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A fronteira pode ser considerada uma fonte de perigo ou ameaça, pois ela pode 

desenvolver interesses distintos aos do governo do Estado; já o limite é criado e mantido pelo 

governo central do Estado, não tendo vida própria, nem mesmo existência material. Assim, o 

limite não está ligado à presença humana, não sendo mais que uma abstração generalizada na 

lei nacional, estando sujeita às leis internacionais e, frequentemente, distante das aspirações e 

interesses dos habitantes da fronteira. Por isso mesmo é que a fronteira é objeto de 

permanente preocupação dos Estados, no sentido de controle e vinculação (MACHADO, 

1998).  

Heinsfeld (2015) complementa: 

 

 
Os limites que estabelecem a soberania do Estado são linhas fixas, enquanto as 

fronteiras são linhas móveis. As fronteiras apresentam um caráter mais amplo, sendo 

faixas territoriais maiores ou menores de acordo com a conveniência de cada Estado, 

e simbolizam não apenas as relações existentes entre os Estados, mas também as 

relações entre Estado e território. (HEINSFELD, 2015, p. 31). 

 

 

Para Golin (2004) a compreensão da relação entre fronteira e limite é imprescindível 

no estudo particular das áreas entre países limítrofes. O caráter aberto e desafiador da 

fronteira contrasta com a necessidade de precisão do limite, que precisa estar objetivamente 

demarcado na topografia como artificialidade inserida pelo Estado político.  

Nesse contexto exposto por Golin (2004), o próximo subcapítulo é destinado a 

apresentar o processo de definição dos limites entre Brasil e Uruguai, com ênfase na área 

sudoeste do Rio Grande do Sul, demonstrando as discussões históricas referentes à precisão 

na demarcação das linhas que viriam a delimitar oficialmente a porção meridional do Brasil. 

 

2.5.1 Primeiros tempos - a construção de uma história: entre tratados e demarcações no 

limite Brasil-Uruguai 

 

O limite nacional entre Brasil e Uruguai foi uma novidade do século XIX e demorou a 

instalar-se. Na verdade, ele ainda estava em fase de construção e consolidação, ao longo de 

boa parte do século. A começar pela linha de 1819, a qual era definida pelo rio Arapey 

(Arapeí) - ao sul do limite atual
31

. O território entre o Arapeí e o Quaraí era ocupado pelos 

brasileiros desde a guerra contra Artigas, em 1816 (GOLIN, 2004).  

                                                           
31

 Em 1844, Duarte de Ponte Ribeiro, ex-ministro do Brasil em Buenos Aires, sugeriu que a fronteira do sudoeste 

do Rio Grande do Sul deveria ser traçada entre as vertentes dos rios Arapeí e Quaraí. No processo de negociação, 

ao ser sustentado essa tese, o Império poderia propor a troca da região costeira atlântica de Castilhos Grande 



73 
 

 

Já entre 1848 e 1850, o governo brasileiro encarregou o conselheiro Cândido Batista 

de Oliveira de fazer os estudos e propor uma linha de fronteira. Em seu relatório de 1850, 

descreveu-se pela linha Chuí-Quaraí. Em 12 de outubro de 1851 é então assinado
32

 o Tratado 

de Limites entre o Brasil e a República Oriental do Uruguai, utilizando-se do relatório 

proposto (GOLIN, 2004).  

Uma vez firmado o Tratado de Limites, passou-se à fase de demarcação. Nomeados os 

delegados - Barão de Caçapava, pelo Brasil e Coronel Reyes pelo Uruguai - iniciaram-se os 

trabalhos, em 1853, pela região do Chuí (FARINATTI, 2010). Na região sudoeste do Rio 

Grande do Sul os trabalhos de demarcação realizaram-se de 1856 a 1862, em obediência ao 

estabelecido no Item 2º do Artigo III do Tratado, que diz: 

 

[...] segue por essa coxilha (Sant’Anna), e ganha a de Haedo até o ponto em que 

começa o galho do Quarahim denominado arroio da Invernada pela carta do 

Visconde de São Leopoldo, e sem nome na carta do coronel Reyes, e desce pelo dito 

galho até entrar no Uruguai; pertencendo ao Brasil a ilha ou ilhas que se acham na 

embocadura do dito rio Quarahim no Uruguai (GOLIN, 2004, p. 33,34). 
 
 

Figura 13 - Em “A” a carta do Visconde São Leopoldo (galho do Quarai denominado arroio 

da Invernada) – flecha vermelha. Em “B” carta do Coronel Reyes - (galho do Quarai "sem 

nome"), também representado na flecha vermelha. Na flecha verde tem-se a localização da 

Coxilha de Belém, na flecha amarela a localização da coxilha de Haedo. 
 

 
 

Fonte: Golin (2004).  

Elaboração: autora. 

                                                                                                                                                                                     
pelas terras que chegavam à margem setentrional do Arapeí. Nesse ajuste, o Brasil manteria a exclusividade 

sobre as águas da lagoa Mirim (GOLIN, 2004).   

 
32

 A assinatura do Tratado ficou a cargo de Andrés Lamas, por parte do Uruguai, e Honório Hermeto Carneiro 

Leão e Antônio Paulino Limpo de Abreu por parte brasileira.   
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Aos demarcadores coube, então, a delicada incumbência de identificar no terreno o 

arroio que, “sem nome” na cartografia do Coronel Reyes, correspondia ao Invernada na carta 

de São Leopoldo. Desse modo, o critério adotado pelos demarcadores foi selecionar, nas duas 

cartas, o detalhe comum da nascente dos dois cursos d’água: o ponto de encontro de duas 

coxilhas, a de Haedo e a de Belém, conhecida também por Coxilha Negra, local que foi então 

escolhido por eles para constituir o final do limite na linha seca (ao longo da coxilha) e o 

ponto inicial do limite fluvial, que iria terminar na desembocadura do rio Quaraí, no Uruguai 

(GOLIN, 2004).  

De acordo com a Ata redigida pelo capitão José Ignácio, ficou acordado por ambas as 

partes que o entendimento pela linha limite era: 

 

 
1º Que continuando a divisa, como há sido declarado, pelos mais altos níveis da 

Coxilha de Haedo, desde que ela se separa da de Sant’Anna, até as vertentes do 

Arroio Invernada, descerá a linha pelo galho mais ocidental, conhecido pelo do 

Maneco, preferindo-se, com o mais forte, o ramal que nasce da mencionada Coxilha 

de Haedo, em frente à Estância, e a este da volta que formam em sua união as 

supracitadas coxilhas de Belém e Haedo, conhecida também por Coxilha Negra; e 

próximo a casa de...; continuando esse galho até encontrar, mais abaixo uma 

vertente forte e permanente, chamada Galho dos Gravatás, e em seguida muitos 

outros tributários, que o enriquecem com suas águas, até sua confluência no Arroio 

Invernada, por cujas águas continuará a linha até a sua foz no rio Quarai, acima do 

arroio Sepultura. 2º Que, em conformidade com o mesmo Tratado, a linha seguirá 

pelas águas do Quarai...; 3º Que, para demonstrar com maior clareza a linha 

demarcada, se traçará nas plantas ou cartas das respectivas comissões, autenticadas 

pelos senhores comissários, que também se obrigam a exata colocação dos marcos 

de limites (GOLIN, 2004, p. 107). 
 

Todavia, em 1931, estavam os técnicos realizando, em comissão mista, os trabalhos de 

manutenção e melhoramento da caracterização na região da coxilha de Sant’Anna, quando um 

oficial uruguaio - tenente-coronel Carlos Vila Seré - resolveu reestudar a localização dos 

últimos marcos colocados por ocasião da demarcação do Tratado de 1851. O militar uruguaio 

"descobriu" que os demarcadores do Tratado teriam se enganado ao escolher o arroio 

Invernada, assinalado nas cartas e citado no tratado, colocando erradamente o 49º marco. O 

arroio Invernada seria, para ele, um arroio que os brasileiros chamam Moirões, e um braço do 

arroio dos Trilhos (entre os marcos Intercalados 46º e 47º). O arroio escolhido pelos 

demarcadores teria sido o antigo arroio Maneco - Arroio Invernada na Figura 13 - (GOLIN, 

2004).  

Para Golin (2004), o arroio Moirões e seu afluente, arroio Trilhos, corresponde ao 

Invernada “verdadeiro”, segundo a tese uruguaia que argumentava que o nome Invernada foi 
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“prolongado”, isto é, transferido para o antigo arroio Maneco para “legitimar” a posse 

brasileira do Rincão do Maneco, após as demarcações de 1856 (Figura 14). 

 

Figura 14 - Mapa dos rios que compõem a discussão referente ao possível erro demarcatório 

entre Brasil e Uruguai. 
 

 
 
Fonte: Base cartográfica – Malha Municipal brasileira IBGE (2015); Rede de drenagem (HASENACK e 

WEBER, 2010); Malha uruguaia (Udelar, 2014).  

Elaboração: autora. 

 

 

Para Seré, a estimativa de que a área perdida pelo Uruguai nesse setor é de, 

aproximadamente, trinta mil hectares (GOLIN, 2004).  

O assunto da má colocação do último marco da linha divisória foi levado oficialmente 

ao governo brasileiro pelo Ministro das Relações Exteriores do Uruguai, José Arteaga, através 

de uma nota, em 10 de agosto de 1934, na qual pedia que fosse feita uma análise científica do 

curso d’água que no Artigo 3° do Tratado foi denominado arroio Invernada (FARINATTI, 

2010).  

Desde a origem das contestações, a posição brasileira foi concretamente sintetizada em 

1937 pelo seu embaixador Lucillo Bueno, em Montevidéu, ao ministro de Relações Exteriores 

do Uruguai, Falcão Espalter, sobre o caso do arroio Invernada: “Já lhe disse várias vezes que 

é uma questão morta ao nascer, pois não haverá governo no Brasil capaz de resolver as cinzas 

do passado e que só uma guerra internacional poderá nos obrigar, pela força das armas, a 

restituir o que de direito nos pertence” (GOLIN, 2004, p. 351).  

A última tentativa uruguaia de reestabelecimento da área foi em 17 de agosto de 1988, 

através de uma nota expedida pelo governo do país, porém sem sucesso. O Ministério de 
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Relações Exteriores brasileiro sempre foi enfático na sua resposta de que não há 

irregularidades na linha limítrofe, e que o Marco – 49-I está em seu local correto (PUCCI, 

2010). 

Em 1985, o então general e presidente brasileiro João Baptista Figueiredo, instala 

repentinamente, em terras doadas pelo estancieiro Thomaz Albornoz, uma vila próxima ao 

limite com o Uruguai, na área então contestada pelos uruguaios. Rapidamente, Júlio María 

Sanguinetti, primeiro presidente da nova democracia uruguaia, contesta a ocupação, 

relembrando que a área está em litígio desde 1934.  

A vila criada pelo governo brasileiro, Vila Albornoz, foi uma espécie de demarcação 

de território. Até então, só existiam fazendas do lado brasileiro. “Da noite para o dia, vieram 

helicópteros militares e construíram uma caixa d’água, um centro comunitário e uma escola”, 

dizem os moradores do lado brasileiro.  

Já na porção uruguaia, próxima a linha imaginária do limite contestado, está a vila de 

Masoller, que ao contrário, desenvolvia-se progressivamente, às margens da Ruta 30. De 

súbito, além da vila, um típico comércio de fronteira se instalou por lá. Albornoz e Masoller 

chegaram a ter quatro postos de gasolina, algo desproporcional ao tamanho dos povoados. 
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Figura 15 - A área do limite contestado pode ser observada no software Google Earth, 

estando em destaque na figura. 
 

 

Fonte: Trabalho de campo, novembro de 2016.  

Elaboração: Franciele da Silva. 
 

 

Os terrenos na vila Albornoz são, até hoje, dizem os moradores, cedidos gratuitamente 

pelo governo a quem quiser ocupá-los. Entretanto, a demarcação de território pretendida em 

1985 pelos militares não teve sucesso: atualmente, moram mais uruguaios do que brasileiros 

em Albornoz. 
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3.  AS DIFERENTES FORMAS DE PROTEGER E CONSERVAR: DEFININDO AS 

ÁREAS PROTEGIDAS 
 

 

Do estabelecimento de áreas com algum regime de proteção voltado a sanções 

religiosas, práticas agrícolas itinerantes ou reservas voltadas a caça e pesca pela nobreza, as 

Áreas Protegidas encontram paralelos com os povos antigos, e contam uma história de 

proteção que evolui ao longo da história da humanidade. Ainda que a conservação da natureza 

não constituísse o objetivo principal do cerceamento dessas áreas, a interdição se fazia 

indispensável para garantias futuras. 

Para proteger os privilégios de seus usuários, mecanismos legais tiveram de ser 

designados. Até as finalidades de contemplação e recreação, mesmo que para usufruto 

restrito, não são estranhas a algumas categorias de Áreas Protegidas na atualidade. Não raro, 

tais reservas propiciaram a preservação de “paisagens naturais”, modernamente transformadas 

em Áreas Protegidas. 

Todavia, as primeiras Áreas Protegidas, de forma como hoje concebidas, datam dos 

séculos XVIII e XIX, frutos do contexto de industrialização pelo qual a Europa passava. O 

período da Primeira Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra, em meados do século XVIII, 

com a transição da manufatura para a indústria mecânica, gerando o aumento da produção e a 

ascensão de novas tecnologias, alterou o modo de vida no planeta. 

No começo da Revolução Industrial, a vida nas cidades, antes valorizada como sinal 

de civilização em oposição à rusticidade da vida no campo, passou a ser criticada, pois o 

ambiente fabril tornava o ar irrespirável. A vida no campo passou a ser idealizada, sobretudo 

pelas classes sociais não diretamente envolvidas na produção agrícola. No entender de 

Diegues (2002, p. 24) “o crescimento populacional, principalmente nas cidades inglesas, teria 

originado certo sentimento antissocial ou anti-agregativo, originando uma atitude de 

contemplação da natureza selvagem, lugar de reflexão e de isolamento espiritual”. 

Em função disso, começa-se a ver o mundo natural como um refúgio que precisava ser 

protegido da intervenção do homem. Essa forma de pensar foi disseminada pelos naturalistas. 

Segundo Diegues (2002, p.15), no século XIX, estes acreditavam que “a única forma de 

proteger a natureza era afastá-la do homem, por meio de ilhas onde este pudesse admirá-la e 

reverenciá-la”. É sobre esse viés que se inicia o que o (DIEGUES, 2002) irá chamar do “mito 

moderno do intocado”, onde a relação entre homem e natureza se transforma em algo 

antagônico ou dicotômico em que a crença em regiões naturais que nunca foram tocadas pelo 

homem se proliferam e fundamentam o ideário preservacionista que estará por trás das 
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primeiras Áreas Protegidas criadas. Medeiros (2006) acrescenta que essa relação era de 

preservação da paisagem como patrimônio coletivo e testemunho de uma natureza selvagem. 

A primeira Área Protegida criada com base no ideário preservacionista, a custas de 

muitas vidas dos indígenas da tribo Crow que antes habitavam a área, foi o Parque Nacional 

de Yellowstone, nos Estados Unidos, em 1872. O objetivo de sua criação era manter 

remanescentes “intocados” para contemplação e como testemunhos para gerações futuras, 

estabelecendo o distanciamento entre o homem e esses “refúgios” de vida silvestre protegidos 

do uso direto
33

. 

Diegues (2002) menciona que a ideia de parque como área selvagem e desabitada 

pode ter suas origens nos mitos do “paraíso terrestre”, próprios do Cristianismo. A concepção 

cristã de paraíso, existente no final da Idade Media e no período anterior ao descobrimento da 

América, era de uma região natural, de grande beleza e rigorosamente desabitada, de onde o 

homem tinha sido expulso após o pecado original. Dessa forma, os primeiros 

preservacionistas pareciam recriar e reinterpretar o mito do paraíso terrestre mediante a 

criação. 

O modelo de Yellowstone foi adotado em diversos países
34

 como exemplo dominante 

de Áreas Protegidas capazes de preservar o mundo natural e sua biodiversidade, 

principalmente no final do século XIX e início do século XX. Isso trouxe como consequência 

o avanço das ideias preservacionistas em nível global sem levar em consideração a eficiência 

da aplicabilidade desse modelo para todas as outras partes do globo. 

Segundo Sarkar (2000) os parques nacionais foram aceitos como modelos dominantes, 

que se impõem de cima para baixo, não levando em consideração as realidades locais que 

estão sendo afetadas por este modelo. Em outros lugares, onde este modelo foi implantado, 

como é o caso dos países africanos ou da América do Sul, havia uma extensa gama de 

populações denominada de tradicionais, como no caso de Yellowstone, as quais não foram 

levadas em consideração, ao contrário, foram expulsas de seus habitat naturais em prol da 

preservação da natureza em seu estado “natural” ou “selvagem”. 

Para Scherl et al. (2006), as criticas ao sistema preservacionista promoveram reflexões 

nos países sobre as práticas de proteção a serem adotadas e sobre o desenvolvimento de 

                                                           
33

 Segundo Brito (2000, p. 21) para os preservacionistas “natural era aquilo que prescindia da presença ou 

atuação humana, e que permanecia tal como foi originalmente criado pela ação divina”, são áreas que não sofrem 

ação humana, onde o homem é visitante e não morador. 

 
34

 Entre os primeiros países a criar parques nacionais aos moldes americanos estão: Canadá, 1885; Nova 

Zelândia, 1894; Austrália, África do Sul e México, 1898; Argentina, 1903; Chile, 1926; Equador, 1934; Brasil e 

Venezuela, 1937 (BISHOP et al. 2004). 
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modelos mais adequados à situação cultural e econômica dessas sociedades. Sob essa 

perspectiva, surge a contraposição à visão preservacionista e a noção de conservacionismo, a 

qual segundo Diegues (2002) tem em Gifford Pinchot seu principal expoente e defensor de 

um uso racional da natureza: 

 

Pinchot agia dentro de um contexto de transformação da natureza em mercadoria. 

Na sua concepção, a natureza é frequentemente lenta e os processos de manejo 

podem torná-la eficiente; acreditava que a conservação deveria basear-se em três 

princípios: o uso dos recursos naturais pela geração presente; a prevenção de 

desperdício; e o uso dos recursos naturais para benefício da maioria dos cidadãos 

(DIEGUES, p. 29). 
 

Nesse sentido, a comunidade conservacionista mundial passou a ressaltar a importância da 

conservação para o desenvolvimento econômico sustentável e apresentou o conceito de utilização 

sustentável de recursos vivos como equivalente a conservação (MEDEIROS, 2003). Nesse 

contexto, o conceito de Áreas Protegidas passa a englobar não somente a preservação da 

“natureza selvagem” como em um momento inicial das discussões, mas agora abarcando a 

conservação e a possibilidade do uso sustentável. 

Neste momento, as Áreas Protegidas passam a figurar como estratégia ao 

desenvolvimento sustentável de vários países, mas, na visão de Scherl et al. (2006) se não 

forem relevantes também às necessidades das populações, sendo apenas “ilhas isoladas de 

conservação”, tais áreas poderão ficar cada vez mais ameaçadas pela degradação.  

Ao se proteger o meio natural garante-se a própria existência humana. Porém, isso não 

deve ser feito em detrimento das próprias necessidades humanas, pois, os recursos ambientais 

são passíveis da exploração, do uso. Os modos de exploração e de produção devem ser 

adequados, com vistas ao manejo sustentável, evitando exaurir os recursos e prejudicar outras 

formas de vida. 

As primeiras intenções de estabelecer um padrão e terminologias para as Áreas 

Protegidas foi em 1933, na Conferência Internacional para Proteção da Fauna e da Flora, 

realizada em Londres e, em 1940 a Convenção para a Proteção da Fauna, da Flora e das 

Belezas Cênicas Naturais dos Países da América, em Washington. Segundo Bishop et al. 

(2004) tais eventos são contemporâneos às primeiras tentativas de elevar a causa da 

conservação da natureza a um patamar internacional, e de estruturar uma organização capaz 

de endereçá-la 

Após a segunda Guerra Mundial várias organizações passaram a desempenhar papel 

importante na área conservacionista, sem que nenhuma delas prevalecesse. A União 
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Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, por sua sigla em inglês) foi formada 

nesse período. 

Inicialmente, em 1948, foi instituída a International Union of Nature Protection 

(IUPN), mais tarde alterada para International Union for Conservation of Nature (IUCN) e 

posteriormente para The World Conservation Union, em 1990, mas mantida a sigla sob a qual 

ainda é conhecida. 

Nota-se que a substituição do termo proteção pelo termo conservação, em um 

primeiro momento, aponta um direcionamento para a flexibilização da preservação estrita da 

natureza. Steiman (2011), complementa que a transformação em União Mundial pela 

Conservação eleva a questão da conservação da natureza a um patamar de preocupação, 

responsabilidade e ação global, sob a liderança pretendida desta organização. O fato de este 

último nome não ter prevalecido
35

 pode indicar que semelhante liderança seja realmente 

difícil de consolidar.   

Ainda assim, a IUCN se impôs no cenário conservacionista internacional com um peso 

político importante. Definida como União de Membros pela própria instituição, composta 

exclusivamente por organizações governamentais e da sociedade civil, proporciona às 

organizações públicas, privadas e não-governamentais o conhecimento e as ferramentas que 

permitem simultaneamente o desenvolvimento econômico e a conservação da natureza. 

A organização é financiada por governos, agências bilaterais e multilaterais, fundações 

e corporações, além de seus próprios participantes individuais e institucionais. Ademais, a 

IUCN detém status de observador na Organização das Nações Unidas (ONU), e status 

consultivo em algumas de suas agências especializadas, como a Organização das Nações 

Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO); a Organização das Nações Unidas para 

Educação Ciência e Cultura (UNESCO); e o Conselho Econômico e Social da Organização 

das Nações Unidas (ECOSOC). 

Oferecer um padrão de comparação entre áreas é parte do motivo de a IUCN ter se 

tornado grande referência para o desenvolvimento de políticas sobre Áreas Protegidas. Nas 

palavras de Bishop et al. (2004) sua Comissão Mundial de Áreas Protegidas, na época sob o 

nome de Comissão Internacional de Parques Nacionais, esteve encarregada da elaboração da 

primeira lista mundial de Áreas Protegidas em 1961, bem como de listagens subsequentes, em 

conjunto com diversas agências especializadas da ONU (UNESCO, FAO e UNEP). Mais do 

que compilar e divulgar as listas, a IUCN acabou se sobressaindo por estabelecer critérios em 
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 O site da IUCN na internet informa apenas que o nome World Conservation Union deixou de ser utilizado a 

partir de março de 2008. 
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relação ao que são e para que servem as Áreas Protegidas por meio do sistema de categorias 

de manejo. 

Através de um resgate histórico, após a criação da IUCN, pode-se acompanhar a 

evolução das tipologias de Áreas Protegidas propostas pela instituição, com os principais 

acontecimentos que a motivaram
36

: 

1961 – Primeira listagem de Áreas Protegidas em âmbito mundial; 

1972 – II Conferência Mundial sobre Parques Nacionais – recomendação que a IUCN levasse 

em conta a terminologia de Parques existente em tratados internacionais e em consultas aos 

governos interessados; 

1975 – CNPPA (Commission on National Parks and Protected Areas) começa a desenvolver 

um sistema de categorias para Áreas Protegidas, com base em objetivos de manejo e não em 

seus nomes, que deu origem a primeira sistematização amplamente divulgada três anos 

depois. 

1978 – Primeira versão de categorização: 

GRUPO A (Categorias de responsabilidade da CNPPA) 

I Reserva Científica 

II Parque Nacional 

III Monumento Natural 

IV Reserva de Conservação da Natureza 

V Paisagem Protegida 

 

GRUPO B (Outras categorias de importância para a IUCN não presentes no Grupo A) 

VI Reserva de Recursos  

VII Reserva Antropológica 

VIII Área de Gerenciamento de Uso Múltiplo 

 

GRUPO C (Categorias que compõem programas internacionais) 

IX Reserva da Biosfera 

X Sítio do Patrimônio Mundial (Natural) 

 

                                                           
36

 Informações sistematizadas de Bishop et al. (2004). 
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1984 – CNPPA começa a repensar a atualização do sistema de categorias. A falta de clareza 

na diferenciação de algumas categorias e dos objetivos primários de conservação foi 

reconhecida como limitação para o seu entendimento e aplicação; 

1992 – IV Seminário de Parques Nacionais e Áreas Protegidas realizado em Caracas, na 

Venezuela. 

1994 – Como resultado do Seminário adota-se nova categorização: 

Ia Reserva Natural Estrita 

Área de terra e/ou mar que possui algum ecossistema, aspecto e/ou tipo geológico, 

importante ou representativo, disponível primariamente para pesquisa científica e/ou 

monitoramento ambiental. 

Ib Área Natural Silvestre 

Grande área de terra e/ou mar não modificada ou pouco modificada, que mantém seu 

caráter e influência naturais, sem habitação permanente ou significativa, a qual é 

protegida de modo a preservar sua condição natural. 

II Parque Nacional 

Área natural de terra e/ou mar, destinada a: proteger a integridade ecológica de um ou 

mais ecossistemas para a geração atual e as futuras; excluir a exploração ou ocupação 

hostil aos propósitos indicados para a área; fornecer uma base para oportunidades 

espirituais, científicas, educacionais, recreativas e de visitação, que devem ser 

ambiental e culturalmente compatíveis. 

III Monumento Natural 

Área contendo uma ou mais características naturais ou naturais/culturais de valor 

significativo ou único devido a sua raridade, qualidades representativas ou estéticas, 

ou significado cultural inerente. 

IV Área de Manejo de Habitat/Espécies 

Área de terra e/ou mar sujeita a intervenção ativa com o propósito de manejo para 

garantir a manutenção de habitats e/ou satisfazer as necessidades de espécies 

específicas. 

V Paisagem/Costa Protegida 

Área terrestre, costeira ou marinha, onde a interação entre as pessoas e a natureza ao 

longo do tempo produziu uma área de caráter distinto com valor estético, ecológico 

e/ou cultural significativo, geralmente com grande diversidade biológica. 

Salvaguardar a integridade desta interação tradicional é vital para a proteção, 

manutenção e evolução de tal área. 

VI Área Protegida com Recursos Manejados 

Área que contém predominantemente sistemas naturais não modificados, manejada 

para garantir proteção e manutenção a longo prazo da diversidade biológica, embora 

suprindo ao mesmo tempo um fluxo sustentável de produtos naturais e serviços para 

satisfazer as necessidades da comunidade. 

  

As Áreas Protegidas passam a constituir, a partir da última categorização, uma gama 

de situações com graus diferenciados de intervenção humana, nas quais a preservação estrita 

pode, em tese, conviver com o uso indireto de recursos naturais (figura 16). O sistema de 

categorias revelou-se certamente como resposta a uma situação de fato das diversas Áreas 
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Protegidas no mundo, onde a presença humana representava – e continua representando – 

mais a regra do que a exceção; porém o sistema de categorias estabeleceu um marco 

internacional de legitimidade que vem sendo desde então amplamente utilizado pelos 

instrumentos legais dos países em seus contextos particulares (BISHOP et al. 2004). 

 

Figura 16 - Relação entre o grau e modificação do ambiente e as categorias da IUCN 
 

 

Fonte: Bishop et al. 2004. 

 

Tento em vista o histórico e a evolução das áreas a serem protegidas, pode-se afirmar 

que hoje elas se tornaram uma realidade mundial. Conhecer sua origem ideológica ajuda a 

trilhar o caminho que as mesmas percorreram e percorrem para continuar garantindo sua 

inserção dentro do contexto internacional. Isto também se torna relevante para o entendimento 

dos caminhos trilhados em nível nacional, tema da próxima seção. 

 

3.1 EVOLUÇÃO DOS PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DE CRIAÇÃO DE ÁREAS 

PROTEGIDAS NO BRASIL 

 

No Brasil, a primeira iniciativa para criação de uma área que fosse destinada a 

proteção surge em 1876, por sugestão do engenheiro André Rebouças, já inspirado no modelo 

do Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos. A ideia original era a de criar dois Parques 

Nacionais: um em Sete Quedas, rio Paraná, e outro na Ilha do Bananal, rio Araguaia. Esta 
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proposta, que acabou não se concretizando, abriu espaço para uma ampla discussão e 

mobilização nos anos seguintes, que contribuiu significativamente para a criação dos 

primeiros parques nacionais brasileiros (MEDEIROS et al. 2004). 

Outro movimento importante foi a concretização no Brasil, em 1911, do primeiro 

grande esforço em favor do já internacional movimento de criação de áreas naturais 

protegidas: a publicação do “Mapa Florestal do Brasil”. Esta obra, cujo responsável foi o 

cientista brasileiro Luís Felipe Gonzaga de Campos, é o primeiro estudo abrangente feito em 

nosso país com uma descrição detalhada dos diferentes biomas e seus estados de conservação. 

Ele tinha a expressa intenção de subsidiar as autoridades brasileiras para a criação de um 

conjunto de Parques Nacionais. Tal como vinha ocorrendo em outros países, tinha como 

finalidade a conservação da beleza natural e de bons exemplos da natureza ainda intacta, antes 

de sua destruição pelo desenvolvimento humano, segundo os preceitos estabelecidos pela 

ideologia norte americana de preservação da wilderness (MEDEIROS, 2006). 

Com a fragilidade dos instrumentos e das instituições da recém estabelecida República 

brasileira, ainda dominada pelas elites rurais, não eram suficientes para garantir a manutenção 

de tão ambicioso projeto de criação de áreas com regimes especiais de proteção em função 

dos seus recursos naturais (MEDEIROS, 2006). Foram necessários que mais de 20 anos se 

passassem até que um instrumento robusto fosse enfim editado e, finalmente, criasse plenas 

condições para garantir a existência do primeiro Parque Nacional brasileiro, em 1937. 

O Código Florestal de 1934 tornou possível o estabelecimento do primeiro Parque 

Nacional efetivamente implantado no Brasil: o Parque Nacional de Itatiaia, evento que marca 

o início concreto da política de estabelecimento e gerenciamento de áreas protegidas no Brasil 

(MEDEIROS e GARAY, 2006). O Código Florestal de 1934 conceituava, além dos Parques 

Nacionais, as Florestas Nacionais, passiveis de exploração econômica, e as Florestas 

Protetoras - áreas de preservação em propriedades privadas. 

Em seguida a criação do Parque de Itatiaia, foram estabelecidos os Parques Nacionais do 

Iguaçu e da Serra dos Órgãos, em 1939. Todos esses parques foram estabelecidos na mata 

atlântica, já que era a área de maior visibilidade e que apresentava, já na década de 1930, nível 

crítico de devastação (CABRAL e SOUZA, 2005). Na década de 1940 iniciou-se a implantação 

da primeira Área Protegida de uso direto, com a criação da Floresta Nacional de Araripe-Apodi, 

no Ceará, categoria prevista no próprio Código Florestal de 1934. 

A principal característica desse período foi trazer para a legislação brasileira os primeiros 

elementos capazes de garantir um regime diferenciado de proteção e gestão de parcelas do 
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território brasileiro, embora efetivamente isso não tenha se refletido de forma expressiva no 

número de áreas instituídas. 

É inegável, porém, que um importante aspecto do modelo de proteção que se construiu 

no país, nesse período, foi a sua capacidade de ter estabelecido, desde o início, distintas 

tipologias e categorias de Áreas Protegidas voltadas para uma gestão ambiental do território 

que garantisse, pelo menos conceitualmente, tanto a preservação e intocabilidade de áreas 

estratégicas, quanto à conservação através da utilização controlada dos recursos naturais em 

áreas específicas.  

Desde então, muitos foram os avanços e tentativas de sistematizar as políticas de 

conservação no Brasil, que culminariam no atual contexto de Áreas Protegidas brasileiras:  

1958 - FBCN - Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza, foi por muitos anos a 

mais importante e influente ONG conservacionista do Brasil.  

1965 – Novo Código Florestal – 4 tipologias: Parque Nacional; Floresta Nacional; Áreas de 

Preservação Permanente; Reserva Legal 

1967 – Criação do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF) 

1973 – Criação Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA) 

1979 - Plano do Sistema de Unidades de Conservação do Brasil. Obra conjunta IBDF e FBCN 

tinha por objetivo identificar as áreas mais importantes para a conservação da natureza no 

país, propondo a criação de um conjunto integrado de Áreas Protegidas 

1981 – Criação da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) sistematizava a discussão 

ambiental e as diretrizes políticas da gestão do meio ambiente no país 

1981 – Ampliação das categorias de Áreas Protegidas inspirados na IUCN (abarcando 

também Reservas Biológicas, Áreas de Relevante Interesse Ecológico e Áreas de Proteção 

Ambiental) 

1982 - segunda versão revisada do Plano do Sistema de Unidades de Conservação do Brasil. 

Uma das novidades deste documento era a utilização da terminologia Unidades de 

Conservação para designar o conjunto de áreas protegidas que seriam contempladas pelo 

sistema. 

1989 - criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA) 

1990 – Criação das categorias Reserva Extrativista e Reservas Particulares do Patrimônio 

Natural. 

2000 - Lei 9.985, de 2000, que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC). Criação de 12 categorias de Unidades de Conservação, reunidas em dois grupos: 
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Unidades de Proteção Integral - Estação Ecológica (ESEC), Reserva Biológica (REBIO), 

Parque Nacional, Monumento Natural (MONA) e Refúgio de Vida Silvestre (RVS); e 

Unidades de Uso Sustentável - Área de Proteção Ambiental (APA), Área de Relevante 

Interesse Ecológico (ARIE), Floresta Nacional (FLONA), Reserva Extrativista (RESEX), 

Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) e Reserva Particular do 

Patrimônio Natural (RPPN). 

2006 – Criação do Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas - PNAP 

2007 - funções referentes às UCs antes atribuídas ao IBAMA, passam a ser designadas para o 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), criado através da Lei n° 

11.516, de 28 de agosto de 2007. 

2010 – Reconhecimento dos Mosaicos de Áreas Protegidas portaria nº 482, de 14 de 

dezembro de 2010. 

Para concluir, conceitualmente, na legislação brasileira, não há um conceito único para 

a terminologia Área Protegida, sendo um termo utilizado em diferentes contextos e com 

significados específicos.  

Para Área Protegida cujo propósito é a proteção da biodiversidade, ecossistemas e 

paisagens, o termo que se enquadra é o de Unidade de Conservação, tornando-se um 

subconjunto das Áreas Protegidas. Todavia, se considerarmos, como estabelece a IUCN, que 

Área Protegida é um espaço geográfico claramente definido, reconhecido, dedicado e gerido, 

através de meios legais ou outros igualmente eficazes, com o objetivo de garantir a 

conservação em longo prazo da natureza, juntamente com os serviços ecossistêmicos e os 

valores culturais associados, as Áreas de Preservação Permanente, Reservas Legais, 

Corredores Ecológicos, Mosaicos, territórios Quilombolas e Terras Indígenas também estão 

abarcados pelo conceito de Áreas Protegidas, tendo em vista suas restrições e objetivos de 

conservação. 

Hoje, o contexto brasileiro das Áreas Protegidas é desfavorável, sobretudo, pelo viés 

político que o país se encontra. O Ministério do Meio Ambiente é regido pelos interesses dos 

grandes empresários do agronegócio, inclusive com propostas de o Ministério ficar sob a 

regulamentação do Ministério da Agricultura.  

As Unidades de Conservação estão cada vez mais pressionadas para que cedam espaço 

para atividades do agronegócio, como o cultivo da soja, por exemplo. Propostas como as de 

redução de áreas ou liberação de atividades como a mineração dentro das UCs tornam-se cada 

vez mais realidades cotidianas. Além disso, citam-se iniciativas como as de passar para a 

iniciativa privada o controle a administração de Parques Federais. 
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No mesmo viés das UCs estão às terras indígenas, que no contexto atual, passaram 

para a regência do Ministério da Agricultura, ficando a cargo desses interesses as propostas de 

redução das áreas já demarcadas. Os interesses do capital são perversos, e, sob sua lógica, a 

cultura e a biodiversidade brasileira agonizam. Iniciativas como as propostas por esta pesquisa 

estão no viés contrário das políticas e interesses governamentais, todavia o contraponto 

precisa ser feito, inclusive, como uma forma de resistência ao sistema atual. 

 

3.2 ÁREAS PROTEGIDAS EM ZONAS DE FRONTEIRA 

 

A criação de Áreas Protegidas em zonas de fronteira atua na conservação de 

ecossistemas que se espraiam através de fronteiras políticas, sendo o ponto de partida para 

integrar esforços mais amplos de cooperação regional entre países. Possibilidade de conter a 

perda de biodiversidade, harmonizar práticas de manejo, proteger rotas migratórias de 

espécies da fauna e estabelecer projetos de turismo em parceria são alguns dos benefícios da 

gestão integrada de complexos transfronteiriços de Áreas Protegidas.  

Além disso, a criação de Áreas Protegidas nesses locais é uma forma de cooperação 

mútua para enfrentar as ameaças ambientais em ecossistemas compartilhados, superando, 

assim, a descontinuidade política. 

A IUCN define três tipologias de Áreas Protegidas transfronteiriças e uma categoria 

especial que pode ser aplicada em qualquer uma das três tipologias, considerando o contexto 

atual, em nível global, da conservação transfronteiriça: 

 Transboundary Protected Area - Área Protegida Transfronteiriça: é uma área claramente 

delimitada, que inclui Áreas Protegidas que estão ecologicamente conectadas em um ou mais 

limites internacionais e envolve alguma forma de cooperação. É importante frisar que a 

conexão pode ser direta ou indireta, porém estão ligadas ecologicamente por localizarem-se 

no mesmo ecossistema com alguma forma de cooperação mútua (figura 17a). Exemplo: Lake 

Neusiedl (Austria)/Seewinkel Fertő-Hanság National Park (Hungria) 

 Transboundary Conservation Landscape and/or Seascape – Conservação de Paisagem 

Terrestre ou Marinha transfronteiriça: é uma área ecologicamente conectada que inclui Áreas 

Protegidas e áreas de usos multiplos em um ou mais limites e envolve alguma forma de 

cooperação (figura 17b). Exemplo: The Greater Virunga Landscape, localizado na fronteira 

entre a República Democrática do Congo, Ruanda e Uganda. 

 Transboundary Migration Conservation Area – Área de Conservação Migratória 

Transfronteiriça: são habitats da vida selvagem em dois ou mais países, que são necessários 
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para sustentar populações de espécies migrantes e envolvem alguma forma de cooperação 

(figura 17c). Exemplo: Estreito de Ombai, entre a Indonésia e o Timor Leste.  

 Designação especial - A Park for Peace – Parques pela Paz: designação especial que pode 

ser aplicada a qualquer um dos três tipos de áreas de conservação transfronteiriça, e é 

dedicada a promoção, celebração e/ou comemoração de paz e cooperação. 

 

Figura 17 - Tipologias de Áreas Protegidas Transfronteiriças – IUCN. 
 

  
 

Fonte: adaptado de Vasilijević et. al (2015). 

 

Como expõe Steiman (2011) a ênfase na fronteira política como obstáculo e em sua 

não coincidência com as fronteiras da natureza é invariavelmente o argumento mais 

mobilizado em prol do estabelecimento de Áreas Protegidas transfronteiriças. Ou seja, sob o 

ponto de vista da conservação, essa continuidade na proteção ultrapassando limites 

administrativos é louvável. 

Todavia, do ponto de vista político elas precisam ser bem estruturadas, a fim de evitar 

futuros conflitos de gestão, acerca de acessos e controles de usos nessas áreas. Além disso, 

tais áreas implicam a criação de novas instituições de gestão e, muitas vezes, a instalação de 

organizações responsáveis pela execução de projetos. Com o fomento à abertura dessas áreas 

a processos de co-gestão, novos atores sobrepõem-se à já complexa e variada gama de atores 
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preexistentes nos países limitantes, nas escalas local, regional, nacional e internacional que 

interagem na zona de fronteira. 

Nas palavras de Steiman (2011), em decorrência, gera-se alguma confusão entre a 

necessidade de coordenar a gestão de ecossistemas transpostos por um limite político 

internacional e a percepção de erosão da competência territorial das unidades soberanas 

envolvidas ou de ingerência por terceiros países. Nessa mesma perspectiva contribui Wolmer 

(2003) quando cita que os Estados centrais também tendem a considerar a criação de Áreas 

Protegidas transfronteiriças como perda de soberania nacional, uma vez que esta criação vai 

de encontro à autonomia do Estado para tomar decisões independentes sobre o uso de 

recursos situados em seu território – ou seja, o Estado teria de ceder em algum grau o controle 

de seus recursos para países vizinhos e novos parceiros da escala internacional. 

Desse modo, desde o processo de instituição até a consolidação final da cooperação 

entre os países, precisa haver um planejamento que seja pensado e estruturado a fim de obter 

resultados satisfatórios, sendo a iniciativa algo positivo para ambos e não motivo de conflitos. 

No próximo tópico são abordados os apontamentos necessários para uma gestão 

compartilhada e exitosa. 

 

3.3 GESTÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS TRANSFRONTEIRIÇAS 

 

 

Quando as distintas partes possuem interesse e vontade política de cooperar, 

convergindo para os mesmos objetivos, a gestão é mais eficaz. Sandwith et al. (2001) 

utilizando os estudos de Hamilton et al. (1996) demonstrou como a cooperação, através das 

fronteiras, entre países poderia reduzir custos na manutenção das Áreas Protegidas, como o 

compartilhamento de equipamentos, organização de patrulhas conjuntas para o 

monitoramento das áreas, cooperação ao combate de incêndios florestais, projetos de 

restauração do ecossistema, ações voltadas a educação ambiental conjunta - produzindo 

materiais e organizando programas de capacitação conjuntos, além do intercambio continuo 

de ideais para futuras ações. 

No entanto, criar o ambiente propício para esses benefícios potenciais pode ser um 

processo complexo. Geralmente instalado em uma estrutura mais ampla, a gestão eficaz das 

iniciativas transfronteiriças exige uma visão conjunta, bem como definição clara de processos, 

papéis e responsabilidades, diretrizes de gestão e monitoramento mutuamente acordadas. 

Além disso, pode atuar em diferentes níveis, incluindo arranjos formais e informais, além de 

atuar em múltiplas escalas, favorecendo, desse modo, as tomadas de decisões. 
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Quadro 03 - Diferentes tipos de gestão para Áreas Protegidas Transfronteiriças 
 

Tipo A. Gestão pelo governo: Ministério ou agência federal ou nacional responsável; 

Ministério ou agência subnacional responsável (por exemplo, a nível regional, provincial e 

municipal); Gestão delegada pelo governo (por exemplo, para ONGs). 

Tipo B. Gestão compartilhada: Governança transfronteiriça (arranjos formais e informais 

entre dois ou mais países); Governança colaborativa (através de várias maneiras em que 

diversos atores e instituições trabalham juntos); Governança conjunta (pluralista conselho 

de administração ou outro corpo governativo multipartidário). 

Tipo C. Gestão privada: Áreas conservadas estabelecidas e administradas por proprietários 

individuais; organizações sem fins lucrativos (por exemplo, ONGs, universidades) e 

organizações com fins lucrativos (por exemplo, proprietários de empresas). 

Tipo D. Gestão de povos indígenas e comunidades locais: áreas e territórios conservados 

dos povos indígenas - estabelecido e dirigido por povos indígenas; Áreas comunitárias 

conservadas - estabelecidas e administradas por comunidades locais. 

 

Fonte: Vasilijević et. al (2015). 

 

Vasilijević et. al (2015) demonstram que a gestão transfronteiriça eficaz é 

caracterizada por vários elementos definidores. Esses incluem: liderança, representação, 

participação pública, aprendizagem, tomada de decisões, gestão de conflitos e financiamento. 

Segundo os autores, a liderança configura-se pela disposição e capacidade de 

mobilizar pessoas, sintetizar ideias, reunir recursos e forjar alianças. É representada, 

sobretudo, pelo tipo de gestão que a área terá. 

A representação abarca os atores, através da sociedade civil, organizações e 

autoridades, para alcançar os resultados desejados para a área. Perguntas como quem 

participa? e qual o seu papel? são fundamentais para se manter o equilíbrio de um sistema de 

gestão eficaz. 

A participação pública, como expõem Vasilijević et. al (2015), devem contemplar 

estratégias para envolver agencias governamentais, comunidades locais, representantes do 

comércio local, ONGs, a fim de alinhar-se os objetivos públicos e políticos. Além disso, o 

relacionamento com outras entidades sociais e políticas da região fora da Área Protegida 

também se apresenta de forma relevante para os autores. 

Cabe ressaltar três das maiores organizações não governamentais dedicadas à 

conservação da natureza, que têm executado diretamente, ou através de parcerias com 
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organizações não-governamentais locais, inúmeros projetos em áreas protegidas 

transfronteiriças ao redor do mundo, a saber: The World Wild Fund for Nature (WWF), 

Conservation International (CI) e The Nature Conservancy (TNC). Além de executarem 

projetos, essas organizações canalizam recursos, promovem alianças e redes entre setores, e 

exercem pressão para criação de Áreas Protegidas, que subsidiam através da elaboração dos 

estudos preliminares necessários para o processo legal de instituição. 

Ainda, um dos elementos definidores para uma boa gestão transfronteiriça está o de 

aprendizagem, sobretudo, com atenção ao conhecimento dos povos tradicionais, indígenas e a 

comunidade local em geral. O reconhecimento e valorização desses saberes, assim como a sua 

aplicação fortalece os laços dos moradores da área e da ênfase para os maiores conhecedores 

da realidade local (VASILIJEVIĆ et. al, 2015). 

A tomada de decisões e a solução de conflitos podem andar conjuntamente. É 

necessário definir as regras para as tomadas de decisões, bem como quem as elabora e aplica e 

a responsabilidade dos representantes, além disso, é importante estabelecer o grau que as 

decisões são vinculadas – consultivas ou deliberativas. Normalmente, como citam Vasilijević 

et. al (2015), esse papel é representado na forma de conselhos. E acaba tornando-se de 

responsabilidade deles a gerencia dos conflitos que podem ocorrer no local. 

Por ultimo são apresentadas as características da parte financeira. Trabalhar em níveis 

variados, com financiamento de origem pública, privada e/ou de ONGs para uma gestão 

contínua da área, é fundamental para sua manutenção. Ainda neste tópico citam-se a 

importância dos fluxos de geração de renda dentro da Área Protegida, os quais podem ser 

utilizados para cobrir os custos de manutenção do próprio local. Realização de feiras, festas, 

cobranças de taxas podem ser algumas medidas que viabilizem um caixa para a área, sempre 

de forma conjunta e participativa. 

Embora não exista um modelo único para a gestão de Áreas Protegidas 

transfronteiriças, todas as abordagens bem-sucedidas compartilham essas características 

definidoras e elementos comuns (VASILIJEVIĆ et. al, 2015). O gerenciamento cooperativo, 

neste caso, é entendido em um contexto transfronteiriço, referindo-se a ações que são 

realizadas em conjunto por partes de dois ou mais países com interesses compartilhados. Ao 

alcançar um compartilhamento satisfatório os esforços devem ser canalizados em mantê-lo 

ativo e eficiente. 
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3.4 AS ÁREAS PROTEGIDAS E A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 

TERRITORIAL ENDÓGENO 

  

Se no início do processo de instituição das primeiras Áreas Protegidas as populações 

que nelas residiam não eram bem quistas, inclusive, respondiam aos efeitos perversos da 

exclusão em nome da intocabilidade, hoje, iniciativas que defendem a importância dos 

atributos sociais, relativamente ao seu desenvolvimento, vem crescendo e ganhando força.  

 A partir de 1970, a perspectiva da exclusão foi sendo substituída pela possibilidade de 

manutenção da ocupação humana, em Áreas Protegidas, mediante o controle do uso dos 

recursos naturais. Como afirma Diegues (2002), esse processo pode ser observado nas 

diretrizes de organismos como a própria IUCN, por exemplo, que propõe categorias de Áreas 

Protegidas condicionando a ocupação ao uso sustentável dos recursos naturais já na sua 

primeira proposta de sistematização, em 1978. 

 Na mesma linha, o Brasil, com seu sistema de Unidades de Conservação incorpora um 

eixo destinado a compatibilizar a conservação à ocupação humana possuindo como objetivos, 

dentro outros, [...] “a proteção de recursos naturais necessários à subsistência de populações 

tradicionais, promovendo-as social e economicamente; desenvolvimento e adaptação de 

métodos e técnicas de uso sustentável dos recursos naturais” [...] (BRASIL, 2000). 

Para além do uso sustentável dos recursos naturais, iniciativas que promovam o 

desenvolvimento desses territórios protegidos figuram como alternativas de associar tanto a 

conservação da biodiversidade quanto a possibilidade de pensar o desenvolvimento, tanto 

econômico como social, para as comunidades que nelas estão estabelecidas. 

Todavia, tal desenvolvimento não deve ser dependente exclusivamente de fatores 

externos, mas, ao contrário, ter suas bases dentro do próprio território e em suas 

potencialidades, que vão além dos seus atributos físicos, valorizando também o seu potencial 

social e a capacidade de sua população para conduzir o desenvolvimento regional 

(FERREIRA e PESSÔA, 2012). Para tanto, é preciso superar a visão de um desenvolvimento 

setorial, baseado em um único ramo da economia, e passar a pensá-lo como desenvolvimento 

territorial, que articula as várias capacidades locais para o crescimento do todo.  

 Acredita-se que a dimensão territorial, neste caso, é mais adequada considerando as 

suas características intrínsecas, uma vez que um território representa uma trama de relações 

com raízes históricas, configurações políticas e identidades, que podem desempenhar um 

papel importante no desenvolvimento. 
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 Segundo Ferreira e Pessôa (2012) o termo desenvolvimento territorial, que pode ser 

estadual, regional, municipal, distrital, local, indica um conjunto variado de políticas e ações 

que permitem evidenciar questões relacionadas com os sentidos atribuídos à noção de 

desenvolvimento, e dos seus atores e espaços de gestão. 

Os sentidos de desenvolvimento nesta pesquisa estão ligados tanto à exploração das 

potencialidades locais para seu alcance social quanto à conservação dos recursos naturais. Por 

isso, como afirmam Saquet e Sposito (2008), pensá-lo requer: a) valorizar os enraizamentos 

social, econômico e cultural da sociedade local, indo além de análises estritamente 

econômicas; b) priorizar as instituições públicas locais, a autonomia das finanças públicas e o 

investimento de excedentes em setores sociais estratégicos. 

Ou seja, pensar o desenvolvimento territorial requer não somente olhar para a 

eficiência econômica - agregação de valor, mas também procurar contribuir para a melhoria 

da qualidade de vida das pessoas. Desse modo, pensar o desenvolvimento territorial 

utilizando-se da capacidade da sociedade em liderar e conduzir o seu próprio 

desenvolvimento, condicionando-o à mobilização dos fatores produtivos disponíveis em sua 

área e ao seu potencial endógeno, traduz a forma de desenvolvimento denominado endógeno. 

Ferreira e Pessôa (2012) conceitualmente definem o desenvolvimento endógeno como 

um modelo de desenvolvimento centrado nas comunidades, que poderão passar a desenvolver 

estratégias e criar ou captar meios para implementar processos permanentes de mobilização, 

organização e endogeneização de capacidades, competências e habilidades da comunidade. 

Ele é originário da mobilização de forças sociais solidárias e inteligentes, quando a 

comunidade transforma-se no próprio sujeito do desenvolvimento no seu espaço de vida, 

ampliando as suas margens de manobra e autonomia nas decisões a respeito de seus destinos. 

 Nas palavras de Herrera (2011, p. 28), o desenvolvimento endógeno se constitui “en 

una acción compartida a largo plazo que se infiltra a través de organizaciones, instituciones, 

cultura y medios existentes para dar forma y organicidad, plenos de sentido y significado 

particular, a la vida de uma colectividad”. 

 Souza (2000) identifica duas dimensões no desenvolvimento territorial endógeno. A 

primeira, econômica, na qual a sociedade empresarial local utiliza sua capacidade para 

organizar, da forma mais producente possível, os fatores produtivos do território. A segunda, 

sociocultural, na qual os valores e as instituições locais servem de base para o 

desenvolvimento do território. 

Apesar da grande contribuição da teoria do desenvolvimento territorial endógeno, ao 

ressaltar a importância da valorização dos atributos e dos atores locais como sujeitos do 
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desenvolvimento, Ferreira e Pessôa (2012) ressalvam que há limites na atuação dos atores 

locais que não podem ser superados por eles próprios. O território não pode ser encarado 

como uma bolha isolada de seu entorno, ou de seu contexto exógeno. Além disso, deve ser 

lembrado que o Estado é importante no processo de desenvolvimento, não se podendo admitir 

o erro de se transferir toda a responsabilidade do desenvolvimento para a sociedade civil, 

minimizando o papel do Estado e supervalorizando as capacidades locais. 

Outro ponto de ressalva é o caráter essencialmente de longo prazo dessa visão de 

desenvolvimento, por estar atrelada a fatores sociais, culturais e políticos, construídos 

historicamente. Faz-se necessário, então, o planejamento de ações de governo, e não 

simplesmente ações administrativas (de curto prazo), bem como a análise do contexto 

histórico da região ou território em desenvolvimento (FERREIRA E PESSÔA, 2012). 

Pensar esses locais protegidos, juntamente com a sua comunidade e a possibilidade de 

desenvolvê-la através dessa Área Protegida é caminhar ao ideal de que a área, no mínimo, 

permaneça conservada como estava, considerando que quem a manteve com suas 

características que a fizeram passível de se tornar uma área para conservação foi a sua própria 

comunidade.   

 

3.5 A QUESTÃO CLASSIFICATÓRIA DAS ÁREAS PROTEGIDAS EM ÂMBITO 

NACIONAL E INTERNACIONAL 

  

Considerando que a terminologia de Área Protegida está relacionada a áreas definidas 

geograficamente que são destinadas, ou regulamentadas, e administradas para alcançar 

objetivos específicos de conservação, nesse tópico são descritas as categorias adotadas pelo 

Brasil, tanto em nível internacional, quanto em seu nível nacional – criadas e regulamentadas 

pelo próprio país. 

Ao final do tópico é apresentado o mapeamento com a identificação das Áreas 

Protegidas descritas que estão localizadas no Pampa do Rio Grande do Sul. 

 

3.5.1 Nível Internacional 

 

 Convenção Ramsar 

 

 A Convenção Ramsar é o mais antigo dos acordos ambientais intergovernamentais em 

âmbito mundial. O tratado foi construído durante a década de 1960 por países e ONGs 

preocupadas com a crescente perda e degradação de habitats em áreas úmidas para aves 
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migratórias aquáticas. Foi assinado na cidade iraniana de Ramsar, em 1971, e entrou em vigor 

em 1975.  

 O objetivo da Convenção Ramsar é a conservação e o uso racional das áreas úmidas
37

 

mediante ações locais e nacionais, juntamente com a cooperação internacional. Seu marco 

está fundamentado em três bases, onde os contratantes se comprometem a trabalhar em prol 

do uso racional de todas as áreas úmidas de seu território, mediante planos, políticas e 

legislação especifica de cunho nacional; designar áreas para a lista de áreas úmidas de 

importância mundial (Lista de Ramsar) e garantir seu manejo eficaz; cooperar em um plano 

internacional de áreas úmidas transfronteiriças (MATTHEWS, 2013). 

 Hoje, a Convenção conta com cinco organizações internacionais associadas, que 

prestam assessoramento técnico e assistência em concordância com os princípios do Ramsar: 

BirdLife International, IUCN, WWF, International Water Management Institute, e Wetlands 

International. Juntamente com os países membros
38

, essas organizações se reúnem a cada três 

anos com o objetivo de promover políticas e diretrizes para avançar nos objetivos da 

Convenção. 

No Brasil, ela foi incorporada plenamente ao arcabouço legal em 1996, pela 

promulgação do Decreto nº 1.905/96. Nele, o país reconhece que as zonas úmidas fornecem 

serviços ecológicos fundamentais para as espécies de fauna e flora e para o bem-estar de 

populações humanas. Além de regular o regime hídrico de vastas regiões, essas áreas 

funcionam como fonte de biodiversidade em todos os níveis, cumprindo, ainda, papel 

relevante de caráter econômico, cultural e recreativo. Ao mesmo tempo, atendem 

necessidades de água e alimentação para uma ampla variedade de espécies e para 

comunidades humanas, rurais e urbanas. 

Atualmente, existem 27 sítios Ramsar no Brasil
39

, a maioria vinculada a Unidades de 

Conservação já instituídas. No Rio Grande do Sul, estão na lista a Estação Ecológica do Taim 

e o Parque Nacional da Lagoa do Peixe.  

Sob o status de Sítio Ramsar, as áreas úmidas passam a ser objeto de compromissos a 

serem cumpridos pelo país e, ao mesmo tempo, a ter acesso a benefícios decorrentes dessa 

                                                           
37

 São consideradas áreas úmidas, pelo Ramsar: lagos, rios, aquíferos subterrâneos, pântanos, campos úmidos, 

manguezais, zonas costeiras, arrecifes de corais, estuários, oásis, e sítios artificiais como reservatórios e salinas. 

 
38

 90% dos países que assinam a Convenção compõem o quadro de países-membros da ONU – Organização das 

Nações Unidas. 

 
39

 A lista está disponível em:  

http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/instrumentos-de-gestao/s%C3%ADtios-ramsar.html 
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condição. Tais benefícios podem ser financeiros e/ou relacionados à assessoria técnica para o 

desenho de ações orientadas à sua proteção. Ao mesmo tempo, o título de Sítio Ramsar 

confere às áreas úmidas prioridade na implementação de políticas governamentais e 

reconhecimento público, tanto por parte da sociedade nacional como por parte da comunidade 

internacional, o que contribui para fortalecer sua proteção. 

 

 Geoparques  

 

Os Geoparques são áreas geográficas unificadas, onde sítios e paisagens de relevância 

geológica internacional são administrados com base em um conceito holístico de proteção, 

educação e desenvolvimento territorial. Sua abordagem ascendente, que combina a 

conservação com desenvolvimento territorial e que, ao mesmo tempo, envolve as 

comunidades locais, está se tornando cada vez mais popular. 

Eles compreendem um território, que pode ser composto por um município ou uma 

associação de municípios, onde se encontram pontos que representam a geodiversidade
40

 local 

(geossítios), e, que além de valor científico apresentam valor educativo e turístico. Borba 

(2011) expõe que compreendendo esses fatores, deve haver uma estrutura de gestão que 

permita o desenvolvimento local, em parceria com o poder público, universidades, escolas, 

entidades responsáveis pelo turismo, ONGs, e instituições públicas e privadas.  

Em 2004 nasceu a Rede Global de Geoparques, sob a tutela da UNESCO, uma 

iniciativa que visa, conforme exposto em Modica (2009):  

a) proteger o patrimônio geológico e promovê-lo ao público em geral; 

b) apoiar a gestão racional das Áreas Protegidas com patrimônio geológico significativo; 

c) apoiar o desenvolvimento econômico e cultural das comunidades locais, através da 

valorização do seu patrimônio e identidade única, e o desenvolvimento do turismo geológico; 

d) fornecer uma plataforma de cooperação entre Geoparques nacionais, reunindo agências 

governamentais, organizações não governamentais, cientistas e profissionais de diferentes 

países do mundo, em uma parceria única, que funciona com objetivos comuns e de acordo 

com regulamentos da UNESCO; 

                                                           
40

 Segundo Borba (2011) a Geodiversidade é um conceito novo e devido sua amplitude e abrangência, cede 

espaço para variadas interpretações e abordagens. De um modo geral, as discussões são acerca da abrangência do 

conceito, podendo estar relacionado com foco em elementos físicos, como expõe Brilha (2005) quando 

compreende a geodiversidade como a variedade de ambientes geológicos, fenômenos e processos ativos 

responsáveis por originar depósitos superficiais (paisagens, rochas, minerais, fósseis, solos e outros) que são o 

suporte para a vida na Terra, ou de forma mais abrangente, como cita Koslowski (2004) que a define como a 

variedade natural da superfície da Terra, em seus aspectos geológicos, geomorfológicos, de solos e águas 

superficiais, bem como outros sistemas resultantes de processos naturais ou atividades humanas. 
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e) sob a égide da UNESCO e através da cooperação com os parceiros da Rede Global, 

importantes sítios geológicos alcançam reconhecimento mundial e podem tirar vantagem do 

intercâmbio de conhecimentos, competências e experiência pessoal. 

Atualmente, a Rede Global possui 147 Geoparques
41

, sendo apenas um deles 

brasileiro: o Geoparque Araripe, localizado no Ceará. 

Sobre seu processo de gestão, Brilha (2012) esclarece que os Geoparques além de 

proporcionarem a geoeducação, as potencialidades do território e a interligação através de 

redes, a valorização e a divulgação dos mesmos necessita de uma correta gestão para que as 

estratégias de desenvolvimento funcionem corretamente. Assim, faz-se necessário, além do 

apoio de entidades públicas locais, uma equipe multidisciplinar com especialistas em 

geologia, gestão, turismo, educação, comunicação e outros.  

É importante salientar, ainda segundo o autor, que a UNESCO não financia os 

Geoparques, sendo que estes também não são sua propriedade; assim, a UNESCO tem papel 

em três níveis, sendo estes desde a constituição de uma plataforma facilitadora para 

cooperação, para a definição de princípios orientadores e de qualidade e proporcionar através 

da conformidade dos níveis anteriores a visibilidade mundial. 

 

 Reservas da Biosfera 

 

A criação das Reservas da Biosfera tem sua origem no plano de ação do Programa 

Homem e Biosfera (MAB, por suas iniciais em inglês) da UNESCO. Essas consistem, 

segundo M'bow (1981), em parcelas do território, distribuídas em todos os continentes e nos 

mais variados ecossistemas, representando regiões biogeográficas estratégicas do planeta. 

Lino (2010) complementa que as Reservas referem-se a iniciativas de gestão territorial tendo 

em vista harmonizar a convivência entre o homem e seu espaço vital. O objetivo dessas 

Reservas é proteger a diversidade biológica em biorregiões estratégicas do planeta, 

conciliando a conservação com o desenvolvimento, e promovendo o conhecimento científico 

sobre essas áreas.   

Segundo o Marco Estatutário das Reservas da Biosfera (UNESCO, 1996), estas foram 

concebidas para responder a uma das perguntas essenciais a que se enfrenta o mundo hoje: 

como conciliar a conservação da diversidade biológica, a busca de um desenvolvimento 

econômico e social, e a manutenção de valores culturais associados? 

                                                           
41

 A lista de Geoparques pode ser acessada em: http://www.globalgeopark.org/aboutGGN/list/index.htm 
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As Reservas são propostas pelos governos nacionais e permanecem sob a jurisdição 

soberana dos estados onde estão localizados. Seu status é reconhecido internacionalmente e, 

devem atender alguns critérios e cumprir o mínimo de condições para que possam ser 

admitidas na Rede Mundial de Reservas da Biosfera (UNESCO, 1996). 

De acordo com o Marco Estatutário da Reserva da Biosfera, são três as funções dessas 

áreas: 

 Conservação: contribuir para a conservação das paisagens, ecossistemas, espécies e 

diversidade genética;  

 Desenvolvimento: impulsionar um desenvolvimento econômico e humano que seja 

sustentável do ponto de vista social, cultural e ecológico;  

 Apoio logístico: apoiar projetos demonstrativos, de educação e capacitação em temas 

ambientais, além da pesquisa e observação permanente dos aspectos locais, regionais, 

nacionais e globais vinculados à conservação e ao desenvolvimento sustentável (UNESCO, 

1996).  

No Brasil, com a sanção da Lei nº 9985/2000, que institui o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação, as Reservas da Biosfera passam a ser definidas pelo capítulo VI, 

que estabelece alguns conceitos, orientando a constituição e gestão das Reservas.   

 

Art. 41. A Reserva da Biosfera é um modelo, adotado internacionalmente, de gestão 

integrada, participativa e sustentável dos recursos naturais, com os objetivos básicos 

de preservação da diversidade biológica, o desenvolvimento de atividades de 

pesquisa, o monitoramento ambiental, a educação ambiental, o desenvolvimento 

sustentável e a melhoria da qualidade de vida das populações (BRASIL, 2000).  

 

A Lei ainda versa sobre o zoneamento das Reservas, suas relações com as Unidades de 

Conservação e seu conselho deliberativo:  

 

§ 1º A Reserva da Biosfera é constituída por:  

I – uma ou várias áreas núcleo, destinadas a proteção integral da natureza;  

II – uma ou várias zonas de amortecimento, onde só são admitidas atividades que 

não resultem em dano para as áreas núcleo; e  

III – uma ou várias zonas de transição, sem limites rígidos, onde o processo de 

ocupação e o manejo dos recursos naturais são planejados e conduzidos de modo 

participativo e em bases sustentáveis.  

§ 2º A Reserva da Biosfera é constituída por áreas de domínio público ou privada.  

§ 3º A Reserva da Biosfera pode ser integrada por Unidades de Conservação já 

criadas pelo Poder Público, respeitadas as normas legais que disciplinam o manejo 

de cada categoria específica.  

§ 4° A Reserva da Biosfera é gerida por um conselho deliberativo, formado por 

representantes de instituições públicas, de organizações da sociedade civil e da 

população residente, conforme se dispuser em regulamento e no ato de constituição 

da unidade.  
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§ 5° A Reserva da Biosfera é reconhecida pelo Programa Intergovernamental “O 

Homem e a Biosfera – MAB”, estabelecido pela UNESCO, organização da qual o 

Brasil é membro (BRASIL, 2000).  

 

Portanto, a Reserva da Biosfera é uma estratégia de gestão integrada da 

biodiversidade, formada por zonas núcleo, zonas de amortecimento e zonas de transição, 

geridas de forma participativa. A Reserva também é gerida por um conselho, neste caso 

deliberativo. Entretanto, o maior diferencial das Reservas da Biosfera, como destaca Ganem 

(2010), é o seu reconhecimento pela UNESCO. 

Atualmente, no Brasil, existem sete Reservas da Biosfera (figura 18), sendo a área do 

Pampa representada indiretamente pela Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, uma vez que 

ocupa a porção litorânea do estado também. Todavia, de acordo com a Rede Brasileira de 

Reservas, o país definiu como meta a criação de pelo menos uma grande Reserva da Biosfera 

em cada um de seus biomas, estando, ainda, o Pampa sem representação. 
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Figura 18 – Reservas da Biosfera no Brasil 
 

 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente. 

 

 Sítios do Patrimônio Mundial 

 

 Os Sítios de Patrimônio Mundial, definidos pela UNESCO, a partir de 1972, através 

da Convenção para a proteção do patrimônio mundial, cultural e natural, tem por objetivo a 

proteção do patrimônio mundial, considerando as ameaças sofridas de destruição, não apenas 

por causas naturais, como a idade, mas também pela evolução das atividades sociais e 

econômicas que agravam seu estado de conservação (UNESCO s.d.).  
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 Além disso, são objetivos a valorização das pesquisas acerca dos patrimônios; reforçar 

a sensibilização e o envolvimento do público quanto à necessidade de preservar o patrimônio 

cultural e natural; valorizar a função do Patrimônio Mundial na vida das comunidades; e, 

aumentar a participação das populações locais e nacionais na proteção e valorização do 

patrimônio (UNESCO, 2017).  

 Como observado no capítulo 2, o patrimônio cultural considerado na Convenção é 

segmentado em monumentos, conjuntos e locais de interesse. Os monumentos são obras 

arquitetônicas, de escultura ou de pintura monumentais, elementos de estruturas de caráter 

arqueológico, inscrições, grutas e grupos de elementos com valor universal excepcional do 

ponto de vista da história, da arte ou da ciência; Os conjuntos são grupos de construções 

isoladas ou reunidas que, em virtude da sua arquitetura, unidade ou integração na paisagem 

tem valor universal excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência; E, por 

fim, os locais de interesse representam obras do homem, ou obras conjugadas do homem e da 

natureza, e as zonas, incluindo os locais de interesse arqueológico, com um valor universal 

excepcional do ponto de vista histórico, estético, etnológico ou antropológico.     

 Já o patrimônio natural é representado pelos monumentos naturais constituídos por 

formações físicas e biológicas ou por grupos de tais formações com valor universal 

excepcional do ponto de vista estético ou científico; As formações geológicas e fisiográficas e 

as zonas estritamente delimitadas que constituem habitat de espécies animais e vegetais 

ameaçados, com valor universal excepcional do ponto de vista da ciência ou da conservação; 

Os locais de interesse naturais ou zonas naturais estritamente delimitadas, com valor universal 

excepcional do ponto de vista a ciência, conservação ou beleza natural. 

Como exposto em UNESCO (2017), cada um dos Estados componentes da Convenção 

deverá assegurar a identificação, proteção, conservação, valorização e transmissão às gerações 

futuras do patrimônio cultural e natural situado no seu território. Para tal, deverá esforçar-se, 

quer por esforço próprio, utilizando no máximo os seus recursos disponíveis, quer, se 

necessário, mediante a assistência e a cooperação internacionais de que possa beneficiar 

nomeadamente no plano financeiro, artístico, científico e técnico. 

Hoje, no Brasil, estão presentes na lista do Patrimônio Mundial da UNESCO 21 sítios, 

sendo 14 de patrimônio cultural e 7 de patrimônio natural. No Rio Grande do Sul, o único a 

compor a lista é o sítio das Ruínas de São Miguel das Missões. 
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3.5.2 Nível Nacional 

 

 Já em nível nacional, como mencionado anteriormente, o Brasil estabelece em sua 

política ambiental diretrizes específicas para as Áreas Protegidas em seu território, estando 

contempladas no Código Florestal, Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

 

 Unidades de Conservação 

 

 Em nível nacional, destaca-se, primeiramente, o já mencionado Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação – SNUC, onde estão estabelecidas as categorias de UC, bem como 

suas tipologias. 

Segundo o artigo 7º, capítulo III, inciso 1º do SNUC, as Unidades de Proteção Integral 

têm por objetivo a preservação
42

 da natureza e, por isso, neste grupo só se pode utilizar os 

recursos naturais aí existentes de forma indireta, salvo alguma exceção prevista nessa Lei. Tal 

grupo é constituído pelas seguintes categorias: Estação Ecológica (ESEC), Reserva Biológica 

(REBIO), Parque Nacional, Monumento Natural (MONA) e Refúgio de Vida Silvestre 

(RVS). A sistematização com as principais características de cada tipologia pode ser 

observada na figura a baixo, sua descrição completa pode ser observada no Anexo 01: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42

 Segundo o capítulo I, art. 2º do SNUC, entende-se por preservação: “[...] conjunto de métodos, procedimentos 

e políticas que visem a proteção em longo prazo das espécies, habitats e ecossistemas, além da manutenção dos 

processos ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas naturais [...]” (SNUC, 2004, p. 10).   
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Figura 19 - Diferentes categorias de UCs de proteção integral. 
  

 

 

Fonte: Adaptado de (OLIVEIRA e BARBOSA) 2010. 

 

E, segundo o Artigo 7º, inciso 2º do SNUC, as Unidades de Uso Sustentável têm por 

objetivo relacionar a conservação
43

 da natureza com o uso sustentável de parte dos recursos 

naturais existentes permitindo, portanto, o uso direto de determinadas áreas das unidades. Tal 

grupo é constituído pelas seguintes categorias: Área de Proteção Ambiental (APA), Área de 

Relevante Interesse Ecológico (ARIE), Floresta Nacional (FLONA), Reserva Extrativista 

(RESEX), Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) e Reserva 

                                                           
43

 Segundo o capítulo I, art. 2º do SNUC (2004, p. 09), entende-se por conservação da natureza: “[...] o manejo 

do uso humano da natureza, compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração 

e a recuperação do ambiente natural, para que possa produzir o maior benefício, em bases sustentáveis, às atuais 

gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras, e garantindo a 

sobrevivência dos seres vivos em geral [...]”.   
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Particular do Patrimônio Natural (RPPN). É este último grupo que, portanto, permite pensar 

em possibilidades de desenvolvimento através das UCs, considerando seu caráter de uso 

sustentável.  

 

Figura 20 - Diferentes categorias de UCs de uso sustentável.  
 

 

Fonte: Adaptado de (OLIVEIRA e BARBOSA) 2010. 
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 Área de Preservação Permanente e Reserva Legal 

 

As Áreas de Preservação Permanente (APP) são áreas de proteção que correspondem a 

faixas de terra nas margens de rios, arroios e sangas, e locais com declividade acima de 25°, 

ao entorno de nascentes, lagos e aos topos de morros e montanhas; já a Reserva Legal, 

especificamente na região Sul, no Pampa, deve ocupar 20% da propriedade rural, podendo ser 

utilizada de forma sustentável desde que a vegetação nativa seja mantida. 

 Suas normativas, como terminologia e dimensões, estão contidas no Código Florestal 

Federal – Lei 12.651/2012 – cujo objetivo é, em teoria, proteger essas áreas do uso direto, 

mantendo-as com o status de preservação. 

 

 Corredores Ecológicos 

 

 Assim como as UCs, os Corredores Ecológicos estão definidos e regulamentados no 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação, sendo porções de ecossistemas naturais ou 

seminaturais, ligando UCs, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da 

biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a 

manutenção de populações que demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior 

do que aquela das unidades individuais
44

 (BRASIL, 2000). 

 Apesar de a legislação referir-se aos Corredores Ecológicos apenas como ligação entre 

UCs, esses podem atuar também na ligação entre fragmentos de áreas ainda conservadas, mas 

que não possuem o status de Unidade de Conservação. A fragmentação de paisagens naturais 

é um dos problemas para a conservação da biodiversidade. A redução da área original de 

ecossistemas, por diferentes razões, sendo, sobretudo, pelo desmatamento para áreas de 

cultivo ou expansão urbana, pode isolar habitats e afetar diretamente a vida de diferentes 

espécies animais e vegetais. 

 Desse modo, existem diversos estudos que se propõem a manter ou restaurar a 

conectividade da paisagem, facilitando o fluxo genético entre populações, aumentando as 

chances de sobrevivência, em longo prazo, das comunidades biológicas. Caro et al. (2009) 

destaca que Corredores Ecológicos terrestres são, geralmente definidos de duas formas: 

funcionalmente, como uma área usada por animais para passar de um fragmento de habitat 

para outro; ou  estruturalmente, como uma área que conecta dois fragmentos de habitats 

                                                           
44

 Segundo o Decreto Federal n° 4.340/2002, os Corredores Ecológicos estão sob as mesmas normativas que as 

zonas de amortecimento das UCs. 
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apropriados, que passa por uma matriz de habitats inapropriados ou inadequados ao 

estabelecimento de certas espécies.  

 Uma forma de pensar os Corredores Ecológicos pode ser através das APPs, ligando 

fragmentos como as Reservas Legais, por exemplo. Todavia, essa relação só existirá se 

houver uma proposta de gestão e ordenamento do território em escala regional destinada a 

contribuir com a manutenção da diversidade biológica encontrada em cada área. 

 No Pampa do Rio Grande do Sul, atualmente, existe a proposta de Corredores 

Ecológicos na zona de amortecimento do Parque Estadual do Espinilho, cujo objetivo 

principal é a facilitação do fluxo gênico da área do Parque com o restante do seu ecossistema, 

já bastante alterado e fragmentado para o cultivo do arroz. O planejamento dos Corredores – 

três ao total - foi elaborado a partir da ligação das APPs com as Reservas Legais das 

propriedades localizadas na zona de amortecimento
45

. 

 

 Mosaico de Unidades de Conservação 

 

 Ligados diretamente aos Corredores Ecológicos e UCs, na legislação brasileira, estão 

os Mosaicos de Áreas Protegidas. Seu objetivo é unir, quando for possível, um conjunto de 

Unidades de Conservação de categorias diferentes ou não, próximas, justapostas ou 

sobrepostas, e outras Áreas Protegidas públicas ou privadas, constituindo um mosaico. 

A gestão do conjunto deverá ser feita de forma integrada e participativa, considerando-

se os seus distintos objetivos de conservação, de forma a compatibilizar a presença da 

biodiversidade, a valorização da sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável no 

contexto regional (BRASIL, 2000). Ou seja, configura-se por um modelo de gestão que busca 

a participação, integração e envolvimento dos gestores de UCs e da população local na gestão 

das mesmas. 

O estabelecimento de um mosaico
46

 contribui também para a transposição de um dos 

principais desafios na gestão de Unidades de Conservação, que é a interação entre a 

população local, o governo local e os órgãos gestores de diferentes esferas de atuação para 

promover ações de proteção das áreas naturais. 

                                                           
45

 Mais informações sobre o projeto, de autoria do RS Biodiversidade, podem ser acessadas pelo link: 

https://www.sema.rs.gov.br/projeto-rs-biodiversidade. 

 
46

 Para o reconhecimento de um mosaico, pelo Ministério do Meio Ambiente, precisa existir o anseio e pedido, 

por parte dos gestores das UCs que o compõe. 
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Um mosaico tem como objetivo primordial compatibilizar, integrar e otimizar 

atividades desenvolvidas nas UC que o compõem, tendo em vista, especialmente: 

 Os usos na fronteira entre unidades; 

 O acesso às unidades; 

 A fiscalização; 

 O monitoramento e avaliação dos planos de manejo; 

 A pesquisa científica; e 

 A alocação de recursos advindos da compensação referente ao licenciamento ambiental 

de empreendimentos com significativo impacto ambiental (BRASIL, 2002). 

Para atingir esses objetivos, a gestão de um mosaico é acompanhada por um Conselho 

Consultivo, presidido por um dos chefes das UCs, que deve propor diretrizes e ações para 

compatibilizar, integrar e otimizar a gestão dessas áreas, sendo fundamental a participação da 

comunidade local. 

No Brasil, atualmente, existem 15 Mosaicos de Unidades de Conservação, todavia 

nenhum deles localizado no Pampa gaúcho ou Rio Grande do Sul. 

 

 Territórios Quilombolas e Indígenas  

 

 Com a elaboração do Plano Nacional de Áreas Protegidas (PNAP), em 2006, os 

territórios indígenas e quilombolas tiveram o reconhecimento da importância das suas áreas 

para a conservação ambiental, sobretudo, pela forma sustentável em que trabalham nas 

propriedades. 

 

O PNAP reconhece a importância das terras indígenas e das terras de comunidades 

remanescentes de quilombos como parte da política de conservação da 

biodiversidade brasileira. Ao integrá-las ao esforço de planejamento da paisagem, ao 

lado das UCs, o PNAP amplia de forma inovadora a abordagem ecossistêmica dada 

à política nacional, contemplando ainda as Áreas de Preservação Permanente e 

Reservas Legais como elementos de conectividade entre fragmentos naturais e as 

próprias Áreas Protegidas (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE,  2007, p. 26 e 

27).     

 

Mais precisamente no Pampa do Rio Grande do Sul, os quilombos surgem da 

resistência ao escravismo e exploração nas charqueadas
47

. Após as fugas passam a ocupar 

                                                           
47 Propriedades rurais presentes no extremo sul do Brasil, especialmente no século XIX, que recebiam o gado 

das regiões de campo do estado do Rio Grande do Sul para produção de charque, mantido exclusivamente 

através do trabalho escravo. 



109 
 

 

lugares distantes de difícil acesso e isolados, nos quais passam a sobreviver de pequenas 

criações e cultivos de subsistência. 

Mazurana et al. (2016) complementa citando que a maioria das Comunidades 

Quilombolas está situada em locais de difícil acesso, como morros, serras e cerros, locais que 

antigamente foram desprezados para os assentamentos ou atividades produtivas, e que 

permitiram certa segurança para as Comunidades Quilombolas que ali se formaram. “O 

morro aqui é um esconderijo ponto estratégico, se enxerga tudo à volta”.  

Outra forma de surgimento dessas comunidades foi a partir do interesse dos 

latifundiários com o objetivo de utilizar a mão de obra dos ex-escravos, quando necessária, 

nas atividades pastoris e das charqueadas. Assim, após a Lei Áurea, muitos proprietários 

concederam aos seus escravos uma pequena área onde pudessem viver agrupados e 

desenvolvendo atividades de autoconsumo, mas com o objetivo real de usar sua mão de obra. 

Grande parte dos territórios tradicionalmente ocupados pelas Comunidades 

Quilombolas são, ainda hoje, áreas conservadas. “Parte é mata nativa, capões que a gente 

quer preservar, não só por ser área de preservação, mas porque é memória, é história”. 

Natureza, memória e espiritualidade se fundem ampliando o significado e a importância do 

acesso a diferentes ambientes, conservados ao longo das gerações (MAZURANA et al., 

2016). 

As particularidades de cada ambiente, encantamentos e benefícios para todas as 

formas de vida são valorizados, principalmente através de conhecimentos tradicionais sobre a 

diversidade de paisagens, como capões de mato, banhados, coxilhas, sangas, rios, lagoas, 

butiazais, e, principalmente, pela inter-relação existente entre plantas e animais. Através da 

ocupação coletiva dos territórios e do uso sustentável da biodiversidade, as Comunidades 

Quilombolas desenvolveram diversos conhecimentos tradicionais, práticas e inovações, 

transmitidos através da oralidade e do próprio fazer coletivo. 

 A exemplo dos quilombolas, na área do Pampa, vivem indígenas das etnias Guarani, 

Kaingang e Charrua que com seus anos de convívio e interação com o território promoveram 

uma cosmovisão muito profunda e própria, de acordo com cada etnia. O respeito a este 

território, por toda a natureza, pela vida, é expresso na sua forma de viver, de se expressar e 

interagir. 

 Como cita Mazurana et al. (2016) conservam um conhecimento específico acerca das 

peculiaridades de seu território, onde sempre coletaram, caçaram e cultivaram seu alimento, 

seus remédios naturais, o material para o artesanato, para a construção das casas e para outras 

expressões culturais. 
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Os Povos Indígenas sofreram um processo intenso de perseguição e dizimação, além 

de terem seus territórios tradicionais ocupados e destruídos. O passado guarda lembranças e 

histórias – ainda pouco divulgadas – das injustiças vividas pelos povos indígenas, inclusive no 

sul do país. Muitas injustiças perduram até os dias atuais, dentre elas, o preconceito. 

Nesse sentido, infelizmente, hoje, é impossível falar sobre territórios quilombolas e 

indígenas sem mencionar as ameaças que esses povos sofrem com a política atual do governo 

federal. Como já mencionado, os territórios indígenas passaram para incumbência do 

Ministério da Agricultura. Além disso, suas terras são ameaçadas pelos impactos de obras 

públicas, como construção de hidrelétricas, atividades de mineração, extração de petróleo e 

gás natural, tudo com apoio governamental e manobras políticas. 

 

3.5.3 Espacialização das Áreas Protegidas do Pampa 

 

 Utilizando-se das bases de dados oficiais, foi elaborado o compilado com as Áreas 

Protegidas descritas até aqui para auxiliar na próxima etapa da pesquisa, onde é definida a 

área para elaboração da proposta. 
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Figura 21 – Espacialização das Áreas Protegidas do Pampa brasileiro. 

 

 
Fonte dos dados: Ministério do Meio Ambiente e FEE. 

Elaboração: autora. 
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4. ANALISANDO PAISAGENS: AS POSSIBILIDADES DE ÁREAS PROTEGIDAS 

PARA O PAMPA 

 

 Considerando a abordagem qualitativa utilizada na elaboração desta pesquisa, o 

recorte espacial possui papel fundamental e refere-se, como já mencionado, “nos limites do 

espaço a ser estudado e onde se localiza o tema selecionado [...]” (CORRÊA, 2003, p.11-12). 

Desse modo, buscou-se, nesse tópico, analisar dentro das áreas prioritárias para conservação e 

os remanescentes de vegetação do Pampa qual a alternativa mais adequada de proposição de 

Área Protegida que tenha por objetivo principal conciliar o uso sustentável com a conservação 

da biodiversidade. Utilizam-se os dois critérios, pois através deles podem-se observar as áreas 

que apresentam um grau maior de conservação e ainda possuem características importantes a 

serem protegidas no âmbito da biodiversidade pampeana. 

  A análise foi elaborada, inicialmente, em todo o Pampa gaúcho, discutindo-se 

alternativas de conservação dentro do rol das Áreas Protegidas já descritas. Tendo como foco 

o objetivo principal da pesquisa, ao final da discussão, nesse capítulo, é elencada uma área a 

ser proposta uma alternativa de Área Protegida para o Pampa. 

 

4.1 AS ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO 

 

 A primeira definição das áreas prioritárias para conservação, uso sustentável e 

repartição de benefícios da biodiversidade do bioma Pampa, assim chamadas, ocorreu em 

1999, antes mesmo do reconhecimento formal do bioma Pampa pelo IBGE. Em 2006 data a 

primeira atualização do estudo, sendo definidas um total de 105 áreas prioritárias, das quais 

17 já equivalentes a Áreas Protegidas instituídas e 88 novas áreas. Esse conjunto ocupava uma 

extensão de 94.595 km², correspondendo a 52,90% do Pampa gaúcho (RIO GRANDE DO 

SUL, 2008).  
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Figura 22 - Áreas prioritárias para a conservação do Pampa – 2000 e 2007. 
 

 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente. 

 

 De acordo com a Portaria do MMA n° 9/2007, que reconheceu formalmente o estudo 

das áreas prioritárias de 2006, ficou estabelecido à necessidade de revisões periódicas das 

áreas, sobretudo em função do avanço do conhecimento e das condições ambientais. Desse 

modo, em 2017, é realizado pelo Ministério do Meio Ambiente, em parceria com ONGs e 

instituições de ensino, o segundo processo de atualização
48

 (figura 23), sendo seus resultados 

reconhecido pela Portaria n° 463, de 18 de dezembro de 2018. 

Como aponta Loyola et al. (2014), priorizar áreas pressupõe maximizar a conservação 

de locais com altas taxas de biodiversidade, considerando o planejamento participativo e a 

implementação de estratégias, decisões e ações que assegurem a sobrevivência das espécies – 

ou outros aspectos da biodiversidade – no longo prazo. Nesse sentido, as estratégias de 

conservação têm sua eficiência aumentada por meio da inclusão de custos e ameaças, além de 

características biológicas das espécies, do risco de extinção e mesmo da perda de hábitat das 

espécies alvo, servindo como critério de restrição durante as análises de priorização 

(BECKER e LOYOLA, 2008). 

 

 

 

                                                           
48

 A metodologia adotada para a revisão das Áreas Prioritárias encontra-se disponível no link: 

http://areasprioritarias.mma.gov.br/images/arquivos/Delib_039.pdf 
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Figura 23 – Segunda atualização das áreas prioritárias para conservação do Pampa 
 

 

Fonte: Instituto Curicaca. 

 No quadro 04 podem ser observados os parâmetros considerados no mapeamento das 

novas áreas, variando conforme os objetivos de conservação. 

 

Quadro 04 – Parâmetros utilizados para delimitação das áreas prioritárias. 
 

OBJETIVOS DE 

CONSERVAÇÃO 
PARÂMTROS ADOTADOS 

 

Objetivos de 

Biodiversidade 

Espécies endêmicas, de distribuição restrita ou ameaçadas, hábitats; fitofisionomias; 

fenômenos biológicos excepcionais ou raros; e substitutos de biodiversidade (unidades 

ambientais que indicam diversidade biológica, por exemplo: fenômenos 

geomorfológicos e oceanográficos, bacias hidrográficas ou interflúvios e outros). 

 

 

 

Objetivos de uso 

sustentável 

Espécies de importância econômica, medicinal ou fitoterápica; áreas de beleza cênica; 

áreas/espécies importantes para populações tradicionais e para a manutenção do seu 

conhecimento; espécies-bandeira que motivem ações de conservação e uso sustentável; 

espécies-chave da qual depende o uso sustentado de componentes da biodiversidade; 

áreas importantes para o desenvolvimento com base na conservação; áreas que 

fornecem serviços ambientais a áreas agrícolas (como plantios dependentes de 

polinização e de controle biológico); áreas importantes para a diversidade cultural e 

social associada à biodiversidade. 

 

 

Objetivos de 

Persistência e 

Processos 

Áreas importantes para a manutenção de serviços ambientais (manutenção climática, 

ciclos biogeoquímicos, processos hidrológicos, áreas de recarga de aquíferos); centros 

de endemismo, processos evolutivos; áreas importantes para espécies congregatórias e 

migratórias; espécies polinizadoras; refúgios climáticos; conectividade e fluxo gênico; 

áreas protetoras de mananciais hídricos; áreas importantes para manutenção do pulso 

de inundação de áreas alagadas; áreas extensas para espécies de amplo requerimento de 

hábitat. 

 

Fonte: Adaptado de CONABIO n° 39, de 14 de dezembro de 2005. 
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 Foram identificadas áreas em três situações distintas de prioridade: alta, muito alta e 

extremamente alta, distribuídas em 93 municípios que se localizam no Pampa, como pode ser 

observado na tabela a seguir:  

 

Tabela 01 – Áreas Prioritárias (AP) para Conservação do Pampa gaúcho, por município
49

. 
 

 

 

 

 

                                                           
49

 A sistematização dessa tabela é fundamental para a escolha das áreas que serão analisadas na próxima etapa da 

pesquisa. Optou-se por utilizar para posterior análise os municípios que possuem um total de área prioritária 

maior que 100.000 hectares. 



116 
 

 

Municípios AP 1 AP 2 AP 3 Total Municípios AP1 AP 2 AP 3 Total 

Aceguá 6.079 8.354  14.433 Dom Pedrito 73.335 28.371  101.706 

Alegrete 112.643 128.878 7.863 249.384 Encruzilhada do Sul 18.557 12.259 51.548 82.364 

Amaral Ferrador - - 1.364,5 1.364,5 Entre-Ijuís  4.946,7  4.946,7 

Arroio dos Ratos - - 7.182,8 7.182,8 Eugênio de Castro  14  14 

Arroio Grande 13.344 12.632 2.343 28.319 Formigueiro 8.092,5  1.448 9.540,5 

Bagé 833 86.056 14.092 100.981 General Câmara   8.301,7 8.301,7 

Barão do Triunfo 582,6  21.072,5 21.655,1 Gravataí 0,5   0,5 

Barra do Quaraí   67.185,7 67.185,7 Guaíba   3.898,6 3.898,6 

Barra do Ribeiro   36.849,1 36.849,1 Herval  82.482  82.482 

Bossoroca 54.680 16.235 - 70.915 Hulha Negra  31  31 

Butiá   18.446,5 18.446,5 Itacurubi 51.917,5 4.980  56.897,5 

Caçapava do Sul  163.613  163.613 Itaqui 46.768 16.988 12.247 76.003 

Cacequi 65.571 4.056 50.735 120.362 Jaguarão 5.603 4.0401 4.837 5.0841 

Cachoeira do Sul 38.350 317  38.667 Jari 6.647,9   6.647,9 

Camaquã 78 18.926 2.253 21.257 Lagoa dos Patos 380  2.050 2.430 

Candiota  19.281,5  19.281,5 Lagoa Mirim 56  22.381 22.437 

Canguçu  17.888 19725 37.613 Lavras do Sul 92.059 2.691  94.750 

Capão do Cipó 17 4.852,7  4.869,7 Maçambará 47.827   7.827 

Capivari do Sul 49   49 Manoel Viana 58.395,8   58.395,8 

Cerrito   10.739,2 10.739,2 Mariana Pimentel   14.610,5 14.610,5 

Cerro Grande do Sul  4.169,2 1.025,5 5.194,7 Mata   10.529,4 10.529,4 

Charqueadas   4.239,7 4.239,7 Minas do Leão   14.884 14.884 

Cristal   14.722 14.722 Mostardas 37.620   37.620 

Dilermando de Aguiar   15.902,2 15.902,2 Palmares do Sul 2.160,3   2.160,3 

Dom Feliciano   44.049,6 44.049,6 Pantano Grande  3.306,8 1.361,5 4.668,3 
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Municípios AP 1 AP 2 AP 3 Total Municípios AP1 AP 2 AP 3 Total 

Pedras Altas 1 29366  29.366 São Jerônimo  140,6 43.966,6 44.107,2 

Pedro Osório  3,6  3,6 São Lourenço do Sul   2203 2.203 

Pinheiro Machado  64065 49663 113.728 São Luiz Gonzaga  32.423 5.678 38.101 

Piratini  30315 171896 202.211 São Martinho da Serra   10.153,5 10.153,5 

Porto Alegre 24,3  3057 3.081,3 São Miguel das Missões  24.922,5  24.922,5 

Quaraí  131569  131.569 São Pedro do Butiá   2,8 2,8 

Quevedos 4447,2  1204,6 5.651,8 São Pedro do Sul   49.729,1 49.729,1 

Restinga Seca 9686,4   9.686,4 São Sepé 19.381 33.983 9.553 62.917 

Rio Grande   57 57 São Vicente do Sul 9.375  22.047 31.422 

Rio Pardo 8741 12931 48 21.720 Sentinela do Sul   8.354 8.354 

Rolador   2108,69 2.108,69 Sertão Santana   2.790,8 2.790,8 

Roque Gonzales   318 318 Tapes   13.842 13.842 

Rosário do Sul 69.821 11.4122  183.943 Toropi   641,2 641,2 

Sant'ana do Livramento 75.633 21.215 28020 124.868 Triunfo   281,2 281,2 

Santa Maria 181  19410 19.591 Unistalda 33.868 3,5  36.868,5 

Santa Vitória do Palmar   122 122 Uruguaiana 86.374 29.526 4.572 120.472 

Santana da Boa Vista  106.956  106.956 Vale Verde   7.484,5 7.484,5 

Santiago 62.879 11.420  74.299 Vera Cruz 2,4   2,4 

Santo Antônio da Patrulha   1.707 1.707 Viamão 102  3.176 3.278 

Santo Antônio das Missões 47.176 28.446  75.622 Vila Nova do Sul  4.808,7  4.808,7 

São Borja 13.838 68.604 8.342 90.784      

São Francisco de Assis 21.824 9.431  31.255      

São Gabriel 52.108  17.557 69.665      

AP 1 – Área Prioritária de importância alta. AP2 – Área Prioritária de importância muito alta. AP3 – Área Prioritária de importância extremamente alta. Dados em km². 

Fonte dos dados: Ministério do Meio Ambiente 
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Analisando o mapa mais recente das Áreas Prioritárias do Pampa e a sua 

quantificação, percebem-se algumas áreas que demandam políticas específicas de 

conservação, considerando os altos índices de biodiversidade e a extensão representada pelas 

Áreas Prioritárias.  

Dentre elas cita-se a região de Caçapava do Sul, Lavras do Sul e Santana da Boa Vista. 

O local apresenta extensas áreas de prioridade que compreendem espécies endêmicas, raras 

e/ou ameaçadas de extinção, como as cactáceas, por exemplo. 

Além da sua biodiversidade, destacada em trabalhos como Silva (2016), Borba et al. 

(2013), Seixas et al. (2010), destaca-se o seu contexto geológico e geomorfológico singular 

em nível continental, sobretudo no município de Caçapava do Sul. Estudos como o de 

Degrandi (2019), Borba (2018) e o do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) – através de 

Perin et. al (2015), conferem a região uma proposta de Geoparque. 

Considerando ainda o contexto geológico, Borba (2017) cita os municípios de Bagé, 

Piratini, Dom Pedrito, entre outros, que também possuem a mesma configuração geológica do 

Escudo Sul-rio-grandense, com a presença de áreas com “excelentes afloramentos de granitos, 

expostos em extensos campos de matacões arredondados (BORBA, 2017, p. 122)”. Todavia, 

por se tratar de uma área demasiadamente extensa, o autor cita a proposta de Geoparque 

limitando-a em possíveis três recortes: somente Caçapava do Sul; Caçapava do Sul e Santana 

da Boa Vista; e, por fim, Caçapava do Sul, Santana da Boa Vista e Lavras do Sul (Figura 24). 
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Figura 24 – Propostas de delimitação para o Geoparque na região de Caçapava do Sul/RS. 

 

 

Fonte: Borba (2017). 

 

Outro local passível de destaque por sua prioridade de conservação é a região oeste do 

Rio Grande do Sul, principalmente pelos municípios de Alegrete, Quaraí, Rosário do Sul e 
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Santana do Livramento, municípios esses que compõem a APA do Ibirapuitã. Além do 

contexto de biodiversidade, Santana do Livramento compartilha em seu limite administrativo 

com o Uruguai a Reserva da Biosfera Quebradas del Norte (Figura 25). 

 

Figura 25 - Reserva de Biosfera Bioma Pampa - Quebradas del Norte – Uruguai. Área de 

quebradas (morros com declives acentuados), montes, vales e cachoeiras, inserido no noroeste 

do Uruguai, em solos do departamento de Rivera, próximo à fronteira com o Brasil. 

 

 

 

Fonte: Base cartográfica – Malha Municipal brasileira IBGE (2015); Malha uruguaia (Udelar, 2014).  

Imagens: Reserva da Biosfera Quebradas del Norte - Trabalho de campo, novembro de 2016.  

Elaboração: autora. 

 

Para muito além de uma proposta de Área Protegida no local, a oportunidade de 

compartilhar com outro país, no caso o Uruguai, torna a área interessante sob o viés da 

conservação internacional, atribuindo a área um status mais relevante para possíveis propostas 

que envolvam o setor turístico, por exemplo. Além do fluxo contínuo de informações e 

pessoas em uma área transfronteiriça.  

Pensar a conservação para além dos limites administrativos do Brasil é desafiador, 

mas simultaneamente é uma forma de integrar espaços que compartilham o mesmo 

ecossistema, e possam proteger de uma forma integrada esse local. 

Conforme observado na distribuição das Reservas da Biosfera brasileiras, o Pampa 

possui uma Reserva da Biosfera de forma indireta, através da Mata Atlântica, sendo o único 
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bioma brasileiro fora da lista de Reservas da Biosfera. Logo o Pampa, que permeia em seu 

território a trama do uso e manejo da paisagem, característica típica de uma Reserva da 

Biosfera, cujo objetivo, entre outros, é o uso e desenvolvimento de forma sustentável. 

Já a análise das Áreas Prioritárias costeiras demonstra uma necessidade mais ampla de 

proteção. No Rio Grande do Sul existe uma maior representatividade de Áreas Protegidas 

nessa região, conforme observado no mapa ao final do capítulo 2. Além das Unidades de 

Conservação e da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, no local está situado um Sítio 

Ramsar, juntamente a Reserva Ecológica do Taim. 

Pode-se destacar também, nessa região, a possibilidade de integração com o país 

vizinho: o Uruguai. Na fronteira entre os dois países estão, além dos limites políticos, os 

limites da Reserva da Biosfera Bañados del Este e do Sítio Ramsar Franja Costera  (figura 

26).  

 

Figura 26 - Reserva da Biosfera Bañados del Este e Sítio Ramsar Franja Costera/Uruguai. 

 

 

 

Fonte e imagens: Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente/Uruguay. 

Elaboração: autora. 
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Conforme observado nas imagens, os limites políticos entre os dois países restringem 

a proteção do ambiente, todavia não restringem a semelhança ambiental entre ambos nesse 

local de fronteira. Pensar ações integradas de conservação seria uma forma de proteção 

sistêmica do ambiente, sobretudo, por as Reservas da Biosfera bem como os Sítios Ramsar 

possibilitarem a integração internacional entre os países em suas normativas. 

 

4.2 REMANESCENTES DE VEGETAÇÃO 

 

Outra constante importante para ser considerada em uma proposição de Área 

Protegida para o Pampa é o estágio de conservação que ele se encontra. Desse modo, utiliza-

se como aporte o mapeamento dos remanescentes de vegetação. 

O mapeamento da vegetação brasileira foi elaborado pela primeira vez, de forma 

contínua, pelo IBGE, através do Projeto Radambrasil, numa escala correspondente a 

1:5.000.000. A revisão e atualização deste mapa possibilitou, em 2004, a elaboração do mapa 

de cobertura vegetal dos biomas brasileiros (IBGE, 2004). Essa foi a referencia para o 

mapeamento dos remanescentes da vegetação do Bioma Pampa (figura 27A), integrado ao 

Projeto PROBIO – Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica 

Brasileira, que consistiu em mapear a cobertura vegetal de cada bioma brasileiro na escala 

1:250.000, tendo como base as imagens de satélite do ano de 2002. 

Com o objetivo de atualizar o mapeamento do PROBIO, o Laboratório de 

Geoprocessamento do Centro de Ecologia da UFRGS publicou em 2016 o mapeamento do 

uso da terra e cobertura vegetal, tendo como base as imagens de satélite LANDSAT 5, do ano 

de 2009 (figura 27B). 
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Figura 27 – Mapeamento de uso da terra e cobertura vegetal do Pampa anos 2002 e 2009. 

 

Fonte: PROBIO, 2002 e UFRGS, 2016. 

 

 Além do mapeamento elaborado pela UFRGS destaca-se o projeto de mapeamento 

anual da cobertura e uso da terra do Brasil - MAPBiomas. Com resolução espacial de 30x30 

metros, o mapeamento permite acompanhar as mudanças que ocorrem na cobertura e uso dos 

biomas brasileiros com dados a partir de 1985.  

 Através dessa ferramenta pode-se observar a série histórica de mudanças no Pampa, 

sobretudo, na substituição dos campos nativos pelas culturas anuais e perenes como a soja 

(figura 28). 
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Figura 28 – Série histórica de uso e ocupação da terra do Pampa – 1985/2017.   
 

 
 

Fonte: adaptado de MAPBiomas. 

  

Observando a evolução de cobertura vegetal de 1985 a 2017 pode-se perceber a 

diminuição das áreas de campo, principal característica da vegetação do Pampa, bem como as 

de formações florestais. Ao passo que diminuem essas áreas aumentam aquelas destinadas aos 

cultivos anuais e perenes, bem como as florestas plantadas
50

. 

                                                           
50

 Termo utilizado pelo MapBiomas para se referir a atividade da silvicultura. 
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 Em nível municipal, considerando apenas aqueles que apresentam maiores extensões 

de Áreas Prioritárias, tem-se (figura 29): 

Figura 29 - Série histórica de uso e ocupação da terra dos municípios com maior quantidade 

de Áreas Prioritárias do Pampa. 
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Fonte dos dados: MapBiomas. 

  

Em suma, a maioria dos municípios apresenta evolução nas áreas de culturas anuais 

em detrimento das formações campestres. Todavia, o contexto econômico atual, 

principalmente da soja, é desfavorável para o Brasil de uma forma geral. O maior mercado 

consumidor da soja brasileira, a China, negocia de forma favorável a produção da oleaginosa 

americana. E essa concorrência torna-se difícil de ser superada pelo Brasil, sobretudo pela 

tecnologia empregada e rentabilidade da atividade no país norte-americano. 

 A soja, com a produção já em larga escala no Pampa começa a perder seu espaço e sua 

base, discutindo-se possíveis prejuízos já para a safra de 2019. Desse modo, discutir ações que 

tenham como objetivo a manutenção de áreas de campo para pecuária extensiva, utilizando-se 

do argumento da rentabilidade da produção, já culturalmente consolidada no Pampa, pode ser 

uma medida de controle para futuras perdas. É interessante lembrar, nesse momento, o 

cenário atual da silvicultura no Pampa, que começa a acumular prejuízos e arrependimentos já 

descritos.  

 Por fim, considerando as variáveis propostas para análise, áreas prioritárias e 

remanescentes de vegetação, somam-se, neste ponto da pesquisa, a análise das categorias de 

Áreas Protegidas, que possam auxiliar na manutenção e/ou recuperação de áreas com 

significativa biodiversidade. 
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4.3 CATEGORIZANDO: EM BUSCA DA ÁREA PROTEGIDA MAIS ADEQUADA 

 

A partir da explanação acerca das características de cada categoria de Área Protegida 

(presente no final do capítulo 3), dos objetivos propostos para a tese e da realidade local 

encontrada com as áreas prioritárias e os remanescentes de vegetação, foi realizada a análise 

da categorização que mais se adéqua a pesquisa. Além do entendimento acerca das 

especificidades de cada categoria de Área Protegida, questões políticas, culturais e sociais 

locais devem ser consideradas para realizar uma proposta de categorização para uma Área 

Protegida. Algumas dessas questões foram apresentadas ao longo da pesquisa e serão aqui 

reapresentadas e avaliadas visto serem importantes para um melhor enquadramento da categoria 

de Área Protegida à realidade do Pampa. Dessa forma, foi feita uma seleção geral das 

categorias, através da figura 30. 

 

Figura 30 - Análise preliminar das categorias de Áreas Protegidas à realidade da pesquisa. 
 

 
 

Elaboração: Franciele da Silva 

 

Através dos resultados obtidos até aqui, subdivide-se o Pampa gaúcho em três regiões 

passíveis de se pensar uma Área Protegida, considerando seu estado de conservação e sua 

série histórica de uso e ocupação da terra: Região 1 – litoral sul; Região 2 – área de Caçapava 

do Sul e municípios vizinhos; e, Região 3 – fronteira oeste (figura 31). 
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Figura 31 - Municípios para análise da proposição de uma Área Protegida para o Pampa. 
 

 

 

Base dos dados: IBGE (2014). 

Elaboração: autora. 

 

Considerando o grande número de Unidades de Conservação, comparando com o 

restante do Pampa, presentes na Região 1 acredita-se que essa área abarca uma oportunidade 

de ser planejada pelo viés dos Mosaicos de Áreas Protegidas, considerando que as UCs 

presentes nessa região apresentam características semelhantes, destinadas, sobretudo, a 

conservação de áreas alagadas, como os banhados, tradicionais no Rio Grande do Sul. Além 

disso, a possibilidade de planejar a paisagem do local através de Corredores Ecológicos, 

ligando as UCs pode ser uma alternativa para a conservação de forma mais ampla, facilitando 

o fluxo gênico das espécies que habitam esse ecossistema. 

Para essa Região não são considerados na pesquisa os sítios Ramsar nem as Reservas 

da Biosfera por já comporem a área. Todavia, é uma boa oportunidade de ser pensada sob o 
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viés integrador com o Uruguai, considerando uma boa alternativa de proteção integral dos 

ecossistemas de banhados que se espraiam pelas fronteiras do Pampa no litoral. 

O Geoparque também não foi considerando haja visto que o local não possui 

características para essa categoria de Área Protegida. 

A Região 2 apresenta características tradicionais do Pampa, onde a pecuária é 

desenvolvida de forma extensiva e em consonância com a dinâmica do ecossistema 

campestre. A área apresenta, ainda, significativa conservação, principalmente, pela 

característica geológica do local, que dificulta a inserção de cultivos como a soja em grande 

escala.   

Na região pode-se destacar o avanço da silvicultura e mineração, que podem se tornar 

empecilhos para manutenção da base cultural, econômica e ambiental da área. Deste modo, 

pensar alternativas que tenham por objetivo a valorização do patrimônio local e a base do 

desenvolvimento territorial endógeno pode ser uma forma alternativa de desenvolver a região, 

sem que tenham que converter a atividade pecuária em outra atividade geradora de grandes 

impactos para as características locais.  

Na região do Alto Camaquã poderiam ser pensadas alternativas como a proposição de 

uma Reserva da Biosfera, visto que seria uma política de conservação cujo objetivo, além da 

própria conservação da biodiversidade, valoriza a manutenção da base cultural do Pampa no 

local. Todavia, como já se discute a proposta de criação de um Geoparque, que avança a cada 

dia, optou-se por não trabalhar, nesta investigação, com uma Proposta de Área Protegida para 

este local, sobretudo, pelas características do Geoparque se adequarem bem a região. 

Da mesma forma que a Região 2, tem-se na Região 3 características culturais, 

econômicas e ambientais do Pampa marcantes. Nesse sentido, podem-se pensar alternativas 

cujos objetivos sejam a manutenção dessa relação entre sociedade e seu meio. 

Um dos benefícios da Reserva da Biosfera para sua implantação é a falta de 

necessidade de desapropriação de áreas para sua criação, conciliando, assim, as atividades 

econômicas tradicionais com a conservação da biodiversidade. 

Além disso, referente ao tipo de população presente, muitas Áreas Protegidas somente 

aceitam populações tradicionais em seus territórios, sobretudo Unidades de Conservação. 

Populações tradicionais são consideradas aqueles grupos culturalmente diferenciados e que se 

reconhecem como tais, possuindo formas próprias de organização social, ocupando e usando 

territórios como condição para sua reprodução social, cultural, religiosa, econômica, entre 

outras, e realizam suas atividades baseadas nas tradições passadas pelas gerações ancestrais 
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(BRASIL, 2007). Nos municípios da fronteira oeste, os moradores e proprietários não são 

enquadrados como populações tradicionais. 

Dentre as opções de Áreas Protegidas, acredita-se que uma Reserva da Biosfera seria a 

alternativa mais adequada. Apesar de o Pampa possuir em sua região litorânea, indiretamente, 

uma Reserva da Biosfera – representada pela Reserva da Biosfera da Mata Atlântica – 

acredita-se que os parâmetros que a rege não condizem com a necessidade de conservação do 

Pampa, sobretudo pela necessidade de se pensar a base cultural e socioeconômica associada à 

conservação da biodiversidade. Desse modo, dedica-se, no próximo capítulo, ao pensar e 

discutir uma proposição de Reserva da Biosfera efetivamente para o Pampa, nos municípios 

que constituem a APA do Ibirapuitã. 

Optou-se, inicialmente, por englobar somente os quatro municípios, considerando a 

relação e organização já pré-existente entre eles por formarem a APA, bem como por não ser 

uma área tão extensa, se considerássemos na proposta todos os municípios da fronteira oeste 

que possuem quantidades significativas de Áreas Prioritárias.   
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5. UMA RESERVA DA BIOSFERA PARA O PAMPA 

 

Nos quatro cantos do mundo, uma imensa diversidade de espécies, cada uma com sua 

singularidade, ocupam ambientes distintos, formando ecossistemas únicos. Do mesmo modo, 

as populações humanas desenvolveram formas peculiares de ocupação dessas áreas, expressas 

nos modos de vida de suas sociedades. 

Para destacar e proteger toda essa riqueza, cultural e ecológica, em diferentes regiões, 

a UNESCO criou o Programa o Homem e a Biosfera. A partir daí, essa importante 

organização internacional vem designando lugares especiais e representativos na Terra, sendo 

denominados de Reservas da Biosfera. 

Este capítulo busca demonstrar que o Pampa é um desses lugares e possui atributos 

que possibilitam o seu reconhecimento pela UNESCO com uma Reserva da Biosfera. 

 

5.1 DISCUTINDO LIMITES PARA A RESERVA DA BIOSFERA DO PAMPA 

 

Quanto aos seus limites territoriais, o marco legal das Reservas da Biosfera não aponta 

uma norma específica, ficando a cargo dos proponentes a melhor definição para contemplar 

os objetivos propostos por uma Reserva. Sob essa perspectiva, foi realizado o estudo dos 

parâmetros adotados, em nível global, para as Reservas da Biosfera, considerando como base 

os 669
51

 documentos de candidaturas das Reservas já instituídas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51

 Número referente até a data de janeiro de 2019. 
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Tabela 02 – Critérios adotados para delimitação das Reservas da Biosfera em âmbito mundial. 
 

Local
52

/Limite Área 

Protegida 

Zona de 

Amortecimento 

Bacia 

Hidrográfica 

Limite 

administrativo 
Buffers Outros53 

África 51 39 3 0 5 2 

Ásia/Oceania 24 39 11 38 16 14 

Europa/ 

América do 

Norte 

34 64 37 137 18 12 

América 

Latina/Caribe 

24 31 17 27 3 23 

 

Fonte: UNESCO. 

Elaboração: autora. 

 

 

No continente africano, das 100 Reservas instituídas no país, 51 estão localizadas 

dentro de Áreas Protegidas, sobretudo, da categoria de Parque Nacional, com a presença de 

populações tradicionais. No continente também são comuns as Reservas da Biosfera com 

limites que compreendem zonas de amortecimento de Áreas Protegidas, totalizando 39. 

Do mesmo modo, destacam-se os limites territoriais das Reservas da Biosfera da Ásia, 

Oceania, América Latina e Caribe. Em sua maioria, as Reservas já instituídas encontram-se 

ligadas diretamente às Áreas Protegidas ou suas zonas de amortecimento. Nesse contexto, as 

Reservas atuam como mais uma estratégia para a conservação e o desenvolvimento 

sustentável de áreas já destinadas a possuírem certo grau de proteção.  

Essa realidade se deve, principalmente, pela presença das primeiras Reservas da 

Biosfera designadas pelo MAB, em 1976, estarem presentes nesses continentes. No período 

das primeiras designações, os critérios principais para a seleção das áreas eram seu papel de 

conservação conjuntamente com a presença de infraestrutura ou históricos de pesquisas dos 

locais candidatos. 

O mesmo ocorreu em 1977, quando um segundo conjunto de 61 Reservas foi 

designado, através de enfoques flexíveis, considerando suficiente que as áreas propostas pelos 

Comitês Nacionais do MAB para designação tivessem interesse pela conservação de 

ecossistemas, uma base legal para a proteção e fossem objetos de uma quantidade razoável de 

trabalhos científicos. 

                                                           
52

 Categorização adotada pela UNESCO. 

 
53

 Neste item foram agrupados os critérios que não se adéquam as outras categorias propostas, bem como aquelas 

Reservas que não possuem seus documentos de candidatura disponíveis. 
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Nessa primeira fase de execução do Programa foi mantida de forma proeminente o 

papel de conservação, o papel de logística em forma mínima e o de desenvolvimento. Em sua 

maioria, as Reservas nominadas neste período já eram Áreas Protegidas, tais como Parques 

Nacionais ou Reservas de Natureza, e, na maioria dos casos, a designação como Reserva não 

agregava novas terras, tampouco novas regras e funções (M'BOW, 1981).  

Não somente se haviam ignorado as três bases fundamentais de uma Reserva da 

Biosfera, como não constituíam uma Rede verdadeiramente funcional. Foi dentro deste 

contexto que o Conselho do MAB solicitou a criação oficial, por parte da UNESCO, de um 

Comitê Consultivo sobre Reservas, com a finalidade de estabelecer procedimentos claros para 

a incorporação de novas áreas e para consolidação do trabalho da Rede Internacional. 

Desse modo, em 1983, a UNESCO e o Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUMA) convocaram conjuntamente a Primeira Conferência Internacional da 

Reserva da Biosfera, em Minsk, na Bielorrússia, em cooperação com a Organização das 

Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e a União Internacional para 

Conservação da Natureza (IUCN). As atividades do Congresso deram origem, em 1984, a um 

Plano de Ação para as Reservas da Biosfera, que foi formalmente aprovado pela Conferência 

Geral da UNESCO e pelo Conselho Diretor do PNUMA. 

Posteriormente a esse período, os limites territoriais adotados para as Reservas foram 

se modificando. No continente europeu, o predomínio dos traçados adotados para as Reservas 

são os limites administrativos, incluindo cidades inteiras nos territórios designados. A 

América do Norte segue o mesmo princípio, todavia ainda existe um número significativo de 

Áreas Protegidas e, sobretudo, zonas de amortecimento de Áreas Protegidas, como limites 

adotados. Isso se deve ao fato de as Reservas americanas serem mais antigas que as europeias, 

e mesmo passando pelo processo de revisão periódica, seguem com os limites definidos na 

data da sua criação.  

Nesse contexto, as Reservas da Biosfera são instituídas com objetivos mais amplos do 

que promover a conservação e o desenvolvimento sustentável em áreas que já eram destinadas 

para esta finalidade, no papel das Áreas Protegidas. O que acontece nas Reservas, 

principalmente europeias, quando se utilizam de limites administrativos é a oportunidade de 

promover um despertar para o ordenamento do território e a promoção de ações que visem o 

desenvolvimento e valorização da cultura local em todo seu território administrativo. 

A definição de limites administrativos para as Reservas da Biosfera interfere 

diretamente no seu processo de gestão e desenvolvimento, considerando que as políticas 

básicas de ação são direcionadas a todo o território e, consequentemente, facilitam as ações e 
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políticas secundárias. As ações de desenvolvimento do território podem englobar toda a 

comunidade, estimulando atividades econômicas de cunho local e focando no 

desenvolvimento sustentável da área, bem como contar com uma gama maior de participação 

da sociedade no processo de gestão. 

Nesse sentido, se destaca as palavras de Saquet (2015) um dos elementos primordiais 

do território é a organização política de gestão e autonomia, sendo necessário produzir uma 

processualidade dialógica de gestão participativa e reflexiva do território. 

 

Em cada território, em virtude das territorialidades, a auto-organização dos sujeitos é 

um elemento que as políticas públicas de desenvolvimento devem considerar, 

valorizar e potencializar. Há dotações naturais e sociais de cada território que estão 

em constante conexão, estimulando a gestão como processo de coordenação 

participativa com certa autonomia em favor do desenvolvimento a partir de políticas 

públicas e em redes de cooperações (SAQUET, 2015, p. 133). 
 

 Também se destaca as Reservas da Biosfera como modelos de ordenamento territorial, 

desse modo, figuram como uma estratégia de promoção ao uso racional e adequado do 

território, envolvendo-o como um todo, sem fragmentações de áreas que poderiam pertencer a 

Reserva ou não, dentro dos mesmos limites políticos. Sob essa perspectiva, o território pode 

ser pensado pelo viés da conservação, tanto biológica e natural, quanto cultural, indo ao 

encontro do que se propõe uma área de Reserva da Biosfera. 

Cabe ainda ressaltar, como consta em UNESCO (1996), que as Reservas da Biosfera 

devem aplicar disposições organizativas que facilitem a integração e participação de uma 

gama adequada de setores, entre eles autoridades públicas, comunidades locais e iniciativa 

privada, visando à concepção e execução das funções das Reservas. 

Kleemann et al. (2010) expõem a importância e o papel das comunidades locais no 

processo de gestão das Reservas, destacando que a tomada de decisões de forma democrática, 

e com a participação da comunidade melhora a aceitação da própria Reserva, bem como 

facilita a cooperação, o desenvolvimento local, melhorando, por consequência, o processo de 

gestão na Reserva.  

Ainda segundo os autores (op. cit.), em seu estudo sobre a participação das 

comunidades locais nos processos de gestão das Reservas da Biosfera, a legitimação dos 

atores envolvidos diretamente nas Reservas não ocorre de forma homogênea em nível 

mundial, a participação da comunidade local, por exemplo, é mais valorizada nos países da 

América Latina, em contraponto, à América do Norte, continente que menos considera as 

populações locais nos processos de gestão. Desse modo, tem-se uma contradição no próprio 
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conceito de Reserva da Biosfera, uma vez que a participação da comunidade é reduzida, 

questiona-se como promover o desenvolvimento local sustentável com decisões que não 

englobam a vontade da própria comunidade. 

 O componente humano das Reservas da Biosfera e seu papel na promoção dos 

enfoques de desenvolvimento sustentável podem levar a uma variedade de formas de 

cooperação que variam desde o uso dos recursos naturais até a proteção do patrimônio 

cultural e histórico. Assim sendo, deve ser estimulado o desenvolvimento socioeconômico, de 

modo cultural e ambientalmente sustentável, melhorando as condições de vida da população e 

valorizando a cultura local. 

Desse modo, foi considerado como limite territorial da Reserva da Biosfera do Pampa 

os limites administrativos dos municípios de Santana do Livramento, Quaraí, Alegrete e 

Rosário do Sul.  

Figura 32 – Mapa de localização dos municípios que integram a proposta de Reserva da 

Biosfera do Pampa. 

 
 

Elaboração: autora. 

 

5.1.1 E porque não só a APA do Ibirapuitã? 

 

Além dos motivos expostos no subcapítulo anterior, que favorecem a gestão do 

território como um todo, extrapolar os limites da APA do Ibrapuitã através de uma Reserva da 
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Biosfera podem trazer benefícios como a própria chancela
54

 da UNESCO, por exemplo, que 

credita as Reservas a participarem da Rede Mundial de Reservas da Biosfera.   

Em geral, nos documentos publicados pela UNESCO, é assumido que, direta ou 

indiretamente, a inscrição na Rede Mundial de Reservas da Biosfera, tem impacto econômico 

positivo, em especial no turismo, sendo maior o impacto nos locais onde a comunidade está 

ciente e envolvida (residentes e empresas dos diversos setores) na relevância do bem para o 

desenvolvimento atual e futuro do território. 

O conceito das Reservas da Biosfera pode ser utilizado como um mecanismo para 

guiar e reforçar projetos que visem a melhoria da qualidade de vida das populações e 

assegurar a sustentabilidade ambiental. O reconhecimento pela UNESCO pode servir para 

destacar e recompensar estes esforços, ajudando, inclusive, a atrair fundos adicionais de 

diferentes fontes. 

Como salienta Mignosa (2001), as Reservas da Biosfera são geradoras de impulsos 

importantes, elas promovem o marketing de produtos da região, o turismo em conformidade 

com o meio ambiente e uma agricultura que protege o ambiente, reduzindo de forma 

significativa os impactos da atividade. Especificamente, ao nível da procura, a inscrição numa 

lista internacional funciona como um sinal de informação e, consequentemente, polo de 

atração turística. 

A exemplo das Reservas da Biosfera de Portugal
55

 salienta-se o crescimento quanto ao 

número de visitantes gerais e da comunidade escolar, de empregos criados e de oferta de 

restaurantes. O total de benefícios, em média, nas Reservas da Biosfera portuguesas é de 

950.000 euros por ano. Especificadamente, em média, cada Reserva recebe 270.000 euros de 

entidades públicas, 274.000 euros de entidades privadas e 500.000 euros de fontes externas.  

 Torna-se importante ressalvar que a realidade europeia difere da brasileira em grandes 

proporções, todavia é um modo de incentivo, tendo em vista que as Reservas podem canalizar 

receitas de diversas fontes, como observado. No caso europeu apresentado, os benefícios 

financeiros superam os custos pela instituição gestora, além de prover aumento no número de 

vagas de emprego, e aumento do consumo de estabelecimentos comerciais como restaurantes 

e hotéis.  

                                                           
54

 A chancela consiste em uma espécie de selo de autenticidade, o qual confere o mais alto grau de validação das 

Reservas da Biosfera pela UNESCO. 

 
55

 Relatório elaborado para análise do valor econômico da ligação às redes da UNESCO em Portugal, 

considerando os benefícios líquidos da afiliação e manutenção da chancela da UNESCO. A análise foi feita para 

Reservas da Biosfera, Geoparques, Cátedras e Sítios de Patrimônio Mundial do país. Para mais informações, o 

relatório completo está disponível em:  

https://www.unescoportugal.mne.pt/images/Comunica%C3%A7%C3%A3o/relatorio_cnu_final_04.pdf 
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O caso da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço, localizada em Minas Gerais, 

por exemplo, apresenta como resultados de sua implantação incremento significativo e 

crescente de Áreas Protegidas, tendo sido criadas 36
56

 novas Unidades de Conservação desde 

que a Reserva foi reconhecida pela UNESCO, em 2005.  Esse acréscimo está ligado ao 

aumento das pesquisas na área – um dos objetivos propostos para as Reserva da Biosfera – 

além das estratégias de conservação propostas, onde as novas UCs incorporam áreas de 

grande relevância ambiental que contribuem diretamente para a preservação da biodiversidade 

e de significativos atributos históricos e culturais do local. 

É importante destacar que nesse caso da Reserva da Serra do Espinhaço, o aumento no 

número de UCs instituídas proporciona o aumento no valor do ICMS Ecológico
57

 para os 

municípios. Mudar a forma como são vistas as UCs – de ilhas intocadas a algo que pode ser 

rentável, tanto economicamente quanto em serviços ecossistêmicos é uma medida que 

favorece e fortalece o sistema das Unidades. 

Desse modo, além de participar de uma rede mundial de Reservas, que podem trazer 

benefícios como os demonstrados, a possibilidade de repensar o território dos municípios que 

englobam a APA do Ibirapuitã pode favorecer a própria UC. Pensar uma gestão diferenciada, 

que tenha como bases à conservação da biodiversidade e da cultura pampeana e à promoção 

do desenvolvimento sustentável acabam por diminuir os impactos oriundos das atividades que 

são exercidas fora da APA, haja vista que através da criação de uma Reserva da Biosfera são 

incentivadas as atividades econômicas menos impactantes, além da proposição de um 

zoneamento que vai ao encontro dos princípios propostos para as Reservas. 

 

5.2 TRÊS ZONAS, UMA RESERVA DA BIOSFERA 

 

As Reservas da Biosfera possuem três zonas inter-relacionadas que visam cumprir três 

funções complementares e que se reforçam mutuamente, conforme o artigo 4° do Marco 

Estatuário (UNESCO, 1996, p. 17 e 18):  

                                                           
 
56

 Dados referentes ao relatório da Primeira Revisão Periódica da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço, 

disponível em:  

https://issuu.com/reservadabiosferadaserradoespinhaco/docs/rbse_1___revis__o_peri__dica_portug 
 
57

 Instrumento de política pública que trata do repasse de recursos financeiros aos municípios que abrigam em 

seus territórios Áreas Protegidas ou mananciais para abastecimento de municípios vizinhos. No Rio Grande do 

Sul a lei que regulamenta o ICMS Ecológico é a 13.188 de 2009, que associa o critério ambiental ao critério área 

do município, definido no inciso III, do artigo 1º da referida Lei; deverá ser repartido entre os municípios 7% 

com base na relação percentual entre a área do município, multiplicando-se por três as áreas de preservação 

ambiental. 
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 Uma ou mais zonas núcleo juridicamente constituídas, dedicadas à proteção em longo 

prazo, conforme os objetivos de conservação da Reserva da Biosfera, sendo a proteção 

integral seu principal marco estruturador.  

 Uma ou mais zonas tampão, ou de amortecimento, claramente definidas, circundantes com 

os limites da (s) zona (s) núcleo, onde somente devem existir atividades compatíveis com os 

objetivos de conservação, como práticas ecológicas que possam reforçar a pesquisa científica, 

o acompanhamento, a formação e a educação;  

 Uma zona exterior de transição onde se fomentem e pratiquem formas de exploração 

sustentáveis dos recursos naturais, promovendo o desenvolvimento econômico e humano que 

é sociocultural e ecologicamente sustentável.  

Originalmente, estas três zonas eram necessariamente delimitadas na forma de 

círculos, todavia, passaram a ser estabelecidas de modos diferentes, a fim de se adaptarem as 

condições e necessidades locais (UNESCO, 2000). Segundo a UNESCO (1996), um dos 

diferenciais do conceito de Reserva da Biosfera reside na flexibilidade e criatividade com que 

se pode lidar nas mais variadas situações das áreas em estudo. 

Desse modo, buscou-se, primeiramente, elencar os atributos que comporiam o 

zoneamento, através de levantamentos bibliográficos de bases teóricas, informações tanto dos 

territórios em estudo quanto de exemplos de zoneamentos de outras Reservas da Biosfera, 

trabalhos de campo
58

 de caráter exploratório, além de buscar junto aos órgãos públicos e a 

comunidade local áreas de relevante interesse para conservação.  

É importante destacar que esse momento da pesquisa está estritamente ligado ao olhar 

do pesquisador e sua base teórica adotada, tendo em vista que a elaboração do zoneamento de 

uma proposta de Reserva da Biosfera é de caráter subjetivo, e ligado, sobretudo, ao contexto 

local no qual a proposta está inserida.  

 

5.2.1 As zonas núcleo  

 

Com base na reflexão sobre os atributos que compõem a paisagem dos quatro 

municípios optou-se pela proposição de uma zona núcleo com área mais extensa – o Maciço 

                                                           
58

 Destaca-se aqui a importância dos trabalhos de campo, sobretudo, considerando o caráter qualitativo e, até 

mesmo subjetivo, da pesquisa. Conhecer e reconhecer a área de estudo foi fundamental na proposição do 

zoneamento. A interação com os moradores, exímios conhecedores do Pampa, fez-se um dos instrumentos mais 

construtivos dos resultados da pesquisa. As revisões bibliográficas entraram como complementação científica do 

que, em campo, era descrito pelos moradores locais. 
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Florestal
59

 – além da Reserva Biológica do Ibirapuitã, UC já instituída e de caráter de 

proteção integral. Ao encontro dessa proposição está a diretriz da Rede Brasileira de Reservas 

da Biosfera que propõe que em seu perímetro, as Reservas da Biosfera devam incluir os 

principais remanescentes florestais e a maior parte das Áreas Protegidas existentes no bioma60.  

 

Figura 33 – Proposta de zonas núcleo para a Reserva da Biosfera do Pampa. 

 

 

Elaboração: autora. 

As áreas identificadas para compor as zonas núcleo foram mapeadas conforme as 

coordenadas geográficas obtidas em campo, com a utilização do GPS marca Garmin. Para a 

elaboração do mapeamento utilizou-se o software ArcGis 10.1, bem como o software ENVI 

4.8, possibilitando a delimitação espacial das áreas através da elaboração do mapeamento de 

uso da terra e cobertura vegetal dos pontos obtidos. Para tanto, utilizou-se a imagem de 

satélite LANDSAT – 8, com resolução espacial de 20 metros, de setembro de 2017. Para 

                                                           
59

 Nome dado pelos próprios moradores da região. 

 

 

 
60

 Optou-se por não considerar as áreas prioritárias como zona núcleo, tendo em vista que são áreas extensas, 

como observado no capítulo anterior, e seu caráter de proteção demanda o uso restrito, divergindo da base 

econômica e cultural do Pampa nessa região, onde a pecuária de forma extensiva predomina.  
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validação do mapeamento foram utilizadas as imagens QuikBird, do software Google Earth, 

de mesma data. 

 Zona Núcleo 1 – A Reserva Biológica do Ibirapuitã 

 

Criada através do Decreto Estadual n° 24.622, de 10 de junho de 1976, a Reserva 

Biológica do Ibirapuitã, localizada no município de Alegrete, contempla uma área de 351,42 

hectares. O local destina-se à preservação de espécies animais e vegetais ocorrentes na 

fronteira oeste do Estado, bem como à realização de estudos e pesquisas objetivando a 

manutenção da integridade dos ecossistemas do território estadual (RIO GRANDE DO SUL, 

1976).  

 

Figura 34 – Diferentes características da Reserva Biológica do Ibirapuitã – Alegrete/RS. 
 

 

 

Fonte: Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul. 

 

Localizada junto ao rio que lhe empresta o nome, com porções de campos nativos e 

mata ciliar. A área de campo é caracterizada pelo domínio de espécies de gramíneas com 

presença esparsa de espinilhos (Acacia caven), uma planta comum no oeste e sudoeste do Rio 

Grande do Sul. 
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Além das áreas de campo propriamente ditas, são encontrados locais em que o 

afloramento das rochas do Escudo Sul-rio-grandense originam hábitats peculiares, em que 

podem ser encontradas espécies vegetais de distribuição restrita na unidade, com ênfase para 

as cactáceas que ocorrem principalmente nas porções mais planas, ao norte da Reserva. Esses 

afloramentos rochosos permitem a ocorrência da lagartixa-das-pedras (Homonota 

uruguayensis), que é restrita a esse tipo de ambiente e à região da Campanha. Ainda com 

relação à fauna existe a ocorrência de uma nova espécie de tuco-tuco (Ctenomys sp. n), até 

então desconhecida e cuja distribuição parece estar restrita ao entorno da unidade, segundo a 

Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.  

Por se tratar de uma Unidade de Conservação de proteção integral, optou-se pela área 

contemplar uma zona núcleo da proposta de Reserva da Biosfera, tendo em vista que os 

objetivos de proteção coincidem. 

É importante destacar que a Reserva Biológica não está aberta a visitação, tendo em 

vista a característica da UC, ficando restrita a atividades de pesquisa, com autorização prévia. 

A área ainda não possui plano de manejo. 

 

 Zona Núcleo 2 - O Maciço Florestal
61

 

 

A zona núcleo proposta converge com a própria história de fundação da APA do 

Ibirapuitã. É através dos anseios de proteção desse local, região de confluência dos quatro 

municípios que compõem a APA, e confluência do rio Ibirapuitã
62

 com o rio Ibirapuitã Chico, 

onde o Ibirapuitã chega a possuir 10 metros de largura e apresenta densas matas ciliares 

(figura 36), que é feito em 1984 o I Acampamento Ecológico da Restinga Grande do 

Ibirapuitã, cujo objetivo era criar o despertar para a importância de proteção desse local.  

 

 

 

 

                                                           
61

 A delimitação do local foi feito com o auxílio do GPS, para identificação em campo e posterior 

georreferenciamente em ambiente SIG. O polígono do local foi traçado utilizando-se do software Google Earth 

Pro, para posteriormente transformação em shapfile, possibilitando, assim, seu mapeamento. 

 
62

 Com aproximadamente 250 km de extensão, o rio Ibirapuitã nasce na coxilha de Haedo, ao oeste do município 

de Santana do Livramento. Em Alegrete, forma um grande arco, envolvendo a cidade pelo lado oeste. Em 

Alegrete, o rio Ibirapuitã divide o município em duas partes do ponto de vista econômico: a leste, estendem-se as 

terras mais próprias para agricultura e, a oeste, as terras melhores para a pecuária. 
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Figura 35 – Maciço Florestal observado do rio Ibirapuitã. 
 

 

 

Fonte: Conselho da APA do Ibirapuitã. 

 

 A partir desse acampamento foi criada a Associação Santanense de Proteção ao 

Ambiente Natural (ASPAN), que somada a outras entidades ligadas ao meio ambiente em 

Quaraí, Alegrete e Rosário do Sul se uniram a mobilização iniciada em Santana do 

Livramento. Com a criação da ASPAN foi possível construir uma proposta que fundamentou 

a justificativa e os anseios de criação de uma UC na área. Todavia, com a aprovação da 

proposta os limites da área foram ampliados
63

, utilizando, sobretudo, a bacia hidrográfica do 

rio Ibirapuitã como desenho para a UC. 

 O local que se encontra o Maciço Florestal é de difícil acesso, com mata ciliar 

fechada, e em bom estado de conservação. Desse modo, a proposição do local como uma zona 

núcleo não alteraria a dinâmica atual da área, pelo contrário, garantiria a manutenção das suas 

características e do seu estado de conservação. 

 Quando foi realizada a delimitação do Maciço observou-se que as características 

ambientais se estendiam para além da área inicial descrita pelos moradores. Dessa maneira, 

                                                           
63

 A delimitação da UC e categorização da mesma ficaram a critério dos estudos técnicos do IBAMA, sendo 

proposta uma área maior que a ideia inicial. 
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optou-se por delimitar uma área mais extensa, com os mesmos critérios de preservação, 

ampliando a proposta de área do Maciço Florestal, deixando-a com 2.106 hectares de área.  

 A ideia de proposição do local como uma zona núcleo possibilita iniciativas de 

pesquisa, não sendo recomendada, ainda, a visitação, por se tratar de um local de difícil 

acesso, e, até mesmo, perigoso para quem não conhece a área. Para a abertura de iniciativas 

como atividades de educação ambiental e visitação guiada, o local demandaria de 

investimentos em sua infraestrutura, permitindo as atividades de forma segura e sempre com 

acompanhamento.  

Como o local está associado aos rios Ibirapuitã e Ibrapuitã Chico, existem locais de 

banhados, mais próximos à rede de drenagem; de vegetação de porte médio, em um segundo 

nível; e, mais distante dos rios a presença de áreas de vegetação de porte baixo até o encontro 

com as áreas de campo nativo – figura 36, ainda sem a presença da atividade pastoril, ficando, 

atualmente, distante do Maciço Florestal. 

 

Figura 36 – Vegetação em diferentes níveis dentro do Maciço Florestal. 
 

 

Fonte: Trabalho de campo, setembro de 2018. 

A proposição das duas áreas como zona núcleo vai ao encontro dos objetivos 

propostos para a tese, destinando locais como esses para o controle direto do uso, deixando, 

nessa proposta, as áreas de campo para o uso sustentável, sobretudo da pecuária extensiva. 
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Pautando-se nos objetivos das Reservas da Biosfera, acredita-se que as duas zonas núcleos 

abarcam a demanda de preservação, sem interferir de forma tão incisiva em questões como 

desapropriações, que são normalmente os maiores motivos para desacordos entre moradores e 

as ações de proteção ambiental. Apesar de o Maciço Florestal ser uma área privada, 

localizado em três propriedades privadas, a área se encontra preservada, sendo necessária 

apenas a manutenção da sua situação atual. 

 

5.2.2 As zonas de amortecimento 

 

 Da mesma forma como as zonas núcleo, as áreas destinadas às zonas de 

amortecimento de uma Reserva da Biosfera não possuem normativas regulamentadas pela 

UNESCO. Sob esse ponto, a definição das áreas se deu segundo aportes teóricos, sobretudo 

pela legislação vigente. 

Como a função da zona de amortecimento é, essencialmente, a de impedir que certas 

atividades
64

 sejam realizadas na vizinhança de uma UC ou zona núcleo – no caso das 

Reservas – e possam gerar efeitos ambientais negativos que adentrem os limites dessas áreas e 

ameace as características do local, sua ação está baseada na identificação de uma faixa 

territorial envolvendo a área a ser protegida, circunscrevendo um lugar entendido como mais 

suscetível à pressão humana, e onde poderiam ser definidas formas específicas de regulação 

da ocupação e do uso social, para assim reduzir o risco de que as atividades ali desenvolvidas 

venham impactar a Área Protegida e comprometer a sua conservação. 

Nas palavras de Costa et al. (2009), ao se tentar definir uma zona de amortecimento, 

alguns pressupostos devem ser considerados, entre eles: a) a contiguidade com os limites da 

área a ser protegida, uma vez que o objetivo da zona de amortecimento é justamente proteger 

o interior da UC dos impactos externos a ela; b) a natureza do uso/ocupação do solo na área 

proposta, procurando manter na zona de amortecimento, áreas florestadas, terras agrícolas e 

demais atividades que pouco impacto poderão acarretar direta ou indiretamente o interior da 

Área Protegida; c) a densidade populacional, pois áreas densamente povoadas devem ser 

mantidas fora da zona de amortecimento, pelo fato de implicarem em ações impactantes, que 

podem ultrapassar os limites da área legalmente protegida. 

Desse modo, configuraram-se os limites das zonas de amortecimento considerando o 

contexto local, que converge, através da APA do Ibirapuitã, com os atributos citados acima. 
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 Qualquer atividade que possa afetar a biota deverá ser obrigatoriamente licenciada pelo órgão ambiental 

competente. 
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Além disso, está presente nas diretrizes da Rede Brasileira de Reservas da Biosfera que elas 

abriguem em seu desenho, sempre que possível, a incorporação de áreas como corredores 

ecológicos, cinturões verdes de áreas urbanas, mosaicos de Áreas Protegidas, Reservas 

Privadas e Comunitárias, bacias hidrográficas, integrando e valorizando esses instrumentos de 

planejamento/ordenamento territorial. 

 

Figura 37 – Proposta de zonas de amortecimento para a Reserva da Biosfera do Pampa. 

 

Elaboração: autora. 

 Zona de amortecimento da Reserva Biológica do Ibirapuitã 

 

O Roteiro Metodológico de Planejamento
65

 do IBAMA expõem critérios para a 

definição das zonas de amortecimento de categorias como as Reservas Biológicas. Nele 

                                                           
65

 Disponível em: 

http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/comunicacao/publicacoes/roteiros/DCOM_roteiro_metodologico

_de_planejamento_parna_resex_esec.pdf 
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consta que a Resolução CONAMA
66

 n° 428 deva ser considerada – um raio de 10 km para as 

UCs que já possuem plano de manejo e 3 km para as que ainda não o possuem. 

Como a proposição de 3km é temporária, optou-se por já identificar áreas que possam 

integrar o raio de 10 km, ideal de zona de amortecimento para Reservas Biológicas.  

Cabe aqui destacar a arbitrariedade em relação à adoção de uma extensão padrão para 

espaços como esse – de UCs instituídas. Uma faixa tampão de 10 km de largura vem sendo 

considerada como medida adequada e suficiente para esse fim desde o início da década de 

1980, sem que qualquer explicação técnico-científica, ou político-institucional, tenha sido 

apresentado para justificar minimamente esse dimensionamento espacial (KINOUCHI, 2010). 

Também se considera falha essa dimensão tendo em vista que a abrangência é de 

caráter nacional, mesmo o país possuindo características diferentes, em ecossistemas e biomas 

diferentes. Todavia, como essa é a única zona núcleo efetivamente instituída optou-se por 

seguir a normativa ambiental vigente no caso da Reserva da Biosfera do Pampa, adequando à 

dimensão de 10 km conforme as características do entorno da Reserva.  

Além disso, como observado na imagem de satélite, a área de entorno da Reserva 

Biológica não apresenta características de grandes impactos para a UC, como áreas urbanas 

ou extensas lavouras de soja, por exemplo, que poderiam impactar à UC pela grande 

quantidade de agrotóxicos utilizados.  

 

 Zona de amortecimento do Maciço Florestal  

 

  Considerando as funções das zonas de amortecimento e a realidade com a qual o 

Maciço Florestal está inserido, acredita-se, neste caso, que a categoria de APA funcione como 

uma zona de amortecimento para o Maciço, principalmente, pelas restrições presentes nessa 

categoria de UC. 

  Gerida desde 2007 pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – 

ICMBio
67

, a APA do Ibirapuitã foi criada conforme os objetivos descritos no seu decreto de 

criação (Decreto Federal n° 529/1992): 

 

                                                           
66

 Conselho Nacional do Meio Ambiente. 

 
67

 Cabe ao ICMBio executar as ações da política nacional de Unidades de Conservação, podendo propor, 

implantar, gerir, proteger, fiscalizar e monitorar as UCs instituídas pela União. Ele tem também a função de 

executar as políticas de uso sustentável dos recursos naturais renováveis e de apoio ao extrativismo e às 

populações tradicionais nas UC federais de uso sustentável. As outras missões institucionais do ICMBio são 

fomentar e executar programas de pesquisa, proteção, preservação e conservação da biodiversidade e exercer o 

poder de polícia ambiental para a proteção das UCs federais brasileiras. 
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1. Garantir a preservação dos remanescentes de mata aluvial e dos recursos hídricos;  

2. Melhorar a qualidade de vida das populações através da orientação e disciplina 

das atividades econômicas locais;  

3. Fomentar o turismo ecológico, a educação ambiental e a pesquisa científica;  

4. Preservar a cultura e a tradição do gaúcho da fronteira;  

5. Proteger espécies ameaçadas de extinção em nível regional. 

 

No entanto, seu Plano de Gestão foi elaborado em 1999, antes da promulgação da Lei 

que cria o SNUC, o qual estabelece novos conceitos de gestão
68

 para as UCs. Dessa forma, o 

Plano não consegue abarcar a totalidade desse espaço e diversas situações descritas não 

condizem com a realidade local. Ainda não há um Plano de Manejo desta UC (em 

construção), que hoje conta apenas com um analista ambiental.  

Conforme determinam a Lei Federal 9.985/2000 (SNUC) e o Decreto nº 529/1992, a 

APA do Ibirapuitã possui 12 funções ou diretrizes centrais que orientam sua gestão:  

 
1. Garantir a conservação de uma porção significativa do Bioma Pampa.  

2. Assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.  

3. Disciplinar o processo de ocupação territorial.  

4. Proteger a diversidade biológica.  

5. Fomentar o Turismo Sustentável.  

6. Proteger os remanescentes da mata aluvial.  

7. Garantir a conservação dos recursos hídricos.  

8. Fomentar a Educação Ambiental.  

9. Melhorar a qualidade de vida das populações residentes através da orientação e 

disciplina das atividades econômicas locais.  

10. Fomentar a Pesquisa Científica.  

11. Preservar a Cultura e a Tradição do Gaúcho Fronteiriço.  

12. Proteger as Espécies Ameaçadas de Extinção em nível regional. 

 

Distribuída ao longo de cerca de 320.000 hectares, sendo 15% do seu território situado 

no município de Alegrete, 12% em Quaraí, 58% em Santana do Livramento e 15 em Rosário 

do Sul, a APA do Ibirapuitã apresenta como principal característica econômica a produção da 

equinocultura, ovinocultura, bovinocultura de corte, avicultura, bovinocultura de leite e 

suinocultura. 

  Observou-se nos trabalhos de campo que a criação de aves, bovinos de leite e suínos 

estão ligadas ao autoconsumo nas propriedades. Os suínos são os que vêm apresentando 

maior redução devido aos problemas causados pela invasão de javalis. Para evitar o 

                                                           
68

 A partir da consolidação da Lei n° 9985/2000, que institui o SNUC, estabeleceram-se novos conceitos de 

gestão para as APAs. Dentre os quais, a forma integrada de gestão, na qual cada Unidade de Conservação (UC) 

disporá de um Conselho presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes 

de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e, quando for o caso, das populações tradicionais ou de 

outras populações residentes na unidade. A função desses conselhos é construir um espaço de discussão e 

negociação dos problemas ambientais das unidades de conservação, garantindo a participação social na sua 

gestão (SNUC, 2000). 
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cruzamento e reprodução entre os porcos selvagens com os domesticados, foi proibida a 

criação de animais soltos
69

. 

Os equinos estão presentes na maioria das propriedades da APA, como é citado por 

Losekann (2018), contudo, poucos produzem com a finalidade de comercialização, a grande 

maioria possui 2 a 4 animais para utilizar na lida campeira diária.  

Já a produção que mais se destaca em números de animais é a de ovinos. Embora não 

seja tão rentável quanto à de bovinos, ainda é muito praticada no território da APA por 

motivos culturais e por servir como alimento diário principal da família. O município que até 

2012 liderava essa atividade é Rosário do Sul, o qual possui 43,91% do total dos quatro 

municípios que compõem a APA (URB-AL, 2012). 

Apesar de em números ser menor que a atividade de ovinos, a criação do gado é a 

principal fonte econômica – rentável – dos produtores da APA do Ibirapuitã. Há propriedades 

rurais que mantém o processo de criação de bovinos tido como tradicional, em que é feito o 

ciclo completo, de cria, recria e engorda (ou terminação). No entanto, também há os criadores 

que tratam só de engorde, comprando animais magros, ainda não “terminados”, ou seja, ainda 

sem a cobertura de gordura necessária para que sejam abatidos. Há também, aqueles que estão 

se especializando no início do ciclo, na criação de novilhos, que envolve o uso de 

inseminação artificial e a venda conjunta como estratégia de comercialização, como é o caso 

da Associação de Produtores do Rincão do Vinte e Oito, em Alegrete. 

Quanto às formas de manejo do pasto para a criação dos bovinos, existe tanto a forma 

extensiva, onde o gado pasta sobre o campo nativo, assim como áreas da propriedade em que 

são praticadas o melhoramento do campo nativo e, ainda, áreas onde são utilizadas o Sistema 

de Pastoreio Racional Voisin
70

. As raças de gado mais criadas são Braford, Hereford, Brangus 

e Angus. 

Conforme apresentado, acredita-se que tanto as regulamentações que regem o 

território da APA, quanto suas características econômicas, através do uso e cobertura da terra, 

estão de acordo com as diretrizes propostas pela UNESCO para delimitação de uma zona de 
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 O problema dos javalis é abordado de forma mais completa no Plano de Ação para a Reserva da Biosfera do 

Pampa . 

 
70

 No trabalho de Losekann (2018) podem ser observadas as características desse tipo de pastoreio, que 

caracteriza-se por ser um sistema de manejo intensivo, que possibilita um equilíbrio entre os três elementos: 

solo–pastagem–gado, onde cada elemento tem um efeito positivo sobre os outros dois. Através de procedimentos 

simples, transformamos o gado, que no sistema convencional é um predador da pastagem (e como consequência, 

também do solo), num excelente beneficiador do sistema. O procedimento básico consiste na conveniente 

divisão das pastagens, de modo a ser possível fazer valer as “4 Leis Universais do Pastoreio Racional”, 

magistralmente enunciadas por André Voisin no seu principal livro, “Produtividade do Pasto”, publicado 

inicialmente em 1957.   
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amortecimento. Além do mais, por se tratar de uma área já consolidada, com restrições de uso 

definidas e respeitadas, acredita-se ser a melhor opção para a zona de amortecimento do 

Maciço Florestal. 

 

5.2.3 As zonas de transição 

 

 Para a zona de transição da Reserva da Biosfera do Pampa são propostos os limites 

administrativos dos quatro municípios que compõem a área, considerando, como já 

mencionado, os benefícios de uma gestão e desenvolvimento integrado dos municípios, além 

de propiciar, através de suas diretrizes, o correto ordenamento territorial. 

 

Figura 38 – Proposta de zonas de transição para a Reserva da Biosfera do Pampa. 

 

Elaboração: autora. 

 Pensar a zona de transição é um dos maiores ganhos em relação aos municípios que 

compõem a APA, tendo em vista que essa seria a diferença primordial do atual contexto para 

a futura proposição de uma Reserva da Biosfera, em termos de área. Desse modo, utilizar-se 
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da característica de uma gestão ampla e focada no território, sua valorização e 

desenvolvimento, são alternativas que geram ganhos para os municípios. 

Além dos benefícios já mencionados, movimentar setores da economia como a rede 

hoteleira, restaurantes e lojas é um dos ganhos para esse território. Ademais, através de um 

correto ordenamento territorial pode-se pensar ações para manutenção e conservação da 

biodiversidade local do Pampa, mantendo as características que fizeram da área uma Reserva 

da Biosfera. 

Um exemplo que agrega gestão e ordenamento territorial pode ser a proposição, para 

as zonas de transição, de um zoneamento ecológico econômico, priorizando que atividades 

que geram menos impacto ao ambiente estejam localizadas nas proximidades da APA do 

Ibirapuitã. Além disso, o controle do uso de agrotóxicos nessas áreas também pode ser uma 

medida importante para começar-se a pensar na conservação ambiental do território da 

Reserva.  

 

5.3 OS QUILOMBOS DENTRO DO TERRITÓRIO DA RESERVA DA BIOSFERA  

 

 Apesar de conceitualmente não se enquadrarem como zonas núcleo ou de 

amortecimento, pelas características descritas pela UNESCO, os quilombos presentes na 

proposta de Reserva da Biosfera são Áreas Protegidas, e merecem a devida distinção de outras 

propriedades. Deste modo, destina-se a descrever os quilombos encontrados na área dos 

quatro municípios (figura 39), destacando suas características e consonâncias com o ambiente 

do Pampa. 
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Figura 39 – Mapa dos Territórios Quilombolas presentes na Reserva da Biosfera do Pampa. 

 

 

 

Fonte: trabalhos de campo e Fundação Palmares. 

Elaboração: autora. 

 

 Como pode ser observado na comparação deste mapa com o mapa das Áreas 

Protegidas do Pampa (figura 21), as bases de dados oficiais não contemplam em sua 

totalidade os Territórios Quilombolas. A espacialização dessas áreas ainda é precária, assim 

como seu reconhecimento pelo Governo Estadual e Federal, ocorrendo inúmeras divergências 

na sua delimitação e, por consequência, na divulgação dos dados. É importante utilizar-se 

desse espaço para ressaltar que no período final de conclusão desta pesquisa (primeiro 

semestre de 2019) os dados sobre espacialização e demarcações de terras dos Quilombos em 

nível nacional já não se encontrava mais disponível, propositalmente uma ação do governo, 
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que atualmente, pressiona e tenta desmantelar, mais ainda, estas áreas já fragilizadas e 

consolidadas através de anos de muita luta. 

Historicamente, a presença do negro no Pampa gaúcho decorre da utilização de mão 

de obra escrava nas charqueadas e nas lidas campeiras nas estâncias, visto que a principal 

atividade econômica era a pecuária extensiva desenvolvida sobre o campo nativo.  

Os negros passam a integrar o processo coevolutivo do Pampa quando, a partir do 

século XVII, são trazidos como escravos para o Sul, onde as relações escravistas se 

diferenciaram do resto do país quanto ao processo clássico de escravidão das áreas de 

Plantations (plantações de café e cana-de-açúcar). De acordo com Cardoso (1977), a presença 

de vasta zona de fronteira com o Uruguai e a Argentina e seu dinâmico processo de definição 

territorial pelas constantes guerras geravam um grande risco de fuga, o que impossibilitou o 

Rio Grande do Sul de desenvolver um "estilo senhoril" no trato com os escravos, 

diferenciando a sociedade escravocrata gaúcha das sociedades caracterizadas pelos 

plantations, que possuíam um forte aparelho repreensivo realizado pelos feitores e seus 

açoites. 

Os negros passam a ocupar-se como peões campeiros nas estâncias com grandes 

extensões de terra, onde desempenhavam atividades da lida com o gado, marcação, rodeio e 

abate e extração do couro dos animais. Porém, eram poucos os escravos empregados no 

trabalho campeiro, visto que de seu local de origem, na África, eles desconheciam o trabalho 

com o gado extensivo, que entre outras habilidades, exigia saber “montar” nos cavalos. Por 

isso, eram os cativos que realizavam essa tarefa, que conforme Maestri (1984) era o negro 

campeiro, aquele de maior confiança e que tinha uma relação até mesmo de compadrio com 

seu dono e, assim como os demais, não vivia sob "um regime de terror maciço e permanente", 

pois o peão campeiro possuía cavalo e as armas da lida campeira à sua disposição, e muitas 

vezes as estâncias próximas da fronteira lhe ofereciam um cenário com as condições propícias 

para a fuga. 

Como cita Losekann (2018) analisando o quilombo existente dentro dos limites da 

APA do Ibirapuitã – Quilombo da Chirca - os quilombos do pampa surgem da resistência ao 

escravismo e exploração nas charqueadas, compondo também o processo de formação dos 

rincões
71

. Outra forma de surgimento dessas comunidades foi a partir do interesse dos 
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 Os sistemas de distribuição de terras, como a das sesmarias e das datas, juntamente com a Lei de Terra, e a 

tecnificação no manejo do gado, geraram uma enorme desigualdade e exclusão ao acesso a terra, originando um 

grande rol de posseiros, agregados dos latifúndios, ex-peões que se instalaram em pequenos sítios baldios, além 

de ex-escravos e indígenas que ocuparam áreas de difícil acesso, seja por estas serem as que “sobraram”, ou seja, 

por optar pelo isolamento. Os moradores expulsos das estâncias e os antigos “gaúchos” se instalaram em 
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latifundiários com o objetivo de utilizar a mão de obra dos ex-escravos, quando necessária, 

nas atividades pastoris e das charqueadas. Assim, após a Lei Áurea, muitos proprietários 

concederam aos seus escravos uma pequena área onde pudessem viver agrupados e 

desenvolvendo atividades de autoconsumo, mas com o objetivo real de usar sua mão de obra. 

Muitas dessas áreas foram concedidas como forma de pagamento de dívida por 

trabalhos prestados, pois mesmo após a abolição da escravidão as relações de trabalho com os 

negros continuaram reproduzindo algumas condições escravistas, como não receber 

pagamento ou o pagamente ser feito por comida, animais e por terra (LEITE, 1999). Foi esse 

processo que deu origem ao Quilombo da Chirca, primeiro território a ser descrito nesta 

pesquisa. 

 

5.3.1 Quilombo da Chirca 

 

O território de remanescentes de escravos era conhecido como Rincão da Chirca e 

passa a ser denominado de Quilombo da Chirca apenas em 2013. Ele está localizado no 

distrito de Caverá, acerca de 100 km de distância do centro urbano de Rosário do Sul, sendo 

um local de difícil acesso, conforme já mencionado na realidade dos Quilombos do Pampa 

gaúcho.  

O processo de surgimento desta comunidade ocorre no período pós-abolição da 

escravatura, quando, segundo relatos dos moradores do Rincão, o Sr. Crescêncio Nogueira 

Prates e sua esposa Sra. Júlia Machado de Oliveira passam a morar no local. O Sr. Crescêncio 

era filho de escravo, e foi criado como filho adotivo do casal dono da estância, o Sr. Sebastião 

Nogueira Prates e Francina Prates, os quais lhe deram o seu sobrenome. Hoje, no rincão 

residem netos, bisnetos e tataranetos de Crescêncio (LOSEKANN, 2018).  

O Quilombo ocupa atualmente uma área de 17,5 hectares, na qual vivem seis famílias 

que totalizam 30 pessoas, cuja faixa etária predominante é de adultos entre 19 e 50 anos. Sua 

base econômica está ligada no trabalho como “peão” permanente ou temporário nas 

propriedades vizinhas, desempenhados pelos homens, sendo esta a principal fonte de renda, 

seguida pelas aposentadorias e pecuária familiar. Do total de 17,5 hectares, 17 ha são 

utilizados de forma conjunta para a criação de ovinos (maioria dos animais) e bovinos de 

                                                                                                                                                                                     
pequenos lugares baldios entre as estâncias, construindo pequenas casas (CHONCHOL, 1996). Assim, surgem 

os rincões, onde se estabelecem grande contingente de trabalhadores com habilidades pastoris que passam a 

desenvolver atividades de subsistência e trabalhos temporários nas estâncias vizinhas. 
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forma extensiva sobre campo nativo, além de pequenas áreas de agricultura para 

autoconsumo. 

Como estratégia de geração de renda, também são realizadas a transformação de frutas 

em doces para serem vendidos em eventos esporádicos como feiras municipais e festas locais 

ou por encomenda de conhecidos. As frutas como marmelo, figo e goiaba se transformam em 

doces como a marmelada, a figada e a goiabada, além do pêssego desidratado (o pêssego é 

descascado, picado e seco ao sol), atividades estas que são realizados pelas mulheres que são 

as detentoras e reprodutoras destes saberes. 

 

5.3.2 Quilombo Rincão dos Negros 

  

 O Quilombo Rincão dos Negros, reconhecido oficialmente em 2013, é local de 

moradia de 11 famílias. Oriundo de seus antepassados – 2 famílias, que receberam as terras de 

um antigo “dono”, foi formada a área.  

Hoje, as famílias que lá residem vivem em consonância com o ambiente do Pampa. 

Tento como atividade principal a criação de ovinos, para autoconsumo e venda, utilizam-se 

tanto da carne quanto da lã de ovelha. As mulheres produzem algumas vestes com a matéria-

prima da lã para comercializar na cidade, assim como ocorre com a carne. 

A exemplo do que acontece na Chirca, também produzem doces em forma de compota 

para comercializar nas cidades vizinhas, bem como os excedentes de hórtifrutis. 

 

5.3.3 Quilombo Ibicuí da Armada 

 

 Fundada em 25 de julho de 2000, localizada em Santana do Livramento, atualmente 

residem 9 famílias no Quilombo. No município não existe nenhuma política pública voltada 

para esta área, todavia a comunidade seguidamente se mobiliza para arrecadação de roupas e 

alimentos, considerando que a situação econômica das famílias é instável.  

 Ambas são assistidas pelo programa nacional do Bolsa Família, que destina uma renda 

mensal com base nos rendimentos de cada grupo familiar
72

. Juntamente com o Bolsa Família, 

os habitantes do local produzem hortifrútis para comercializar na cidade.  

 Para o autoconsumo, existe a produção de ovinos e bovinos de leite. 

 

                                                           
72

 Ter renda mensal entre R$ 89,01 e R$ 177,00 por pessoa para ter direito ao bolsa família. 
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5.3.4 Quilombo do Angico 

 

 A origem das terras do Quilombo do Angico foram herdadas da dona Inácia 

Rodrigues, a qual trabalhava como escrava doméstica, e as recebeu de sua “dona” como 

forma de agradecimento por todos os serviços prestados à família durante sua vida. 

 Com cerca de 20 hectares, o local é conhecido na comunidade como “Fundinho”., 

onde moram 08 famílias. Essas famílias são herdeiros de dona Inácia ou famílias que se 

agregaram ao grupo oriundas da região de Itaqui, durante o processo de desmantelamento do 

regime escravocrata. 

 O Quilombo do Angico tem passado nos últimos anos por uma considerável subtração 

territorial, sobretudo pela expansão de lavouras de soja nos seus limites. Originalmente dona 

Inácia possuía 261 hectares de terra, resultado da pressão dos latifundiários vizinhos que, se 

prevalecendo da situação de dificuldades históricas de sobrevivência em que os 

afrodescendentes se encontram, oportunizam-se desta situação adquirindo parcelas de terras. 

 A relação simbólica que as famílias possuem com seu território é perceptível, onde se 

identificam e se relacionam de forma harmônica com o ambiente. Por exemplo, o Arroio 

Angico, que dá nome ao Quilombo, é tratado com muita importância pelos moradores, com as 

matas ciliares preservadas. O local guarda a história dessas famílias, que lembram que era 

fonte das brincadeiras de infância e reserva para pesca, caça e lenha que ajudava na 

reprodução social do grupo. 

 Sua economia hoje é pautada no autoconsumo, com cultivos como hórtifrutis e ovinos. 

 

5.4 O SISTEMA DE GESTÃO DE UMA RESERVA DA BIOSFERA  

 

As normativas para os sistemas de gestão que cada Reserva da Biosfera deve adotar 

encontram-se no Marco Estatutário (UNESCO, 1996), Artigo n° 4, que abarcam os critérios 

de estabelecimento das novas Reservas. Nele, consta que se devem aplicar disposições 

organizativas que facilitem a integração e participação de uma gama adequada de setores, 

entre eles autoridades públicas, comunidades locais e iniciativa privada, visando à concepção 

e execução das funções da Reserva da Biosfera. 

No Brasil, a gestão das Reservas da Biosfera está contemplada no Decreto 4.340/2002, 

Artigo 42, o qual estabelece que o gerenciamento das Reservas da Biosfera seja coordenado 

pela Comissão Brasileira para o Programa O Homem e a Biosfera - COBRAMAB, com a 
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finalidade de planejar, coordenar e supervisionar as atividades relativas ao Programa. Ainda 

cabe ao COBRAMAB: 

 

Art. 43. Apoiar a criação e instalar o sistema de gestão de cada uma das Reservas da 

Biosfera reconhecidas no Brasil. 

§ 1º Quando a Reserva da Biosfera abranger o território de apenas um Estado, o 

sistema de gestão será composto por um conselho deliberativo e por comitês 

regionais.  

§ 2º Quando a Reserva da Biosfera abranger o território de mais de um Estado, o 

sistema de gestão será composto por um conselho deliberativo e por comitês 

estaduais.  

§ 3º À COBRAMAB compete criar e coordenar a Rede Nacional de Reservas da 

Biosfera. (BRASIL, 2002) 
 

 

Quanto aos conselhos deliberativos das Reservas da Biosfera, a esses compete:  
 

 

Art. 44.  

I - aprovar a estrutura do sistema de gestão de sua Reserva e coordená-lo;  

II - propor à COBRAMAB macrodiretrizes para a implantação das Reservas da 

Biosfera;  

III - elaborar planos de ação da Reserva da Biosfera, propondo prioridades, 

metodologias, cronogramas, parcerias e áreas temáticas de atuação, de acordo como 

os objetivos básicos enumerados no Art. 41 da Lei nº 9.985, de 2000;  

IV - reforçar a implantação da Reserva da Biosfera pela proposição de projetos 

pilotos em pontos estratégicos de sua área de domínio; e  

V - implantar, nas áreas de domínio da Reserva da Biosfera, os princípios básicos 

constantes do art. 41 da Lei nº 9.985, de 2000 (BRASIL, 2002).  

 

E, compete aos comitês regionais e estaduais:  
 

Art. 45.  

I - apoiar os governos locais no estabelecimento de políticas públicas relativas às 

Reservas da Biosfera; e  

II - apontar áreas prioritárias e propor estratégias para a implantação das Reservas da 

Biosfera, bem como para a difusão de seus conceitos e funções. (BRASIL, 2002)  

 

Desse modo, as normativas referentes à gestão nas Reservas da Biosfera brasileira 

estão contidas no Decreto n° 4.340 citado, estando restrito aos artigos 42, 43, 44 e 45 do 

mesmo. Logo, torna-se necessário demonstrar como esse sistema é implantado na prática, 

umas vez que a legislação é abrangente para o território nacional e pouco demonstrativa. 

Desse modo, o Anexo 02 destina-se a descrever como funciona o sistema de gestão na 

Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e na Reserva da Biosfera do Cinturão Verde de São 

Paulo, sendo dois sistemas consolidados e passíveis de inspirações.  

Como a função de instalar o sistema de gestão das Reservas brasileiras cabe ao 

COBRAMAB, propõem-se, nessa pesquisa, indicar algumas alternativas, com base em 

experiências nacionais e internacionais, para um sistema de gestão integrado e participativo 

para a Reserva da Biosfera do Pampa. 
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5.4.1 Apontamentos para um sistema de gestão na Reserva da Biosfera do Pampa 

 

Analisando a estrutura proposta pelo COBRAMAB, o sistema de gestão da Reserva da 

Biosfera do Pampa deveria ser composto por um Conselho Deliberativo e por Comitês 

Regionais, uma vez que a proposta engloba o território de apenas um Estado. Desse modo, 

propõe-se que o Conselho Deliberativo possa contar com representações
73

 do tipo
74

: Governo 

Federal, Estadual e Municipal, Universidades, setor privado, organizações não 

governamentais e populações tradicionais.  

 

Figura 40 – Proposição do Conselho Deliberativo para a Reserva da Biosfera do Pampa 

 

 

 
Elaboração: autora. 

 

  

Os Comitês Regionais podem atuar como núcleos consultivos, a exemplo do que já 

existe na Rede de Reservas da Biosfera de Portugal. Podem ser fragmentados por municípios, 

facilitando os encontros, e através deles existir a ligação entre a demanda e as ações a serem 

executadas na Reserva da Biosfera (figura 42). 

 

                                                           
73

 Essas representações são definidas no decreto de criação do Conselho, que também contempla o número de 

representantes para cada setor. Todas as instituições definidas pelo decreto de criação possuem critérios próprios 

para a escolha dos representantes, titular e suplente no Conselho. E, se espera que elas atuem como canais de 

comunicação, disseminando informações e trazendo demandas e experiências dos mais variados setores da 

sociedade. 

 
74

 Ao final do capítulo 5 são descritos alguns atores locais identificados em campo que podem contribuir na 

formação de um futuro Conselho. 
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Figura 41 – Proposição dos Comitês Regionais para a Reserva da Biosfera do Pampa 

 

 

Elaboração: autora. 

 

A criação dos comitês regionais permite uma abordagem mais aprofundada de temas 

referente a cada uma das instituições que compõem o Comitê Deliberativo, aproveitando a 

rede de contatos e experiências adquiridas. Por exemplo: populações tradicionais e discussões 

sobre direitos humanos, mapeamento de conflitos, segurança alimentar, agricultura familiar, 

cultura local, saberes tradicionais, educação indígena, educação do campo, reforma agrária, 

entre outros. 

Sempre quando possível é fundamental estabelecer conexões com outros fóruns de 

discussão, tais como conselhos de Unidades de Conservação, comitês de bacia hidrográfica, 

colegiados de licenciamento ambiental, congressos acadêmicos, conferencias 

socioambientais, reuniões de sindicatos, cooperativas de produtores, entre outros. Tais 
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conexões são apropriadas para evitar a sobreposição de competências e ampliar o nível de 

informações e contatos.  

 Para além do que está estabelecido minimamente sobre a gestão das Reservas da 

Biosfera do Brasil, cita-se algumas estruturas observadas em planos de gestão que podem ser 

(re)pensadas para futura aplicação na proposta de Reserva da Biosfera para o Pampa.  

 

Figura 42 – Proposição para a estrutura de gestão da Reserva da Biosfera do Pampa 

 

 

Elaboração: autora. 

 

 A Coordenação, Vice Coordenação e Assessoria do Conselho podem ser eleitas pela 

plenária do Conselho Deliberativo, possuindo atribuições como: 

 Defender os objetivos, princípios e atribuições da Reserva e representar o Conselho; 
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 Convocar as reuniões e a instrução dos assuntos que a compõem, bem como coordenar 

esses encontros; 

 Encaminhar a votação de matéria submetida à decisão do Conselho; 

 Fazer cumprir o regimento interno; 

 Assegurar e articular o suporte técnico-científico, logístico e administartivo-financeiro; 

 Apoiar ações e fomentar a articulação do sistema de gestão da Reserva; 

 Promover programas e projetos e subsidiar políticas públicas de acordo com as estratégias 

e prioridades definidas para a Reserva. 

O Fórum Eletrônico de Discussão Pública foi uma alternativa adotada pela Reserva da 

Biosfera dos Açores, localizada em Portugal, que apresenta resultados significativos. Nele é 

possível que uma gama maior de pessoas possa participar das decisões tomadas, aumentando 

o fluxo de informações, demandas e ideias, sendo essa uma alternativa que vai ao encontro 

dos propósitos das Reservas, sobretudo de interação com a sociedade que faz parte da área. 

É importante destacar e assegurar que em todas as etapas de criação de uma Reserva 

da Biosfera a população esteja envolvida, sobretudo na organização do próprio Conselho 

Deliberativo e seu regimento interno, como na criação do Plano de Ação, através das reuniões 

e oficinas de capacitação. 

 Ainda dentro das discussões sobre um possível sistema de gestão da Reserva da 

Biosfera, é importante ressaltar o papel importante do CONAPA
75

 - Conselho Consultivo da 

APA, o qual já está consolidado, organizado e atuante desde 2001. O CONAPA Ibirapuitã, 

Conselho Gestor da APA, visto que é através dele que as diversas vozes que integram a APA 

podem ser ouvidas, se apresenta como o instrumento de gestão mais dialógico e participativo, 

podendo ser utilizado como um “ponto de partida” para futuras ações dentro da Reserva. 

 Analisando as atividades do CONAPA, Losekann (2018) cita que a partir do momento 

que os conselhos gestores das UCs, em âmbito federal, passaram de caráter deliberativo para 

consultivo, conforme entendimento da Procuradoria do Ministério do Meio Ambiente, ouve 

um esvaziamento dos conselhos, sobretudo do CONAPA, no qual “muitos conselheiros se 

retiraram e houve o enfraquecimento da mobilização em prol da APA” (LOSEKANN, 2018, 

p. 185). 

 Desse modo, como observado, a APA pertencendo ao território da Reserva da Biosfera 

do Pampa, possui um comitê gestor de caráter deliberativo, tornando possíveis ações que 

estavam sendo restringidas pelas atuais características de seu comitê. 

                                                           
75

 Criado em outubro de 2001, através da Portaria N° 177/2001 – IBAMA. O atual Conselho Gestor é composto 

por representantes de 13 Instituições não governamentais mais 12 governamentais, totalizando 25 conselheiros. 
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5.5 DISCUTINDO UM PLANO DE AÇÃO: POSSIBILIDADES PARA A RESERVA DA 

BIOSFERA DO PAMPA 

 

Um dos pré-requisitos para candidatura das Reservas da Biosfera à Rede Mundial da 

UNESCO é a proposição de um Plano de Ação. Nele devem estar descritas ações, projetos e 

programas norteadores da Reserva para melhor executar sua implantação e funcionamento.  

Desse modo, a intenção aqui é propor alguns pontos que poderiam contemplar um 

futuro Plano de Ação para a Reserva da Biosfera do Pampa, com base nas características e 

potencialidades da área. Para uma melhor organização, a proposta é segmentada em eixos 

estratégicos, com a descrição dos objetivos e ações que podem ser abarcadas em cada um, 

bem como algumas ameaças, quando houverem, ao próprio desenvolvimento da Reserva da 

Biosfera, dentro de cada eixo. 

 

EIXO 1: CONSERVÇÃO DA BIODIVERSIDADE E USO SUSTENTÁVEL 

 

Dada às características, sobretudo, pastoris do Pampa e dos municípios integradores da 

proposta, a conservação torna-se indissociável da atividade. A criação, principalmente, bovina 

é a base fundamental deste ecossistema e dos recursos em que se baseiam, nomeadamente os 

campos. 

Mas a conservação deste ecossistema é para além da atividade pastoril, passando por 

ações específicas de conservação com o intuito de testar, demonstrar ou implementar as 

melhores práticas e comportamentos conservacionistas, a exemplo do que já  ocorre dentro 

dos limites da APA do Ibirapuitã. 

 

Quadro 05 – Ações do eixo de conservação da biodiversidade e uso sustentável. 

 
(continua) 

Ações  Descrição 

Apoio à melhoria técnica das 

práticas agropastoris. 

Realização de ações de demonstração, visitas técnicas, 

valorização/divulgação das boas práticas agrícolas e 

pecuárias. 

 

 

Apoio à diversificação de 

atividades na exploração agrícola. 

Apoio à diversificação agrícola compatível com a 

conservação da biodiversidade, através da produção de 

novas culturas que demandam menor utilização de 

agrotóxicos e possa ser tão rentáveis quanto as 

atividades já exercidas, transformação de produtos da 

propriedade e valorização das produções. 
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Apoio à pecuária extensiva. 

Proposição de um selo para a carne oriunda da Reserva 

da Biosfera do Pampa, a qual contempla práticas como 

o uso de pasto nativo.  

 

 

Incentivar a adoção de medidas de 

diminuição dos impactos 

ambientais negativos da 

agricultura e pecuária. 

Fomento das boas práticas e consequências da 

utilização de agrotóxicos. Descarte correto de 

embalagens de uso veterinário e agrotóxicos. Além 

disso, podem ser estimuladas iniciativas como 

“Produtor Biosférico”, premio anual para produtores 

que exercerem melhores práticas agropastoris, 

conciliando conservação e atividade econômica. 

Motivar os produtores a 

participarem de projetos nacionais 

e internacionais. 

Formação de uma equipe destinada à procura de 

projetos que possam ser candidatados os produtores da 

Reserva da Biosfera do Pampa. 

Planejamento de Reservas Legais 

e valorização das Áreas de 

Preservação Permanente. 

Pensar as Reservas Legais de cada propriedade a fim 

de promover uma ligação entre as mesmas formando 

corredores de biodiversidade; Compreender a 

importância e função das APPs de modo a protegê-las 

para manutenção da biodiversidade local e proteção 

das propriedades. 

 

 

Monitoramento de espécies. 

Incentivar ações de monitoramento de fauna e flora 

pelos próprios produtores, através da sensibilização da 

sua importância no processo de preservação e 

conservação do meio, e valorização do seu 

conhecimento empírico. 
 

Elaboração: autora. 

 

Ameaças 
 

 

  Além das ameaças já discutidas, de forma ampla, no capítulo 2, como a conversão dos 

campos do Pampa em grandes áreas de cultivo da soja e o avanço da silvicultura, além da 

exploração mineral, um dos problemas pontuais que podem ser discutidos dentro desse eixo é 

o aumento de javalis
76

 na área, o que vem ocasionando prejuízos para as plantações, criação 

dos rebanhos bovinos e ovinos, pela transmissão de zoonoses e também pelos ataques a 

pessoas e animais domésticos.  

  Sobre esse tema cita-se o trabalho da ONG Equipe Javali Pampa. Com a missão de 

desenvolver a temática do javali de maneira técnica e científica, junto aos diversos núcleos da 

sociedade (produtores, legisladores, autoridades, e restante da população), visando criar e 
                                                           
76

 O javali é uma espécie que não ocorre naturalmente no Brasil. Essa espécie foi trazida para o país na década de 

60 e têm causado danos no meio ambiente e prejuízos sociais e econômicos, principalmente, para agricultores e 

criadores de animais domésticos. O controle populacional de javalis passou a ser autorizado pelo IBAMA no Rio 

Grande do Sul desde 1995 e desde 2013 é permitido em todo país. O uso de armadilhas é permitido mediante 

autorização dos órgãos ambientais competentes (MMA, 2018). 
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implementar práticas de manejo, o grupo pode ser uma base consolidada na busca pelas ações 

de diminuição do javali. 

 Destacam-se também ações já realizadas, como a Operação Javali Zero, realizada 

dentro dos limites da APA, desenvolvida em 2017, que se utiliza da construção de jaulas de 

baixo custo para a captura desses animais
77

.  

 

Figura 43 – Ações para o controle do Javali no Pampa. 

 

Fonte: Rede Javali Pampa. 

 

Dentre as medidas de controle estão também a liberação da caça, que vem atraindo 

caçadores de vários lugares do país. De acordo com as regras estabelecidas pelo IBAMA, para 

abater o javali é necessário: fazer o Cadastro Técnico Federal no IBAMA; caso vá usar arma 

de fogo, fazer o registro no Exército como caçador; caso vá realizar captura e abate em 

Unidades de Conservação Federais, pedir autorização ao ICMBio.  

Como destaca Losekann (2018), os relatos dos moradores da APA em relação aos 

javalis demonstra a grande preocupação pelas perdas produtivas que estes vem causando, 

desde a devora de lavouras de milho, morte de ovelhas (recém nascidas), proibição de criação 

de porcos soltos para evitar o cruzamento destes com os javalis e consequentemente aumento 

da população. 

 Sendo este um dos problemas enfrentados pelos produtores, percebe-se a necessidade 

de repensar essas ações para além dos limites da APA, integrando os municípios de forma a 

                                                           
77

 O Ministério do Meio Ambiente desenvolveu um guia prático para os produtores que desejam construir suas 

jaulas, disponível em:  

http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/comunicacao/publicacoes/publicacoesdiversas/guia_para_produt

or_rural_controle_javalis_jaula_curral_modelo_pampa.pdf 
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alcançar resultados mais satisfatórios. E, podendo esse, ser um dos objetivos do Plano de 

Ação da Reserva da Biosfera do Pampa. 

 Outro problema, esse mais recente, que está repercutindo de forma intensa no Pampa 

e, sobretudo, na região de Santana do Livramento é o uso intenso de agrotóxicos no cultivo da 

soja. Santana do Livramento está se tornando conhecida pelo cultivo da uva para a fabricação 

de vinhos e sucos, todavia a atividade vem sendo ameaçada pela dinâmica dos ventos, que trás 

até os parreirais os agrotóxicos utilizados no cultivo da soja – e que, diga-se de passagem, não 

são poucos.  

O mesmo acontece com as oliveiras, outra diversificação de produção que ocorre na 

região. Tanto as parreiras quanto as oliveiras acabam tendo seus frutos secos e mal 

desenvolvidos, acarretando em prejuízos para a economia local, bem como para o ambiente. 

 Na área urbana do município também foram encontrados resquícios do herbicida 2,4 – 

D
78

, aplicado nas lavouras de soja. Começou-se a notar que os vegetais apresentavam os 

mesmos sintomas das uvas e olivas, e através de análises laboratoriais foi comprovada a 

presença do herbicida na zona urbana de Livramento. 

 No momento, são analisadas como possibilidade de solucionar o problema o pedido 

judicial de suspensão do uso do 2,4-D ou a criação de zonas de exclusão em que esse produto 

não possa ser utilizado ou ainda fazer acordo com os produtores para que o herbicida seja 

substituído por outro menos danoso.  

 Ainda acerca da problemática com o uso intenso de agrotóxicos pode-se citar o 

extermínio de abelhas por intoxicação. A pulverização de produtos químicos sobre a soja 

tornou-se uma ameaça para as colmeias e os casos tem se tornado mais frequente, e 

preocupam os produtores.  

 Além do extermínio das abelhas, a contaminação do mel é o outro problema 

envolvido. Vale lembrar que o Brasil é um dos maiores exportadores de mel, e a 

contaminação pode causar o embargo da atividade.  

Desse modo, um dos maiores desafios que se apresentam frente à proposta de criação 

da Reserva da Biosfera envolve a atividade da soja. Normativas mais rígidas quanto a 

atividade precisam ser discutidas, mesmo em meio ao “agro é tudo
79

”. Mudar a perspectiva 

                                                           
78

 O 2,4-D é um herbicida aplicado nas lavouras de soja antes de a plantação ser iniciada. O objetivo é conter e destruir a 

erva daninha conhecida como buva. O produto atua no sistema hormonal dos vegetais, fazendo com que entrem em 

colapso e não se desenvolvam, morrendo ao final. As plantas costumam ficar retorcidas.  

 
79

 Propaganda do Governo Federal que mostra o potencial do agronegócio brasileiro, se valendo somente da sua 

rentabilidade econômica para o país. 
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do produtor da soja é difícil, mas apresentar alternativas, como a diversificação da produção, 

com atividades tão rentáveis quanto, podem ser alternativas frente ao cenário. 

 A própria criação de gado em pasto nativo, por exemplo. Felizmente, muitos 

pecuaristas acreditam que os campos são elemento fundamental para uma pecuária 

economicamente viável e diferenciada, e tem desenvolvido ações para valorar a atividade. 

Exemplo disso são as já citadas Associação dos Produtores do Pampa da Campanha 

Meridional (APROPAMPA), que detém a primeira indicação de Procedência de carnes da 

América, e a iniciativa semelhante da Alianza del Pastizal, cujo selo garante que as 

propriedades são mantenedoras de campo natural em boas condições de conservação. 

 Além dos tópicos acerca do controle de javalis e uso intenso de agrotóxicos, pode-se 

citar como problemas a serem discutidos no plano de ação: controle de espécies exóticas, 

como os Pinus elliottii e o capim-annoni
80

 (Eragrostis plana Nees); falta de destinação das 

embalagens vazias de uso veterinário e agrícola; e, ações contra o abigeato e a caça ilegal. 

 

 

EIXO 2: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIOCULTURAL 

 
 
 O desenvolvimento de um território é um objetivo que deve ser compreendido de 

forma abrangente e articulado. Desse modo, propõe-se que seja incluído nesse eixo um 

conjunto de ações que potencializam o desenvolvimento econômico, turístico, cultural, 

patrimonial e a valorização social. 

 

Quadro 06 – Ações do eixo de desenvolvimento econômico e sociocultural. 

 
(continua) 

Ações Descrição 

Diversificação da economia local, valorização de produtos e inovação. 

 

Produtos e serviços que atuam 

como potencializadores da 

sustentabilidade e economia local 

Identificar produtos agroalimentares provenientes de 

modos de produção que os valorizem, bem como 

aqueles produtos que possam ser interessantes pela sua 

qualidade e/ou originalidade local. 

Apoiar o setor produtivo local e as 

associações, grupos e 

cooperativas na organização e 

diversificação da capacidade 

produtiva. 

Proposição da integração de processos como 

marketing e design, além da cooperação na produção e 

comercialização dos produtos. Cita-se aqui a busca por 

mais mercados que possam comercializar a produção 

oriunda da Reserva. 

                                                           
80

 Uma planta que chegou ao Brasil como solução, hoje, é um problema para os pecuaristas gaúchos. O capim-

annoni se espalhou pelo estado e tem gerado transtorno para os produtores, que encontram cada vez mais 

dificuldades para controlar a planta daninha. Ao longo dos tempos foi verificado que ele se tornou um 

problema, justamente pela baixa digestibilidade e pela baixa quantidade de nutrientes que o pasto oferece para os 

animais. 
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Serviços turísticos 

Tornar o setor mais 

ambientalmente sustentável e com 

vínculo à Reserva da Biosfera do 

Pampa. 

Motivar os proprietários para o uso de medidas que 

conduzam, em um primeiro momento, a um menor 

consumo de água e energia. Além da utilização de 

produtos locais para a alimentação e decoração alusiva 

a identidade local. 

Valorização da gastronomia e dos 

produtos locais 

Incentivo a organização de eventos de cunho 

gastronômico e artesanal.  

 

 

Desenvolvimento de produtos 

turísticos 

Criar programas integrados de visitação turística ao 

território da Reserva, como por exemplo, com a 

temática ambiental – grande potencial para 

identificação de fauna e flora, temática de agricultura e 

de cultura local, programas de visitas de cunho 

histórico. 

Fomentar a rede de percursos de 

natureza 

Melhorar as existentes e criar novas rotas com trilhas 

dos mais variados objetivos e níveis de dificuldades. 

Valorização do Patrimônio 

 

Elaboração da carta patrimonial 

da Reserva da Biosfera do Pampa 

Fazer o levantamento do patrimônio cultural, histórico 

e natural de forma a promover o seu conhecimento e 

valorização, bem como auxiliar nas proposições de 

roteiros turísticos. 

 

Promoção e valorização da 

identidade local 

Promover os aspectos identitários do território da 

Reserva através da valorização dos saberes e tradições 

locais, nomeadamente a gastronomia e a cultura do 

gaúcho. 

Valorização Social 

 

Melhoria das infraestruturas 

Melhoria das infraestruturas, como por exemplo, dos 

caminhos rurais, como forma de facilitar a atividade 

agropecuária e das populações rurais. 
 

Elaboração: autora. 

 
Ameaças 

 Dentro do eixo de desenvolvimento sociocultural é importante destacar uma área em 

que o desenvolvimento e a conservação podem convergir para o mesmo ponto: o butiazal do 

Coatepe. 

Segundo Marchiori e Alves (2011) butiazais - ou palmares - são formados por 

populações relativamente densas de espécies do gênero Butia, família Arecaceae. No Pampa 

do Rio Grande do Sul há registro de seis espécies nativas
81

, sendo o Butia yatay típico da 

fronteira oeste.    

O butiá-jataí, como também é conhecido (LORENZI, 2010), forma o Palmar do 

Coatepe, localizado no interior do município de Quaraí, nas comunidades do Salsal e Coatepe 

(figura 45). A região é composta por pequenas propriedades familiares cuja principal 
                                                           
81

 B. catarinensis, na região de Torres; B. lallemantii, na região dos areais; B.odorata, na região de Tapes; B. 

paraguayensis, em Maçambará; B.witeckiie, na região central.   
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atividade econômica é a pecuária extensiva. São famílias estabelecidas há gerações no 

Coatepe, que têm por tradição a criação de animais para corte, tanto bovino quanto ovino. 

Apesar de o fruto apresentar potencialidades para produção de alimentos
82

, em Quaraí, 

as folhas são o recurso não-madeirável mais explorado. Segundo alguns dos pecuaristas da 

área, elas são uma alternativa para alimentar o gado durante o inverno, estação em que a 

oferta de pastagem diminui. Antigamente, também eram usadas para construir telhados da 

localidade, através da trança das folhas, as chamadas “casas quinchadas”. As “crinas” – palha 

extraída do butiazeiro - eram utilizadas, também, para forrar colchões, almofadas e estofados 

em geral. Além de ser, desta maneira, uma espécie com potencial de uso humano e 

característica fisionomicamente dominante, o butiá é fonte de alimento para a fauna silvestre. 

 

Figura 44 – Butiazal do Coatepe – Quaraí. 
 

 

Fonte: trabalhos de campo, janeiro de 2017. 

 

                                                           
82

 Segundo o chefe do escritório da Emater, do município de Quaraí, existe um grupo de mulheres que utilizam o 

butiá na gastronomia, porém o número ainda é reduzido.   
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O entendimento dos serviços ecossistêmicos
83

 promovidos nesses ambientes e a 

proposição de práticas agrícolas, que permitam a manutenção e a continuidade desses 

serviços, agregando renda às comunidades locais através da valorização dos serviços 

promovidos, são formas de propiciar estímulo para adoção de práticas conservacionistas. 

Todavia, o butiazal do Coatepe, assim como o restantes de butiazais localizados no 

Pampa, estão ameaçados pela expansão de áreas agrícolas. Além disso, outra preocupação é a 

falta de regeneração das populações, já que nos butiazais remanescentes resistem às plantas 

adultas, algumas centenárias, mas a presença de mudas e palmeiras jovens é escassa. 

Desse modo, o Plano de Ação da Reserva da Biosfera deve ter como princípio o 

estímulo tanto de conservação quanto de utilização de forma sustentável do butiazal do 

Coatepe pela sua comunidade local, considerando, principalmente, seus objetivos de conciliar 

o desenvolvimento local com a manutenção da biodiversidade, garantindo a continuidade de 

uma paisagem com tamanha importância histórico-cultural.  

 

EIXO 3: PESQUISAS E EDUCAÇÃO 

 

Neste eixo enquadra-se a investigação e a sua importância para o conhecimento do 

território da Reserva, a pesquisa aplicada e as ações de demonstração. E, sobretudo, a 

importância de compartilhar os resultados através de encontros, em consonância com a 

formação do ensino na área da Reserva. 

 

Quadro 07 – Ações do eixo de pesquisa e educação. 

(continua) 

Ações Descrição 

Educação Ambiental 

 

 

 

 

 

Promover ações de divulgação e 

sensibilização ambiental nas 

escolas 

O intuito é de realizar atividades e projetos que 

sensibilizem os alunos para compreender a 

importância e o papel de uma Reserva da Biosfera, 

sobretudo no ecossistema ao qual eles pertencem. 

Compreender e valorizar as boas práticas agropastoris, 

a cultura e história local, os saberes tradicionais, para 

que tenham apreço pelo território da Reserva e assim 

possam conviver de forma mais harmônica com o 

                                                           
 
83

 Segundo Barbieri (2015) os butiazais prestam importantes serviços ecossistêmicos: alimento para as pessoas e 

a fauna silvestre, matéria-prima para artesanato e agroindústrias, habitat para animais e plantas, sobra para o 

gado, valor forrageiro da vegetação herbácea associada ao butiazal, valor ornamental, valor histórico e cultural, 

beleza cênica e paisagística, participação nos ciclos biogeoquímicos (principalmente da água e do carbono) e 

recursos genéticos.  
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 ambiente, disseminando conhecimento e boas atitudes. 

Esse tópico abrange um leque de possibilidades, 

sobretudo pelos projetos que podem ser executados nas 

escolas, como oficinas de plantas medicinais e 

ornamentais do Pampa, atividades com enfoques 

culturais, associados ao ecossistema pampeano, como 

por exemplo a atividade “olhar o ambiente”, onde os 

alunos podem interpretar a paisagem através de 

desenhos, etc.  

Pesquisa científica 

 

Promoção do conhecimento 

científico 

Criar condições para a realização de pesquisas com a 

formação de uma rede, a qual articule os centros de 

ensino e possa promover encontros para a 

disseminação do conhecimento sobre o território da 

Reserva. 

Edição de obras de pesquisas de 

âmbito patrimonial, ambiental e 

social. 

Edição de obras resultantes de trabalhos de 

investigação com interesse para o conhecimento e 

desenvolvimento da Reserva da Biosfera do Pampa. 

Formação, educação e ensino 

Capacitar os agentes locais e os 

profissionais para os temas 

relevantes para a Reserva da 

Biosfera 

Organizar formações para públicos específicos como 

professores, profissionais de turismo e pessoas que 

façam atendimento ao público sobre as temáticas 

envolvidas com a Reserva. 

 

Sessões de esclarecimento e de 

formações periódicas 

Formações relativas a questões técnicas, a normativas 

legais e apoios financeiros com o objetivo de aumentar 

a sustentabilidade da atividade agropecuária. 

Promover o ensino das artes 

tradicionais 

Realização de oficinas que tenham por objetivo passar 

para as próximas gerações a cultura local e os saberes 

tradicionais. 
 

Elaboração: autora. 

 

Ameaças 

 

O contexto atual em que ocorre o fechamento desta investigação é delicado para a 

pesquisa brasileira. Cortes na educação têm atingido de forma direta as instituições públicas 

de ensino, sobretudo, as universidades federais, as quais são as responsáveis por ampla 

maioria das pesquisas no país. 

No Rio Grande do Sul, além dos cortes na educação, instituições importantes de 

pesquisa como a Fundação Zoobotânica e a Fundação de Economia e Estatística foram 

extintas na gestão de governo 2015-2018 sob o argumento de contenção de despesas. As duas 

instituições, sobretudo a Zoobotânica, eram grandes responsáveis pela produção científica do 
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estado. Obras como Nosso Pampa Desconhecido, Cores e Formas no Bioma Pampa e A Vida 

no Butiazal são alguns exemplos dos trabalhos desenvolvidos na Fundação Zoobotânica
84

. 

Infelizmente, a situação atual da pesquisa brasileira reflete a ânsia de  governantes em 

literalmente desmontar as instituições públicas de ensino em prol de uma possível entrada da 

iniciativa privada nesse setor. Interesses individuais e projetos de governos colocam em 

perigo a pesquisa brasileira, que vai se sustentando em um cenário desfavorável. 

 

 

EIXO 4: COOPERAÇÃO, PARCERIAS E PARTICIPAÇÃO 

 

Esse eixo é destinado ao trabalho da Reserva da Biosfera em sua articulação em rede e 

em parcerias com entidades e atores do território e de fora dele, a disseminação da experiência 

e a partilha do trabalho e dos seus resultados com a população local que deve ser encarada de 

forma sempre ativa, e nos dois sentidos. 

 

Quadro 08 – Ações do eixo de cooperação, parcerias e participação. 
(continua) 

Ações Descrição 

Participação em Redes 

Partilha de experiências e de 

resultados com as redes das 

Reservas da Biosfera da Unesco 

Partilha das atuações e seus resultados e da experiência 

com as Redes de Reservas com o objetivo de 

aprendizagem comum e melhoria do trabalho 

desenvolvido. 

 

Adesão a Redes das Reservas da 

Biosfera 

Adesão a Redes de Reservas da Biosfera, 

nomeadamente à Rede Brasileira de Reservas da 

Biosfera e a Rede Latina de Reservas da Biosfera. 

 

Rede de Escolas e Centros de 

Ensino 

Formação de uma rede para abarcar as instituições de 

ensino com o intuito de promover a união das mesmas 

em prol dos objetivos da Reserva do Pampa. 

Informação, sensibilização e convite à participação 

 

Promoção de atividades públicas 

participativas que mobilizem a 

população 

A exemplo do que já ocorre anteriormente a 

instituições das UCs, a realização de oficinas pode ser 

um instrumento para compreensão da comunidade 

sobre o que é uma Reserva da Biosfera e sobre os 

benefícios de sua instituição. 

Promoção de reuniões temáticas 

Promover reuniões temáticas com associações, 

empresas e técnicos para informação e debate de 

assuntos setoriais como, por exemplo, empresas do 

setor turístico, agrícola. 

Parcerias e colaborações 
Manutenção e desenvolvimento de parcerias com os 

setores que englobam o território da Reserva. 

Incentivar as sinergias entre 

projetos e entidades 

Dinamizar canais que permitam o intercambio de 

ideias e seu desenvolvimento, iniciativas de promoção 

                                                           
84

 O acervo da Fundação Zoobotânica ainda está disponível em seu site: http://www.fzb.rs.gov.br.  

http://www.fzb.rs.gov.br/
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e circuitos de comercialização que potenciem as 

dinâmicas, envolvendo estabelecimentos de ensino, 

comércio e população local. 

 

Coordenar de forma conjunta às 

intervenções no território 

Criação de um grupo de trabalho permanente que 

envolva as entidades com intervenção no território 

com o objetivo de partilha das informações e de 

articulação de iniciativas, atividades e intervenções. 
 

Elaboração: autora. 

 

 

EIXO 5: COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO 

 
  

Este eixo inclui as ações de comunicação e também as estratégias de valorização e de 

promoção da Reserva da Biosfera. 

 

Quadro 09 – Ações do eixo de comunicação e promoção 
 

Ações Descrição 

Comunicação 

Desenvolvimento de um Plano de 

Comunicação 

Desenvolver e implementar um Plano de 

Comunicação, externo e interno que tenha por objetivo 

disseminar as informações aos diferentes públicos, que 

aumente o conhecimento e potencialize a participação. 

No caso do público externo o Plano de Comunicação 

pode apresentar como objetivos a divulgação de 

experiência da Reserva da Biosfera e dos seus valores 

de sustentabilidade, por exemplo. 

 

 

Colaboração dos órgãos de 

comunicação social 

Torna-se relevante, nesse ponto, que exista a 

colaboração dos meios de comunicação social das 

entidades participantes da futura Reserva, como rádios 

locais, jornais de circulação nos municípios 

integrantes, e, até mesmo, canais de TV. 

Internet e Redes Sociais 

Criar páginas da Reserva da Biosfera do Pampa nas 

diversas redes sociais, que permita uma melhor e mais 

efetiva comunicação e interação com o público. Além 

disso, a criação de um site também pode ser uma 

ferramenta importante, onde podem constar 

informações como o próprio plano de ação, 

zoneamento, objetivos e historico da Reserva da 

Biosfera. 

 

Produção de materiais 

promocionais 

Produção de materiais promocionais da Reserva que 

possam ser utilizados em sua ampla divulgação, como 

folders e banners, localizados em estabelecimentos 

comerciais, em feiras e eventos diversos dentro do 

território da Reserva. 

Marca 
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Implementar a marca “Reserva da 

Biosfera do Pampa” 

Desenvolver a marca da Reserva, com a definição de 

um logotipo, regulamento e aplicá-lo a produtos e 

serviços, por adesão voluntária, de forma a 

potencializar a sua promoção.  

Sensibilizar produtores e 

prestadores de serviços para a 

importância da marca 

Trabalhar junto dos produtores e prestadores de 

serviço na elaboração do regulamento da Marca, 

valorizando a sua importância promocional e 

motivando a participação das empresas. 

 

Divulgação da Marca 

Divulgar a marca e os produtos e serviços aderentes, 

contribuindo para a rentabilidade financeira desses 

produtos e serviços, divulgando simultaneamente a 

Reserva. 

Ações e Iniciativas Promocionais 

 

Dinamizar ações de promoção e 

valorização do território 

Promover iniciativas que divulguem e valorizem os 

produtos e serviços do território, através de feiras, 

encontros locais e/ou participação em outros eventos 

que permitam a divulgação da Reserva da Biosfera do 

Pampa. 

 

Criação de evento temático 

Organização de um evento temático de promoção 

exclusiva da Reserva, das suas características e 

potenciais, bem como do trabalho executado e dos seus 

resultados, dos seus produtos e serviços. 
 

Elaboração: autora. 

É importante ressaltar, como observado, que a necessidade de pessoas especializadas 

para atuarem nessas ações é fundamental para a execução do Plano de Ação, todavia a 

realidade de demanda técnica é praticamente inviável, considerando, sobretudo, a realidade 

financeira das Reservas da Biosfera brasileira. Desse modo, destaca-se a importância de a 

Reserva do Pampa contar com a presença de atores locais já engajados e que possuem atuação 

constante na área, mesmo sem um retorno financeiro direito. Esses atores foram identificados, 

primordialmente através dos trabalhos de campo e são descritos no próximo tópico. 

 

5.6 IDENTIFICANDO OS ATORES LOCAIS DA RESERVA DA BIOSFERA DO PAMPA 

 

Apesar de as Reservas da Biosfera não serem instituídas, necessariamente, através de 

iniciativas dos próprios habitantes de seu território, é importante que a comunidade local, 

através de sua auto-organização e capacidade de cooperação social, possa estar ligada aos 

princípios da Reserva da Biosfera na busca pela sua efetividade. 

Nesse sentido, a partir das observações realizadas nos trabalhos de campo, 

apresentam-se, nesse item, algumas iniciativas e estratégias desenvolvidas no local já 
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alicerçadas dentro do território proposto para a Reserva que possa colaborar com a proposta. 

A identificação e caracterização das atividades, atrativos, serviços e/ou iniciativas, bem como 

o levantamento dos atores locais e das instancias de gestão que desenvolvem atividades 

ligadas ao território que confluem para a linha do desenvolvimento sustentável, conservação e 

pesquisa constituem informações base para fins de planejamento, elaboração e execução do 

plano de ação para a Reserva.  

 

i) Quem representa a sociedade nos quatro municípios: 

REPRESENTANTE MUNICÍPIO 

Emater (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária); 

 

Alegrete, Quaraí, Rosário do 

Sul e Santana do Livramento. 

Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural (Ascar);  

 

Alegrete, Quaraí, Rosário do 

Sul e Santana do Livramento. 

Sindicato Rural Alegrete, Quaraí, Rosário do 

Sul e Santana do Livramento. 

Associação dos municípios da fronteira oeste do Rio 

Grande do Sul 

Alegrete, Quaraí, Rosário do 

Sul e Santana do Livramento. 

Secretaria de Agricultura Alegrete, Quaraí, Rosário do 

Sul e Santana do Livramento. 

Secretaria de Educação e Cultura Alegrete, Quaraí, Rosário do 

Sul e Santana do Livramento. 

Secretaria de Coordenação, Planejamento e Meio Ambiente Alegrete, Quaraí, Rosário do 

Sul e Santana do Livramento. 

Secretaria de Turismo Alegrete, Quaraí, Rosário do 

Sul e Santana do Livramento 

Conselhos Municipais 

 

Alegrete, Quaraí, Rosário do 

Sul e Santana do Livramento 

 

Elaboração: autora. 

 

ii) Associações da Comunidade: 

(continua) 

ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIO 

Associação de Moradores Rincão do 28;   

 

Alegrete 

Associação dos Amigos da Casa do Artesão; 

Associação dos Pequenos Produtores de Hortifrutigranjeiros; 

Cooperativa de Catadores de Resíduos Sólidos; 

Associação Familiar Novo Alegrete; 

Associação Cultural Mensageiros do Alegrete. 

Comunidade Quilombola Angico 

Associação de Moradores da Vila Carmelo; Rosário do Sul 
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Associação de Moradores da Formosa; 

Comunidade Quilombola Rincão da Chirca; 

Comunidade Quilombola Rincão dos Negros 

Associação Artesanato Pampa Caverá; 

Associação dos Produtores Rurais das Três Picadas;  

Associação dos Produtores Rurais do Caverazinho; 

Associação dos Produtores Rurais do Assentamento Paraíso; 

Associação dos Produtores Rurais do Rincão do Batista; 

Associação Rosariense de Apicultores; 

Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis; 

Associação de moradores Vila Tio Zeca  Quaraí 
Cooperativa Regional Mineral; 

Associação de Artesãs Mulher que Faz;  

Santana do Livramento Associação de Moradores do Batuva; 

Associação de Recicladores Novo Horizonte; 

Comunidade Quilombola Ibicuí da Armada 
 

Elaboração: autora.  

 

iii) Quem auxilia e desenvolve as pesquisas na área: 

 

 Rede Campos Sulinos
85

 

 

Organizada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a Rede 

Campos Sulinos reúne mais de 30 grupos de pesquisa que focam na geração, organização e 

difusão de conhecimento sobre os Campos Sulinos. As ações da Rede buscam promover a 

comunicação entre produtores, técnicos, pesquisadores, administradores, gestores, estudantes 

e demais interessados pela conservação e usos sustentável dos Campos Sulinos.  

Atualmente sua estrutura está alicerçada sob 4 projetos: Programa de Pesquisa em 

Biodiversidade; Invasões biológicas no Bioma Pampa; Biodiversidade dos Campos e dos 

Ecótonos Campo-Floresta no sul do Brasil; e, Monitoramento da estrutura das comunidades 

vegetais campestres. 

 

 Instituto Pró-Pampa
86

 

 

                                                           
85

 Informações em: https://www.ufrgs.br/redecampossulinos/ 

 
86

 Informações em: 

http://institutopropampaippampa.blogspot.com/?fbclid=IwAR1FRyjsZTO3pEfd1c3D6rCudsBgrZluyVrgYBTID

MkIOgDWSDvk1QFwc0 

 

https://www.ufrgs.br/redecampossulinos/
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  ONG que destina seus esforços em desenvolver projetos de pesquisa voltados à 

conservação da biodiversidade no sul do Brasil, primordialmente no Estado do Rio Grande do 

Sul, que se compromete com a sustentabilidade da vida local e global. Seus objetivos são: 

inventariar, monitorar e manejar a biodiversidade, tendo como finalidade principal, coligir e 

divulgar sob forma técnica-científica e/ou educativa as informações sumarizadas; realizar 

ações conjugadas com diversos segmentos sociais, tais como, universidades, prefeituras, 

institutos, escolas, associações de moradores, empresas privadas, conselhos, sindicatos e 

demais organizações governamentais e não-governamentais; promover a capacitação de 

recursos humanos (cursos, palestras, estágios e treinamentos) dirigido a profissionais, 

estudantes e comunidade em geral, tendo como enfoque o estudo teórico-prático da história 

natural e cultural da região do Pampa; 

 

 Projeto Pampa
87

  

 

  De responsabilidade da Fundação Luterana de Diaconia, o projeto de minimização de 

impactos socioambientais através de estratégias urbanas e rurais tem por objetivo identificar, 

valorizar e potencializar saberes locais e boas práticas protagonizadas por diferentes 

populações que vivem na região do Pampa. O projeto atua na contribuição com processos de 

desenvolvimento local de base comunitária, que valorizem e utilizam de forma responsável 

conhecimentos e recursos próprios do local ou da região, realizados de maneira integrada e 

articulando diferentes pessoas, organizações e iniciativas. 

  Dividido em duas frentes de atuação: uma na área de resíduos sólidos em que grupos 

de catadores são o público prioritário e, outra na área da agrobiodiversidade, com foco em 

grupos de agricultura e pecuária familiar e povos e comunidades tradicionais.   

 

 Nexus Pampa
88

 

 

  Trabalhando realizado em específico na bacia hidrográfica do Ibirapuitã, através da 

Universidade Federal de Santa Maria, tem como objetivo a proposição do uso sustentável da 

biodiversidade local, à correta gestão dos recursos naturais e ao desenvolvimento de sistemas 
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 Mais informações sobre o projeto estão no endereço eletrônico: https://fld.com.br/projetopampa/ 

 
88

 Informação da página: https://www.ufsm.br/grupos-de-pesquisa/nexuspampa/ 

 

https://www.ufsm.br/grupos-de-pesquisa/nexuspampa/
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produtivos eficientes, envolvendo ações que integram a segurança hídrica, energética e 

alimentar da população residente na área. 

O projeto se constitui de quatro eixos de ações, três ligados diretamente ao foco Água, 

Energia e Alimento e um quarto que integra os mesmos. Verificar e criar cenários decorrentes 

dos sistemas de produção agropecuários utilizados na bacia do Rio Ibirapuitã, através da 

quantificação e descrição dos processos de formação do escoamento superficial e a sua 

associação com a degradação dos solos pela erosão e a degradação dos recursos hídricos pela 

produção de sedimentos, dos tipos de energia e a sua forma de consumo pelos moradores e 

pela análise da produção de alimentos e a sua forma de inserção nos mercados consumidores, 

são algumas das atividades desenvolvidas pelos pesquisadores do Nexus. 

 

 Projeto Fragmentação e Conectividade entre Habitats Florestais em Paisagem do Bioma 

Pampa
89

  

 

  Vinculado ao Núcleo de Estudos e Pesquisas em Recuperação de Áreas Degradadas 

(Neprade), da UFSM, o projeto possui como objetivo monitorar a fauna e a flora em 

remanescente florestal do Bioma Pampa. 

 

 Fundação Maronna
90

 

 

  Entidade pública, de direito privado, de fins não econômicos, instituída com 

finalidades culturais, cujo objetivo principal é organizar na Estância do Vinte e Oito, em 

Alegrete, um instituto Agro-Pastoril. Sua missão é gerar, testar e difundir sistemas 

agropecuários produtivos, economicamente viáveis e sustentáveis, através d validação 

confiável de técnicas de manejo e gerenciamento para aumentar a produtividade e 

competitividade do setor. 

 

 Urcamp – Universidade Regional da Campanha – campi Alegrete e Santana do Livramento  
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 Página do grupo de pesquisa: http://coral.ufsm.br/neprade/index.php 
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 Mais informações em: http://fundacaomaronna.org.br 

http://coral.ufsm.br/neprade/index.php
http://fundacaomaronna.org.br/


177 
 

 

  Atuando nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, contribui com a produção 

científica sobre o Pampa e com a realização de projetos que envolvem a comunidade e a 

instituição. 

 

 Unipampa - campi Santana do Livramento e Alegrete 

 

  Através de seus núcleos de pesquisa e extensão, a Universidade Federal do Pampa 

(Unipampa) pode ser um grande articulador do território da Reserva. Além de estar presente 

na área, com seus campi de Santana do Livramento e Alegrete, a instituição já trabalha em 

projetos como a Rota da Ferradura dos Vinhedos, idealizada pelo professor Avelar Batista 

Fortunato, da Unipampa de Santana do Livramento. 

 

iv) Atividades de turismo já desenvolvidas na área: 

 

 Rota dos butiazais 

 

  Rota turística de valorização da biodiversidade associada aos butiazais e butiás no 

Rio Grande do Sul, no Uruguai e na Argentina (Figura 45). 

 

Figura 45 – Rota turística dos butiazais. Em destaque o Butiazal do Coatepe – Quaraí/RS. 

 

 

Elaboração: autora. 
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  O butiazal do Coatepe, localizado em Quaraí, é mencionado nessa rota, todavia o 

acesso ao local é difícil, sem sinalização e com estrada precária, não sendo, ainda, apropriado 

para este tipo de atividade.  

 

 Rota da Ferradura dos Vinhedos  

 

  Rota turística, no formato de ferradura (figura 46), com extensão de 55 quilômetros, 

possui como objetivo destacar a produção vitivinícola de Santana do Livramento. 

 

Figura 46 – Roteiro turístico Ferradura dos Vinhedos – Santana do Livramento. 

 

 

Elaboração: autora. 

 

A região em que a Rota Turística da Ferradura dos Vinhedos está localizada possui 

belezas naturais, históricas e culturais, com produção de hortifrutigranjeiros, oliveiras, vinho, 

além da presença de pegadas de dinossauros que viveram no Pampa. Como atrativos 

turísticos, destacam-se o Cerro da Cruz, o binacional Cemitério da Cruz, os Passos da Cruz e 

do Guedes, o Cerro de Palomas, as vinícolas e os Centros de Tradição Gaúcha (CTG) 
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instalados na localidade. Além disso, o espaço possui antigas construções e ruínas, 

propriedades públicas e privadas, todas abertas à visitação. 

O polo turístico possui um conjunto de vinícolas, como Almadén, Nova Aliança, 

Cordilheira de Sant’Ana, Salton e a agro vitivinícola Vallagarina. Em 2014, a região ficou 

entre as finalistas do Segundo Prêmio Inovação Turismo do Rio Grande do Sul em duas 

categorias: Estruturação de Produto e Promoção e Marketing. 

 

 Caminho Farroupilha Cultura & Tradição Gaúcha
91

  

 

  Rota que passa pelo território da Reserva (Figura 47), tem por objetivo inserir o 

turista na história e cultura gaúcha que marcam a região do Pampa. 

 

Figura 47 – Rota turística Caminho Farroupilha. 

 

 

Fonte: Secretaria Estadual de Turismo do Rio Grande do Sul. 
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 Links para obter informações sobre o roteiro completo, com seus pontos turísticos e agencias de turismo que 

realizam esse trajeto. http://riograndedosulroteiros.blogspot.com/2009/11/roteiro-caminho-farroupilha-tradicao-

e.html. 

https://www.turismo.rs.gov.br/roteiro/61/caminho-farroupilha-cultura-&-tradicao-gaucha 
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  A rota percorre as regiões que foram cenários do principal acontecimento político-

militar do Sul do Brasil no século XIX, a Revolução Farroupilha (1835-1845). Estâncias, 

museus e charqueadas abrem as portas para receber os turistas, oferecendo passeios temáticos 

e a autêntica vivência nas lidas campeiras. 

  

v) Quem promove o turismo no território da Reserva 

 

  Dentre os quatro municípios que englobam a proposta foram identificados 12 

estabelecimentos destinados ao setor de turismo, sendo: 4 em Alegrete, 3 em Rosário do Sul, 

3 em Santana do Livramento e 2 em Quaraí. Ambos trabalham com a promoção de pacotes de 

turismo que não envolve o local. 

  Desse modo, pensar o setor de turismo para a área da Reserva figura-se em uma 

alternativa para o desenvolvimento endógeno, considerando seu potencial tanto cultural 

quanto de belezas cênicas. O despertar para as potencialidades da área deve ser uma 

característica incorporada à Reserva da Biosfera do Pampa, sendo desenvolvida pela 

comunidade local, valorizando o trabalho e as características locais. 

  A exemplo do que já ocorre na Estância Cerros Verdes, em Santana do Livramento, 

onde o Hotel Fazenda, com paisagens típicas do Pampa, desenvolve o turismo rural, com a 

possibilidade do contato direto do turista com a cultura gaúcha. O local possui construções 

históricas, cabanha de cavalos crioulos e rebanho de gado e ovelhas. 

 

5.7 PROPOSIÇÕES PARA AS ATIVIDADES EXPOSTAS NO PLANO DE AÇÃO 

5.7.1 Proposição do logotipo para a Reserva da Biosfera do Pampa 

 

Considerando uma das principais características do relevo que envolve a proposição, 

pensou-se na elaboração de uma identidade visual que envolvesse os cerros (Figura 48). 

Também denominados morros testemunhos, por testemunharem formas de relevo passadas, 

fixa-se, aqui, a primeira ideia de nome para a área: Reserva da Biosfera Testemunhos do 

Pampa.  
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Figura 48 - Ideias de logotipo que envolvam na identidade visual morro, para a Reserva da 

Biosfera do Pampa. 
 

 

Elaboração: autora. 

 

 Além de testemunhar formas do relevo, a área serve de testemunha de uma história 

que enraíza o gaúcho, com sua cultura marcante, associada a sua forma de se desenvolver 

economicamente em consonância com o seu ambiente: a pecuária extensiva.  

 

5.7.2 Proposição da Carta Patrimonial da Reserva da Biosfera do Pampa 

 

 Considerando o viés patrimonial dos municípios que compõem a proposta de Reserva 

da Biosfera, propôs-se uma carta patrimonial como forma de reconhecimento e valorização 

dos aspectos naturais e culturais da paisagem. Desse modo, para o patrimônio natural foram 

consideradas áreas de valores estéticos, ecológicos e científicos. Já para o patrimônio cultural 

adotou-se os critérios de monumentos, conjuntos e locais de interesse já discutidos no capítulo 

2 desta pesquisa. 

É importante destacar que essa carta pode ser atualizada periodicamente conforme vão 

sendo identificadas mais áreas de interesse, mantendo-se um processo de constante 

incorporação ou até mesmo exclusão de áreas. 
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Figura 49 – Proposição de uma carta patrimonial para a Reserva da Biosfera do Pampa. 

 

Elaboração: autora. 
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 Como observado nas imagens, os municípios que compõem a área possuem a 

característica marcante dos cerros, que destoam na paisagem plana do Pampa. Descreve-se 

aqui, algumas peculiaridades de alguns deles, como o Cerro do Jarau, por exemplo.  

Palco de uma das principais lendas da tradição gaúcha, a Salamanca do Jarau, de 

Simões Lopes Neto, o Cerro é caracterizado por representar os flancos de uma cratera de 

impacto de meteoro, destacando-se em meio a uma área de planície típica do Pampa.  

Segundo Philipp et. al (2010), a estrutura apresenta forma circular e estruturalmente 

complexa, medindo cerca de 14 quilômetros de diâmetro. O núcleo central da estrutura está 

soerguido e tem forma circular com 7 quilômetros de diâmetro, com desníveis de cerca de 160 

metros entre as porções mais elevadas de sua borda até os níveis mais profundos da sua 

porção externa.  

Além da sua importância geológica, a área é caracterizada pela presença de espécies 

endêmicas. Alves (2012) elaborou um estudo detalhado da região com base em características 

fisionômicas, florísticas e fitoecológicas com as distintas tipologias da vegetação natural 

reconhecidas para a região do Jarau. O autor registrou neste estudo 276 espécies botânicas, 

pertencentes a 62 famílias, incluindo 64 espécies endêmicas, raras e/ou ameaçadas de 

extinção. O autor salienta essa riqueza de espécies de importância ecológica (endêmicas, raras 

e/ou ameaçadas de extinção), recomendando a adoção de medidas com vistas à proteção e 

valorização deste importante patrimônio natural.  

Ainda no local são encontrados frequentemente artefatos feitos por índios, como 

machados de pedra e bolas de boleadeiras. Durante a Guerra dos Farrapos, segundo Sánchez e 

Garcia (2013), as tropas de Bento Gonçalves utilizavam o local para refúgio devido às suas 

características propícias para alojamento. Na borda leste da estrutura existe um muro de 

arenito construído pelas tropas, com quilômetros de comprimento, que se estende até o topo 

do Cerro. No centro da estrutura, próximo da serra, existem baias com as paredes construídas 

por blocos de arenito que serviam para confinar animais.  

Atualmente, existe uma proposta de criação de Unidade de Conservação no Cerro do 

Jarau por parte da FEPAM – Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz 

Roessler/RS - todavia, a mobilização da comunidade municipal é para a não instituição da 

mesma, considerando que a proposta englobaria uma área extensa, prejudicando a atividade 

agropecuária que é realizada no local. A mobilização é coordenada pelo vereador municipal 

Renan Bender, e, segundo ele, a proposta não será efetivada até o final do atual mandato do 

governador em exercício no Rio Grande do Sul (2015-2018).   
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 Cerro Palomas  

Localizado a aproximadamente 10 km da área urbana de Santana do Livramento, o 

Palomas, como é tradicionalmente chamado, destaca-se pela sua imponência em meio a áreas 

mais planas do seu entorno.  

A importância do Cerro Palomas se dá por sua geomorfologia em forma de mesa e por 

representar um morro testemunho de dois antigos desertos arenosos. As feições arenosas no 

topo, constituído por arenitos eólicos do Paleodeserto Botucatu, possuem encostas convexas, 

demonstrando um estágio avançado de erosão, ao passo que os sedimentos subjacentes do 

Paleodeserto Guará mostram encostas retilíneas a côncavas, o que sugere um estágio menos 

avançado de erosão.  

Nas rochas pertencentes à Formação Guará é possível observar registros de traços 

fósseis (icnofósseis), de pequeno tamanho produzido por invertebrados terrestres, e próximas 

à base do Palomas é possível encontrar pegadas de dinossauros. As pegadas existentes são 

arredondadas, sem marcas de dedos, e estão presentes em rochas interpretadas como 

interdunas úmido. Estudos realizados na área relacionam estas pegadas às patas traseiras de 

um dinossauro do grupo dos saurópodes, sugerindo, através da morfologia e tamanho das 

mesmas, que este saurópode seria maior (em tamanho corporal) que um elefante atual 

(DENTZIEN-DIAS, 2008).  

Devido aos riscos de degradação, através de atividades agropecuárias e pela 

proximidade da estrada, a comunidade local esta mobilizada buscando preservar as pegadas 

registradas na área. Desse modo, propõe-se que não só o Cerro, mas seu entorno, seja 

classificado como uma zona núcleo da Reserva da Biosfera, buscando a preservação de um 

testemunho da história terrestre, associando com a pesquisa científica no local, que ainda é 

relativamente escassa.  

 

 Cerro Negro e Ponte de Pedra do Tigre  

Está em processo de tramitação o projeto que prevê a Ponte de Pedra como “símbolo 

natural de Alegrete”. Situada sobre o Cerro Negro, a Ponte de Pedra do Tigre é uma linda 

formação rochosa esculpida a milhões de anos pela natureza, integrante da cultura e da 

história alegretense.  

Resultado dos efeitos da erosão sobre as rochas areníticas, o local está dentro de uma 

propriedade particular, todavia a entrada para visitação é liberada. 

 

 Serra do Caverá  
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Segundo Robaina et. al (2015), a Serra do Caverá consiste em um associação de 

colinas, morrotes e morros alinhados na direção nordeste. O substrato aflorante predominante 

são rochas vulcânicas com intercalações de arenitos, conferindo ao topo, formas arredondadas 

quando vulcânicas e tabular quando o arenito é o responsável por manter o relevo.  

Em porções muito dissecadas as rochas vulcânicas ocorrem somente como delgadas 

capas no topo do morrote. A ocorrência de arenitos entre derrames, muitas vezes, gera 

surgências que permitem a instalação de vegetação arbórea-arbustiva formando um anel ao 

redor dos morros e morrotes (ROBAINA et. al 2015). Ainda segundo os autores, o uso 

predominante na área é restrito a pecuária devido à inclinação das encostas e pela presença de 

muitos blocos dispersos nos solos.  

Na Revolução de 1923, entre os maragatos e os chimangos, o Caverá foi o santuário 

do caudilho maragato Honório Lemes, justamente apelidado de "O Leão do Caverá". Líder 

carismático, Honório comandou tropeiros, peões, fazendeiros e profissionais liberais. Homem 

de caráter reto, forjado em tropeadas e nas intempéries da vida simples, despojado de 

ambições materiais, avesso a qualquer tipo de corrupção, que já naquela época corria solta no 

governo corrupto, totalitário e ditatorial de Borges de Medeiros (FERREIRA FILHO, 1965).  

Além do “Leão do Caverá” a área também é conhecida pela lenda do índio Minuano 

Camaco, guerreiro forte e altivo, que vivenciava uma paixão não correspondida pela índia 

Ponaim. Um dia, achando que lhe dava uma tarefa impossível, Ponaim disse que só se casaria 

com Camaco se ele trouxesse a pele do Cervo Berá para forrar o leito do casamento. O Cervo 

Berá era um ser encantado, com o pelo brilhante, o som que se ouvia na área era dele: Caa-

Berá, Caaverá, Caverá, finalmente. Na busca pelo Cervo, o índio Camaco e seu cavalo 

sumiram, deixando a dúvida de Camaco ter se perdido em uma caverna localizada no cerro, 

de onde nunca mais conseguiu voltar.  

Dessa lenda também se origina a Lagoa do Parové, Localizada próxima a Serra do 

Caverá, diz a lenda que a lagoa teria se formado com as lagrimas de dor da índia Panaim, pela 

perda de seu amado índio Comeco. O local encanta por sua beleza, e a comunidade do 

município de Alegrete tem apreço pela Lagoa. 

 Outra característica marcante da área, e da fronteira oeste do Rio Grande do Sul como 

um todo são os areais. Relevante tanto pela riqueza de espécies de fauna e flora, quanto pela 

beleza cênica e pelo potencial cultural e arqueológico envolvido, os campos com areais 

englobam a carta paisagística da Reserva da Biosfera do Pampa.  

Um ecossistema testemunho, uma janela temporal, assim Pires da Silva e Suertegaray 

(2009) remetem-se aos areais do Sudoeste do Rio Grande do Sul. A sua representatividade 
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enquanto “ecossistema testemunho” de tempos pretéritos e de endemismo de espécies animais 

e vegetais é reconhecido em pesquisas como Suertegaray (1997), Verdum (1997), Freitas 

(2006) e Pires da Silva (2008). Nas palavras de Pires da Silva e Suertegaray (2009):  

 

A paisagem dos areais abre janelas à multiplicidade de processos que comungam no 

estabelecimento de sua singularidade ecológica e morfogenética, abre janelas 

temporais de tempos pretéritos diversos do presente. Diante de nós erguem-se 

harmonias sutis (PIRES DA SILVA e SUERTEGARAY, 2009, p. 48). 

 

Boldrini et al. (2009) descreve os areais como ecossistemas possuidores de solos 

pobres em nutrientes, com elevadas temperaturas na superfície e presença de chuvas 

torrenciais com percolação rápida no solo e ventos fortes. Freitas (2006) expõem que essas 

características locais são definidoras das chamadas espécies especiais, adaptadas a essas 

condições, caracterizadas por espécies com estruturas subterrâneas, possuidoras de folhas 

espessas e com cera, assim como resistentes às variações de umidade e temperatura. Ou seja, 

ecossistemas com espécies endêmicas.  

A exemplo da flora, os areais também possuem endemismo de fauna, como o caso do 

Gmmexecha virens ou gafanhoto-das-areias, estudado por Pires da Silva, que tem a aptidão de 

se camuflar. No ambiente dos areais a sobrevivência é muito difícil, e o gafanhoto leva 

vantagem, pois é quase invisível em seu meio.  

A área do Areal do Quaraí também é caracterizada por um Sítio Arqueológico, 

denominada Sítio Arqueológico Complexo do Areal, com uma área de 231 hectares, 

possuidora de estruturas de lascamento em pedra e fragmentos de cerâmica. Marion e Milder 

(2009) citam que o sítio é caracterizado como um “complexo” pelo fato dele ser de uma 

superfície com chances de existir sobreposição de culturas arqueológicas diferentes de grupos 

de caçador-coletores e, talvez, proto-horticultores habitando o local. 

Mandião (2012) propõe, considerando as características arqueológicas e 

ecossistêmicas desse areal, a criação de uma Unidade de Conservação de proteção integral – 

ARIE (Área de Relevante Interesse Ecológico) ou Parque. Para o autor, além da riqueza dos 

atributos arqueológicos e biológicos, a falta de representatividade desse tipo de local no 

SNUC e SEUC já torna uma motivação à criação de uma Unidade de Conservação. 

Com características similares está o Areal do Lajeado Grande. Sua característica 

marcante é a existência de um sítio arqueológico denominado de Rancho Guajuvira, onde 

foram identificadas peças arqueológicas como pontas de lança que utilizavam lascas de 

arenito silicificado (ROBAINA e TRENTIN, 2012). 
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Como observado na proposta da carta patrimonial, deu-se destaque para Áreas de 

Preservação Permanente de recursos hídricos. As margens dos corpos hídricos possuem 

elevada importância ambiental, desempenhando diversas funções relacionadas com a proteção 

dos recursos hídricos e com a manutenção da biodiversidade. A vegetação que se estabelece 

ao longo dos corpos hídricos diminui a incorporação de sedimentos nas águas, além de 

auxiliar na fixação das margens e prevenir a sua erosão. Adicionalmente, as zonas ciliares são 

habitat de diversas espécies nativas de fauna e da flora, além de servir como corredores 

ecológicos e abrigo para diversas outras espécies. 

As APPs do rio Quaraí, por exemplo, estão inseridas na bacia hidrográfica de mesmo 

nome, a qual é caracterizada pelo seu caráter transfronteiriço, abarcando também o país 

vizinho Uruguai, compondo a região hidrográfica do Rio Uruguai.  

As Florestas Ripárias estabelecidas nas margens do rio Quaraí, possuem um dossel 

com altura variando entre 7 e 9m de altura, com espécies emergentes que podem chegar a 

12m. As espécies mais comuns, observadas para as formações ripárias são representadas, 

segundo o RS Biodiversidade (2015), por Sebastiania commersoniana (branquilho), espécie 

característica desta fisionomia, além de Cupania vernalis (camboatá-vermelho), Inga vera 

(ingá-beira-de-rio), Pouteria salicifolia (mata-olho), Strychnos brasiliensis (esporão-de-galo), 

Salix humboldtiana (salso), Sebastiania brasiliensis (branquilho-leiteiro), Ruprechtia 

laxiflora (marmeleiro-do-mato), Celtis iguanaea (taleira) e Allophylus edulis (chal-chal).  

No sub-bosque desta fisionomia é visível o raleamento provocado pelo pisoteio e 

pastoreio do gado, em fazendas ocupadas pela pecuária. Já nos locais em que a floresta ripária 

limita-se com lavouras de arroz o sub-bosque é mais preservado. Ambos ambientes possuem a 

mesma composição florística, variando o número de indivíduos de acordo com a intensidade 

das perturbações antrópicas. No sub-bosque a regeneração natural é constituída por 

Daphnopsis racemosa (embira), Sebastiania commersoniana (branquilho), Eugenia uniflora 

(pitangueira), Syagrus romanzoffiana (gerivá), Gleditsia amorphoides (sucará), Trichilia 

elegans (pau-de-ervilha), Cupania vernalis (camboata-vermelho), Matayba elaeagnoides 

(camboatá-branco), Maytenus muelleri (espinheira-santa), Olyra humilis, assim como por um 

tapete herbáceo formado por outras espécies de gramíneas (RS BIODIVERSIDADE, 2015).  

As APPs do Rio Quaraí destacam-se tanto pela importância de proteção da 

biodiversidade local, quanto pela manutenção do rio Quaraí, indispensável para a produção de 

arroz e abastecimento das cidades de Quaraí e Artigas/Uruguai.  

Por fim, destacam-se áreas como o Passo do Espinilho, região preservada e rica em 

aspectos florísticos e faunísticos. Recentemente foram descritas espécies de Iridaceas 
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endêmicas. Da mesma forma estão as APPs do Arroio Moirões e rio Inhanduí, local das 

famosas rochas vulcânicas descritas na musica de Neto Fagundes como Pedras Mouras das 

quebradas do Inhanduí. 

 De patrimônio cultural foram identificadas as ruínas do Saladeiro, em Quaraí, e a 

Estação do Tigre, na cidade de Alegrete.  

A cidade de Quaraí, através de seus saladeiros, estava inserida num processo de 

reestruturação da atividade charqueadora do Rio Grande do Sul no final do século XIX. 

“Trata-se de um período em que o centro de tal atividade desloca-se de Pelotas para o interior 

do Estado, incrementando-se as técnicas e estrutura das charqueadas” (VOLKER e MILDER, 

2003a, p. 1).  

Segundo Toledo (2011), a diferença dos saladeiros do Quaraí em relação às antigas 

charqueadas é que houve a penetração de investimentos e investidores uruguaios no Rio 

Grande do Sul, a partir de 1983, alterando a forma administrativa e o capital que circulava 

nessa produção. Essa característica mostra como a fronteira é um território permeável, onde, 

apesar dos limites geopolíticos, não há uma barreira, mas sim uma zona de contato 

permanente.  

As Ruínas do Saladeiro remetem sua origem ao ano de 1907, onde foi criado o 

saladeiro São Carlos, segundo saladeiro de Quaraí, que chegou a abater para a produção quase 

700 mil cabeças de gado, em 10 anos. Também figurou como um dos principais agentes 

sociais da época, doando carne que não era aproveitada para a produção de charque à 

população de Quaraí e Artigas, que formam filas semanalmente nas dependências do 

saladeiro.  

Vinte anos após sua criação, a lei federal de desnacionalização do charque, a qual 

proibia o transito de charque, que era levado aos portos brasileiros através do porto de 

Montevidéu, onerou o charque fazendo com que ficasse fora do mercado nacional, que era o 

maior consumidor, acarretando no fechamento do saladeiro (TOLEDO, 2011). 

Hoje, em ruínas, o saladeiro testemunha um período da história gaúcha. Volkmer e 

Milder (2003b) demonstram que a memória desse passado ainda está bastante viva nos 

antigos moradores do bairro Saladeiro, de Quaraí. E isso, para os autores, é importante para a 

valorização e preservação do patrimônio cultural e histórico do município. 

Localizada próxima ao cerro do Tigre está à estação ferroviária de mesmo nome. 

Ponto de parada da linha Uruguaiana – Porto Alegre, inaugurada em 1907, hoje, abriga as 

atividades do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente- CEDEDICA e 

funciona como sede do Centro de Pesquisa e Documentação (CEPAL) de Alegrete. 
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 Além das duas áreas descritas como patrimônio cultural da proposta de Reserva, 

existem inúmeros casarões que guardam a imagem do passado distante dos quatro municípios, 

podendo ser contemplados futuramente, conforme anseios de seus proprietários, na carta 

patrimonial da Reserva da Biosfera do Pampa. 
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6. CONSTRUINDO UMA PROPOSTA PARA ALÉM DAS FRONTEIRAS: 

APONTAMENTOS PARA UMA RESERVA DA BIOSFERA TRANSFRONTEIRIÇA 

DO PAMPA 

 

 Dado que as fronteiras entre os Estados são políticas e não ecológicas, os ecossistemas 

frequentemente se estendem cruzando limites nacionais, e podem estar sujeitos à gestão e 

práticas do uso do território distintas ou mesmo contraditórias. As Reservas da Biosfera 

Transfronteiriças (RBT) oferecem uma ferramenta para uma gestão comum desses 

ecossistemas, ultrapassando as linhas políticas e representando o compromisso de dois ou 

mais países em aplicar juntos a Estratégia de Sevilha e seus objetivos para as Reservas da 

Biosfera.  

As recomendações abaixo apresentadas tratam do estabelecimento das Reservas da 

Biosfera Transfronteiriças, das medidas que podem ser adotadas para responder aos princípios 

do MAB e, em particular, as metas da Estratégia de Sevilha, e as formas de assegurar que uma 

Reserva Transfronteiriça realmente funcione.  

Cabe ressaltar que embora as Reservas da Biosfera ofereçam um marco geral de ações, 

em uma área transfronteiriça as situações podem ser distintas, variando de um lugar a outro, 

desse modo é proposto uma flexibilidade maior que em um contexto somente nacional. O 

processo que implica a designação oficial de um RBT pode incluir variadas formas de 

cooperação e coordenação entre as áreas existentes em qualquer um dos lados da fronteira, 

que sirvam como base para formalizar a proposta da RBT e que devem ser encorajadas. 

 

6.1 PROCEDIMENTOS PARA O ESTABELECIMENTO DE UMA RBT, SEU 

FUNCIONAMENTO E SEUS OBJETIVOS 
 

Até o momento, todas as RBT foram estabelecidas como Reservas independentes em 

países distintos (individuais) antes de serem designadas como uma RBT. Todavia, espera-se 

pela UNESCO que em um futuro próximo os países estabeleçam RBT conjuntas em um único 

passo. Em ambos os casos, o objetivo final deve ser contar com uma Reserva da Biosfera 

funcional. Nesses dois cenários distintos, recomendam-se os seguintes procedimentos 

(UNESCO, 2013):  

 Estabelecer uma Reserva da Biosfera em cada lado da fronteira ou, quando a RBT se 

estabeleça em um único passo, definir o zoneamento da área segundo os critérios gerais de 

designação das Reservas;  
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 Identificar parceiros locais e internacionais e estabelecer um grupo de trabalho para definir 

as bases e identificar os temas chave de cooperação;  

 Firmar um acordo oficial entre as autoridades governamentais a respeito da RBT;  

 Uma designação oficial do ICC (Conselho Internacional de Coordenação, por sua sigla em 

inglês) do MAB;  

Entre as medidas recomendadas pela UNESCO (2013) para que uma RBT funcione 

efetivamente, aconselha-se dar prioridade a: 

 Preparar e adotar um plano de zonificação para toda a área, contendo a/as zonas núcleo, 

com estrita proteção, amortecimento e coordenar os objetivos para as zonas de transição; isto 

implica que os países envolvidos tenham uma compreensão comum das características de 

cada zona, e que existam medidas de gestão similares para cada uma delas; 

 Quando definido o zoneamento, publicar um mapa conjunto da zonificação;  

 Definir objetivos e medidas comuns, um plano de trabalho, um calendário e orçamento 

necessário;  

 Identificar as potenciais fontes de financiamento para o plano de trabalho e solicitar 

conjunta ou simultaneamente tais fundos;  

 Estabelecer um meio de comunicação entre os coordenadores/gestores das distintas partes 

da RBT;  

 Ambas as partes realizarem esforços para construir estruturas de gestão harmonizadas;  

Dentre as metas expostas em UNESCO (1996) para as RBT, destacam-se:  

Objetivo principal I: utilização das Reservas da Biosfera para a conservação da diversidade 

biológica natural e cultural para desenvolver uma estratégia pautada na conservação, se pode 

recomendar as seguintes medidas: 

 Coordenar as medidas regulatórias de proteção e, em caso de incompatibilidade, sua 

harmonização;  

 Políticas comuns ou coordenadas para as espécies e ecossistemas ameaçados e protegidos; 

as espécies migratórias, assim como controlar as espécies invasoras;  

 Políticas comuns ou coordenadas para reabilitar e restaurar as áreas degradadas;  

 Ações coordenadas contra as atividades ilegais, tais como a caça contra espécies selvagens 

e o corte de árvores não autorizadas;  

Objetivo principal II: utilizar as Reservas da Biosfera como modelos de ordenamento 

territorial e lugares de experimentação de desenvolvimento sustentável. O componente 

humano das Reservas da Biosfera e seu papel na promoção dos enfoques de desenvolvimento 
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sustentável podem levar a uma variedade de formas de cooperação que variam desde o uso 

dos recursos naturais até a proteção do patrimônio cultural. Entre as medidas que se podem 

recomendar nas RBT estão as seguintes:  

 Coordenar as práticas de gestão, por exemplo, na silvicultura, com o corte e regeneração de 

florestas;  

 Identificar os possíveis incentivos negativos e promover alternativas sustentáveis viáveis;  

 Elaborar e apoiar a implantação de uma política conjunta de turismo;  

 Promover a associação dos distintos grupos de agentes que tenham os mesmo interesses, 

para converter a RBT em um projeto comum;  

 Promover a participação das comunidades locais da RBT, incluindo as ONGs locais;  

 Promover acontecimentos culturais conjuntos e fomentar a cooperação na preservação do 

patrimônio cultural e histórico.  

Objetivo principal III: utilizar as Reservas da Biosfera para a investigação, observação 

permanente, educação e capacitação das atividades conjuntas sobre pesquisas e 

monitoramento, devendo ser conduzido por comissões científicas e planejado em sessões 

conjuntas; essas atividades poderiam ser realizadas ao longo destas linhas:  

 Definir e implantar programas conjuntos de investigações;  

 Desenvolver formatos comuns para a coleta de dados, indicadores comuns e métodos de 

controle e avaliação conjuntos;  

 Trocar dados existentes, incluindo os mapas e as informações geográficas, e facilitar o 

acesso aos resultados das pesquisas; inclusive através da organização de oficinas, 

conferencias, etc.  

 Compartilhar equipamentos quando possível;  

 Publicar conjuntamente os resultados das pesquisas comuns;  

 Desenvolver mapeamentos conjuntos.  

Muitas atividades conjuntas podem ser desenvolvidas no campo da educação e da 

informação, tais como:  

 Organizar cursos de formação e reuniões técnicas conjuntas para diretores e pessoal de 

campo;  

 Promover trocas de pessoal;  

 Promover ensinamentos da cultura do país vizinho;  

 Organizar formação linguística quando necessário;  

 Intercâmbio científico entre universidades e universitários dos países integrantes;  
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 Intercambio escolar;  

 Lançar programas de formação participativa para grupos distintos de agentes.  

A informação e a conscientização pública são importantes e cruciais para que os 

diferentes agentes possam desenvolver uma compreensão comum e construir um apoio para 

realizar os objetivos das RBT. Portanto, a lógica e os objetivos das RBT deveriam conter uma 

gama variada de grupos.  

Entre outras atividades se podem recomendar as seguintes:  

 Desenvolver uma estratégia comum de relações públicas com o objetivo de aumentar o 

conhecimento e fomentar a RBT;  

 Produzir material de informação: folhetos, livros, etc.;  

 Organizar exposições e acontecimentos sobre a RBT;  

 Desenvolver um logotipo comum para a RBT, assim como um desenho comum para o 

material a ser publicado;  

 Promover projetos de demonstração conjuntos;  

 Estabelecer uma página comum na Internet;  

 

6.2 CONHECENDO A RESERVA DA BIOSFERA QUEBRADAS DEL NORTE - 

URUGUAI 

 

Área de quebradas, montes, vales e cachoeiras, inserido no noroeste do Uruguai, em 

solos do departamento de Rivera, próximo ao limite com o Brasil, foi reconhecida como 

Reserva da Biosfera, pela UNESCO, em janeiro de 2015.  

As principais motivações para a proposta de Reserva da Biosfera partiram da 

conservação da biodiversidade da região; recuperação de áreas degradadas; participação e 

empoderamento da população local mantendo, melhorando e ressaltando as características da 

paisagem; promoção do desenvolvimento sustentável dos sistemas de produção e aumento da 

diversificação turística; fortalecimento da participação das empresas e instituições públicas 

nacionais e departamentais nas melhorias das condições de vida da população do local, 

através do compromisso com o plano de gestão da Reserva; estímulo e apoio ao 

desenvolvimento de pesquisas na área, mantendo e impulsionando o monitoramento e 

evolução contínua da região, criando mecanismos de respostas aos impactos ou mudanças 

negativas observadas (MVOTMA, 2013).  

Dentro de seus limites encontra-se a Área Protegida Valle del Lunarejo – Figura 46, 

ingressante no Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SNAP - uruguaias em 2009. O sítio 
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foi incorporado a categoria de Paisagem Protegida, o qual entende o conceito “paisagem” não 

somente por seus atributos físicos, mas também pela interação entre homem e natureza. 

Figura 50 - Altos cerros e quebradas robustas cobertas por verde predominam na paisagem, 

cortadas por cursos d’água. Pastam os rebanhos de ovelhas, vacas cruzadas com zebu; os 

cavalos seguem sendo um importante meio de transporte e uma ferramenta de trabalho. O 

resto do território apresenta uma fauna característica do lugar: aves, emas e lebres se 

distinguem facilmente da estrada. Por alguns momentos, o panorama se assemelha ao dos 

morros brasileiros. 

 

Fonte: Base cartográfica – Malha Municipal brasileira IBGE (2015); Malha uruguaia (Udelar, 2014). Imagem - 

trabalho de campo, novembro de 2016.  

Elaboração: autora. 

 

Destaca-se ainda a Área Protegida Laureles-Cañas, a qual ainda figura como proposta 

para ingressar no SNAP – Sistema Nacional de Áreas Protegidas - uruguaio. Os limites da 

Reserva da Biosfera Quebradas del Norte, como pode ser observado na Figura 51, dividem ao 

meio a área. O território da Área Protegida compreende 62 mil hectares, sendo uma das áreas 

mais extensas que se propõem a ingressar no SNAP, possuindo características ambientais 

semelhantes ao Valle del Lunarejo.  

Somado a Reserva da Biosfera uruguaia esta o Parque Regional Natural de Rivera 

(Resolução 2.137/2012). Os limites territoriais do Parque coincidem com os limites da 

Reserva, sendo seu objetivo principal a sintonia com a Reserva da Biosfera.  

A Reserva da Biosfera uruguaia apresenta grande potencial de desenvolvimento 

econômico, sociocultural e ecológico. Esse desenvolvimento é baseado na visão de utilização 

responsável e sustentável dos recursos existentes em seu território. Nesse sentido, desde o ano 
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de 2011 busca-se implantar na área subprojetos que possuam como objetivo principal o 

desenvolvimento das potencialidades para a geração de renda da população local mediante a 

utilização dos recursos naturais da própria Reserva, com uma forte ênfase na participação e 

inclusão da mulher no desenvolvimento econômico da família rural, exemplo disso pode ser 

observado na Figura 51. 

Figura 51 - Cooperativa Flor de Lana, localizada dentro da Reserva da Biosfera, mais 

especificamente dentro da Área Protegida Valle del Lunarejo, especializada no artesanato em 

lã de ovelha, oriundas da própria região. 

 

Fonte: Trabalho de campo, novembro de 2016. 

 

Também é estimulado, através de subprojeto, o desenvolvimento do turismo rural, de 

natureza, de aventura e de esporte – Figura 48. Esse subprojeto permite a população local 

encontrar novas fontes de renda, que permitem incorporar todos os membros da família, 

principalmente mulheres e jovens
92

. Com o desenvolvimento do turismo existe o incremento 

                                                           
92

 Quando realizei o primeiro trabalho de campo na área da Reserva da Biosfera Quebradas del Norte, em 

novembro de 2016, utilizei do serviço de turismo oferecido dentro da área da Reserva, com a contratação de um 

guia local. O guia era um Professor de História da rede pública de ensino, já aposentado a mais de 10 anos, que 
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das possibilidades de desenvolvimento de atividades artesanais e a revitalização de atividades 

culturais tradicionais, as quais diferenciam a região do seu entorno. Esses subprojetos são 

fundamentais, contribuindo para a melhoria das condições de vida da população local, bem 

como melhorando sua autoestima, através do valor e reconhecimento dos seus saberes
93

. 

Figura 52 - Estabelecimentos turísticos e atividades turísticas realizadas dentro da área da 

Reserva da Biosfera uruguaia, coordenadas pelos próprios moradores. 

 

Fonte: Trabalho de campo, novembro de 2016.  

Elaboração: autora. 

Além dos subprojetos expostos, destaca-se, também, o fomento a produção de mel, 

coleta e venda de ervas medicinais, artesanato com matéria-prima nativa, produção de frutas e 

hortaliças, ecoturismo, criação de bovinos, ovinos e caprinos.  

                                                                                                                                                                                     
complementava a renda da família oferecendo seu serviço turístico. Como era morador da área desde que nasceu, 

o conhecimento transmitido por ele foi fascinante, e nesse momento pude perceber o quão importante é a 

valorização desse tipo de atividade, utilizando-se da comunidade local, sobretudo, com seus saberes.   

 
93

 Com o trabalho de campo pude perceber que a maioria dos turistas que frequentam o local são da Europa, 

América do Norte e Ásia, o que me faz questionar o quão é pouco valorizada essa região única em um contexto 

mais local, os vizinhos brasileiros pouco frequentam a região, acredito que pela falta de conhecimento, tendo em 

vista que a área é muito próxima da cidade de Rivera, um destino muito procurado por brasileiros para fazer 

compras.   
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A estratégia de elaborar subprojetos de acordo com a realidade de cada comunidade 

apresenta resultados interessantes. A proposição foi organizada com base no censo 

populacional realizado na área, onde foram estimadas as potencialidades paisagísticas, 

produtivas, sociais e culturais de cada microrregião que compõe a área (MVOTMA, 2013).  

Além disso, é importante ressaltar uma estratégia adotada dentro dos limites da 

Reserva através de instrumento legal – Ley de Ordenamiento Territorial n° 18.308 e 18.367 – 

as quais outorgam os municípios a categorizar o uso da terra que julgam corretos ao território, 

com aprovação da população e instituições locais e nacionais (MVOTMA, 2013). Atuando 

como um instrumento fundamental para alcançar o desenvolvimento econômico ordenado e 

sustentável dentro da área. 

A Reserva da Biosfera Quebradas del Norte abrange uma área total de 110.882 

hectares, dos quais 65.278 são de pastagens naturais e 22.002 são ocupadas por montes 

nativos associados as áreas de quebradas, serras e galerias. No total, ambos os sistemas 

abarcam 80% da superfície proposta como Reserva – Figura 54 (MVOTMA, 2013). 

 

Figura 53 - Mapeamento do uso da terra e cobertura vegetal da Reserva da Biosfera 

Quebradas del Norte. 

 

Fonte: MVOTMA (2013). 
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Quanto ao seu zoneamento – Figura 55, o MVOTMA (2013) propôs como zona 

núcleo as áreas de baixa intervenção localizadas dentro da Área Protegida Valle del 

Lunarejo
94

. A zona tampão foi delimitada através da área definida pelo Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas como de alto interesse para a conservação da biodiversidade, considerando 

seu alto valor biológico e paisagístico. Dentro da zona tampão são desenvolvidos projetos de 

desenvolvimento como: uso sustentável de áreas com vegetação nativa e/ou áreas de 

quebradas, manejo das pastagens associados à ovinocultura da zona tampão, desenvolvimento 

da apicultura, turismo ecológico. De forma breve, esses projetos possuem por finalidade a 

geração de renda para a população local mediante o correto aproveitamento dos recursos 

naturais do território, com uma forte ênfase na inclusão da mulher, como mencionado 

anteriormente, além dos jovens. 

Figura 54 - Zoneamento da Reserva da Biosfera Quebradas del Norte. 

 

Fonte: MVOTMA (2013). 

                                                           
94

 A área está com seu plano de manejo em processo de construção.   
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Já a zona de transição compõem atividades de exploração sustentável, com a forte 

inserção social. A área apresenta perfis produtivos diferentes, a saber, florestal e 

hortifrutícola
95

, com responsabilidade ambiental (MVOTMA, 2013). 

Em 2009, foi firmado um acordo entre DINAMA (División Nacional de Medio 

Ambiente) e a IDR (Intendencia Departamental de Rivera) para trabalharem juntos na gestão 

das zonas núcleo e parte da zona tampão. O acordo prevê a transferência de fundos do 

governo federal, assim como recursos materiais e humanos. Já para o restante da área a gestão 

é feita através do Comitê da Reserva, composto pela população local, empresas, ONGs e 

autoridades governamentais, do mesmo modo que ocorre na gestão do Valle del Lunarejo, o 

qual apresenta bons resultados (MVOTMA, 2013).  

Dentro da área proposta para a Reserva estão em funcionamento dois instrumentos 

fundamentais de participação pública, atuando em diferentes setores representativos do 

sistema público e da sociedade como um todo. Ambos os instrumentos estão amparados 

legalmente e operam no território com bons resultados até o momento. Estes instrumentos são 

a Comisión Asesora Especifica (CAE)
96

 da Área Protegida Valle del Lunarejo, presidida pelo 

MVOTMA (Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente), e a área de 

Desarrollo Rural
97

, presidida pelo Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca – MGAP 

(MVOTMA, 2013).  

Os principais usuários da Reserva são os proprietários privados (produtores rurais) e 

empresas florestais. Entre os produtores distinguem-se algumas organizações
98

 como 

sociedades de fomento rural, cooperativas e grupos de criadores de gado, ovelha e cavalos, 

grupos de artesanatos, grupos de colonos, grupos de produtores e prestadores de serviços 

turísticos, grupos de guias turísticos. Entre as empresas florestais destacam-se FYMNSA e 

Weyerhouser, ambas localizadas em Tranqueras, com grandes áreas de exploração de madeira 

                                                           
95

 O perfil das propriedades que trabalham nesse setor é pequeno, e os produtores passam por capacitação técnica 

a mais de três anos, sendo orientados sobre o uso racional da água, fertilizantes e agroquímicos MVOTMA 

(2013).   

 
96

 A CAE funciona amparada pela Lei n° 17.234, na qual postula em âmbito consultivo e de assessoramento aos 

organismos encarregados da gestão das Áreas Protegidas, no caso a DINAMA (División Nacional de Medio 

Ambiente) e a IDR (Intendencia Departamental de Rivera). É composta por representantes da iniciativa pública e 

privada.   

 
97

 Amparada pela Lei n° 18.126, tem importante papel na análise das demandas sociais e projetos de 

desenvolvimento que provem do território da Reserva, e de como abordar de forma conjunta (setor público e 

privado) as problemáticas e conjunturas que se apresentam.   

 
98

 Grupo Masoller, Grupo CAS - Colonia Aparicio Saravia, Cooperativa Agraria Lunarejo, Sociedad de 

Fomento Rural Masoller, Grupo de colonos “Las Palmeras”, Grupo “Del Valle”, Grupo sin tierra 

(organizados para pedirle tierra al Instituto de Colonización), Grupo de artesanas de “La Palma” e Grupo 

prestadores de servicios turísticos (MVOTMA, 2013).   
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– Figura 55. O CAE solicitou uma maior integração dessas empresas com a comunidade local, 

todavia a realidade é que a população não vê com bons olhos a presença das empresas no 

local.  

Demonstrando seu interesse pelo desenvolvimento e a conservação da área da 

Reserva, a empresa florestal Weyerhauser cedeu, em comodato, uma casa na entrada da 

cidade de Tranqueras, para que o local servisse como uma espécie de portal de entrada para a 

Reserva, tendo a função de centro que se dedicará ao fomento e reconhecimento da área e a 

promoção da cultura local
99

. 

Figura 55 - Forte inserção da silvicultura no município de Tranqueras, cidade que servirá de 

portal para a entrada da Reserva da Biosfera uruguaia. 

 

Fonte: Trabalho de campo, novembro de 2016. 

 

Cabe ressaltar que a iniciativa de criação da Reserva da Biosfera uruguaia teve seu 

início através da execução do projeto “Aglomerados Urbanos em Área Protegida: métodos 

                                                           
99

 Em novembro de 2016, data do último trabalho de campo realizado, a casa ainda não estava funcionando.   
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para promover o desenvolvimento socioeconômico da população com tutela da natureza”, 

desenvolvido pelo grupo URBAL Pampa
100

. O grupo possuía como objetivo central 

desenvolver o Pampa, criar melhores condições de vida as populações, criar novas fontes de 

renda e fortalecer a identidade e a cultura da região, financiado através da União Europeia.  

O projeto teve duração de 48 meses, iniciados em 2009, com área de atuação na 

fronteira Brasil-Uruguai
101

, e possibilitou o intercambio entre europeus e sul americanos com 

a finalidade de mostrar as melhores práticas em gestão territorial de Áreas Protegidas, 

conservação da natureza, valorização da cultura local e fontes de renda sustentáveis 

(ANDRADE, 2011).  

Dentre os resultados do projeto, Andrade (2011) destaca a proposta de criação do 

“Parque Internacional do Pampa”, que compreenderia o território formado pela Área 

Protegida Valle do Lunarejo (Uruguai), Parque Gran Bretaña (Uruguai), corredor de conexão 

(fronteira Brasil-Uruguai), Área de Proteção Ambiental do Ibirapuitã (Brasil), Reserva 

Biológica do Ibirapuitã (Brasil) e Serra do Caverá (Brasil). O traçado do Parque deveria 

seguir as estradas já existentes para facilitar a sua localização e compreensão. A área 

conectaria os dois países e possibilitaria a construção de políticas publicas locais e a coesão 

social e territorial. Todavia, a proposta não foi consolidada, ao menos não em sua íntegra. O 

Uruguai, utilizando-se desse projeto acabou por elaborar a sua proposta de Reserva da 

Biosfera, tendo em vista que a articulação com o lado brasileiro para a criação do Parque foi 

limitada.  

Com a realização dos trabalhos de campo foi possível conhecer um dos resultados do 

projeto elaborado pelo grupo URBAL Pampa – a Pousada Nômade, localizada dentro do 

Parque Gran Bretaña (Figura 56). Nela, a proposta é de hospedagens com baixo impacto 

ambiental, dentro de Área Protegida, servindo como um modelo a ser adotado por outras 

áreas. 
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 O grupo foi firmado em um convênio entre a Fundação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – 

FAURGS, através do Centro de Estudos e Pesquisas em Administração – CEPA, da Escola de Administração da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS e Prefeitura de Alegrete.   
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 Os municípios brasileiros abarcados pelo projeto foram Santana do Livramento, Rosário do Sul, Quaraí e 

Alegrete. No Uruguai, a área de abrangência foi o Departamento de Rivera.   
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Figura 56 - Pousada Nômade, localizada dentro do Parque Gran-Bretaña e da Reserva 

Quebradas del Norte, ideia desenvolvida pelo grupo URBAL Pampa. 

 

Fonte: Trabalho de campo, novembro de 2016.  

Elaboração: autora. 

Além da Pousada Nômade pode-se citar ainda como resultados do Projeto, do lado 

uruguaio, departamento de Rivera, a melhoria de 60 quilômetros de estradas rurais; a criação do 

“Bus expresso esperança”, serviço que oferece tratamentos médicos, odontológicos, cabeleireiros 

e assistência jurídica; palestras sobre educação ambiental nas escolas; cursos de capacitação para 

a população como elaboração de conservas, manipulação de alimentos, tecido em lã crua e 

gastronomia; construção de 4 poços artesianos; construção do Centro Comunal de Corticeiras e, a 

regularização fundiária de algumas propriedades (ANDRADE, 2011).  

Já do lado brasileiro, destacam-se como resultados do Projeto: aquisição de três ônibus 

escolares; recuperação de estradas rurais e pontes; construção do Polo Educacional Alice Pando; 

criação de poços artesianos e, Projeto Saúde no Campo – unidade móvel de saúde destinada as 

zonas rurais.  

 

6.3 APONTAMENTOS PARA UMA RESERVA DA BIOSFERA TRANSFRONTEIRIÇA 

 

Como observado, toda forma de conservação transfronteiriça implica em cooperação 

entre as partes. Essa forma de cooperar pode ser através da partilha de informações, 

identificação de objetivos comuns, realização de ações coordenadas para implantação 

conjunta de decisões, articulação de estratégias de gestão. 

 Com base no marco teórico adotado e nos Planos de Ações de Reservas 

transfronteiriças, pode-se apontar algumas ações que poderíam ter sucesso se fossem pensadas 

em conjunto por Brasil e Uruguai: 
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 Cooperação no processo de planejamento turístico; 

 Marketing conjunto e apresentação da área, incluindo rotas e circuitos transfronteiriços; 

 Desenvolvimento de um mapa turístico comum para as duas Reservas, incluindo atrações e 

serviços de apoio; 

 Desenvolvimento de uma identidade comum, como por exemplo, um único logotipo para o 

objetivo do marketing turístico; 

 Envolvimento e apoio a empreendedores locais em organizar excursões para áreas dos dois 

países; 

 Padrões comuns de treinamento de guias e outros prestadores de serviços na área; 

 

6.3.1 Propondo uma rota turística para a Reserva da Biosfera Transfronteiriça: os 

caminhos das Reservas  

  

O turismo é uma atividade que tem impacto fundamental no ambiente cultural, social e 

econômico do território, principalmente, porque demanda a criação de uma infraestrutura 

básica, atua na geração de empregos nos diferentes níveis da sociedade e influi no 

empoderamento de quem exerce a atividade e no bem-estar de quem a recebe.   

 Nas áreas das Reservas existe uma gama de atividades turísticas que podem ser 

estimuladas e desenvolvidas, aproveitando-se do potencial de recursos históricos, culturais e 

naturais da área. 

 Uma proposta turística entre as áreas, com sentido integrador, poderiam ser Os 

Caminhos das Reservas. Aproveitando o fluxo de turistas, tanto de brasileiros que se 

deslocam até a cidade fronteiriça de Rivera, para fazer compras, quanto os que vão até a 

Reserva da Biosfera uruguaia, principalmente no Valle del Lunarejo, uma proposta de rota 

que pudesse ser realizada de forma autônoma/e ou com auxilio de guias locais, pode ser uma 

forma de otimizar e aumentar a divulgação e o fluxo de turistas em ambos países.  

 O contexto ambiental no lado uruguaio se assemelha com a região sul do município de 

Santana do Livramento, sobretudo pelo contexto geomorfológico, com a presença de cerros e 

vales. Além disso, o local é dotado de características históricas, em ambos os países, e a 

possibilidade de ter contato e vivenciar a cultura local, típica do povo gaúcho/gaucho.  
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Figura 57 – Proposição dos Caminhos das Reservas. 

  

Elaboração: autora. 

 

No ponto 1 os turistas podem conhecer a localidade de Masoller, dotada de histórias, 

sobretudo por batalhas da epoca de consolidação das fronteiras, além de conhecer a área do 

limites contestado pelo Uruguai, com a presença marcante da pecuária extensiva e tradicional 

do Pampa. 
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O ponto 2 é caracterizado pelas belezas naturais do Valle del Lunarejo. Com a 

presença de vales encaixados, rios e quedas d’água, o local pode ser uma boa alterativa para o 

turismo de natureza. Além disso, na área encontram-se casarões antigos, onde os turistas são 

recepcionados, com opção de restaurantes e hospedagem. O local é caracterizado pela 

presença marcante da ovinocultura, que pode ser uma atividade para se conhecer outra 

característica da cultura do gaúcho.  

Ligando as duas Reservas da Biosfera está a Rura 5, caracterizada em seu trajeto pela 

grande presença da silvicultura. A área pode ser uma forma de observação das diferenças 

entre as paisagens que compõem o Pampa.  

Chegando ao marco das fronteiras, os turistas podem aproveitar para conhecer mais a 

região através do museo de Rivera, situado próximo a avenida que separa os dois países. 

Além disso, existe a possibilidade de usufruir do local para compras e jogos nos Cassinos. 

Chegando ao lado brasileiro, destaca-se a porção sul de Santana do Livramento, com 

suas paisagens características, compostas por cerros e a presença marcante da pecuária 

extensiva. Como observado, estando deste lado da fronteira existe a possibilidade dos turistas 

conhecerem o setor vinícola, além das áreas de olivais, que já se destacam em Santana do 

Livramento, também. 

A exemplificação de uma rota como os Caminhos das Reservas requer uma 

atualização constante de dados, bem como investimentos para divulgação e manutenção da 

rota. 

 Este último tópico demonstra como as relações entre a área podem ser estreitadas em 

prol de algo comum aos dois países. Discutir ações de cunho integrador deve ser uma das 

bases para uma Reserva da Biosfera Transfronteiriça.  
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7. CONSIDERAÇÕES  

 

A pesquisa destinada a questões ambientais é desafiante no contexto atual, pois 

abrange elementos diversos à pesquisa. São envolvidas não somente características físicas e 

biológicas existentes nas paisagens, mas a complexa teia de atividades desenvolvidas pelos 

seres humanos na transformação dos espaços. 

As Reservas da Biosfera, em seus princípios, e se bem pensadas e instituídas, se 

apresentam como uma boa alternativa para os dilemas da proteção x usos. Claro, quando se 

pensa em usos dentro de uma Reserva da Biosfera, ou Área Protegida, no geral, que o 

permita-a, trata-se de usos racionais, hoje cada vez mais distantes da realidade. 

Cenários como os do intenso uso de agrotóxicos, liberados em maior quantidade a 

cada dia no país, e vastas extensões de terra perdendo suas características ambientais 

principais com uma agricultura voltada à exploração sem medidas deixam a realidade cada 

vez mais distante de um ideal harmônico entre ser humano e seu espaço. Entender os serviços 

ecossistêmicos prestados pela biodiversidade, que é gigante no Brasil, é um dos caminhos 

para que se tenha uma maior responsabilidade sobre nossos atos e comece-se a pensar 

alternativas para ações que são tão insustentáveis como as atuais. 

 Pensar uma Reserva da Biosfera é deixar fluir a imaginação, considerando suas poucas 

diretrizes fixas. A ideia pautada sobre essas áreas é fascinante, e possibilita exatamente o ideal 

harmônio entre ser humano e seu espaço.  

 Todavia, sua proposição é desafiadora, sobretudo por articular anseios da sociedade, 

com pensamento focado em desenvolvimento, e as necessidades de conservação da 

biodiversidade, que normalmente não é entendida como algo que se reverte para a própria 

sociedade. Por esse ponto de vista, propostas como as de uma Reserva da Biosfera se tornam 

mais trabalhosas.  

 Mas nesse ponto demonstra-se como é importante a presença da sociedade nessa 

proposição. Quem pode realmente fazer a Reserva da Biosfera acontecer é a população 

envolvida, que estando articulada e buscando os objetivos comuns, acreditando que seus 

ganhos, sejam ambientais ou econômicos, surjam, trabalham em prol desse ideal. A ideia é 

que todos os setores da sociedade estejam presentes, não ficando uma imagem de algo 

instituído e que apresenta somente restrições à população, como no geral acontece com as 

Áreas Protegidas. 
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 Considerando a metodologia adotada para esta pesquisa, acredita-se que tenha sido 

satisfatória. É uma proposta inicial, um primeiro passo para se pensar que existe um bioma 

brasileiro que ainda não possui uma Reserva da Biosfera. Mas o intuito aqui não é instituir 

uma Reserva nos mesmo moldes, é fazer-se entender o que é uma Reserva da Biosfera, e 

considerando o contexto do Pampa, o que precisa ser considerado em sua proposta.  

 O Pampa, com sua base histórica, cultural, social e econômica, ainda em tempo, se 

adéqua aos conceitos de uma Reserva da Biosfera. Seu território é amplo, e como visto nessa 

investigação, as possibilidades de área para sua instituição são vastas. Tamanho, forma, 

quantidade de municípios, tudo pode ser (re)pensado para o Pampa.  

 Além disso, precisam-se citar seus vizinhos, Uruguai e Argentina, que com 

características tão semelhantes podem estar articulados com o Pampa gaúcho. É uma forma de 

pensar a conservação para além das fronteiras. 

 Analisando-se o Pampa nesta investigação ficaram perceptíveis as lacunas que ainda 

existem em termos de conservação. Ficam expressos, aqui neste trabalho, caminhos que 

podem dar frutos a outras pesquisas. A temática não pode parar, o número de universidades 

dentro da área do Pampa gaúcho é considerável, instituições públicas e de qualidade (ainda), 

com seus alunos pesquisadores e seus professores que não desistem facilmente, ainda podem 

se debruçar sobre esta área que carece ainda de pesquisas. 

 Estudamos tantos outros locais, vamos à Marte, mas não desbravamos o que está em 

baixo de nossos pés. Mudar, por menor que seja a realidade, começa pelo “aqui”. 

 A parte turística, por exemplo, é pouco trabalhada nessa região do Pampa em que se 

propôs a Reserva da Biosfera. Todavia, seu potencial é inversamente proporcional a essa falta. 

Os Caminhos das Reservas podem ser ampliados, pensado para mais municípios, 

aproveitando o turista que se desloca, na maioria das vezes, de carro até Santana do 

Livramento para fazer compras. Eu afirmo aqui, a maioria dos turistas que fazem essa rota 

para comercio não fazem ideia do potencial que a região possui para o turismo de natureza, e 

para conhecer uma cultura e história que são do seu próprio povo. São lacunas abertas dentro 

do seu território, ainda pouco explorado conscientemente. 

 Gostaria de encerrar este trabalho apenas com as considerações sobre metodologia 

utilizada, discussões sobre diferentes caminhos que poderiam alterar os resultados, ou até 

mesmo as proposições para futuras pesquisas, todavia é necessário, como forma de resistência 

ao momento atual em que o país se encontra, finalizar essa tese com o alerta de que o 

momento sombrio pode ser pior e o anseio de estar errada. 
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Assim como agonizam as instituições públicas de ensino, pesquisadores, professores e 

alunos, agoniza a biodiversidade brasileira. Quando se fecham os olhos para um dos setores 

mais importantes da sociedade, que é a educação, não há esperança que consiga prevalecer 

com assuntos como a manutenção ou ampliação de políticas públicas de conservação dos 

ecossistemas aqui presentes. 

Os interesses do capital são perversos, e uma boa forma de exemplificar essa 

afirmação são os crimes ambientais de Mariana e Brumadinho. A vida perdeu seu valor, vida 

essa humana, animal, vegetal, ecossistêmica. Pensar o PIB, a expansão agrícola, novas áreas 

para explorar riquezas minerais, privatizar Áreas Protegidas, essa é a realidade.  

O Ministério do Meio Ambiente, quase extinto, é governado atualmente por militares, 

sem preparo algum para o assunto, que andam mais na contramão ainda de políticas 

ambientais racionais. O Ministério da Agricultura libera, a cada dia, mais usos de agrotóxicos 

(que agora são chamados de agroquímicos), os quais são proibidos em outros países pelas 

consequências causados nos seres vivos (humanos ou não). 

Vivemos um verdadeiro caos e, infelizmente, em todos os setores da sociedade. Como 

contraponto, cada vez mais, as iniciativas terão que partir da sociedade, como é a filosofia de 

criação dos Geoparques, por exemplo. A população terá que aprender a compreender o valor 

do seu território, entender as formas de desenvolvimento local, contínuas e duradouras. E 

quem pode levar esse conhecimento para a população? As universidades.   

A tarefa não é fácil, chegamos à fase da censura de documentos públicos, como a 

remoção dos mapeamentos das áreas prioritárias à conservação brasileira, territórios indígenas 

e quilombolas. Agonizamos. Mas não morremos, aprendemos a resistir, e fortemente! 

Espero que essas considerações nunca sejam finais e, sobretudo, sirvam de lição, para 

que em um futuro próximo, depois que as sobras passarem, saibamos escolher governantes 

melhores, que ergam o país através de pilares como o da educação e não o afundem com 

ignorância e violência.  
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ANEXO 01 – Tipologia de Unidades de Conservação estabelecidas no SNUC e SEUC 

(Sistema Estadual de Unidades de Conservação - RS).  

 

Quadro 01 – Tipologias de Unidades de Conservação estabelecidas no SNUC: 

Tipologia Descrição da Unidade de Conservação 

 

 

Estação 

Ecológica* 

 

Tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas 

científicas. É de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares 

incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a 

lei. É proibida a visitação pública, exceto quando com objetivo educacional, de 

acordo com o que dispuser o Plano de Manejo da unidade ou regulamento 

específico. A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão 

responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e 

restrições por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento. 

Na Estação Ecológica só podem ser permitidas alterações dos ecossistemas no 

caso de: medidas que visem a restauração de ecossistemas modificados; manejo 

de espécies com o fim de preservar a diversidade biológica; coleta de 

componentes dos ecossistemas com finalidades científicas. 

 

Reserva 

Biológica* 

 

Tem como objetivo a 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. É 

de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus 

limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. É proibida a 

visitação pública, exceto aquela com objetivo educacional, de acordo com 

regulamento específico. A pesquisa científica depende de autorização prévia do 

órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e 

restrições por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento. 

 

Parque 

Nacional* 

 

O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas 

naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a 

realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de 

educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e 

de turismo ecológico. É de posse e domínio públicos. A visitação pública está 

sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de Manejo da unidade, às 

normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração, e àquelas 

previstas em regulamento. As unidades dessa categoria, quando criadas pelo 

Estado ou Município, serão denominadas, respectivamente, Parque Estadual e 

Parque Natural Municipal. 
 

 

Monumento 

Natural* 

 

Tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros, singulares ou de 

grande beleza cênica. Pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja 

possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos 

recursos naturais do local pelos proprietários. Havendo incompatibilidade entre 

os objetivos da área e as atividades privadas ou não havendo aquiescência do 

proprietário às condições propostas pelo órgão responsável pela administração 

da unidade para a coexistência do Monumento Natural com o uso da 

propriedade, a área deve ser desapropriada, de acordo com o que dispõe a lei. A 

visitação pública está sujeita às condições e restrições estabelecidas no Plano de 

Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua 

administração e àquelas previstas em regulamento. 
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Refúgio de Vida 

Silvestre* 

 

O Refúgio de Vida Silvestre tem como objetivo 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. Pode ser 

constituído por áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar os 

objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local 

pelos proprietários. A visitação pública está sujeita às normas e restrições 

estabelecidas no Plano de Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo 

órgão responsável por sua administração, e àquelas previstas em 

regulamento. A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão 

responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e 

restrições por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento. 

 

 

 

 

 

Área de Proteção 

Ambiental** 

É uma área em geral extensa, com certo grau de ocupação humana, dotada de 

atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes 

para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como 

objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de 

ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 

Constituída por terras públicas ou privadas. Respeitados os limites 

constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para a utilização 

de uma propriedade privada localizada em uma Área de Proteção Ambiental. 

Dispõe de um Conselho presidido pelo órgão responsável por sua 

administração e constituído por representantes dos órgãos públicos, de 

organizações da sociedade civil e da população residente. 

 

 

 

Área de 

Relevante 

Interesse 

Ecológico** 

 

É uma área em geral de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação 

humana, com características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares 

raros da biota regional, e tem como objetivo manter os ecossistemas naturais de 

importância regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo 

a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da natureza. constituída por 

terras públicas ou privadas. Respeitados os limites constitucionais, podem ser 

estabelecidas normas e restrições para a utilização de uma propriedade privada 

localizada em uma Área de Relevante Interesse Ecológico. 

 

 

 

 

 

 

Floresta 

Nacional** 

Área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e tem 

como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a 

pesquisa científica, com ênfase em métodos para exploração sustentável de 

florestas nativas. É de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares 

incluídas em seus limites devem ser desapropriadas de acordo com o que 

dispõe a lei. Nas Florestas Nacionais é admitida a permanência de populações 

tradicionais que a habitam quando de sua criação, em conformidade com o 

disposto em regulamento e no Plano de Manejo da unidade. Dispõe de um 

Conselho Consultivo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e 

constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da 

sociedade civil e, quando for o caso, das populações tradicionais residentes. A 

unidade desta categoria, quando criada pelo Estado ou Município, será 

denominada, respectivamente, Floresta Estadual e Floresta Municipal. 

 

 

 

 

A Reserva Extrativista é uma área utilizada por populações extrativistas 

tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, 

na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem 
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Reserva 

Extrativista** 

como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas 

populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade. é de 

domínio público, com uso concedido às populações extrativistas 

tradicionais sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser 

desapropriadas. Gerida por um Conselho Deliberativo, presidido pelo órgão 

responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos 

públicos, de organizações da sociedade civil e das populações tradicionais 

residentes na área, conforme se dispuser em regulamento e no ato de criação da 

unidade. 

 

Reserva de 

Fauna** 

Área natural com populações animais de espécies nativas, terrestres ou 

aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnico-científicos 

sobre o manejo econômico sustentável de recursos faunísticos. É de posse e 

domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites 

devem ser desapropriadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Reserva de 

Desenvolvimento 

Sustentável** 

É uma área natural que abriga populações tradicionais, cuja existência baseia-se 

em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao 

longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais e que 

desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção 

da diversidade biológica.  Tem como objetivo básico 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 das populações tradicionais, bem como valorizar, conservar e 

aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente, desenvolvido 

por estas populações. é de domínio público, sendo que as áreas particulares 

incluídas em seus limites devem ser, quando necessário. As atividades 

desenvolvidas na Reserva de Desenvolvimento Sustentável obedecerão às 

seguintes condições: (i) é permitida e incentivada a visitação pública, desde que 

compatível com os interesses locais e de acordo com o disposto no Plano de 

Manejo da área; (ii) é permitida e incentivada a pesquisa científica voltada à 

conservação da natureza, à melhor relação das populações residentes com seu 

meio e à educação ambiental, sujeitando-se à prévia autorização do órgão 

responsável pela administração da unidade, às condições e restrições por este 

estabelecidas e às normas previstas em regulamento; (iii) deve ser sempre 

considerado o equilíbrio dinâmico entre o tamanho da população e a 

conservação; e (iv) é admitida a exploração de componentes dos ecossistemas 

naturais em regime de manejo sustentável e a substituição da cobertura vegetal 

por espécies cultiváveis, desde que sujeitas ao zoneamento, às limitações legais 

e ao Plano de Manejo da área. 

Reserva 

Particular do 

Patrimônio 

Natural** 

É uma área privada, gravada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a 

diversidade biológica. Só poderá ser permitida, na Reserva Particular do 

Patrimônio Natural, conforme se dispuser em regulamento: (i) a pesquisa 

científica; e, (ii) a visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais. 

* Unidades de Proteção Integral - O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é preservar a 

natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais; 

** Unidades de Uso Sustentável - O objetivo básico das Unidades de Uso Sustentável é 

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

naturais. 
Fonte: BRASIL (2000) 

Org.: autora. 
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Quadro 02 - Tipologias de Unidades de Conservação estabelecidas no SEUC: 

 

Tipologia Descrição da Unidade de Conservação 

 

Reserva de 

Recursos 

Naturais * 

Áreas de domínio públicos, desabitada ou pouco habitadas que por falta de 

definição sobre o uso da terra e de seus recursos convém preserva-las até que 

pesquisas e critérios sociais, econômicos e ecológicos indiquem seu uso 

adequado. 

 

 

Estrada-

Parque** 

Parques lineares, sob administração pública, de alto valor panorâmico, cultural, 

educativo e recreativo. As margens, em dimensões variáveis, são mantidas em 

estado natural ou semi-natural, não sendo necessária a desapropriação mas, 

somente, o estabelecimento de normas quanto ao limite de velocidade, 

pavimentação, sinalização e faixa a ser protegida.  

 

Horto 

Florestal** 

Áreas de domínio público ou privado, caracterizadas pela existência de culturas 

florestais nativas ou exóticas, passiveis de exploração racional, através de 

manejo sustentado. Constituem-se em centros de pesquisas e bancos genéticos 

onde é altamente recomendado, sob zoneamento, o cultivo, a conservação e a 

recomposição de populações nativas vegetais ou animais, bem como o ensino, a 

educação ambiental e o lazer. 

 

Jardim 

Botânico** 

Áreas de domínio público ou privado, com objetivo de manejo visando a 

conservação “ex situ” de coleções de plantas, a pesquisa científica, o lazer e a 

educação ambiental. 

* Unidades de Manejo Provisório: são aquelas cujo objetivo básico é assegurar a preservação 

integral do ambiente, até que estudos técnico-científicos indiquem o seu uso adequado. 

** Unidades de Manejo Sustentado/categoria de uso direto: são aquelas cujo objetivo básico é 

promover e assegurar o uso sustentado do ambiente. 

 

Org.: Franciele da Silva 

Fonte: RIO GRANDE DO SUL (1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 02 – Plano de Ação da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica.
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Programa Objetivo Atividades Projetos Prioritários 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legislação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aperfeiçoamento da 

legislação vigente, com o 

propósito de propiciar 

melhor proteção para a 

Mata Atlântica. 

 

 

 

Rever e consolidar os aspectos 

conceituais das medidas de 

conservação. 

- Preparar proposta de conceituação legal para a Mata Atlântica, de forma a 

regulamentar a Constituição Federal (Art. 225), definindo a área geográfica por ela 

abrangida e suas principais formações vegetais. (Em parte atendido pelo Decreto nº 

750/93 e pelo Projeto de Lei nº 3.285, em trânsito no Conselho Nacional); 

- Propugnar pela revisão e consolidação das categorias de Unidades de Conservação 

e por sua organização em um sistema integrado, de modo a uniformizá-las na 

nomenclatura e na conceituação, e estruturá-las de forma ordenada. (Proposta neste 

sentido já foi aprovada pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, 

faltando transformá-la em lei). 

 

 

 

 

 

 

 

Propor legislação complementar para 

conservação da Mata Atlântica. 

 - Preparar proposta de legislação criminalizando os desmatamentos ilegais, 

prevendo o confisco dos produtos produzidos por estas ações e obrigando a 

reposição da vegetação danificada com espécies nativas; 

- Preparar proposta de legislação tornando de preservação permanente pelo simples 

efeito da lei, com base no art. 3º do Código Florestal, os remanescentes florestais 

nativos da Mata Atlântica; 

- Preparar proposta ao Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, 

sugerindo regulamentação das atividades consideradas prejudiciais nas APAs e áreas 

periféricas às unidades de conservação. (Tornar-se-á necessário rever a 

resolução/CONAMA nº 13, de 06/12/1990); 

- Examinar e rever a política ambiental no espaço da Mata Atlântica, atentando para 

a necessidade de zoneamento e planejamento diferenciado, inclusive para 

projetos de reflorestamento; 

- Contribuir para a elaboração e implantação dos Planos de Gerenciamento Costeiro, 

a níveis federal, estadual e municipal; 

- Preparar proposta de legislação relativa a autorização de pesquisa, lavra e 

concessão de exploração mineral, condicionando-a à inviolabilidade dos 

remanescentes da Mata Atlântica e dos sistemas associados. 

 

 

 

 

Pesquisa 

Científica 

Ampliação dos 

conhecimentos nos 

campos da sistemática, 

biogeografia, dinâmica 

de ecossistemas, genética 

de populações, efeitos 

sinergéticos e 

regeneração de áreas 

Estabelecer um programa amplo e 

coordenado de pesquisa na totalidade 

da Mata Atlântica, valorizando a 

realização de expedições científicas 

nacionais e estrangeiras, com ênfase 

no trabalho de equipes 

multidiciplinares e interinstitucionais 

. 

- Elaborar inventários e efetuar estudos de flora e fauna, com detalhamento regional, 

envolvendo aspectos amplos de sistemática e biogeografia; 

- Reexaminar a ocorrência de centros de endemismos, particularmente nos locais 

onde já foram propostos refúgios do Pleistoceno, e pesquisar a possível existência de 

outros; 

- Incrementar a pesquisa científica não destrutiva no interior das unidades de 

conservação, especialmente realizando inventários de fauna e flora, dinâmica dos 

ecossistemas, genética de populações, efeitos de fragmentação e redução de habitats 
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degradadas.  

 

e de depressão endogâmica; 

- Desenvolver técnicas para regeneração e restauração de áreas degradadas, 

adequadas a cada tipo de ecossistema afetado; 

- Identificar áreas de endemismos de vegetais e animais que ocupam naturalmente 

espaços muito reduzidos, para a proposta de medidas de imediata proteção; 

- Identificar a dinâmica do processo de degradação no espaço de tempo de um ou 

dois decênios, basicamente mediante métodos de sensoriamento remoto, a fim de 

auxiliar a identificação de áreas críticas e dos locais onde o processo já tenha se 

estabilizado, propiciando possíveis projetos de restauração e ações fiscalizadoras; 

- Desenvolver prioritariamente estudos florísticos e faunísticos qualitativos e 

quantitativos na Região Nordeste, Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro, tendo em 

vista o extremo grau de degradação dos ecossistemas locais. 

 

 

Apoiar a formação de coleções 

científicas. 

- Propugnar por maior facilidade de coleta de espécimes por pesquisadores 

responsáveis e formação de coleções para fins científicos em organizações de 

reconhecida respeitabilidade; 

- Obter apoio de órgãos financiadores para a manutenção de coleções, com garantia 

de sua preservação futura. 

 

 

 

 

 

 

 

Incrementar os estudos florísticos. 

- Consolidar os dados fitogeográficos existentes relativos à área ocupada 

primitivamente pelas florestas ombrófilas densas, florestas ombrófilas mistas e 

florestas estacionais deciduais e semideciduais, com o propósito de melhor definir a 

área da Mata Atlântica, latu sensu, e fornecer subsídios para sua delimitação legal; 

- Pesquisar prioritariamente a flora da Região Nordeste, tendo em vista a urgência de 

preservação e a carência de conhecimentos, executando a curto prazo levantamentos 

diagnósticos, seguidos de estudos básicos florísticos e fitossociológicos sobre 

reprodução e tamanho populacional mínimo; 

- Aprofundar os estudos florísticos e fitossociológicos, especialmente, entre o rio 

Paraguaçu (BA) e o norte do Rio de Janeiro, em áreas consideradas prioritárias - 

ilhas, restingas, manguezais, matas de encosta, grotões, matas e campos de altitude; 

- Aprofundar os estudos na Região Sudeste em manguezais, restingas, áreas 

alagadiças, cerrados, ilhas oceânicas e matas estacionais, matas de planície, de 

encostas e de altitude; 

- Dar ênfase a trabalhos multidisciplinareas nas Regiões Sudeste e Sul, envolvendo a 

dinâmica dos ecossistemas. 

Incrementar os estudos faunísticos. - Dar prioridade às pesquisas sobre aspectos abrangentes da fauna e não limitá-los às 

espécies carismáticas; 

- Pesquisar a regeneração e a restauração dos ecossistemas degradados sob o 
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enfoque faunístico, inclusive o papel de agentes dispersores e espécies-chaves; 

- Estudar com especial atenção a situação das espécies-chaves, das indicadoras, das 

de grande porte e das de níveis tróficos mais elevados; 

- Pesquisar as áreas zoogeograficamente importantes em tempos históricos, onde 

ainda possam existir relictos da Mata Atlântica. 

 

Definir medidas de conservação 

aplicáveis a regiões amplas. 

 - Definir os setores prioritários para a defesa do espinhaço das montanhas costeiras; 

- Identificar as áreas críticas de degradação, atentando para a vulnerabilidade dos 

solos, tendência para escorregamentos, mineração, especulação imobiliária, 

desintegração paisagística, áreas de potencial mineral e conflitos de preservação 

versus utilização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biodiversidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preservação do maior 

grau de diversidade 

biológica possível, a 

nível de ecossistemas, 

espécies e variação 

genética intra-específica. 

 

 

Avaliar o grau de representação 

biológica das unidades de 

conservação. 

- Analisar o grau de representação das unidades de conservação existentes, em 

termos de ecossistemas e de espécies, a fim de identificar as deficiências e propor a 

criação de novas unidades para minorá-las; 

- Identificar os problemas críticos nas unidades de conservação existentes, em 

termos de biodiversidade, e propor medidas urgentes de proteção; 

- Atentar para a zonação altitudinal dos ecossistemas e procurar representá-la na 

proposta de novas unidades. 

 

 

 

 

Determinar as espécies ameaçadas. 

- Avaliar permanentemente e atualizar, em coordenação com o IBAMA, as listas de 

espécies ameaçadas, mediante entrosamento com as sociedades de Botânica e 

Zoologia, e com pesquisadores e especialistas de reconhecida competência; 

- Realizar, em coordenação com o IBAMA, estudos para a identificação de ameaças 

atuais ou previsíveis que possam contribuir para que outras espécies venham a se 

tornar ameaçadas; 

- Propor aos órgãos financiadores que sejam incentivadas, na elaboração de teses 

envolvendo revisão taxonômica, a indicação de espécies sob ameaça ou a sugestão 

de retirar das listas aquelas cuja situação já não inspire preocupação. 

 

 

 

 

Conservar e/ou ampliar a capacidade 

populacional das áreas naturais. 

- Expandir as áreas insuladas, mediante a utilização dos dispositivos legais 

existentes, particularmente os que estabelecem as áreas de preservação permanente e 

as reservas legais (Art. 2º, 3º e 16º do Código Florestal), bem como a possibilidade 

de tombamento (Decreto lei nº 25, de 30/11/1937); exigir a recuperação das áreas de 

preservação permanente, com vegetação nativa (Lei n°. 8171, de 17/01/91, Art. 99); 

- Reduzir a fragmentação florestal, quando e onde exequível, com o estabelecimento 

de corredores de espécies arbóreas pioneiras ou exóticas, de crescimento rápido, que 

permitam a gradativa recomposição natural da vegetação e o incremento do fluxo 

gênico; 
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Preservar os ecossistemas da Região 

Sudeste e Mato Grosso do Sul. 

- Identificar e preservar prioritariamente os remanescentes da mata de planície, 

restingas e manguezais; 

- Identificar e preservar a maior proporção possível dos remanescentes das matas 

estacionais semideciduais de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São 

Paulo e Mato Grosso do Sul; 

- Preservar as matas estacionais semideciduais com vegetação de cactáceas da área 

costeira de Cabo Frio (RJ) e adjacências; 

- Preservar os encraves de cerrado em São Paulo e Paraná; 

- Preservar as matas e os campos de altitude; 

- Identificar e preservar os encraves representativos de matas com Araucaria e 

Podocarpus na Região Sudeste; 

- Identificar e preservar prioritariamente os centros de endemismos da Região 

Sudeste. 

 

Preservar os ecossistemas da Região 

Sul. 

- Identificar e preservar amostras significativas dos pinheirais e de seus ecótonos; 

- Identificar e preservar os remanescentes das matas estacionais, com ênfase nas 

deciduais e semi-deciduais do Rio Grande do Sul; 

- Identificar e preservar prioritariamente os centros de endemismos da Região Sul. 

 

 

 

 

 

 

 

Efetuar projetos de translocação, 

introdução e reintrodução. 

- Pesquisar a viabilidade de reintrodução de espécies em unidades de conservação 

nas quais foram eliminadas ou estão com populações residuais geneticamente 

inviáveis; 

 - Examinar a possibilidade de reintrodução/introdução de espécies vegetais e 

animais em áreas particulares selecionadas, com anuência dos proprietários e sua 

garantia de conservá-las; 

 - Estudar o melhor destino para os vegetais e animais apreendidos no comércio 

ilegal ou resgatados em projetos de desenvolvimento, atentando para a possibilidade 

de reintrodução de algumas espécies selecionadas em unidades de conservação. (Em 

passado relativamente recente foram feitas reintroduções exitosas no Parque 

Nacional da Tijuca, com animais dessa origem. Ter a máxima atenção para não 

introduzir espécies e/ou subespécies estranhas à região); 

- Verificar a conveniência e a possibilidade de translocação de espécies 

selecionadas, entre áreas a serem determinadas e com populações muito reduzidas, 

dentro do conceito de metapopulação; 

- Aprimorar as normas reguladoras de introdução e reintrodução de espécies, 

particularmente nas bacias hidrográficas e demais corpos d’água. 

Preservar ambientes especiais. - Avaliar a possibilidade de jardins botânicos, jardins zoológicos e organizações 

congêneres atuarem de forma coordenada e sob controle centralizado, dentro de suas 
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respectivas áreas de atividade, na conservação ex-situ de espécies muito ameaçadas, 

indicando aquelas com as quais esse procedimento é recomendável; 

- Reavaliar as normas vigentes e os resultados alcançados relativos a licenças para 

criadouros amadoristas, frequentemente sem valor ou nocivos para a conservação 

das espécies ameaçadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades de 

Conservação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantia da preservação 

de amostras 

significativas de todos os 

principais ecossistemas 

da Mata Atlântica, 

mediante a implantação 

de um sistemas integrado 

de Unidades de 

Conservação (UC). 

 

 

Cadastrar as UCs existentes e as áreas 

particulares sob proteção 

devidamente gravadas. (A falta de um 

cadastro confiável, a nível federal, 

estadual e municipal, não permite que 

possa avaliar-se o grau de 

representatividade das UCs existentes 

e demais áreas sob 

proteção confiável. 

- Em entrosamento com a Fundação IBGE, IBAMA e órgãos estaduais congêneres, 

rever a lista de UCs elaborada por aquela Fundação, eliminando as omissões e 

incorreções e complementando-as com as áreas particulares sob proteção, 

devidamente gravadas; 

- Verificar no campo a situação das UCs já criadas por atos governamentais 

diversos, em âmbito federal, estadual e municipal, confirmando sua existência 

efetiva, constatando a situação fundiária, localização e estado geral de preservação, e 

obtendo informações gerais sobre os ecossistemas existentes; 

- Elaborar um cadastro ampliado das UCs existentes, no nível federal, estadual e 

municipal, contendo no mínimo informações gerais sobre os ecossistemas 

dominantes, localização exata das UCs, mapas e informações sucintas sobre flora, 

fauna e monumentos geológicos ou geomorfológicos. 

 

 

 

 

 

Criar condições para ampliar as 

reservas de material genético das 

UCs e viabilizar o fluxo gênico. 

- Estudar para cada UC a possibilidade de estabelecerem-se APAs, Florestas 

(Nacionais, Estaduais ou Municipais), áreas tombadas ou outros tipos de áreas 

naturais protegidas, na periferia das UCs incluídas nas categorias mais restritivas, 

particularmente quando viabilizarem corredores migratórios entre elas; 

- Usar os dispositivos legais vigentes para exigir a manutenção e/ou recuperação das 

áreas de preservação permanente contíguas ou próximas das UCs, tais como matas 

ciliares, vegetação de encostas íngremes, topos de morro e outras; 

- Estimular ao máximo a criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural, 

especialmente quando próximas das UCs; 

- Estudar a criação de uma área-tampão em torno de cada UC de categoria estrita, 

mediante o estabelecimento de áreas sob tipos diversos de restrição de uso, já 

previstas em lei. 

 

 

Selecionar áreas para criação de 

novas UCs. 

- Estabelecer critérios básicos para seleção de novas áreas a proteger, considerando: 

a) Aspectos biológicos, diversidade biológica, presença de espécies raras ou 

ameaçadas e centros de endemismos; 

b) Conhecimentos básicos do(s) grupo(s) taxonômico(s) a defender; 

c) Aspectos ecológicos; 

d) Área e grau de fragmentação; 

e ) Heterogeneidade ambiental; 
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f ) Grau de perturbação existente; 

g) Tipos e graus de ameaça; 

h) Presença de ecossistemas frágeis; 

i ) Possibilidade de continuidade espacial com outras áreas protegidas; 

j) Grau de representação comparativamente ao sistema como um todo; 

k) Potencial de recuperação; 

l) Garantia de continuidade temporal; 

m) Qualificativos geológicos, geomorfológicos e hidrológicos; 

n) Grau de possibilidade implantanção. 

- Cadastrar as áreas que justifiquem proteção prioritária, segundo os critérios 

estabelecidos. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Implantar efetivamente as UCs já 

criadas 

- Efetuar o levantamento da situação real e do quadro geral de representação das 

UCs existentes, considerando os aspectos fundiário, social, estado de conservação e 

grau de implantação; 

- Arrolar os principais problemas de cada UC existente, dando prioridade para 

solução dos referentes às UCs localizadas nas regiões mais devastadas e que, 

simultaneamente, contenham elevado grau de biodiversidade, endemismos e/ou 

espécies ameaçadas. (O sul da Bahia se destaca como sendo aparentemente a região 

merecedora da mais alta prioridade, pela sua riqueza biológica, existência de 

endemismos e a situação alarmante de destruição, embora ainda possua parcelas 

significativas de matas passíveis de serem salvas); 

- Fazer o levantamento das estradas, linhas de transmissão e outras utilizações 

espúrias existentes no interior das UCs, que comprometam a integridade dos 

atributos motivadoras de sua criação, e propugnar por sua eliminação com base no 

dispositivo constitucional que as impede; 

- Selecionar e implantar, para cada categoria de UCs prevista na legislação, uma 

unidade-modelo, que possa servir de paradigma para o público em geral e para a 

implantação das demais da mesma categoria, viabilizando também obtenção de 

experiência em administração, manejo e relacionamento com a comunidade; 

- Preparar Planos de Manejo para as UCs, de acordo com uma padronização 

aplicável a cada categoria, priorizando as UCs que recebam a visitação pública ou 

que admitam uso direto dos recursos e, dentre elas, as que por suas condições 

específicas e riqueza biológica estejam sujeitas a maior impacto de origem 

antrópica; 

- Rever a adequabilidade das categorias de UCs aplicadas a cada uma delas e 

reclassificá-las quando for verificado que uma alteração seria conveniente para sua 
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melhor proteção. 

 

 

 

 

 

Conservação 

dos sítios 

geológicos, 

geomorfológico

s, 

paleontológicos 

e arqueológicos 

 

 

 

Preservação de 

testemunhos 

significativos da história 

geológica, climatológica, 

paleontológica e 

arqueológica da área da 

Mata Atlântica, e dos 

atributos mais 

importantes de natureza 

paisagística. 

 

 

 

 

 

Selecionar sítios para preservação. 

- Estabelecer critérios para a seleção dos sítios a proteger, considerando: 

a) Qualificativos geológicos, geomorfológicos, paleonteológicos e arqueológicos; 

b) Valor científico; 

c) Valor paisagístico; 

d) Grau de representação dos processos geológicos e/ou geomorfológicos visados; 

e) Tipos e graus de ameaça; 

f) Fragilidade do sítio; 

g) Grau de prioridade de proteção; 

h) Grau de possibilidade de proteção. 

- Cadastrar os sítios de importância geológica, geomorfológica, paleontológica e 

arqueológica que justifiquem proteção seguindo os critérios estabelecidos. 

 

 

Efetivar a proteção de sítios 

selecionados. 

- Mediante a utilização dos recursos legais disponíveis, proteger sítios selecionados 

e estabelecer, quando cabíveis, medidas adequadas a viabilizar sua utilização para 

fins educativos e/ou turísticos, sem degradá-los. (Enquanto tais sítios não puderem 

ser considerados unidades de conservação por si sós, há que estabelecer-se o órgão 

governamental responsável pela proteção e fiscalização). 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de 

dados e 

monitoramento 

 

 

 

 

 

Estabelecimento e 

manutenção de um 

registro de dados 

referentes à conservação 

da Mata Atlântica e 

monitoramento dos 

processos que impliquem 

em sua alteração. 

 

 

 

 

Criar e implantar um centro de dados 

para a Mata Atlântica. 

- Efetuar um levantamento do que já existe em termos de centros de dados de dados 

que contenham informações direta ou indiretamente relacionadas com a conservação 

da Mata Atlântica; 

- Organizar e implantar um Centro de Informações e Monitoramento para a Mata 

Atlântica; 

- Efetuar o levantamento da bibliografia relativa à Mata Atlântica e à sua 

conservação. (Embora desejável, dificilmente será exequível criar uma biblioteca 

especializada de grande vulto, mas pelo menos o levantamento dos títulos e autores, 

com indicação dos locais onde os trabalhos possam ser encontrados, será de enorme 

valia). 

 

Monitorar as alterações da área da 

Mata Atlântica e fazer prognósticos 

sobre sua evolução. 

- Em coordenação com o IBAMA e órgãos estaduais congêneres, acompanhar as 

alterações da cobertura florestal remanescente e determinar suas causas. (O uso do 

sensoriamento remoto e a elaboração periódica de mapas da situação são altamente 

desejáveis); 

- Monitorar as alterações da biota, especialmente no interior das unidades de 

conservação; 

- Monitorar as condições climáticas na área da Mata Atlântica e, em particular, seus 

efeitos sobre as unidades de conservação, a fim de detectar alterações que indiquem 

tendências atuais e projeções de situações futuras. 
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Educação 

ambiental, 

comunicação 

Social e 

formação de 

quadros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divulgação de 

informações sobre a 

Mata Atlântica e seus 

problemas, a fim de criar 

nos vários setores da 

comunidade nacional 

atitudes favoráveis a sua 

conservação, obter uma 

participação efetiva nas 

medidas para isto 

necessárias e formar 

quadros que permitam 

concretizá-las. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementar ações de educação 

ambiental 

e formação de quadros 

- Desenvolver técnicas e métodos de educação ambiental e de relacionamento com a 

comunidade; 

- Desenvolver métodos adequados para conscientizar e envolver a comunidade na 

valorização das unidades de conservação e dos recursos naturais; 

- Implantar programas de educação ambiental e de esclarecimento junto às 

comunidades sediadas nas proximidades da unidades de conservação ou no seu 

interior, quando isto for admitido pela legislação vigente ou quando ocorra como 

situação de fato, sem previsão de solução a curto prazo; 

- Implantar centros de visitantes e promover atividades educativas nas unidades de 

conservação, visando esclarecer o público sobre suas reais finalidades, em 

contraposição à ideia generalizada de que eles se destinam basicamente ao turismo e 

lazer; 

- Em coordenação com a EMBRATUR, reexaminar o conceito e os programas de 

"ecoturismo", avaliar suas consequências sobre os ambientes naturais e estabelecer 

medidas corretivas para os abusos já constatados; 

- Realizar cursos rápidos, palestras e exposições envolvendo noções de ecologia, 

conservação e legislação conservacionista, preferencialmente nos jardins zoológicos 

e botânicos, nas unidades de conservação e nas áreas vizinhas destas; 

- Estabelecer programas e atividades de formação de quadros e treinamento de 

pessoal em todos os níveis, inclusive das equipes de administração e fiscalização das 

unidades de conservação; 

- Apoiar a criação de cursos de pós-graduação nas áreas das ciências biológicas 

relacionadas com a conservação. 

 

 

 

Sensibilizar a comunidade nacional 

para a 

necessidade de preservação, 

conservação e recuperação 

dos recursos naturais. 

- Incrementar ao máximo a divulgação sobre a legislação ambiental e os problemas 

da Mata Atlântica, em particular os das unidades de conservação, usando como 

aliada a imprensa escrita, falada e televisual. (As organizações conservacionistas 

necessitam prestar apoio técnico à imprensa, a fim de minorar a divulgação de 

informações incorretas e, por vezes, contraproducentes); 

- Incentivar a mobilização comunitária em favor das unidades de conservação e 

estimular a criação de organizações não governamentais voltadas especificamente 

para cada unidade de conservação; 

- Pressionar permanentemente, em todos os níveis e de forma intensa, os órgãos do 

Poder Público e, particularmente, os parlamentares visando a solução dos problemas 

ambientais da região em foco, inclusive evocando os dispositivos constitucionais; 

- Dar apoio ostensivo e permanente aos políticos comprometidos com a questão 

ambiental; 
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- Incentivar a elaboração e a observância dos planos diretores municipais e da 

legislação de uso de solo favoráveis à proteção da Mata Atlântica; 

- Mobilizar os meios de comunicação contra a realização de obras e iniciativas 

destruidoras dos ecossistemas da Mata Atlântica, em particular aquelas que atentem 

contra a integridade das unidades de conservação, protegidas pela Constituição 

Federal. 

 

 

Coordenação 

de ações 

Obtenção do máximo 

grau de eficiência na 

conservação da Mata 

Atlântica, evitando 

duplicação de esforços e 

de meios. 

 

 

Coordenar a atuação das ONGs. 

- Estabelecer um sistema para centralizar informações e divulgá-las às ONGs, de 

forma a viabilizar apoio mútuo e ações coordenadas; 

- Realizar encontros periódicos de ONGs para discussão dos projetos do Plano de 

Ação, estudo de formas de execução e distribuição das atribuições por elas aceitas e 

assumidas. 

Coordenar a atuação da ONGs, com a 

dos órgãos oficiais. 

- Efetuar encontros periódicos com representantes dos órgãos oficiais, de forma a 

otimizar os esforços de cooperação entre as ONGs e o Poder Público. 
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Plano de Ação da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde de São Paulo. 

 

 

 

Grupo 1: Ações prioritárias 

de baixa/média dificuldade 

(realização imediata) 

- Realização de estudos de interesse de atores envolvidos na 

área da RBCV; 

- Continuidade do Programa de Jovens-Meio Ambiente e 

Integração Social – PJ-MAIS; 

- Reconhecimento da Associação Holística de Participação 

Comunitária e Ecológica-Núcleo da Terra – AHPCE como 

ONG de apoio à gestão e desenvolvimento de projetos; 

- Formulação de estratégias para mobilização de recursos 

(materiais, fi nanceiros e humanos). 

 

 

 

 

 

Grupo 2: Ações prioritárias 

de média/alta dificuldade 

(início imediato, mas 

duração indeterminada) 

- Desenvolvimento do programa de comunicação; 

- Disseminação da Estratégia de Sevilha entre as várias 

instâncias da RBCV; 

- Implementação da Avaliação Subglobal da RBCV; 

- Fortalecimento das relações com pesquisadores e 

instituições de pesquisa para fomento de estudos de interesse 

recíproco; 

- Articulações institucionais para ampliação de recursos 

humanos; 

- Capacitação de gestores municipais, agentes de zonas-

núcleo, 3ª idade e grupos específicos; 

- Estratégias de fortalecimento da interação da RBCV com 

redes nacional e internacional. 

 

Grupo 3: Ações 

importantes 

(desejável realizar) 

- Rezoneamento da RBCV, atualizando-se as áreas-núcleo, 

tampão e transição; 

- Estratégia de aproximação com as prefeituras; 

- Oficina e/ou tópicos de ensino voltados ao monitoramento e 

observação do ambiente. 

 

 

 

Grupo 4: Ações 

complementares (realizar 

se possível) 

- Aproximação entre a RBCV e as instâncias de gestão da 

RMSP, RMBS e outras esferas de formulação de políticas 

urbanas; 

- Consolidação das bases existentes e construção de sistema 

de informações; 

- Avaliação dos programas existentes buscando maior efi 

ciência e eficácia; 

- Implementação das instâncias descentralizadas de gestão da 

RBCV; 

- Interação com grupo de mudanças climáticas. 

 

 

Grupo 5: Ações sugeridas 

durante a plenária 

- Integração das ações da RBCV com as iniciativas da 

sociedade civil voltadas ao meio ambiente, inclusive aquelas 

relativas ao resgate dos conhecimentos tradicionais; 

- Análise da legislação ambiental existente e em tramitação 

incidente na área da RBCV com eventuais proposições de 

consolidação e complementação. 

 

Fonte: Rodrigues et al (2006) 


