
 

 

 

 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA E 
GEOCIÊNCIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A CATEGORIZAÇÃO E A DELIMITAÇÃO DE UMA 
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO COMO SUBSÍDIO À 

SUA CRIAÇÃO: O CASO DO MORRO GAÚCHO,  EM 
ARROIO DO MEIO E CAPITÃO/RS 

 
 
 
 
 
 
 
 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 
 
 
 
 
 
 

Bruna Letícia Thomas 
 
 
 

Santa Maria, RS, Brasil 
2013 



 

 

 

A CATEGORIZAÇÃO E A DELIMITAÇÃO DE UMA 

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO COMO SUBSÍDIO À SUA 

CRIAÇÃO: O CASO DO MORRO GAÚCHO, EM ARROIO DO 

MEIO E CAPITÃO/RS 
 
 
 
 
 
 

por 
 
 
 
 

Bruna Letícia Thomas 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação 
em Geografia e Geociências, Área de Concentração Análise Ambiental e 

Dinâmica Espacial, Linha de Pesquisa Meio Ambiente, Paisagem e Qualidade 
Ambiental, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM, RS), como 

requisito parcial para a obtenção do grau de 
Mestre em Geografia 

 
 
 
 
 
 

Orientadora: Profª. Eliane Maria Foleto 
 
 
 
 

Santa Maria, RS, Brasil 
2013



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

©2013 
Todos os direitos autorais reservados a Bruna Letícia Thomas. A reprodução de partes ou do 
todo deste trabalho só poderá ser feita mediante citação da fonte. THOMAS, B. L. A 
categorização e a delimitação de uma Unidade de Conservação como subsídio à sua 
criação: o caso do Morro Gaúcho, em Arroio do Meio e Capitão/RS. 2013. 147 p. 
Dissertação (Mestrado em Geografia) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 
2013. 
Contato: brunaths@hotmail.com 



 

 

 

Universidade Federal de Santa Maria 
Centro de Ciências Naturais e Exatas 

Programa de Pós-Graduação em Geografia e Geociências 
 
 
 

A Comissão Examinadora, abaixo assinada, aprova a Dissertação de Mestrado 
 
 
 

A CATEGORIZAÇÃO E A DELIMITAÇÃO DE UMA UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO COMO SUBSÍDIO À SUA CRIAÇÃO: O CASO DO 

MORRO GAÚCHO, EM ARROIO DO MEIO E CAPITÃO/RS 
 
 

elaborada por 
Bruna Letícia Thomas 

 
 
 

como requisito parcial para a obtenção do grau de 
Mestre em Geografia 

 
 

COMISSÃO EXAMINADORA: 
 
 

Eliane Maria Foleto, Drª. 
(Presidente/Orientadora) 

 
 

Andrea Valli Nummer, Drª. (UFSM) 
 
 

Angela da Veiga Beltrame, Drª. (UFSC) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Maria, 07 de maio de 2013. 



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 
 À Universidade Federal de Santa Maria e ao Programa de Pós-Graduação em 

Geografia e Geociências (PPGGeo) pela oportunidade de cursar o Mestrado em Geografia. 

 À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pela 

concessão de bolsa de estudos/pesquisa. 

 À organização não-governamental Ecobé e a todos seus membros que, de alguma 

forma ou de outra, colaboraram com esta pesquisa. 

 Aos membros do HIDROGEO, especialmente à Professora Eliane Maria Foleto e à 

colega e amiga Dalvana Brasil do Nascimento, pela orientação e apoio ao longo da minha 

caminhada acadêmica. 

Aos membros da banca, professoras Andrea Valli Nummer e Angela da Veiga 

Beltrame, por aceitarem o convite de defesa e contribuírem para esta pesquisa. 

 À colega de mestrado e amiga Franciele Rovani, que prestou inúmeros auxílios na área 

do geoprocessamento. 

Ao acadêmico de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Santa Maria e meu 

irmão Pedro Augusto Thomas, pela participação em trabalho de campo, pelas explicações e 

debates acerca de assuntos biológicos/ecológicos/políticos e pelos ótimos anos em que 

moramos juntos em Santa Maria. 

 Aos meus pais, por terem ido a campo comigo e pelo auxílio prestado ao longo da 

minha vida acadêmica em Santa Maria. 

 Ao meu namorado Carlos Eduardo, pela participação em trabalho de campo e por 

sempre ter me incentivado e motivado. 

 A todos que, de alguma forma, contribuíram para que esta pesquisa fosse realizada. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMO 
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Universidade Federal de Santa Maria 
 

A CATEGORIZAÇÃO E A DELIMITAÇÃO DE UMA UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO COMO SUBSÍDIO À SUA CRIAÇÃO: O CASO DO 

MORRO GAÚCHO, EM ARROIO DO MEIO E CAPITÃO/RS 
AUTORA: BRUNA LETÍCIA THOMAS 

ORIENTADORA: ELIANE MARIA FOLETO 
Local e data: Santa Maria, 07 de maio de 2013. 

 
O Morro Gaúcho, localizado entre os municípios de Arroio do Meio e Capitão (RS), é 

caracterizado por seus remanescentes do bioma Mata Atlântica e por ser um ponto turístico 
regional. Como forma de buscar a proteção ambiental do mesmo, nos anos de 2002 e 2010, 
ocorreram discussões acerca da criação de uma Unidade de Conservação (UC) no local. 
Porém, conflitos com a população local e desconhecimento acerca de conceitos, categorias e 
limites provocaram a desistência do poder público municipal em prosseguir nas tratativas de 
criação. Entretanto, apesar da desistência, criar uma UC no Morro Gaúcho é relevante para 
sua efetiva proteção e manutenção de seus remanescentes florestais. Deste modo, a 
necessidade do desenvolvimento desta pesquisa torna-se indispensável. Fornecendo as 
informações e limites necessários, visa-se fortalecer uma nova tentativa de criação da UC. 
Assim, teve-se como objetivo principal identificar qual a categoria e o limite territorial mais 
adequados à futura UC do Morro Gaúcho. A categorização e delimitação da UC são 
importantes visto que muitas UCs, quando criadas, foram enquadradas em categorias 
impróprias às suas características ambientais, objetivos de manejo e limites inadequados, 
apresentando resultados negativos e inefetividade em relação à proteção dos atributos 
presentes na área. Assim, para chegar aos resultados, visou-se caracterizar ambientalmente 
um recorte amplo da área de estudo procurando conhecer os atributos físicos, biológicos e 
antrópicos da paisagem através de mapeamentos temáticos e trabalhos de campo; analisar os 
objetivos, características e especificações das categorias de UCs presente no Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) e no Sistema Estadual de Unidades de 
Conservação (SEUC) foi outro objetivo e auxiliou no processo de escolha da melhor 
categoria, levando em consideração os resultados dos objetivos anteriores; e, por fim,  buscar 
a definição do perímetro desta proposta de UC, tendo como principal elemento a ser analisado 
a vegetação. A partir dos resultados da caracterização ambiental e da análise das categorias de 
UCs, chegou-se à proposta de duas áreas protegidas, uma Área de Relevante Interesse 
Ecológico e uma Área de Proteção Ambiental, visando que ambas atuem complementarmente 
na proteção ambiental do Morro Gaúcho. Os resultados dessa pesquisa são importantes para o 
fortalecimento do processo de criação da UC no local, visto que, anteriormente, a falta de 
informações e limites da futura área protegida prejudicaram as tratativas acerca da criação de 
uma UC. 
Palavras-chave: Unidades de Conservação; Categorização; Delimitação; Morro Gaúcho. 
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Morro Gaúcho, located between the cities of Arroio do Meio and Capitão (RS), is 
characterized by its remnants from the Mata Atlântica biome besides being a regional touristic 
spot. As a way to have environmental protection, in 2002 and 2010, there were discussions 
about the creation of a Conservation Unit (CU) on site. However, conflicts with the local 
population and lack of knowledge about the concepts, categories and boundaries caused the 
abandonment of the municipal government to continue negotiations. However, despite the 
withdrawal, creating a CU in Morro Gaucho is relevant for the effective protection and 
maintenance of the remaining forests. Thus, the need for the development of this research is 
indispensable. Providing information and the necessary limits, this study seeks to strengthen a 
new attempt to create the CU. Therefore, one of the main objectives was to identify which 
category is most appropriate to define a territorial limit for the future of the CU Morro 
Gaucho. The categorization and definition of CU are important since many CUs were framed 
in improper categories when created, regarding their environmental characteristics and 
management objectives. As a consequence of inadequate limits, ineffective and negative 
results emerged regarding the protection of the attributes present in the area. In order to get 
the results, a wide part of the study area was environmentally characterized aiming to find out 
about physical, biological and man-made attributes of the landscape through thematic 
mapping and field work; analyze the objectives, features and specifications of the categories 
of CUs present in the National System of Nature Conservation Units (SNUC) and State 
System of Conservation Units (SEUC) was another goal and assisted in the process of 
choosing the best category, taking into account the results of previous goals; and finally, the 
study aimed to define the perimeter of the proposed CU, being the vegetation the main 
element to be analyzed. From the results of the environmental characterization and analysis of 
the CU categories, two protected areas emerged, an Area of Ecological Interest and an Area of 
Environmental Protection, aiming that both areas of environmental protection act 
complementarily in Morro Gaucho. The results of this research are important for 
strengthening the process of creating the CU site since previously there was the lack of 
information and limitations; the future protected area hampered the negotiations about the 
creation of a CU. 
Keywords: Conservation Units; Categorization; Delimitation; Morro Gaucho. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

 
O processo de apropriação e ocupação do espaço pelo homem, transformando extensas 

áreas naturais em superfícies urbanizadas ou intensivamente cultivadas, provoca diminuição 

significativa de ecossistemas e biodiversidade e limita a geração dos serviços ambientais, 

tornando a necessidade em se resguardar espaços ambientalmente importantes cada vez mais 

iminentes no mundo atual. 

Assim, os problemas decorrentes da ocupação inadequada e degradação ambiental, por 

exemplo, fizeram com que parte da sociedade e do Poder Público passassem a compreender 

melhor a importância da proteção da natureza criando recursos e medidas que visam ao 

controle de uso sobre áreas que devem ser preservadas, conservadas e restauradas para 

assegurar que o equilíbrio ambiental seja mantido.  

O Geógrafo Aziz Ab’Sáber destaca a importância em estabelecer limites para a 

garantia da manutenção de determinados espaços: 
 

 

Mais do que simples espaços territoriais, os povos herdaram paisagens e ecologias, 
pelas quais certamente são responsáveis, ou deveriam ser responsáveis. Desde os 
mais altos escalões do governo e da administração até o mais simples cidadão, todos 
têm uma parcela de responsabilidade permanente, no sentido da utilização não-
predatória dessa herança única que é a paisagem terrestre. Para tanto, há que 
conhecer melhor as limitações de uso específicas de cada tipo de espaço e de 
paisagem. Há que procurar obter indicações mais racionais, para preservação do 
equilíbrio fisiográfico e ecológico (AB’SÁBER, 2003, p. 10).  

 

 

Deste modo, ressalta-se que um dos mecanismos de preservação e conservação da 

natureza adotados no mundo todo é a criação de áreas protegidas. Estas são espaços 

territoriais legalmente protegidos por meio de legislação ambiental específica e visam à 

proteção e a manutenção de espaços de relevância física, biológica e cultural, possuindo, 

portanto, a importante missão de amenizar os riscos potenciais por atividades que ameaçam a 

conservação da biodiversidade e manutenção dos serviços ambientais. Dentre as áreas 

protegidas brasileiras, existem as Unidades de Conservação (UCs), tanto de âmbito de 
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proteção integral dos atributos ambientais quanto de uso sustentável, existindo assim, 

diferentes categorias de manejo. 

Nesse sentido, no início dos anos 2000, a organização não-governamental (ONG) 

Ecobé, buscou a criação de uma UC da categoria Área de Proteção Ambiental (APA) na área 

denominada de Morro Gaúcho, situado entre os municípios de Arroio do Meio e Capitão, Rio 

Grande do Sul, não obtendo êxito naquele momento. No ano de 2010 a ideia ressurgiu a partir 

de um projeto de duplicação da BR 386 (trecho Estrela-Tabaí), onde o município de Arroio do 

Meio, juntamente com a Ecobé, encaminhou uma proposta para recebimento das verbas de 

caráter compensatório dos impactos ambientais provocados pela duplicação, reativando as 

discussões e possibilidade de criação de uma UC. Porém, novamente, a proposta foi rejeitada 

por parte da população local. 

Em parte, entende-se que a rejeição na criação desta área protegida tenha decorrido de 

incertezas e dúvidas provenientes da categoria de UC a ser estabelecida, a interferência desta 

no cotidiano local e a falta de clareza quanto aos limites da área. Tais fatos ocorreram nas 

duas tentativas de criação da unidade, como relata Krüger (2008) sobre a primeira proposta, 

em 2002: “A experiência do Morro Gaúcho aponta para a falta de esclarecimentos por parte 

de todos os atores sociais sobre as implicações de uma área de preservação, o que culminou 

com conflitos entre os atores” (KRÜGER, 2008, p. 121). Em 2010/2011 esta mesma situação 

foi presenciada durante reuniões promovidas pelo poder público municipal de Arroio do Meio 

com o intuito de discutir novamente com a população local a possibilidade de criar uma UC 

na área do Morro Gaúcho e, outra vez, acabaram por provocar na desistência por parte do 

executivo municipal na criação da área. 

Portanto, este trabalho tem como objetivo principal identificar qual a categoria e o 

limite territorial mais adequados à futura UC do Morro Gaúcho, de forma a fortalecer e 

contribuir tanto no seu processo de criação como também para a futura gestão ambiental da 

área. Desta forma, os objetivos específicos visam: caracterizar ambientalmente um recorte 

amplo da área de estudo procurando conhecer os atributos físicos, biológicos e antrópicos da 

paisagem; analisar os objetivos, as características e especificações das categorias de UCs 

presente no Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) e no Sistema 

Estadual de Unidades de Conservação (SEUC); e oferecer uma proposta de delimitação da 

UC. 
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Vale ressaltar nesta pesquisa que não está pré-estabelecido que a forma de relevo 

morro, no caso o Morro Gaúcho, como um limite já instituído para a UC. As discussões 

acerca da criação desta, ainda não evoluíram no sentido de considerar o morro como um todo 

ou só parte dele ou também áreas circunvizinhas como uma área protegida. Deste modo, 

quando for tratado Morro Gaúcho, está se remetendo a uma área de estudo e não deve ser 

interpretado como algo já delimitado, visto que o perímetro da UC foi buscado durante a 

pesquisa. Da mesma forma, apesar de primeiramente pensar-se em uma APA para o morro, 

nos estudos e debates atuais, reflete-se sobre qual categoria efetivamente seria a melhor para o 

local. 

Além disso, enfatiza-se que a discussão sempre ocorreu no âmbito do município de 

Arroio do Meio. Entretanto, ao longo da pesquisa, constatou-se que uma porção menor da 

unidade geomorfológica em estudo também se encontra situada no município de Capitão. 

Desta forma, a pesquisa envolverá os dois municípios, apesar do histórico das tentativas de 

criação não considerarem que os limites do Morro Gaúcho ultrapassam as fronteiras políticas. 

Sobre a importância da categorização, ressalta-se que muitas UCs, quando criadas, 

foram enquadradas em categorias inadequadas às suas características ambientais e objetivos 

de manejo, apresentando resultados negativos e inefetividade em relação à proteção dos 

atributos presentes na área: 

 

 
Em muitos casos, observa-se que as áreas declaradas em uma determinada categoria 
de manejo não reúnem os requisitos básicos nem se ajustam à definição da categoria, 
razão pela qual não podem cumprir adequadamente as funções nem alcançar os 
objetivos determinados para essa categoria. Se essa situação se repete para muitas 
áreas protegidas dentro do sistema, compromete-se gravemente as possibilidades de 
se atingir os objetivos de conservação (TOSSULINO; MUCHAIHL; CAMPOS, 
2005, p.259). 
 

 

Cabral e Souza (2005) complementam explicando que muitas áreas protegidas foram 

criadas sem critérios estabelecidos, ocorrendo aleatoriamente, o que posteriormente provocou 

inúmeros problemas de gestão relacionados à questão fundiária, conflitos com populações 

locais, inefetividade na proteção dos atributos ambientais existentes, entre outros. Já Bensusan 

(2006) destaca que inúmeras UCs foram criadas em gabinetes oficiais, sem conhecimento ou 

análise das condições ecológicas e sociais locais. Esses fatos demonstram a relevância no 
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correto enquadramento dessas, visto que “medidas simples de categorização e estudos 

específicos para cada área podem evitar que UCs passem a integrar o rol dos chamados 

parques de papel” (ORZECHOWSKI; LIESENBERG, 2009, p. 148).  

Destaca-se que o SNUC ressalva que o projeto de criação de qualquer UC deve vir 

acompanhado de estudos técnicos que indiquem a categoria a ser estabelecida, a localização e 

os limites. Segundo consta no Roteiro para criação de Unidades de Conservação municipais 

(OLIVEIRA, 2010), dissertações são consideradas estudos técnicos para fins de avaliação 

para criação destas áreas, fato que dá relevância à realização desta pesquisa. 

 Uma adequada categorização e, consequentemente, delimitação da área, visam 

revigorar e fortalecer a proposta da criação de uma UC no Morro Gaúcho, na medida em que 

dúvidas essenciais ao entendimento desta área protegida serão esclarecidas. Desta forma, esta 

pesquisa auxiliará tanto no processo de criação da UC como também para a futura gestão 

ambiental da área, garantindo, assim, que ela realmente desenvolva a função de proteger os 

atributos ambientais da paisagem em estudo. 
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2 ÁREAS PROTEGIDAS 

 

 
 Neste primeiro capítulo do referencial teórico, visa-se discutir a questão das áreas 

protegidas, dando-se destaque às UCs. Entre os temas abordados, estão um breve histórico de 

como ocorreu a criação dos primeiros espaços de proteção (2.1) e o embasamento da 

legislação ambiental nesse processo (2.2) . Após, a conceituação e os benefícios promovidos 

pelas áreas protegidas e UCs são apresentados (2.3). Um estudo inicial acerca das categorias 

de UCs existentes também mereceu ênfase (2.4), após, um estudo mais aprofundado de cada 

categoria foi apresentado (2.5). Ao final desta primeira discussão dos aportes teóricos, 

relacionam-se as UCs como instrumentos de proteção às paisagens (2.6) e a esfera municipal 

na sua criação (2.7).  

 

 

2.1 Como tudo começou  

 
   

Ao longo da história humana sobre a Terra, diferentes concepções acerca do mundo 

natural foram atribuídas, principalmente pela igreja e pela ciência, provocando a separação 

entre o homem e a natureza e conferindo àquele o papel de domínio sobre a criação. Ainda, o 

modelo mecanicista da ciência, fazia com que a natureza fosse encarada como uma máquina, 

devendo ser utilizada para fomentar o progresso das sociedades (ARAÚJO, 2007). 

O avanço do domínio do ser humano sobre os recursos ambientais transformou 

pequenas aglomerações em cidades urbanas, a agricultura de subsistência em comercial e o 

processo artesanal e manual de produção em grandes indústrias, tornando a Revolução 

Industrial o ápice da separação entre o homem e a natureza. Assim, segundo Diegues (2004), 

o rápido crescimento das cidades industriais, o adensamento demográfico e a proliferação de 

ambientes insalubres e “feios” provocaram reprovações acerca do sentimento de 

superioridade da espécie humana sobre a natureza, gerando uma revalorização desta e a busca 
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por espaços naturais para sua contemplação. Assim, no século XVIII, a Inglaterra criou 

reservas ambientais visando melhorar a qualidade de vida dos moradores de suas cidades.  

 Entretanto, cabe ressaltar que a criação de áreas protegidas não é resultado somente 

dos impactos negativos da Revolução Industrial. Os povos pré-históricos foram os primeiros a 

manejar a fauna selvagem, estabelecendo rotações de campos de caça e reservas naturais para 

garantir a perenidade dos recursos. Os povos nativos de todos os continentes também 

buscaram assegurar reservas naturais, estabelecendo florestas sagradas conforme seus tabus e 

mitos. Em 252 a.C., na Índia imperial foi proibida a caça, a pesca e o corte de árvores de uma 

extensa região do império e, em 684, na ilha de Sumatra, na Indonésia, também foi criada 

uma área protegida (DOUROJEANNI; PÁDUA, 2007). 

Ou seja, diferentemente do que se acreditava o estabelecimento de áreas protegidas 

não se trata de uma prática recente e resultante de uma preocupação norte-americana com a 

natureza selvagem. A criação do Parque Nacional de Yellowstone, em 1872 nos Estados 

Unidos, pode ser considerada a primeira área protegida dos tempos modernos, como ressaltam 

Dourojeanni e Pádua (2007), mas não foi a pioneira. Entretanto, sua importância é ressaltada, 

pois esse modelo de parque foi, por muitos anos, utilizado em outros países no processo de 

estabelecimento de seus espaços de proteção. 

O Parque Nacional de Yellowstone visava proteger a vida selvagem ameaçada pela 

civilização urbano-industrial norte-americana, vista como destruidora da natureza. Ao criar 

esse parque, havia uma visão extremamente preservacionista e a intenção foi de projetar 

pedaços do mundo natural em seu estado primitivo: natureza intocada, totalmente isolada da 

intervenção do homem, de grande beleza e pura; ou seja, o imaginário do paraíso perdido. 

Este fato provocou a expulsão dos índios Crow, Blackfeet e Soshone-bannock que viviam 

dentro dos limites atuais do parque. Ou seja, a concepção desses espaços de proteção pelos 

Estados Unidos era de grandes áreas não-habitadas e destinadas às populações urbanas para 

fins de recreação e contato com a natureza (DIEGUES, 2004).  

O Brasil, assim como muitos outros países, acabou importando esse modelo norte-

americano de áreas protegidas no estabelecimento de seus primeiros parques nacionais, 

todavia, a criação do primeiro demorou e a valorização dos atributos ambientais se deu após 

muito esforço de preservacionistas brasileiros: 
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A criação do Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, em 1872, abriu 
uma nova frente de batalha para os brasileiros preocupados com a proteção da 
natureza: a criação de parques nacionais no Brasil. No entanto, os cenários político, 
econômico, social e cultural permaneceram desfavoráveis para a concretização desse 
ideal por um longo período. Por mais de meio século, diversas personalidades 
lutaram em prol dos parques nacionais, pleito só atendido em 1937 (ARAÚJO, 
2007, p. 53). 
 

 

Entretanto, antes do estabelecimento do primeiro parque brasileiro, houve outras ações 

de proteção aos atributos ambientais do país. Segundo Medeiros (2006), por volta de 1769, no 

Rio de Janeiro, a expansão dos cafezais em direção à floresta da Tijuca levou à devastação de 

praticamente toda sua vegetação, que até então ainda encontrava-se bem preservada. Como 

conseqüência, houve o declínio da produção cafeeira, que contava com a presença de pragas 

já na primeira metade do século XIX.  

Então, durante o império, Dom Pedro II ao ter como objetivo captar água para a cidade 

por essa mesma floresta se viu obrigado a desapropriar a área e replantar a vegetação local, 

visto que o processo de desmatamento havia comprometido seriamente os estoques hídricos 

da região. Assim, após recuperá-la, em 1861, com o objetivo de resguardar a floresta e seus 

recursos hídricos, ficou estabelecida a “Floresta da Tijuca e das Paineiras” (MEDEIROS, 

2006).    

Outras ações de proteção à natureza surgiam de intelectuais como José Bonifácio de 

Andrade, que durante o século XIX alertava sobre a importância do ambiente natural para o 

desenvolvimento do país e a necessidade de seu uso de forma inteligente e cuidadosa 

(ARAÚJO, 2007), e o engenheiro André Rebouças, que em 1876 propôs a criação de dois 

parques nacionais: o de Sete Quedas, no rio Paraná, e o da Ilha do Bananal, no rio Araguaia 

(MEDEIROS, 2006). Sobre a criação destes dois parques, Rebouças justificou: 

 

 
A geração atual não pode fazer melhor doação às gerações vindouras do que 
conservar intactas, livres do ferro e do fogo, as duas mais belas ilhas do Araguaia e 
do Paraná. Daí a centenas de anos, poderão os nosso descendentes ir ver os 
espécimes do Brasil tal como Deus criou; encontrar reunidos no norte e no sul os 
mais belos representantes de uma fauna variadíssima e, principalmente, de uma flora 
que não tem rival no mundo (REBOUÇAS, apud SOUZA, 1936, apud ARAÚJO, 
2007, p. 54). 
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 Apesar das manifestações em prol da criação de um parque de âmbito nacional durante 

o reinado de D. Pedro II, avanços significativos ocorreram somente após a proclamação da 

República. Em 1896, foi criado o primeiro parque estadual no estado de São Paulo: Parque 

Estadual de São Paulo. Já em 1911, outro progresso em favor da criação de parques foi a 

publicação “Mapa Florestal do Brasil”, do cientista brasileiro Luís Felipe Gonzaga de 

Campos. Esse foi o primeiro estudo de âmbito nacional descrevendo de forma detalhada os 

biomas brasileiros e seus estados de conservação. A intenção principal dessa publicação foi de 

subsidiar as autoridades do país na criação de um conjunto de parques nacionais, que visavam 

conservar a beleza natural e os lugares de natureza ainda intacta, no modelo norte-americano 

de preservação à natureza intocada e selvagem (MEDEIROS, 2006).  

 Segundo o mesmo autor, enfim, em 1937, um cenário político e institucional mais 

favorável a mudanças e a pressão de movimentos em prol da natureza diante do processo de 

modernização do país conseguiu a criação do primeiro parque brasileiro: o Parque Nacional 

de Itatiaia, no estado do Rio de Janeiro. Esse protege até hoje o patrimônio biótico e 

geomorfológico da região, marcado pelo relevo montanhoso da encosta da Serra da 

Mantiqueira e o conhecido pico das Agulhas Negras, com 2.791 metros de altitude (PARQUE 

NACIONAL ITATIAIA, s/a). 

A partir daí, novas áreas protegidas foram sendo criadas no país, mas ainda ocorrendo 

de forma lenta. Em 1939, foram criados os parque nacionais de Iguaçu, no Paraná, e das 

Serras dos Órgãos, no estado do Rio de Janeiro. Assim, ao longo dos anos, o Brasil foi 

estabelecendo novas áreas protegidas, criando novas categorias de manejo dos atributos 

ambientais e reconhecendo algumas como Unidades de Conservação (UCs), que 

posteriormente, no ano de 2000, foram sistematizadas pelo Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza (SNUC), provocando significativo aumento na implantação de 

espaços de proteção.   

   Atualmente estão cadastradas cerca de 1800 UCs no território brasileiro (entre 

públicas e privadas; federais, estaduais e municipais). Segundo Diegues (2004), uma 

combinação de fatores promove esse aumento e preocupação acerca das áreas protegidas, 

entre eles o rápido desmatamento de florestas, a perda de biodiversidade, a disponibilidade de 

fundos internacionais para a conservação e a possibilidade de geração de renda pelo turismo. 
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2.2 Marco legal para as áreas protegidas brasileiras 

 

 

Os primeiros atos legais de proteção à natureza no Brasil ocorreram já no período da 

coroa portuguesa e governo imperial, e apresentavam ações voltadas principalmente ao 

controle de uso dos recursos naturais. Entretanto, o desejo de proteção não estava 

considerando a importância ambiental desses, mas sim seu valor econômico, como é o caso 

do pau-brasil, que teve o “Regimento do Pau-Brasil”, de 1605, como um instrumento de 

controle sobre a exploração deste recurso madeireiro (MEDEIROS, 2006).  

Ainda segundo o mesmo autor, em 1797, uma Carta Régia afirmava a necessidade de 

conservação das matas do país, proibindo o corte não autorizado pela coroa portuguesa de 

espécies de árvores consideradas nobres, visto ser importante recurso para a metrópole. 

Contudo, apesar da adoção de alguns instrumentos visando o controle dos recursos naturais, 

esses ainda não podem ser considerados como áreas protegidas pelo fato de não haver uma 

demarcação de área ou território para esse fim.    

Assim, por muito tempo, a proteção aos recursos ambientais no país era vista do ponto 

de vista econômico ou, também, de forma isolada. Como exemplo, tem-se a lei para a 

proteção dos recursos hídricos do país (Código das Águas de 1934) e para a proteção das 

florestas (Código Florestal Brasileiro de 1934): “Os recursos ambientais eram vistos de forma 

compartimentada e sua proteção contava com leis específicas direcionadas aos bens 

individualizados na natureza, ou seja, leis protetoras de flora, fauna, águas, etc.” (ARAÚJO, 

2005). 

Logo após, as primeiras áreas protegidas são instituídas no país, porém seus objetivos 

ainda tratavam da criação de espaços de proteção de forma isolada, visto que visavam à 

proteção de locais específicos de maior relevância, principalmente cênica e paisagística, como 

o Parque Nacional do Iguaçu, criado em 1939, e que tinha como objetivo proteger e garantir a 

beleza paisagística das cataratas formadas no rio Iguaçu, no estado do Paraná.  

Como um marco legal inicial para as áreas protegidas no país, o presidente Getúlio 

Vargas decreta o primeiro Código Florestal Brasileiro em 1934 (Decreto Federal nº 23.793), 



18 
 

 

 

declarando as florestas como bens de interesse comum a todos os habitantes do país e 

classificando-as em quatro tipologias: protetoras, remanescentes, modelo e de rendimento. 

As protetoras tinham como objetivos conservar os regimes de águas, fixar dunas, 

evitar a erosão, assegurar condições de salubridade pública e proteger lugares de beleza 

cênica. As remanescentes eram apresentadas na forma de parques nacionais, estaduais e 

municipais declaradas pelo poder público ou outras áreas de interesse biológico e/ou estético, 

sendo proibida qualquer atividade contra sua fauna e flora. Já as tipologias de floresta modelo 

e de rendimento eram aquelas que poderiam ser submetidas ao manejo de seus recursos, 

visando o extrativismo da madeira (BRASIL, 1934). 

Desta forma, percebe-se que este decreto foi um dos primeiros a estabelecer áreas 

protegidas no território nacional, visto que limitava o uso e exploração de determinados 

espaços que apresentavam atributos florestais. Inclusive, conforme Medeiros (2006) foi a 

criação desse Código Florestal que deu condições necessárias para que, em 1937, fosse 

possível a instituição do Parque Nacional de Itatiaia. 

Em 1965, um novo Código Florestal entra em vigor no país com a Lei Federal nº 

4.771. Nesse, os objetivos das florestas protetoras foram ampliados e deram lugar às Áreas de 

Preservação Permanente (APPs), passando a existir em qualquer lugar que se situasse em 

margens de rios, topo de morros, nascentes, encostas com declividade superior a 45º, 

restingas, entre outros. Assim, as APPs apresentam “a função ambiental de preservar os 

recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de 

fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas” (BRASIL, 

1965, s/p). Além disso, estabelece outra área protegida, a Reserva Legal, que busca limitar a 

exploração de áreas situadas no interior das propriedades rurais, sendo necessárias para 

garantir o uso sustentável dos recursos naturais, os processos ecológicos, a biodiversidade e 

servir como abrigo e proteção à fauna e flora nativas (BRASIL, 1965). 

Outra novidade presente nesse novo código é referente à questão indígena, visto que 

em seu Art. 3º a possibilidade de declarar as florestas do patrimônio indígena como APPs é 

admitida e que o Art. 3º-A determina que a exploração dos recursos florestais em terras 

indígenas poderá somente ser realizada pela comunidade nativa e em regime de manejo 

sustentável (BRASIL, 1965). Avançando nesse sentido, o Estatuto do Índio (Lei Federal nº 

6.001), criado em 1973, admite a criação de áreas protegidas indígenas em três categorias: 

Reserva Indígena, Parque Indígena e Colônia Agrícola Indígena (BRASIL, 1973). 
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No ano de 1981, entra em vigor a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelecida 

pela Lei Federal nº 6.938. Esta apresenta em seu Art. 2º o objetivo básico de preservação, 

melhoria e recuperação da qualidade ambiental necessária à vida, tendo como um de seus 

princípios a atuação do poder público para a garantia do equilíbrio ecológico, visto que o 

meio ambiente é considerado um patrimônio público que deve ser assegurado e protegido 

visando seu uso coletivo. Diante disso, no Art. 9º, um dos instrumentos apresentados por essa 

lei é a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo poder público federal, 

estadual e municipal, tais como as Áreas de Proteção Ambiental, Áreas de Relevante Interesse 

Ecológico e Reservas Extrativistas (BRASIL, 1981). Ou seja, mesmo antes da criação do 

SNUC essa lei já previa a descentralização governamental na criação de áreas protegidas. 

Fruto dessa política, nesse mesmo ano, é criada uma lei específica para as categorias 

de UC Área de Proteção Ambiental e Estação Ecológica, pela Lei Federal nº 6.902, 

reforçando sua legitimidade. Nos anos seguintes, outras categorias também são apreciadas 

com suas próprias leis, como, por exemplo: Área de Relevante Interesse Ecológico (em 1984), 

Reserva Extrativista (em 1990) e Reserva Particular do Patrimônio Natural (em 1996).   

 A magna carta brasileira também passa a reconhecer a importância do meio ambiente 

e da necessidade de espaços de proteção. Em 1988, a nova Constituição entra em vigor no 

país, tendo um capítulo estabelecendo os direitos e deveres dos cidadãos brasileiros perante o 

meio ambiente:  

 

 
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público 
e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações (BRASIL, 1988, Art. 225). 
 
 
 

Portanto, é dever do Estado e do cidadão a preservação dos bens naturais e o manejo 

adequado de ecossistemas, visando proteger a fauna, a flora, os recursos hídricos, o solo e o 

bem estar populacional presente e futuro. Para assegurar a efetividade desse direito, o poder 

público lança as bases para a criação de espaços especialmente protegidos ao apontar a 

necessidade de: 
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I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 
ecológico das espécies e ecossistemas; 
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão 
permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 
integridade dos atributos que justifiquem sua proteção (BRASIL, 1988, p.139). 

 

 

A mesma também declara a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra 

do Mar, o Pantanal mato-grossense e a Zona Costeira como patrimônios nacionais, devendo a 

sua utilização garantir a preservação do meio ambiente e a perenidade dos recursos naturais 

(BRASIL, 1988).  

Porém, mesmo havendo leis que permitiam a criação de UCs no país e, inclusive, 

várias já terem sido instituídas, em 2000, entrou em vigor a Lei Federal nº 9.985, que criou o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, o SNUC, sendo este um marco 

político importante na criação e gestão de UCs. Esse veio como uma forma de organizar e 

normatizar a criação dessas áreas protegidas brasileiras.  

 Apesar de só ter sido estabelecido em 2000, a ideia de se ter um sistema único para as 

UCs do país já vinha sendo planejada pelo IBDF (Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 

Florestal) e a organização não-governamental Fundação Brasileira para a Conservação da 

Natureza desde a década de 70, sendo aprovado e publicado pelo governo oficialmente em 

1979, denominado Plano do Sistema de Unidades de Conservação do Brasil. Nessa época, o 

Brasil possuía dezoito Parques Nacionais (somente um na Amazônia) e oito Reservas 

Biológicas. Deste modo, o plano apontava em seus objetivos a necessidade de criação de 

outras categorias de manejo e indicava novas áreas para o estabelecimento de UCs, como a 

Amazônia, a Caatinga e a região costeira. Já em 1982 foi publicada pelo IBDF a nova 

denominação do plano e que perdura até hoje (PÁDUA, 2011). 

 Todavia, ainda havia a necessidade de amparar esse sistema em forma de lei, criando 

novas categorias e estabelecendo objetivos gerais e específicos de cada UC. Deste modo, em 

1988 o IDBF e a SEMA (Secretaria Especial do Meio Ambiente) entraram em acordo com a 

ONG Fundação Pró Natureza (FUNATURA) para que esta executasse uma revisão e 

atualização das categorias de UCs e elaborar um anteprojeto de lei para iniciar a busca pela 

criação legal do sistema (PÁDUA, 2011). 



21 
 

 

 

 Assim, em 2000, o país instituiu a Lei do SNUC. Segundo uma pesquisa das 

instituições/autores Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Biodiversidade e Florestas, 

Departamento de Áreas Protegidas (2007) esse sistema “consolidou uma nova atitude do 

Estado na relação com a sociedade no âmbito da conservação da natureza, criando uma série 

de mecanismos que asseguram maior participação pública no processo de criação e gestão de 

áreas protegidas” (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE; SECRETARIA DE 

BIODIVERSIDADE E FLORESTAS; DEPARTAMENTO DE ÁREAS PROTEGIDAS, 

2007, p. 13). Isto é, o SNUC busca assegurar que a criação e gestão dos espaços de proteção 

ambiental sejam mais participativos e, deste modo, mais coerentes à dinâmica social e 

econômica local. 

Alguns anos se passaram e as novas experiências surgidas a partir de 2000 apontaram 

que ainda havia necessidade de melhora. Deste modo, em 2006, visando reforçar o SNUC e o 

processo de criação e gestão de UCs e outras áreas protegidas do território brasileiro, entra em 

vigor o Decreto Federal nº 5.758, que institui o Plano Estratégico Nacional de Áreas 

Protegidas, o PNAP. Este vem como resultado de um compromisso assumido pelo país ao 

assinar a Convenção sobre Diversidade Biológica durante a Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD) de 1992, aonde se visa estabelecer um 

sistema abrangente de áreas protegidas, ecologicamente representativo e efetivamente 

planejado, integrando paisagens terrestres e marinhas mais amplas até o ano de 2015 

(BRASIL, 2006). 

Dentre as novas contribuições do PNAP às áreas protegidas brasileiras está o 

reconhecimento destas como um dos instrumentos eficazes para a conservação, não só da 

diversidade biológica, mas também sociocultural. Além disso, o PNAP volta a ressaltar a 

necessidade de cooperação entre as três esferas governamentais para que o estabelecimento e 

gestão das UCs se consolidem.  

Os princípios deste decreto visam solucionar os problemas encontrados em muitas 

áreas protegidas e que não foram solucionados pelo SNUC: a necessidade de sustentabilidade 

técnica e financeira para assegurar a continuidade de gestão e a importância na consolidação 

territorial das UCS e demais áreas protegidas.  

Assim como o SNUC, o PNAP também dá importância à necessidade de uma 

abordagem ecossistêmica no estabelecimento de áreas protegidas, dando destaque às terras 

indígenas e quilombolas:  
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 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; SECRETARIA 
DE BIODIVERSIDADE E FLORESTAS; DEPARTAMENTO DE ÁREAS 
PROTEGIDAS, 2007, p. 26 e 27). 

 

 

Ou seja, o PNAP vem de acordo com a nova visão acerca da criação de espaços de 

proteção, que devem analisar a paisagem como um todo, e não mais de forma isolada. 

Atualmente, visa-se a interação com os atributos e paisagens ambientais do entorno através de 

mosaicos de áreas protegidas ou então pelo estabelecimento de corredores ecológicos. 

Em âmbito estadual, também existem legislações que visam garantir e promover a 

criação de áreas protegidas no Rio Grande do Sul. O Código Florestal Estadual, instituído 

pela Lei nº 9.519, entrou em vigor em janeiro de 1992 e visa garantir o uso racional e 

adequado dos recursos florestais, e a melhoria da qualidade de vida. Deste modo, dentre os 

objetivos deste código está a criação de um sistema de unidades de conservação de âmbito 

estadual e a recuperação de áreas degradadas, com especial atenção às APPs e Reservas 

Legais.  

Assim, em abril de 1992, pelo Decreto Estadual nº 34.256, cria-se o Sistema Estadual 

de Unidades de Conservação, o SEUC. Este busca promover a criação de UCs gaúchas a fim 

de proteger os ecossistemas naturais existentes no estado, com prioridade às áreas ameaçadas, 

em processo de degradação ou eliminação. Uma característica relevante do SEUC é a 

presença de três grupos de manejo: Unidades de Proteção Integral, Unidades de Conservação 

Provisórias e Unidades de Manejo Sustentável. Além das já conhecidas UCs, há também a 

presença de novas tipologias: Reserva de Recursos Naturais (no grupo de Conservação 

Provisória) e Estrada-Parque, Horto-Florestal e Jardim Botânico (no grupo de Manejo 

Sustentável). 

 A existência de um sistema estadual reforça o que já vinha sendo estabelecido pela 

Política Nacional do Meio Ambiente, da participação efetiva das três esferas do governo 

atuando na política ambiental e, deste modo, dividindo as responsabilidades e podendo atuar 
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de forma mais ativa. Já em âmbito geral, a presença de legislações ambientais que prevêem a 

instituição de áreas protegidas em todo território nacional são de suma importância para 

legitimar e estimular a criação de espaços protegidos. 

 

  

2.3 Unidades de Conservação: importantes áreas protegidas brasileiras 

 

 

 Uma das políticas de desenvolvimento sustentável e conservação da natureza é a 

criação de espaços onde se visa à proteção ambiental, denominados de áreas protegidas. Sua 

implantação tem sido uma das estratégias importantes na contenção de impactos produzidos 

pelo homem no território e sobre os recursos naturais: “Ela permite a sobrevivência de 

espaços nos quais os processos de reprodução da biodiversidade e da evolução biológica 

transcorram sem abalos radicais de origem antrópica” (DRUMMOND; FRANCO; NINIS, 

2006, p. 09). Assim, a delimitação de algumas porções do território e limitação de uso de seus 

recursos tem se tornado uma estratégia relevante de proteção do meio ambiente.  

A IUCN (The World Conservation Union - União Mundial para a Natureza), 

importante organização internacional que visa à conservação dos recursos naturais, define o 

termo de áreas protegidas como: 

 

 
Un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, 
mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la 
conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus 
valores culturales asociados (DUDLEY, 2008, p. 10). 

 

 

Trata-se, deste modo, de uma área definida geograficamente vinculada a processos de 

gestão de seu território, tendo como objetivo principal a proteção ao longo prazo dos atributos 

ambientais in situ e os benefícios proporcionados. 

As áreas protegidas visam à manutenção da biodiversidade, a regulação do clima, o 

abastecimento de cursos d’água, a garantia de bem estar social, a proteção de lugares de 

grande beleza, qualidade de vida e ambiental. Isto é, apresentam a função de manter os 

recursos naturais e a biodiversidade a partir do estabelecimento de espaços protegidos, nos 
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quais são implantados limites de uso e ocupação segundo instrumentos legais (BENSUSAN, 

2006). Os autores Braga et al (2008), descrevem estes e outros benefícios oriundos da 

implementação desses espaços: 

 

 
As áreas protegidas são importantes tanto do ponto de vista ecológico quanto social, 
pois mantém a diversidade e a variação genética de espécies dos ecossistemas e dos 
processos ecológicos essenciais, a beleza cênica do lugar e conservam o estoque de 
material genético e a quantidade de espécies de fauna e flora economicamente 
importantes ao homem, tais como: plantas medicinais, recursos alimentícios, entre 
outras. Esses recursos naturais são também importantes ao bem-estar social, pois 
podem ser aplicados como alternativas educacionais e recreativas. Além disso, 
fornecem benefícios para as economias locais e nacionais, por meio do turismo 
ecológico, produção de medicamentos e rendimentos do uso sustentável dos 
recursos naturais (BRAGA et al, 2008, p. 78).  

 

 

Ou seja, essas áreas contribuem para o desenvolvimento do país estimulando o 

conhecimento científico e ambiental, criando cadeias produtivas de bens e serviços e gerando 

pólos de desenvolvimento sustentável, que melhoram a qualidade de vida e ambiental da 

população local e nacional (GURGEL et al., 2011).  

No Brasil, existem diferentes tipologias e categorias de áreas protegidas. Essa 

diversificação é resultante de novos objetivos que foram sendo agregados aos espaços de 

proteção ambiental, fato que exigiu uma maior flexibilização nas categorias de áreas 

protegidas, pois: já que almejavam distintos objetivos, exigiam diferentes formas de manejo 

(DRUMMOND; FRANCO; NINIS, 2006,).  

 Aqui, mais especificamente, serão tratadas as Unidades de Conservação (UCs), 

estabelecidas pela Lei Federal nº 9.985/2000 (Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

da Natureza – SNUC). Porém, destaca-se que também são áreas protegidas as Áreas de 

Preservação Permanente – APPs e Reservas Legais (instituídas pelo Código Florestal 

Brasileiro, Lei Federal nº 4.775/1965), Reservas da Biosfera (instituídas pela UNESCO), 

Terras Indígenas e Quilombolas, Sítios Ramsar, Sítios do Patrimônio da Humanidade, entre 

outras (MEDEIROS; YOUNG, 2011). 

Deste modo, cabe destacar que há muita confusão entre os conceitos áreas protegidas e 

Unidades de Conservação, sendo tratados muitas vezes como sinônimos. Porém, ressalta-se 

que toda UC é uma área protegida, mas nem toda área protegida é uma UC, já que pode se 
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tratar de alguma outra tipologia daquela. Sendo assim, o art. 2º da Lei do SNUC conceitua-as 

como: 

 

 
Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 
características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com 
objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, 
ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção (BRASIL, 2000, s/p). 
 
 
 

Assim, as UCs produzem espaços de dinâmicas específicas e com uma administração 

diferenciada, sendo que sua criação é considerada importante estratégia de ordenamento 

territorial pelo Estado, na medida em que estabelecem limites e restrições para o uso e a 

ocupação do espaço (MEDEIROS, 2006; MEDEIROS; YOUNG, 2011). Araújo (2007) 

complementa explicando que essas áreas podem ser entendidas como organizações, visto que 

se tratam de agrupamentos planejados de pessoas com o propósito de alcançar objetivos que 

almejam fornecer à população bens e serviços como, por exemplo, a manutenção dos serviços 

ecossistêmicos, a ciclagem dos nutrientes, o controle de pragas e a polinização.  

O SNUC, estabelecido em julho de 2000, trata-se de uma política ambiental brasileira 

com o objetivo de unificar, organizar, planejar e manejar de forma adequada algumas 

categorias de áreas protegidas brasileiras. Ele estabelece critérios e normas para a criação, 

implantação e gestão das UCs no âmbito nacional, estadual e municipal a fim de contribuir 

para o alcance dos objetivos nacionais de conservação (PELLIN et al, 2007). Tais UCs são 

divididas pelo SNUC em dois grupos distintos, de acordo com seus objetivos e características 

de manejo: 
 

- Unidades de Proteção Integral: áreas que têm como objetivo preservar a natureza 

admitindo-se o uso indireto dos recursos naturais em algumas categorias, estando protegidas 

de grandes interferências humanas. Dentro deste grupo, enquadram-se: Estação Ecológica, 

Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural e Refúgio da Vida Silvestre. Assim, 

segundo seus objetivos, as atividades permitidas nas áreas dessas UCs são educação 

ambiental, visitação, pesquisa científica, turismo e outras que não envolvam a exploração 

direta de seus recursos. 
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- Unidades de Uso Sustentável: áreas que pretendem conciliar a conservação da 

natureza com o uso sustentável de parte de seus recursos naturais, permitindo-se a exploração 

desses de forma equilibrada, a fim de garantir sua manutenção ao longo prazo e minimizando 

os impactos negativos da atuação antrópica. Estão presentes neste grupo as categorias: Área 

de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva 

Extrativista, Reserva da Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular 

do Patrimônio Natural . As atividades previstas para essas são mais variadas: educação 

ambiental, pesquisa científica, turismo, exploração sustentável de florestas, frutos e sementes, 

agricultura sustentável, pesca e caça para subsistência, entre outros, sempre visando à garantia 

de sustentabilidade dos recursos. 

Diferentemente de outras áreas protegidas, as UCs necessitam ser criadas por Lei ou 

Decreto específico para existirem. As APPs, por exemplo, desde que foi criado o Código 

Florestal, existem em qualquer lugar onde haja a situação de margens de rios, nascentes, topos 

de morros, declividade acima de 45º, entre outras (BRASIL, 1965). Ou seja, elas já existem 

por si só, sua proteção é obrigação em todo território nacional. Já as propostas de UCs surgem 

da necessidade e/ou relevância ambiental de determinado espaço. A partir disso, suas 

situações são avaliadas, analisadas, consultadas, suas áreas delimitadas para, então, sua 

criação ocorrer ou não. 

A partir do estabelecimento do SNUC, o número de UCs federais e estaduais criadas 

tiveram um aumento considerável em 10 anos, passando de 3 unidades/ano para 15 

unidades/ano. Além disso, esses números levaram o país a ser o responsável por 74% das 

áreas protegidas criadas entre 2003 e 2008 no mundo (MEDEIROS; YOUNG, 2011). A 

evolução de UCs federais e estaduais (em hectares) criadas no Brasil após a lei do SNUC 

pode ser conferida abaixo (Figura nº 01): 

 

 



27 
 

 

 

 
Figura nº 01: Evolução das UCs federais e estaduais (em ha) após o SNUC. 

Fonte: MEDEIROS; YOUG, 2011. 
 

 

Segundo o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação - CNUC do Ministério do 

Meio Ambiente (MMA, 2011), até 02 de junho de 2011, havia um total de 902 UCs (federais, 

estaduais e municipais) consolidadas, abrangendo uma área de 1.464.405 km² do território 

nacional (Figura nº 02). Somando-se ainda as 973 Reservas Particulares do Patrimônio 

Natural (não incluídas na figura abaixo), estima-se que cerca de 15% do território nacional 

esteja recoberto por UCs. (MEDEIROS; YOUNG, 2011). 



 

 

 
Figura nº 02: Unidades de Conservação presentes no CNUC/MMA até 02 de junho de 2011. 

Fonte: MMA, 2011. 



 

 

Segundo relatam Medeiros e Young (2011), estimativas do MMA indicam que devem 

existir ainda mais 300 UCs estaduais, com uma área total de aproximadamente 2 milhões de 

hectares, e pelo menos 600 UCs municipais, cobrindo cerca de 10 milhões de hectares. Estas 

ainda não se apresentam oficialmente cadastradas no CNUC. 

 Os mesmos autores alertam que apesar do significativo aumento no número de UCs 

com o estabelecimento do SNUC, a efetiva implementação destas áreas ainda sofre 

deficiências, estas decorrente de lacunas e fragilidades oriundas de regularização fundiária 

pendente, falta de funcionários, ausência de planos de manejo, entre outros. Drummond, 

Franco e Ninis (2006) explicam tal situação: 

 

 
O crescimento dos tipos de UCs, do número de UCs e das áreas por elas protegidas e 
afetadas traz consigo, no entanto, uma série de questões que merecem atenção. A 
complexidade do sistema cresce exponencialmente com a expansão dos números, 
das categorias e da extensão dos espaços a serem geridos. Isso demanda mais 
recursos para manter e capacitar profissionais, alcançar regularização fundiária, 
construir infra-estrutura, adquirir equipamentos, fiscalizar, estimular a pesquisa 
científica, promover a visitação e a educação ambiental e alcançar o apoio de setores 
mais amplos da sociedade no processo de criação e funcionamento das UCs. Há 
ainda a necessidade de um planejamento abrangente e integrado, baseado em uma 
visão de sistema, para possibilitar o monitoramento das ações, das fraquezas e 
ameaças, dos avanços e da efetividade da gestão do conjunto de UCs 
(DRUMMOND; FRANCO; NINIS, 2006, p. 09). 

 

 

Essas circunstâncias indicam que apesar da evolução tanto nas políticas públicas 

ambientais quanto na expansão dessas áreas protegidas no país, a conservação dos recursos 

ambientais é influenciada por inúmeros fatores, principalmente de âmbito econômico, que 

interferem na sua efetiva gestão e, portanto, real proteção dos atributos ambientais presentes 

em sua área. 

 Entretanto, diante da contextualização atual de uso indevido de recursos ambientais, 

desequilíbrio econômico e emprego de tecnologias inadequadas, vale persistir na luta frente à 

expansão de áreas protegidas e busca de efetiva proteção destas, visto que a utilização 

sustentável do meio ambiente tem se tornado cada vez mais difícil de resolver e, portanto, 

esses espaços de proteção poderão corresponder a uma função extremamente importante para 

o futuro da humanidade (PAGANI, 2009). 
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2.4 As categorias de UCs: um primeiro estudo 

 
 

Após o estabelecimento do SNUC, muitas dúvidas e também críticas começaram a 

surgir acerca dos grupos de manejo e categorias de UCs. Isto porque os critérios utilizados 

para dividi-las em dois grupos não estão claros e, além disso, algumas apresentam objetivos 

muito parecidos, levando a crer que o número de categorias poderia ser reduzido:  

 

 
Muitas dessas categorias de manejo têm objetivos bem similares, como as Reservas 
Biológicas com as Estações Ecológicas, as Reservas Extrativistas com as Reservas 
de Desenvolvimento Sustentável, as Áreas de Relevante Interesse Ecológico com os 
Refúgios de Vida Silvestre (PÁDUA, 2011, p. 26). 

 

 

A autora Pádua (2011) chega a ser mais crítica, pois considera que algumas categorias 

nem podem ser consideradas como UCs, visto a grande possibilidade de exploração e usos de 

seu território. Referente à confusão acerca dos grupos, Dourojeanni e Pádua (2007) apontam: 

 

 
As UCs sem nenhum uso direto incluem, além de estações, reservas e parques, 
também as reservas particulares do patrimônio natural, que, consequentemente 
deveriam estar entre as de proteção integral e não entre as segundas. Também, dado 
o fato de que nos monumentos naturais e nos refúgios de vida silvestre se permite ou 
tolera uma série de atividades econômicas que usam os recursos naturais, seria mais 
lógico passar estas categorias ao grupo de “uso sustentável”. Efetivamente, nessas 
categorias não existe proteção integral significativa (DOUROJEANNI; PÁDUA, 
2007, p. 64). 

 

 
 Para esclarecer: as Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) encontram-

se presentes no grupo de Uso Sustentável, porém, entre seus objetivos não está prevista a 

exploração de seus recursos, já que este inciso foi vetado. A explicação deste veto está na má 

fé de fazendeiros e proprietários de terras na Amazônia, que passaram a criar RPPNs em suas 

terras para conseguir a isenção do Imposto Territorial Rural, impedir invasões, assentamentos 

rurais e desapropriações e, além disso, continuar a usar os recursos naturais, visto que estava 

previsto em lei. Este fato revoltou ambientalistas e o IBAMA, conseguindo então, que o 
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Presidente da República vetasse a possibilidade de exploração desta categoria. Sendo assim, 

na prática, as RPPNs atuam como UCs de Proteção Integral (PÁDUA, 2011). Já nos 

Monumentos Naturais e Refúgios da Vida Silvestre, a possibilidade da posse de terra ser tanto 

pública quanto privada, permite que entre seus objetivos haja uso de certos recursos naturais, 

fato que as descaracteriza como Proteção Integral.    

Como já citado anteriormente, as UCs são divididas em dois grupos de manejo 

distintos, atribuindo-lhes características e objetivos de conservação diferenciados. 

Primeiramente, elas eram em sua maioria de uso indireto, preferencialmente na forma de 

Parques ou Reservas Biológicas, porém atualmente há uma inversão desse quadro: 

 

 
No Brasil, até 1997, as unidades federais de uso indireto, ainda que em maior 
número que as de uso direto, cobriam uma superfície total menor (só 43%) que as de 
uso direto. Na atualidade, as UCs federais de uso direto superam longamente as de 
uso indireto tanto em número (83% das UCs são de uso direto) como em superfície 
(57%) (DOUROJEANNI; PÁDUA, 2007, p. 77). 

 

 

Os mesmos autores ainda destacam que essa situação também é recorrente nos estados 

brasileiros, visto que a maior parte da superfície das 160 UCs estaduais registradas junto ao 

IBAMA até 2004 tinham como características o uso direto de seus atributos (78% das áreas de 

UCs). Como exemplo importante, o caso do Acre: todas suas UCs de nível estadual são de 

uso sustentável. Vale ressaltar também que a principal categoria de uso direto responsável 

pela expansão das UCs no país é a Área de Proteção Ambiental. 

Como explicação para essa situação, Dourojeanni e Pádua (2007) relatam que o 

protecionismo do século XX favoreceu UCs de uso indireto, enquanto que a chegada do 

movimento conservacionista, com destaque para o desenvolvimento sustentável, fomentou as 

de uso direto. Além disso, apontam que têm sido raros os governos que disponham recursos 

para efetuar aquisição por compra ou desapropriações de terras para a criação de UCs de 

Proteção Integral e como o Estado não possui tantas terras em seu poder, a criação de 

unidades de Uso Sustentável, tem evoluindo, já que permitem propriedades privadas em seus 

limites.  

Nessa questão de grupos e categorias de manejo, destaca-se uma divergência entre 

autores. Alguns consideram que somente as UCs de Proteção Integral deveriam ser criadas, 
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pois são estas as que realmente protegem a biodiversidade. Já outros apontam que as de Uso 

Sustentável são as mais importantes e viáveis, visto que não excluem as populações do 

processo de proteção. Assim, a partir de agora, buscar-se-á expor estes dois pontos de vista e 

ponderar a importância de cada um deles. 

As UCs de Proteção Integral são conhecidas por apresentarem como objetivo de 

manejo principal a preservação de amostras representativas de ecossistemas naturais e a 

biodiversidade associada. Deste modo, os outros objetivos de manejo dessas estarão 

submetidos ou condicionados ao objetivo preservacionista principal: “atividades sociais e 

econômicas, como a recreação ou o turismo, podem se desenvolver em algumas das 

categorias incluídas entre as UCs de uso indireto apenas na medida em que não interfiram 

significativamente” (DOUROJEANNI; PÁDUA, 2007, p. 60).   

Desta forma, os mesmos autores defendem a ideia de que as UCs de Uso Sustentável 

não proporcionam uma real proteção à biodiversidade, visto que permitem a exploração de 

parte de seus recursos naturais. Assim, consideram que o crescimento significativo de UCs de 

uso direto traz uma falsa sensação de proteção da natureza. A categoria Área de Proteção 

Ambiental (APA) é a mais criticada nesse quesito: 

 

 
Quando se anuncia que o país possui tantos milhões de hectares em unidades de 
conservação aí incluindo as APAs, é enganar a opinião pública. Além do mais, o que 
é muito mais grave é que os governantes criam APAs, a torto e direito, pois é uma 
categoria que não demanda desapropriação e não existe grande resistência ao seu 
estabelecimento. As APAs proliferam nos distintos níveis de gestão do governo, a 
tal ponto de se ter uma APA, no nível estadual com 6 milhões de hectares. Não que 
as APAs não sejam necessárias para a conservação da biodiversidade, elas o são, 
mas muito mais como zonas tampão de outras categorias de manejo ou para garantir 
corredores ecológicos (PÁDUA, 2011, p. 25 e 26). 

 

 

Segundo esta mesma autora nas APAs nada é feito na prática, com exceção de raros 

casos, como a da Baleia Franca, em Santa Catarina. A criação destas categorias deveria ter 

como objetivo o apontamento de deixar clara a intenção de proteção destes espaços e, assim, 

chamar a atenção dos dirigentes quanto a esse interesse. Portanto, seriam espécies de 

ordenamentos territoriais ou o simples cumprimento de legislações que já existem, como o 

Código Florestal. As dificuldades de uma proteção real estariam no fato de as terras 
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continuarem em mãos particulares, restringindo muito as ações que realmente garantiriam 

efetiva preservação dos recursos naturais e seus serviços ecossistêmicos. 

Pádua (2011) argumenta que a preservação da biodiversidade a longo prazo não é 

garantida, por exemplo, por APAs e Florestas Nacionais, onde o uso dos recursos naturais 

nem é controlado efetivamente. O fato de haver terras privadas nas UCs de Uso Sustentável 

prejudica muito a atuação do Estado numa fiscalização mais rigorosa, deste modo não 

possuem o mesmo valor de proteção que Parques e Reservas Biológicas podem gerar. 

Já para os defensores das UCs de Uso Sustentável, entende-se que a imagem de que as 

áreas protegidas devem permanecer intocadas estão ultrapassadas, devido ao fato de que o uso 

do solo e a exploração dos recursos naturais destas geram atividades que contribuem para a 

geração de renda, aumentam a qualidade de vida e o desenvolvimento do país, isso tudo sem 

prejudicar a conservação do meio ambiente:  

 

 
As áreas protegidas devem ser entendidas como uma maneira especial de 
ordenamento territorial, e não como um entrave ao desenvolvimento econômico e 
socioambiental. Ou seja, não há conflito entre a existência de áreas protegidas e 
desenvolvimento em bases sustentáveis – muito pelo contrário. O conflito existe 
apenas em relação ao pseudo-desenvolvimento baseado na exaustão dos recursos 
naturais (GURGEL et al, 2011, p. 49). 

 

 

 Para Diegues (2004), a idéia de proteção da natureza onde o homem deveria ser 

afastado e as áreas protegidas deveriam ser como ilhas para admiração de lugares paradisíacos 

está ultrapassada e não condiz à realidade brasileira: 

 

 
Esse neomito, no entanto, foi transposto dos Estados Unidos para os países de 
Terceiro Mundo, como o Brasil, onde a situação é ecológica, social e culturalmente 
distinta. Nesses países, mesmo nas florestas tropicais aparentemente vazias, vivem 
populações indígenas, ribeirinhas, extrativistas, de pescadores artesanais, portadoras 
de uma outra cultura (tradicionais), de seus mitos próprios e de relações com o 
mundo natural distintas das existentes nas sociedades urbano-industriais. Ora, a 
legislação brasileira que cria parques e reservas prevê, como nos Estados Unidos, a 
transferência dos moradores dessas áreas, causando uma série de problemas de 
caráter ético, social, econômico, político e cultural (DIEGUES, 2004, p. 14). 
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 De acordo com o mesmo autor, foi no litoral brasileiro, onde havia a mata tropical 

úmida e a presença de populações tradicionais, que se implantou parte das primeiras áreas 

protegidas no país. Ou seja, foram essas populações que, pelo seu modo de vida, garantiram 

conservados os recursos naturais ali presentes. Desta forma, para elas é incompreensível que 

suas atividades tradicionais (como agricultura de subsistência, pesca e extrativismo) sejam 

consideradas nocivas aos recursos naturais, enquanto que a implantação de hotéis e 

facilidades turísticas para usuários de fora da área sejam aceitos. 

 Diegues (2004) ainda destaca outra realidade muito comum: 

 

 
Ora, são em geral esses ecossistemas considerados “naturais” os que mais 
frequentemente são transformados em áreas naturais protegidas, implicando a 
expulsão dos moradores. Com essa ação autoritária, em benefício das populações 
urbanizadas, o Estado contribui para a perda de grande arsenal de etnoconhecimento 
e etnociência, de sistemas engenhosos de manejo de recursos naturais e da própria 
diversidade cultural. A expulsão dos moradores tem contribuído ainda mais para a 
degradação das áreas de parques, uma vez que, frequentemente, por falta de 
fiscalização, indústrias madeireiras e de mineração as invadem para explorar 
ilegalmente seus recursos naturais. Os moradores também, muitas vezes, retiram 
ilegalmente meios de subsistência dessas áreas protegidas, tidas como “recursos 
perdidos” pelas comunidades locais (DIEGUES, 2004, p. 18 e 19). 
 
 
 

 Enfim, compreendidos os argumentos de cada lado, chega-se à conclusão de que, 

independente da categoria a ser criada ou seus objetivos de manejo e proteção, a criação de 

ambas características de UCs (uso indireto e direto) são relevantes. Algumas paisagens e 

espécies da flora e fauna realmente necessitam de condições rígidas de preservação para a 

garantia de sua existência, assim como também, para muitas populações humanas também é 

vital sua permanência nessas áreas. O ideal é a existência de um equilíbrio entre essas duas 

formas de manejo. A realização de estudos e pesquisas em futuras áreas a serem protegidas 

deve analisar a realidade local e, deste modo, auxiliar na escolha da categoria mais adequada. 

As diferentes categorias de manejos devem ser entendidas como necessárias e 

complementares no processo de proteção ambiental.  
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2.5 As categorias de UCs: aprofundando o estudo 

 

 

Ao se realizar esta caracterização das UCs, se procurou ir além do descrito em 

diversos trabalhos, visando justamente aprofundar o conhecimento das especificidades de 

cada categoria. Entretanto, como será possível perceber, algumas categorias foram mais 

minuciosamente explicadas do que outras. Este fato decorre de que determinadas áreas 

protegidas são menos comuns no contexto brasileiro, possuindo assim, pouco material de 

pesquisa e divulgação destas e, até mesmo, menor quantidade de legislação acerca delas. 

Como exemplo, temos a Reserva de Fauna (sem nenhuma UC criada no país ainda), o 

Refúgio da Vida Silvestre, com 16 unidades criadas nos três níveis de governo, e o 

Monumento Natural, com 20 unidades criadas no total (CNUC/MMA, 2011). Já as categorias 

mais comuns são as que possuem mais material de pesquisa, tornando mais fácil o 

entendimento acerca de suas características, objetivos e particularidades, como a Área de 

Proteção Ambiental, com 232 unidades em todo o país, e Parque Nacional, 276 unidades 

(CNUC/MMA, 2011). 

Sendo assim, inicia-se, abaixo, a caracterização das UCs. Primeiramente serão 

apresentadas as categorias dos grupos Proteção Integral (Reserva Biológica, Estação 

Ecológica, Parque Nacional, Refúgio da Vida Silvestre e Monumento Natural) e, após, as de 

Uso Sustentável (Área de Proteção Ambiental, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, 

Reserva Extrativista, Reserva Particular do Patrimônio Natural, Reserva de Fauna, Área de 

Relevante Interesse Ecológico e Floresta Nacional) presentes no Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação, da Lei Federal nº 9.985/2000. Em seguida, uma análise do Sistema 

Estadual de Unidades de Conservação do Rio Grande do Sul será apresentada. 

 

 

2.5.1 Reserva Biológica (REBIO) 

 

 

 A categoria REBIO tem por finalidade preservar de forma integral a biota e demais 

atributos naturais existentes em seus limites, sem que ocorra interferência humana direta ou 
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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 (BRASIL, 2000). Desta forma, 

Maciel (2009) resume que os dois principais focos desta categoria de UC são a preservação do 

meio ambiente em sua integridade e a recuperação daquele que foi alterado, visando garantir 

que esses espaços dêem condições plenas à sobrevivência de espécies de fauna e flora. 

 Dourojeanni e Pádua (2007) destacam que as REBIOs possuem características 

semelhantes aos parques, mas geralmente não incluem paisagens de beleza cênica 

excepcional. Além disso, são estabelecidas principalmente em ecossistemas frágeis, onde 

qualquer intervenção pode causar risco para a biodiversidade. Ainda, segundo os mesmos 

autores: 

 

 
A mais importante diferença com as outras categorias é que nas reservas biológicas 
são vedadas todas as atividades humanas, inclusive a visitação, sendo a única 
exceção a coleta restrita de espécimes com fins científicos e a educação ambiental 
(DOUROJEANNI; PÁDUA, 2007, p. 62).  

 

 

Como se trata de uma UC do grupo de Proteção Integral e com usos bem restritivos, a 

posse e o domínio devem ser públicos e áreas particulares dentro de seus limites deverão ser 

desapropriadas. Conforme Maciel (2009) a REBIO não admite populações humanas, sendo 

que as mesmas devem ser indenizadas ou compensadas pelas benfeitorias e realocadas pelo 

Poder Público. Destaca-se também que para as mesmas não é obrigatória a realização de 

consulta pública para sua criação. 

  Outra restrição também se refere à visitação pública, que só poderá ocorrer em caso 

de fins educacionais. Já a pesquisa científica pode ocorrer, desde que se apresentada 

autorização prévia para a realização da mesma (BRASIL, 2000). Em relação ao tamanho da 

REBIO, está é variável, pois vai depender das condições ambientais da área a ser preservada. 

 O Roteiro para Criação de Unidades de Conservação Municipais indica esta categoria 

para “área em bom estado de conservação, rica em diversidade biológica, com ocorrência de 

espécies endêmicas, raras ou em processo de extinção e com potencial para realização de 

pesquisas” (OLIVEIRA, 2010, p. 32). 
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2.5.2 Estação Ecológica (ESEC) 

 

 

 As ESECs constituem o grupo de Proteção Integral e objetivam garantir a preservação 

da natureza e a realização de pesquisas científicas, sendo assim, extremamente restritivas, 

visto que usos mais impactantes são proibidos, como a visitação pública (exceto se com 

objetivos educacionais). Assim, resumidamente, as atividades possíveis na UC são 

desenvolvimento e pesquisa científica e educação ambiental (Pádua, 2010).  

 As pesquisas científicas dependem de autorização prévia, sendo que seus ecossistemas 

só poderão ser alterados em caso de: 

 

 
I - medidas que visem a restauração de ecossistemas modificados; 
II - manejo de espécies com o fim de preservar a diversidade biológica; 
III - coleta de componentes dos ecossistemas com finalidades científicas; 
IV - pesquisas científicas cujo impacto sobre o ambiente seja maior do que aquele 
causado pela simples observação ou pela coleta controlada de componentes dos 
ecossistemas, em uma área correspondente ao no máximo três por cento da extensão 
total da unidade e até o limite de um mil e quinhentos hectares (BRASIL, 2000, s/p). 

  

 

 Os autores Dourojeanni e Pádua (2007) argumentam que, até onde se sabe, nenhuma 

ESEC teve o desenvolvimento de pesquisas que requeressem alterar seu ecossistema, sendo 

assim, estão tão intactas como as Reservas Biológicas e não são muito diferentes destas. 

 Pelo Decreto Federal nº 99.274/1990, as ESECs federais deverão ser criadas por 

decreto do poder executivo, constando, no seu ato de criação, os limites geográficos, a 

entidade responsável por administrá-la e o zoneamento (BRASIL, 1990).  Já a posse e o 

domínio deverão ser públicos e áreas particulares dentro dos limites da ESEC devem ser 

desapropriadas (BRASIL, 2000). 

 Oliveira (2010) sugere que ESECs sejam criadas em “área em bom estado de 

conservação, rica em diversidade biológica, com ocorrência de espécies endêmicas, raras ou 

em processo de extinção e com potencial para realização de pesquisas” (OLIVEIRA, 2010, p. 

32). 
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2.5.3 Parque Nacional 

 

 

 Esta é a categoria de UC mais antiga no país e na maioria dos países do mundo. São 

amplamente divulgadas no Brasil em função do turismo, contribuído para uma compreensão 

melhor sobre o que os Parques Nacionais propõem (DOUROJEANNI; PÁDUA, 2007). 

Ainda, conforme Malta (2008), por oportunizarem atividades de recreação e lazer à 

população, geram grande demanda de visitação, tornando-os mais conhecidos do público. 

 Os Parques Nacionais, presentes no grupo de Proteção Integral, apresentam como 

objetivo principal a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e 

beleza cênica, a fim de proporcionar a realização de pesquisas científicas, práticas de 

educação e interpretação ambiental, turismo ecológico e recreação em contato com a natureza 

(BRASIL, 2000). Desta forma, se caracterizam por apresentar áreas extensas, a fim de abrigar 

o maior número de atributos possíveis:  

 

 
Devem ser áreas de tamanho grande a muito grande, capazes de conter amostras 
representativas ecologicamente viáveis de um ou mais ecossistemas não alterados, 
ou minimamente alterados, e da biodiversidade que lhes corresponde, em geral 
também incluindo fenômenos físicos excepcionais ou paisagens de grande valor 
cênico. Neles não se aceita nenhuma forma de exploração direta dos recursos 
naturais, nem infraestrutura que possa alterar as características naturais de modo 
significativo (DOUROJEANNI; PÁDUA, 2007, p. 60 e 61). 

 

 

 De acordo com o Decreto Federal nº 84.017 de 1979, que aprova o regulamento dos 

Parques Nacionais, para as áreas serem enquadradas nesta categoria, elas devem atender a 

alguns quesitos, como: a presença de um ou mais ecossistemas totalmente inalterados ou 

parcialmente alterados pelo homem, desde que suas características biológicas e 

geomorfológicas ofereçam interesse especial do ponto de vista científico, cultural, educativo e 

recreativo, ou paisagens de grande valor cênico; áreas que tenham sido objeto de medidas de 

recuperação ou controle ambiental, justificando a sua proteção efetiva com a determinação de 

criação da UC; e, a realização de visitação pública com restrições específicas, mesmo se com 

fins científicos, educativos e recreativos (BRASIL, 1979). 

 Esses quesitos devem ser atendidos nas áreas que constituírem parques, pois esses 

buscam respeitar a integridade dos ecossistemas naturais presentes em seus limites. Assim, 
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com este mesmo objetivo, várias atividades são vedadas nesta categoria, dentre elas: obras de 

aterros, escavações, contenção de encostas, adubação ou recuperação dos solos; obras de 

barragens, hidroelétricas, de controle de enchentes, retificação de leitos, alteração de margens 

ou outras intervenções que condicionem mudanças na hidrografia natural; construções de 

teleféricos, ferrovias, rodovias, aquedutos, oleodutos, linhas de transmissão ou outras, que não 

sejam de interesse do parque (BRASIL, 1979). 

 Segundo o mesmo decreto, outras atividades, mesmo que aparentemente menos 

impactantes, também são proibidas, como a coleta ou apanha de espécies vegetais, frutos, 

sementes e raízes. Além disso, a perseguição, captura, coleta ou abate de espécies da fauna ou 

atividades que venham a alterar seu meio natural são expressamente proibidas, exceto se 

comprovadamente para fins científicos. Como destaca Malta (2008), nos Parques Nacionais 

nada deve ser retirado do ambiente, somente apreciado. Da mesma forma, a introdução de 

espécies exóticas em parques também é uma prática vedada.  

 Obras para a composição da infraestrutura (centro de visitantes, museus, sala de 

exposições,...) dos parques são admitidas para garantir a recepção e orientação do público 

visitante (BRASIL, 1979). Ou seja, como é possível perceber, obras e atividades nesta 

categoria de UC somente serão possíveis se essenciais à sua manutenção.    

 Em relação à posse e ao domínio, estas pertencem ao poder público, sendo que áreas 

particulares situadas dentro dos limites dos parques deverão ser desapropriadas (BRASIL, 

2000). As únicas residências admitidas dentro desses limites são as destinadas às pessoas que 

exerçam funções relativas ao manejo do parque (BRASIL, 1979). 

 De acordo com a publicação do Ministério do Meio Ambiente “Roteiro para criação 

de Unidades de Conservação municipais”, de autoria de Oliveira (2010), a instituição de 

parques deve ocorrer em “área em bom estado de conservação ou rica em biodiversidade, com 

beleza cênica e com vários atrativos naturais que permitem a visitação pública” (OLIVEIRA, 

2010, p. 32). 
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2.5.4 Refúgio da Vida Silvestre (RVS) 

 

 

A categoria Refúgio da Vida Silvestre faz parte do grupo de Proteção Integral e 

objetiva proteger ambientes naturais de forma a assegurar condições para a existência ou 

reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória 

(BRASIL, 2000). 

Segundo o mesmo autor, ela pode ser constituída 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 ou não adesão dos 

proprietários às condições impostas, a área deverá ser desapropriada.  

 Por aceitar a permanência de populações humanas, as atividades compatíveis devem 

compreender algumas formas de uso da terra, como a agricultura de baixo impacto, a 

produção florestal e o extrativismo (PÁDUA, 2010). 

Conforme consta na Lei do SNUC (nº 9.985/2000) a visitação pública está sujeita às 

normas do Plano de Manejo da UC; já a pesquisa científica depende de autorização prévia do 

órgão administrador da mesma. 

 De acordo com a sugestão do Roteiro de criação de UCs Municipais, RVS deve ser 

criada em “área em bom estado de conservação ou rica em biodiversidade biológica ou com 

ocorrência de espécies ameaçadas de extinção ou com áreas particulares sem obrigatoriedade 

de desapropriação” (OLIVEIRA, 2010, p. 32). 

 

 

2.5.5 Monumento Natural (MONA) 

 

 

 Esta categoria de UC é caracterizada por ter como objetivo principal a preservação de 

sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica (BRASIL, 2000). Desta forma, 

Dourojeanni e Pádua (2007) alertam que nem sempre seus objetivos são voltados diretamente 

à conservação da biodiversidade, mas sim a lugares de excepcionalidade geológica ou 

geomorfológica, semelhantes às propostas de geoparques (estes ainda não são reconhecidos 

como UCs). 
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  Apesar de pertencer ao grupo de Proteção Integral, esta UC pode ser constituída de 

áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a 

utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários. Em caso de 

incompatibilidade ou não adesão pelo proprietário da área, a mesma deverá ser desapropriada 

(BRASIL, 2000). 

Pádua (2010) aponta as atividades possíveis nos Monumentos Naturais: agricultura de 

baixo impacto, pesquisa científica, visitação, produção florestal e extrativismo. Já em relação 

à visitação pública, a mesma é permitida quando sujeita às normas e restrições previstas no 

Plano de Manejo. 

 No “Roteiro para criação de Unidades de Conservação Municipal”, consta que as 

MONAS são indicadas para “área pequena, em bom ou médio estado de conservação com, 

pelo menos, um atrativo extremamente relevante e com beleza cênica” (OLIVEIRA, 2010, p. 

32). 

 

 

2.5.6 Área de Proteção Ambiental (APA) 

 

 

A APA é uma categoria de UC do grupo de Uso Sustentável que visa um equilíbrio 

harmonioso entre a natureza e seus habitantes, promovendo o uso racional do espaço e de seus 

recursos naturais. Desta forma, além de buscar proteger ecossistemas naturais ainda não 

modificados, também almeja atender às necessidades das comunidades nela presentes, 

assegurando o manejo adequado e a manutenção em longo prazo dos atributos e serviços 

ambientais (VIANA; GANEM, 2005).  

Assim, segundo Brasil (2000), a APA deve ser 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. 

Além disso, caracteriza-se por possuir uma área em geral extensa, mas não possui um 

limite máximo e mínimo determinado, e com certo grau de ocupação humana. Desta forma, 

pode ser constituída por terras públicas ou privadas e não há necessidade de desapropriação 
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(BRASIL, 2000). Viana e Ganem (2005) ressaltam que a introdução desta categoria na década 

de 80 representou uma relevante inovação na conservação ambiental brasileira, visto 

assegurar a permanência das populações humanas em seus limites, evitando conflitos que 

comumente ocorrem nas Estações Ecológicas e Parques Nacionais, por exemplo. Cabe 

destacar que as populações residentes nas APAs não necessitam ser tradicionais, como deve 

ocorrer na maioria das UCs.  

Destaca-se que as APAs funcionam também como uma primeira opção de proteção 

ambiental. Ou seja, se uma área ainda está na fase de estudos e levantamentos ambientais, não 

tendo uma definição clara de declará-la como Floresta Nacional ou Parque, por exemplo, 

institui-se a APA até que se tenham dados ambientais suficientes para declarar o grau de 

proteção que deve ser aplicado na área (VIANA; GANEM, 2005).  

Em relação à pesquisa científica e visitação pública nas APAs, segundo Brasil (2000), 

nas áreas de domínio público estas serão estabelecidas pelo órgão gestor da unidade; já nas 

propriedades privadas, cabe ao proprietário estabelecer condições para tais. 

 Juntamente com as Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs), as APAs 

não necessitam obrigatoriamente de zonas de amortecimento e corredores ecológicos 

(BRASIL, 2000). Viana e Ganem (2005) explicam que, como as APAs não se destinam à 

proteção integral, não há necessidade de graduar as atividades realizadas fora de seus limites 

para amortecer os impactos sobre as áreas conservadas, visto que essa graduação pode ser 

feita dentro da própria APA, a partir do seu zoneamento.   

 De acordo com o art. 9º da Lei Federal nº 6.902/81, cada APA estabelecerá suas 

normas, a partir do Plano de Manejo, limitando ou proibindo: a implantação e o 

funcionamento de indústrias potencialmente poluidoras, principalmente as capazes de afetar 

mananciais de água; a realização de obras de terraplanagem e abertura de canais com 

potenciais de degradação ambiental; atividades com capacidade elevada de erosão e/ou 

assoreamento dos recursos hídricos; e, atividades que ameacem extinguir, na área protegida, 

espécies raras da biota regional. 

Outras considerações importantes sobre as APAs: podem compreender paisagem 

naturais ou com qualquer tipo de alteração, como por exemplo, cidades, ou seja, abrangendo 

ecossistemas rurais e urbanos; podem englobar UCs mais restritivas, atuando como uma zona 

tampão das mesmas;  permitem praticamente todos os tipos de atividades econômicas ou 
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obras de infraestrutura em seu interior, desde que observadas certas condições e que não 

ocorram em sua zona silvestre (VIANA; GANEM, 2005). 

Ou seja, as APAs se caracterizam por uma ampla flexibilidade territorial, abrangendo 

usos diversificados: 

 

 
As APAs podem ser instituídas próximo ou englobando obras de infra-estrutura de 
grande porte, tais como rodovias, linhas de transmissão, oleodutos, estações de 
tratamento de água e de esgoto e aterros sanitários, além de usinas hidrelétricas, 
atividades de extração mineral e distritos industriais (VIANA; GANEM, 2005, p. 
15). 

 

 

 Esta capacidade de aceitar diferentes usos e com variáveis graus de impacto tem 

desqualificado as APAs como UCs, sendo entendidas por muitos não como uma área 

protegida, mas como um modelo de gestão territorial a partir do princípio do desenvolvimento 

sustentável (VIANA; GANEM, 2005).  

 Dourojeanni e Pádua (2007) explicam que as APAs são politicamente mais fáceis de 

criar, por não exigirem deslocamentos humanos e custos com desapropriação; entretanto, sua 

gestão é mais complexa pelos diversos usos (preservação e atividades econômicas) e 

titularidade da terra público ou particular. Sendo assim, funcionam somente como um 

ordenamento territorial, isso se os proprietários quiserem praticar o desenvolvimento 

sustentável. No fundo, as APAs são, basicamente, o mero cumprimento das leis ambientais já 

existentes, como o Código Florestal. 

   Apesar das críticas, esta categoria de UC é necessária à conservação da 

biodiversidade, pois complementam as UC de Proteção Integral no processo de proteção à 

natureza, sendo interessante sua atuação como corredor ecológico ou zona de amortecimento 

de outras UCs; ou mesmo possibilitando a conservação de ecossistemas onde o grau de 

ocupação humana não permita a implantação de uma unidade de proteção integral (VIANA; 

GANEM, 2005). 

 Para Oliveira (2010), a APA é indicada para “área extensa em bom estado de 

conservação e com necessidade de disciplinar a ocupação já existente no local.” (OLIVEIRA, 

2010, p. 32). 
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2.5.7 Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) 

 

 

Esta categoria de UC busca proteger áreas representativas de ecossistemas que 

apresentam satisfatória qualidade ambiental e que não se encontrem significativamente 

impactadas por atividades historicamente desenvolvidas, possuindo ainda a possibilidade de 

recuperação de áreas que se apresentem degradadas (WWF – BRASIL, 2007). 

 Concomitantemente a isso, a RDS se propõe a abrigar populações tradicionais que ao 

longo de gerações tiveram sua existência baseada em sistemas sustentáveis de exploração dos 

recursos naturais, sendo, portanto, adaptadas às condições ecológicas locais, e, assim, 

desempenhando importante função na proteção e manutenção da biodiversidade local 

(BRASIL, 2000).  

A área desta UC é de domínio público e pode haver propriedades privadas, porém, se 

for necessário para a conservação, estas serão desapropriadas (BRASIL, 2000). Em relação ao 

tamanho da população presente na RDS, deve ser sempre considerado o equilíbrio dinâmico 

entre o tamanho desta e a conservação (WWF-BRASIL, 2007). 

De acordo com a WWF-Brasil (2007) a presença de populações locais residentes é 

permitida nesta UC quando estas dependem diretamente da exploração do local e seus 

recursos para sua reprodução sociocultural e detêm conhecimento prático sobre aquele 

ecossistema, utilizando formas pouco impactantes de utilização ou exploração dos recursos. 

Vale ressaltar que suas atividades econômicas não devem ser predominantemente 

extrativistas, pois senão, o mais conveniente seria a categoria de Reserva Extrativista. 

Nas RDS também são permitidas, através de autorização, a substituição da cobertura 

vegetal por espécies cultiváveis, mineração, criação de animais de grande porte e caça. E, 

diferentemente das Reservas Extrativistas, não há necessidade de plano de manejo de 

rendimento sustentável para exploração comercial de recursos madeireiros (WWF-BRASIL, 

2007). Vale ressaltar que, segundo BRASIL (2000), essa exploração de recursos ambientais é 

admitida em regime de manejo sustentável e a substituição da cobertura vegetal por espécies 

cultiváveis é permitida desde que sujeitas ao zoneamento, às limitações legais e ao plano de 

manejo da área. 

Sobre a criação da UC, esta não necessita partir da população local, podendo ser de 

iniciativa do poder público e ONGs. Além disso, de acordo com a WWF-Brasil (2007), 
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recomendam-se áreas extensas para RDS e, preferencialmente, atribuídas aos governos 

estaduais. 

Em relação à visitação pública, esta é permitida e incentivada, desde que compatível 

com os objetivos da unidade. A pesquisa científica também é permitida e incentivada, porém, 

deve ser voltada à conservação da natureza, à melhor relação das populações residentes com 

seu meio e à educação ambiental (BRASIL, 2000).  

O plano de manejo de uma RDS deve definir as zonas de proteção integral, de uso 

sustentável e de amortecimento e corredores ecológicos, e será aprovado pelo Conselho 

Deliberativo da unidade (BRASIL, 2000). Destaca-se que, apesar de tratar-se de uma UC de 

Uso Sustentável, esta exige o estabelecimento de uma área de proteção integral em seu 

processo de zoneamento. 

 Segundo o Roteiro Metodológico para Criação de Unidades de Conservação 

Municipal, a RDS é indicada para “área em bom estado de conservação com presença de 

comunidades tradicionais e recursos naturais a serem manejados de forma sustentável por 

estas” (OLIVEIRA, 2010, p. 32). 

 
 

2.5.8 Reserva Extrativista (RESEX) 

 

 

 Esta UC do grupo de Uso Sustentável é destinada ao uso de populações extrativistas 

tradicionais, onde a subsistência destas depende diretamente do extrativismo e, 

complementarmente, na agricultura de subsistência e criação de animais de pequeno porte. 

Desta forma, a RESEX possui como objetivos básicos proteger os meios e modos de vida 

dessas populações, visando assegurar o uso sustentável dos recursos naturais (BRASIL, 

2000). 

Segundo o art. 20 da instrução normativa nº 03 (ICMBio, 2007), são consideradas 

prioritárias para a criação de RESEX: 

 

 
áreas de uso ou que abriguem populações tradicionais em situações de 
vulnerabilidade, sob ameaças ou conflitos que ponham em risco seus modos de vida 
e a conservação ambiental, podendo, em casos de risco de dano grave, ser decretadas 
limitações administrativas provisórias (ICMBio, 2007, s/p). 



46 
 

 

 

 

 Segundo Brasil (2000), as RESEX são de domínio público e as áreas particulares nela 

existentes devem ser desapropriadas. Às populações extrativistas tradicionais será concedido 

o uso destas áreas. Em relação às características da população, a WWF-Brasil (2007) descreve 

que estas devem ser exclusivamente extrativistas, podendo ou não residir no local, mas devem 

fazer uso da área da UC. Além disso, a criação desta área protegida deve partir de iniciativa 

da população, ou seja, ela deve ser criada visto à demanda da luta social dos extrativistas. 

Sendo assim, normalmente, estas populações encontram-se organizadas e, após a criação da 

UC, são as que detêm o maior poder sobre a gestão e o território da RESEX, fazendo parte 

também do Conselho Deliberativo da unidade. 

 Algumas características citadas pela WWF-Brasil (2007) são importantes, pois 

diferenciam estas áreas das RDS, entre elas: a não exigência de demarcação de uma área de 

proteção integral; a proibição à caça, mineração e animais de grande porte; a necessidade de 

planos de manejo de rendimento sustentável para a exploração comercial dos recursos 

madeireiros; a criação, preferencialmente, em âmbito federal; a proibição de substituição da 

cobertura vegetal por espécies cultiváveis; e o tamanho destas unidades variar de acordo com 

a realidade encontrada. 

A visitação pública e a pesquisa científica são permitidas e incentivadas nestas áreas 

(BRASIL, 2000). 

 Oliveira (2010) sugere, para a criação de RESEX, “área em bom estado de 

conservação com presença de comunidades tradicionais e recursos naturais a serem 

manejados de forma sustentável por estas” (OLIVEIRA, 2010, p. 32). 

 

 

2.5.9 Reserva de Fauna 

 

 

A Reserva de Fauna, do grupo de Uso Sustentável, objetiva proteger populações 

animais para fins de estímulo a pesquisas científicas sobre o manejo econômico destas 

espécies (VIANA; GANEM, 2005); desta forma, deve ser uma área natural com populações 

animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias, onde a posse e 

o domínio sejam públicos e sem a presença de humanos (BRASIL, 2000). 
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A visitação pública é permitida; já o exercício da caça amadorística ou profissional é 

proibido (BRASIL, 2000). 

Até o presente momento, nenhum UC da categoria Reserva de Fauna foi criada no 

país, tanto em âmbito nacional, estadual e municipal (CNUC/MMA, 2012). Dourojeanni e 

Pádua (2007) argumentam sobre a existência desta categoria: 

 

 
Outra categoria incompreensível é a de Reserva de Fauna. Qual é a lógica de 
desapropriar áreas apenas para fazer estudos técnico-científicos sobre o manejo da 
fauna se o mesmo artigo proíbe a caça e também a comercialização de produtos da 
fauna? É ainda mais curioso esse artigo quando se lembra que essas pesquisas 
podem ser feitas nas Estações Ecológicas a até nos Parques, ou em qualquer Floresta 
Nacional, Reserva Extrativista ou nas novas Reservas de Desenvolvimento 
Sustentável. Esta categoria teria sentido se fosse permitido o manejo de fauna, como 
nos outros países da região e do mundo. Tanto é assim que até hoje o Brasil não 
estabeleceu nenhuma Reserva de Fauna. (DOUROJEANNI; PÁDUA, 2007, p.65). 

 

 

 Para Oliveira (2010), a Reserva de Fauna é indicada para “área natural em bom estado 

de conservação com ocorrência de populações animais nativas, terrestre ou aquática, 

residentes ou migratórias com potencial para realização de pesquisas sobre manejo econômico 

sustentável de recursos faunísticos” (OLIVEIRA, 2010, p. 32). 

 

 

2.5.10 Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) 

 

 

As ARIEs caracterizam-se por visar proteger áreas naturais extraordinárias ou que 

abrigam exemplares raros da biota regional. Assim, o objetivo é regular o uso e manter os 

ecossistemas naturais de importância regional ou local (BRASIL, 2000). Segundo o Decreto 

Federal nº 89.336/84, essas áreas preferencialmente devem possuir extensão inferior a cinco 

mil hectares, considerada pequena, e pouca ou nenhuma ocupação humana (BRASIL, 1984). 

Conforme Brasil (2000), como outras UCs de Uso Sustentável, as ARIEs também 

podem ser constituídas por terras públicas e privadas, não sendo necessária desapropriação. 

Visando garantir os objetivos de proteção ambiental, nas propriedades privadas poderão ser 

estabelecidas normas e restrições de utilização da terra e recursos naturais.  
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Desta forma, o art. 1º da resolução nº12/89 do CONAMA, alerta que nesta categoria 

ficam proibidas as atividades que possam colocar em risco a conservação dos ecossistemas, a 

proteção especial de espécies localmente raras e a harmonia da paisagem. Já o exercício de 

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

será permitido (CONAMA, 1989). Entretanto, segundo Brasil (1984), se o Poder Público 

achar conveniente, poderá adquirir, no todo ou em parte, áreas da ARIE, visando garantir uma 

proteção mais efetiva da mesma. 

 Fazendo-se um comparativo com outra UC, a ARIE assemelha-se à APA, porém em 

dimensão, tanto de extensão quanto de uso, menor. Isso porque a ARIE busca proteger 

ecossistemas locais ou regionais, sendo, portanto considerada de pequena dimensão, e devido 

à presença humana em menor quantidade, ocorrendo a mesma, preferencialmente, de forma 

esparsa (VIANA; GANEM, 2005). 

 De acordo com o Roteiro Metodológico para criação de Unidades de Conservação 

Municipal, ARIE deve ser criada em “área em geral de pequena extensão, em bom estado de 

conservação e com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características naturais 

relevantes ou que abriga exemplares da biota regional sem a necessidade de desapropriação” 

(OLIVEIRA, 2010, p. 32). 

 

 

2.5.11 Floresta Nacional (FLONA) 

 

 

 A categoria Floresta Nacional tem como objetivo promover o uso sustentável e 

múltiplo dos recursos florestais em áreas de floresta predominantemente nativa, estimulando 

também o desenvolvimento de pesquisas científicas que visem métodos de exploração 

sustentável destes recursos (BRASIL, 2000).  

O Decreto Federal nº 1.298/94 que trata sobre o regulamento das FLONAS, especifica, 

em seu art. 1º, os objetivos desta categoria de UC: 

 

 
I - promover o manejo dos recursos naturais, com ênfase na produção de madeira e 
outros produtos vegetais; 
II - garantir a proteção dos recursos hídricos, das belezas cênicas, e dos sítios 
históricos e arqueológicos; 
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III - fomentar o desenvolvimento da pesquisa científica básica e aplicada, da 
educação ambiental e das atividades de recreação, lazer e turismo (BRASIL, 1994, 
s/p). 

 

  

 Entretanto, mesmo que controlada, a exploração florestal nas FLONAS pode causar 

impactos ambientais. Sendo assim, no processo administrativo destas UCS algumas questões 

importantes devem ser consideradas, como a recuperação de áreas degradadas, o combate à 

erosão e sedimentação de cursos d’água, a preservação da biodiversidade e de recursos 

genéticos in situ, o controle ambiental nas áreas contíguas e visar sempre à viabilidade do uso 

múltiplo e sustentável dos recursos florestais (BRASIL, 1994). 

 Outras premissas básicas das FLONAS que deverão estar presentes nos regimentos 

internos: a infraestrutura deve limitar-se ao necessário, causando o mínimo de impacto sobre a 

paisagem e ecossistemas; o armazenamento, mesmo que provisório, de lixo, detritos e outros 

materiais que possam causar degradação ambiental é vedado dentro da área das FLONAS; e, 

os resíduos originários de atividades permitidas serão tratadas de acordo com as normas do 

IBAMA (BRASIL, 1994). 

Em relação à titularidade da terra, Brasil (2000) dispõe que a posse e domínio de  

áreas de FLONAS devem ser públicas, sendo que as propriedades particulares dentro de seus 

limites serão desapropriadas. Porém, é admitida a permanência de populações tradicionais que 

a habitam quando da sua criação a partir de contratos de concessão de uso, para que estas 

venham a desenvolver o manejo sustentável da floresta. Em relação à visitação pública e 

pesquisa científica, ambas são permitas e incentivadas. 

 Pádua (2010) tem uma visão crítica acerca desta categoria de UC. Para a autora, 

poucas FLONAS podem ser consideradas modelos de exploração florestal. Além disso, a 

função das mesmas não é de preservação da natureza, mas sim de reguladora do mercado 

através de oferta de madeira nobre. Segundo ela: “Preservar o ambiente é apenas um eventual 

ganho a mais, se tudo funcionar bem. Porém, na prática, nossas florestas nacionais não são 

manejadas assim, em especial a enorme maioria que está na Amazônia” (PÁDUA, 2010, p. 

27).  

 Oliveira (2010) indica a criação de FLONA para “área em bom estado de conservação, 

com ocorrência de espécies madeireiras de valor comercial” (OLIVEIRA, 2010, p. 32). 
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2.5.12 Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) 

 

 

Segundo o SNUC, as RPPNs possuem como objetivo a conservação da diversidade 

biológica e/ou a proteção de atributos considerados relevantes. Nesta unidade, são permitidas 

atividades de pesquisa científica, visitação com objetivos turísticos, educacionais e recreativos 

(BRASIL, 2000). 

Porém, o grande diferencial desta categoria é que ela é instituída pelo Poder Público a 

partir do desejo voluntário de criação pelo proprietário (pessoa física ou jurídica) da área, que 

transforma seu imóvel, total ou parcialmente, em RPPN. Ou seja, estas são UCs particulares, 

pois apesar de serem instituídas pelos governos, continuam de posse e domínio privados. 

Desta forma, se entende as RPPNs como um modelo de conservação onde as 

responsabilidades são compartilhadas entre o Poder Público e o setor privado, evitando 

processos de desapropriação, conflitos resultantes da instituição da área, entre outros 

(KORMANN et al., 2010). 

Além disso, trata-se de uma área gravada com perpetuidade, isto é, o proprietário, ou 

futuros proprietários, não poderão desfazer a UC, sendo a mesma presente na documentação 

da propriedade, a partir da averbação no Registro Público de Imóveis. Desta forma, segundo o 

Decreto Federal nº 5.746/2006, que regulamenta as RPPN, após a averbação do Termo de 

Compromisso, ninguém mais poderá alegar o desconhecimento de uma área como RPPN 

(BRASIL, 2006). 

Assim, a criação desta categoria traz a possibilidade de reconhecimento legal pelo 

Poder Público de áreas particulares que apresentam notável estado de conservação natural, 

sendo que esta solicitação de reconhecimento parte da vontade espontânea e formal do 

proprietário da área (CEGANA, 2005). Também são importantes por representar diretamente 

a participação e engajamento da sociedade na proteção dos recursos naturais. 

Portanto, essas UCs têm fortalecido de forma significativa o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação, pois como a criação e manutenção das UCs dependem de recursos, 

essa dificuldade é amenizada com as RPPNs, pois estas não dependem somente dos órgãos 

governamentais, mas também do setor privado, que é responsável pela área e dispõe de 

recursos para sua manutenção.  
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Além da questão financeira, estas fortalecem o SNUC no sentindo de contemplar áreas 

de domínio particular na proteção da biodiversidade. Ainda, segundo Mesquita e Vieira 

(2004), mais da metade das RPPNs do país situam-se no entorno ou no interior de UCs 

públicas, garantindo, desta forma, considerável adicional de proteção e atuando na formação 

de corredores ecológicos e mosaicos de áreas protegidas, aumentando a conectividade natural.  

Cabe destacar que, apesar de continuarem a possuir caráter privado, essas áreas, assim 

como as outras UCs, visam à proteção ambiental, então, algumas normas devem ser seguidas 

pelos proprietários da terra. Estas normas estarão presentes no Plano de Manejo da unidade.  

Em relação à pesquisa científica, esta dependerá de autorização prévia do proprietário 

e independe da existência de plano de manejo, sendo que, quando estabelecido o plano, este 

deverá indicar as prioridades de pesquisa. Já sobre moradias, só serão admitidas a do 

proprietário e funcionários diretamente ligados à gestão da UC (BRASIL, 2006) 

Outra característica relevante é que seu tamanho é variável. O SNUC não estabelece 

tamanhos mínimos e máximos para RPPN, desde que seus objetivos de conservação sejam 

cumpridos (ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE RESERVAS PARTICULARES DO 

PATRIMÔNIO NATURAL DE MATO GROSSO DO SUL – REPAMS, 2006). E, a área 

criada como RPPN, será isenta do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR 

(BRASIL, 2006). 

 

 Abaixo, seguem dois quadros-resumos (Quadros nº 01 e nº 02) com as principais 

características das UCs presentes no Sistema Nacional de Unidades de Conservação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Categorias 
Proteção 
Integral 

Objetivos Titularidade 
da terra 

Visitação Atividades possíveis Indicada para 

(OLIVEIRA, 2010) 

Reserva 
Biológica 

Preservar de forma integral a biota e 
demais atributos naturais sem 
interferência humana direta. 

Pública. Somente para fins 
educacionais. 

Pesquisa científica. Áreas em bom estado de conservação, rica 
em diversidade biológica, com ocorrência 
de espécies endêmicas, raras ou em 
processo de extinção e com potencial para a 
realização de pesquisas. 

Estação 
Ecológica 

Garantir a preservação da natureza e a 
realização de pesquisas científicas. 

Pública. Somente para fins 
educacionais. 

Pesquisa científica e 
educação ambiental. 

Área em bom estado de conservação, rica 
em diversidade biológica, com ocorrência 
de espécies endêmicas, raras ou em 
processo de extinção e com potencial para a 
realização de pesquisas. 

Parque 
Nacional 

Preservar ecossistemas naturais de 
grande relevância ecológica e beleza 
cênica. 

Pública. Fins científicos, 
educacionais e 
recreativos. 

Pesquisas científicas, 
educação e interpretação 
ambiental, turismo ecológico 
e recreação em contato com a 
natureza. 

Área em bom estado de conservação ou rica 
em biodiversidade, com beleza cênica e com 
vários atrativos naturais que permitem a 
visitação pública. 

Refúgio da 
Vida Silvestre 

Proteger ambientes naturais de forma 
a assegurar condições para a 
existência ou reprodução de espécies 
ou comunidades da flora local e da 
fauna residente ou migratória. 

Pública ou 
particular. 

Sujeita às normas 
do Plano de 
Manejo. 

Agricultura de baixo 
impacto, produção florestal e 
extrativismo. 

Área em bom estado de conservação ou rica 
em biodiversidade biológica ou com 
ocorrência de espécies ameaçadas de 
extinção ou com áreas particulares sem 
obrigatoriedade de desapropriação. 

Monumento 
Natural 

Preservar sítios naturais raros, 
singulares ou de grande beleza cênica. 

Pública ou 
particular. 

Sujeita às normas 
do Plano de 
Manejo. 

Agricultura de baixo 
impacto, pesquisa científica, 
produção florestal e 
extrativismo. 

Área pequena, em bom ou médio estado de 
conservação com, pelo menos, um atrativo 
extremamente relevante e com beleza 
cênica. 

Quadro nº 01: Resumo das principais características das Unidades de Conservação de Proteção Integral. 
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Categorias Uso 
Sustentável 

Objetivos Titularidade 

da terra 

Visitação Atividades possíveis Indicada para (OLIVEIRA, 2010) 

Área de Proteção 
Ambiental 

Proteger a diversidade 
biológica, disciplinar o 
processo de ocupação e 
assegurar a sustentabilidade do 
uso dos recursos naturais. 

Pública ou 
particular. 

Nas áreas públicas serão 
estabelecidas pelo órgão 
gestor da UC; nas áreas 
particulares cabe ao 
proprietário estabelecer as 
condições para a visitação. 

Permitem praticamente todos 
os tipos de atividades 
econômicas ou obras de 
infraestrutura, desde que 
observadas certas condições 
e que não ocorram em sua 
zona silvestre. 

Área extensa em bom estado de 
conservação e com necessidade de 
disciplinar a ocupação já existente 
no local. 

Reserva de 
Desenvolvimento 

Sustentável 

Preservar a natureza e abrigar 
populações tradicionais que 
desempenham importante 
função na proteção e 
manutenção da biodiversidade 
local. 

Pública ou 
particular. 

Permitida e incentivada, 
desde que compatível com 
os objetivos da UC. 

Pesquisa científica, 
agricultura sustentável, 
mineração, criação de 
animais de grande porte e 
caça. 

Área em bom estado de conservação 
com presença de comunidades 
tradicionais e recursos naturais a 
serem manejados de forma 
sustentável por estes. 

Reserva 
Extrativista 

Proteger os meios e modos de 
vida das populações 
extrativistas, visando assegurar 
o uso sustentável dos recursos 
naturais. 

Pública. Permitida e incentivada, 
desde que compatível com 
os objetivos da UC. 

Destacam-se as atividades 
não permitidas: caça, 
mineração, criação de 
animais de grande porte, 
substituição da cobertura 
vegetal. 

Área em bom estado de conservação 
com presença de comunidades 
tradicionais e recursos naturais a 
serem manejados de forma 
sustentável por estas. 

Reserva de Fauna Proteger populações animais 
para fins de estímulo a 
pesquisas científicas sobre o 

Pública. Permitida. Pesquisa científica. A caça 
amadorística ou profissional 

Área natural em bom estado de 
conservação com ocorrência de 
populações animais nativas, terrestre 
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manejo econômico destas 
espécies. 

não é permitida. ou aquática, residentes ou 
migratórias com potencial para a 
realização de pesquisas sobre 
manejo sustentável. 

Área de Relevante 
Interesse 
Ecológico 

Proteger áreas naturais 
extraordinárias ou que abrigam 
exemplares raros da biota 
regional. 

Pública ou 
particular. 

Permitida. Pastoreio equilibrado e 
colheita limitada a produtos 
naturais. 

Área em geral de pequena extensão, 
em bom estado de conservação e 
com pouca ou nenhuma ocupação 
humana, com características naturais 
relevantes ou que abriga exemplares 
da biota regional sem a necessidade 
de desapropriação. 

Floresta Nacional Promover o uso sustentável 
múltiplo dos recursos florestais 
em área de florestas 
predominantemente nativa. 

Pública. Permitida e incentivada. Pesquisa científica, 
exploração de espécies 
madeireiras. 

Área em bom estado de 
conservação, com ocorrência de 
espécies madeireiras de valor 
comercial. 

Reserva Particular 
do Patrimônio 
Natural 

Conservar a diversidade 
biológica e/ou a proteção de 
atributos considerados 
relevantes. 

Particular. Permitida, mas sujeita às 
normas previstas no Plano 
de Manejo. 

Pesquisa científica, visitação 
turística, educacional e 
recreativa. 

Não há indicação pelo autor 
Oliveira (2010). 

Quadro nº 02: Resumo das principais características das Unidades de Conservação de Uso Sustentável. 

 

 

 

 

 



 

 

2.5.13 Sistema Estadual de Unidades de Conservação 

 

 

No âmbito estadual, o Decreto Estadual nº 34.256/1992 (que cria o Sistema Estadual 

de Unidades de Conservação – SEUC) e Decreto Estadual nº 38.814/1998 (que regulamentou 

o SEUC) tratam da criação de UCs no estado. 

Esta legislação cria três grupos de manejo de UCs estaduais: Unidades de Proteção 

Integral, Unidades de Conservação Provisória e Unidades de Conservação Sustentável.  Sendo 

assim, diferencia-se do governo nacional por possuir um grupo de manejo há mais. 

Em relação às categorias, no estado tem-se quatro categorias além das doze existentes 

no SNUC, sendo elas: Reserva de Recursos Naturais (grupo de manejo UCs Provisórias), 

Estrada-Parque, Horto-Florestal e Jardim Botânico (sendo as três do grupo UCs Sustentáveis). 

O grupo de proteção integral, é idêntico ao presente no âmbito federal.   

 O grupo de UCs Provisórias se caracteriza por estabelecer uma UC temporariamente 

em áreas onde se visa assegurar a preservação do ambiente, entretanto estudos técnico-

científicos posteriores é que irão indicar seu uso adequado (RIO GRANDE DO SUL, 1998). 

Ou seja, são áreas de relevância ambiental significativa no qual estudos apontarão qual a 

categoria de manejo mais adequada. A única UC pertencente a este grupo é denominada 

Reserva de Recursos Naturais.   

No grupo das Unidades de Manejo Sustentável, tem-se como “novidades” a presença 

de três UCs somente de âmbito estadual: Estrada-Parque, Horto-Florestal e Jardim Botânico. 

O primeiro, trata-se de um parque linear que ocorre às margens de estradas visando manter o 

estado natural ou semi-natural de suas margens. Possui largura variável e não há necessidade 

de desapropriação. Pode estabelecer normas quanto aos limites de velocidade, sinalização, 

pavimentação e faixa a ser protegida (RIO GRANDE DO SUL, 1992).  

Já a categoria Horto-Florestal pode ter titularidade pública ou privada com a presença 

de culturas florestais públicas ou nativas que sejam passíveis de exploração manejada. 

Prioritariamente, suas atividades envolvem o cultivo, a conservação e a recomposição de 

populações nativas de animais e vegetais, assim como também, para práticas de ensino, 

educação ambiental e lazer. Constituem-se, também, como centros de pesquisa e bancos 

genéticos florestais (RIO GRANDE DO SUL, 1998). 

 Por fim, a categoria Jardim Botânico pode ser constituída por terras públicas ou 

privadas, onde se visa a conservação ex situ de coleções de plantas, a prática de pesquisas 

científicas, o lazer e a educação ambiental (RIO GRANDE DO SUL, 1998). 
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2.6 Unidades de Conservação: protegendo paisagens 

 

 

A paisagem é uma das categorias de análise da ciência geográfica. Resultante da 

articulação de elementos naturais, humanos, sociais, econômicos e culturais, ela apresenta-se 

em constante transformação. Sua compreensão permite ao geógrafo e demais cientistas 

entender sua estrutura, dinâmica e funcionalidade, auxiliando em processos de planejamento, 

ordenamento e gestão do território.   

 Inicialmente a paisagem realmente era vista somente como sinônimo de natureza, 

sendo após, compreendida entre natural, urbana e rural. Hoje, o termo paisagem possui cada 

vez mais uma ampliação de seu significado, resultante do incremento numérico de suas 

unidades e tipos conhecidos: paisagens florestais, marinhas, desérticas, protegidas, industriais, 

agrícolas, urbanas, entre outras (ROMERO; JIMÉNEZ, 2002). 

Assim, a paisagem pode ser compreendida como um conceito polissêmico, 

envolvendo diversos elementos físicos, biológicos e socioeconômicos que devem ser 

considerados de forma integrada e dependente: 

 

 
A paisagem não é a simples adição de elementos geográficos disparatados. É, em 
uma determinada porção do espaço, o resultado da combinação dinâmica, portanto 
instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos que, reagindo dialeticamente 
uns sobre os outros, fazem da paisagem um conjunto único e indissociável, em 
perpétua evolução (BERTRAND, 2004, p. 141). 

 

 

Bolós (1992) complementa ao explicar que ela é um somatório de seus elementos, 

compreendidos de forma interrelacionada e em constante transformação no tempo e no 

espaço. Ainda, destaca que além dos elementos físicos, biológicos e sociais, sua evolução é 

determinada por processos políticos, econômicos e culturais.  

Portanto, fica claro que ao criar uma UC, não está se protegendo somente a 

biodiversidade, ou uma bacia hidrográfica ou uma determinada cultura, está se protegendo 

uma paisagem, natural ou não, que envolve diversos elementos que evoluíram e determinaram 

aquela configuração de espaço. Além disso, está se estabelecendo uma “nova” paisagem, a 



57 
 

 

 

protegida, que é criada a partir de processos políticos e que deve envolver os diversos atores 

sociais. 

 A relevância na criação de UCs envolve as paisagens. Como já explicado, cada 

paisagem resulta de uma interconexão única de seus elementos, deste modo, não existem no 

mundo, paisagens idênticas. Cada uma tem um histórico de evolução diferenciado. Assim, ao 

implementar uma área protegida, com certeza se está protegendo uma paisagem singular.  

Esta condição está relacionada, em grande parte, à ação humana, pois esta provoca 

uma grande heterogeneidade de paisagens: a associação de distintas formas (físicas e 

culturais), transformadas ao longo do tempo e em variadas escalas, cria uma condição instável 

e, portanto, dinâmica, em evolução, tornando o espaço um mosaico de variadas paisagens 

(RUA; OLIVEIRA; FERREIRA, 2007). Assim, cada uma dessas paisagens terá uma condição 

exclusiva, como explica Figueiró (s/a): 

 

 
Cada unidade de paisagem representa uma configuração geoecológica própria, que 
se define não só por uma particular combinação de elementos naturais e antrópicos 
mas, também, por uma complexa forma de organização estruturada por certo tipo de 
relações inter-componentes, um tipo de dinâmica, uma tendência evolutiva e um 
grau de estabilidade que acabam por diferenciar esta unidade das demais unidades 
de paisagem (FIGUEIRÓ, s/a, pág. 12).  

 

 

Além disso, segundo o mesmo autor, a incorporação da ação humana no processo de 

transformação da natureza fez surgir o conceito de paisagem cultural, que busca aliar os 

elementos da natureza aos elementos culturais na análise geográfica da paisagem. Outros 

autores complementam: 

 

 
A concepção de paisagem cultural sustenta-se na idéia de que a paisagem é o 
resultado da ação da cultura ao longo do tempo, modelando-se por um grupo 
cultural, a partir de uma paisagem natural. Sauer (1925) afirma que na formação 
cultural, a cultura é o agente, a paisagem natural é o meio e a paisagem cultural é o 
resultado. Assim a paisagem natural fornece os materiais com os quais a paisagem 
cultural é formada, sendo a força que modela a própria cultura (RODRIGUEZ; 
SILVA; CAVALCANTI, 2007, pág. 16). 
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Essa nova concepção de paisagem, portanto, representa sua dimensão sócio-ecológica, 

onde os espaços geográficos são transformados pelas sociedades para produzir, habitar e 

sonhar, formando uma identidade, uma marca na paisagem. Na paisagem cultural deve-se 

analisar a paisagem natural determinada pelo sistema econômico e cultural vigente naquele 

território, sendo um produto histórico e social. (RODRIGUEZ; SILVA, 2002) 

Assim, a paisagem cultural envolve uma maior complexidade da organização espacial, 

visto que envolve diretamente a ação humana e essa, com relativa rapidez, transforma o 

espaço. Segundo Guerra e Marçal (2006), o sistema ambiental integrado ao socioeconômico 

compõe uma paisagem integrada, mas que possui uma dinâmica específica, com variações de 

lugar para lugar resultando, portanto, em distintas paisagens.  

De acordo com Cabral e Souza (2005), a análise das paisagens permite entender como 

é sua organização espacial, compreender suas funções ecológicas e esclarecer as melhores 

formas de uso e ocupação de seus recursos ambientais potenciais, sendo então, importantes 

para o planejamento ambiental e servindo como subsídio para o estabelecimento de espaços 

de proteção.  

Deste modo, distintas combinações dos fenômenos da superfície da Terra refletem 

diferentes paisagens, não havendo um modelo único para a realização da análise paisagística. 

Ainda, como a paisagem resulta da interrelação estabelecida entre elementos tanto da esfera 

natural quanto humana, sua interpretação torna-se algo complexo, visto que o homem 

transforma o espaço com uma dinamicidade muito maior do que o progresso dos elementos 

naturais.  

 

 

2.7 Unidades de Conservação municipais  

 

 

Ao estabelecer o Art. 30 da Constituição Federal de 1988, o país passou a 

descentralizar suas políticas públicas, dando mais autonomia e responsabilidades aos 

municípios em âmbito local (BRASIL, 1988). Ainda, a lei que instituiu o SNUC também 

descentraliza ao envolver as três esferas de governos na criação, implementação e gestão das 

UCs.  Portanto, essas legislações fazem com que os municípios assumam uma posição mais 

ativa também nas questões ambientais municipais e regionais.  
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Porém, como destaca Vill (2006), o fortalecimento do papel a ser exercido pelo poder 

municipal ainda não está totalmente configurado, visto que ainda não estão sendo aplicadas 

em todas as suas potencialidades. Além disso, configura-se como um processo lento, que 

envolve a necessidade de fortalecimento das instituições locais tanto em questão de recursos 

humanos quanto de infraestrutura e equipamentos.  

Entretanto, mesmo que de forma lenta, a ação de descentralizar políticas públicas é de 

grande relevância, já que é o governo municipal aquele que está efetivamente presente na 

realidade local: “os municípios situam-se na linha de frente dos problemas ambientais (...). É 

na escala local que os conflitos se materializam, é também nessa escala que as políticas são 

executadas” (VILL, 2006, pág. 110). 

Por serem os últimos no escalão da administração pública, muitos creem que os 

municípios não têm competências para resolver seus problemas, tanto por falta de percepção 

de suas potencialidades como por não estarem totalmente preparados para exercer a plena 

cidadania (DALLARI, 2002). Contudo, apesar da fragilidade de muitas prefeituras 

municipais, o melhor encaminhamento para um problema local é o município. Problemas 

locais, quando transferidos para as esferas estaduais ou federais, são avaliados distantemente 

da realidade social, podendo ocorrer decisões inconvenientes ou insuficientes. 

Além disso, de acordo com o mesmo autor, quando as políticas são tomadas em 

âmbito municipal se dá condições para que a população local se envolva e participe mais 

intensamente nos assuntos de seu interesse: “quanto mais municipalizadas as decisões, mais 

perto se estará do respeito à vontade do povo e da satisfação de seus verdadeiros interesses” 

(DALLARI, 2002, p. 36). 

 Dentro desse contexto de atuação política local também é presente a criação de UCs 

municipais: 

 

 
Unidades municipais e particulares têm potencial de interagir com o cidadão de 
forma mais próxima, devido ao seu elevado número e a sua ampla distribuição no 
território. Pode-se dizer, portanto, que essas unidades podem funcionar como 
difusoras dos princípios de conservação e uso sustentável dos recursos naturais para 
a sociedade, pois possibilitam aos cidadãos vivenciarem mais experiências em 
contato com a natureza (SOUSA et al., 2011 p. 10). 

 

 



60 
 

 

 

 Além de proporcionar melhoria de qualidade de vida aos cidadãos locais, a criação de 

UCs nos municípios pode gerar outros benefícios, tais como: desenvolvimento do turismo 

local, aumento da arrecadação municipal por ICMS Ecológico, possibilidade de recebimento 

de verbas de compensação ambiental, selo de qualidade ambiental, manutenção dos serviços 

ambientais, geração de empregos diretos e indiretos, oportunidade para práticas de educação 

ambiental nas escolas do município e desenvolvimento de pesquisas, entre outros.    

 No estado do Rio Grande do Sul, até dia 08 de março de 2012, havia 23 UCs 

municipais cadastradas junto ao SEUC, sendo 16 de Proteção Integral e 7 de Uso Sustentável. 

Dessas, a mais antiga é a Reserva Biológica do Lami José Lutzenberger, criada por decreto 

municipal da prefeitura de Porto Alegre no ano de 1975, ou seja, muito antes da Política 

Nacional do Meio Ambiente, da Constituição de 1988 e do SNUC (legislações que apontavam 

a necessidade de atuação do poder público local nas questões ambientais municipais) 

(SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 2012). Porto Alegre também avançou ao criar um 

Sistema Municipal de Unidades de Conservação da Natureza (Smuc-POA) pela Lei 

Complementar nº 679 de agosto de 2011 (PORTO ALEGRE, 2011). 

 No cadastro da SEMA das UCs municipais, nenhum município do Vale do Taquari 

(onde se localiza a área objeto de estudo) apresenta UCs cadastradas. Porém, no ano de 2011, 

o município de Estrela, limítrofe de Arroio do Meio, estabeleceu três UCs em seu território, 

sendo dois parques e um monumento natural. Essas já entraram em vigor por legislação local 

e estão em processo de regularização junto ao estado. A expectativa é de que esta iniciativa 

promova o debate acerca da possibilidade de criação de UCs nos demais municípios da 

região. 

 Referente às estruturas municipais de meio ambiente, Arroio do Meio e Capitão 

possuem Departamento de Meio Ambiente (no primeiro, vinculado ao Gabinete do Prefeito; 

no segundo, vinculado à Secretaria de Agricultura), Conselho Municipal do Meio Ambiente, 

Fundo Municipal do Meio Ambiente e profissionais legalmente habilitados. Desta forma, 

ambos estão capacitados perante a SEMA-RS (Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Rio 

Grande do Sul) para a realização de licenciamento ambiental local e, também, possuem 

estruturação suficiente para o desenvolvimento de projetos referentes à criação de UC em seus 

territórios municipais. 
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3 GESTÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL DE UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO 
 

 

 Neste segundo capítulo teórico, serão tratados dois principais temas: a gestão e o 

planejamento das UCs. O primeiro trata mais especificamente de problemas que 

impossibilitam uma efetiva gestão destes espaços, sendo motivados por fatores como o 

político, a exclusão da população local, a implantação de categorias inadequadas e a ausência 

de planos de manejo (4.1). Já na segunda parte, conceituações acerca do termo planejamento 

ambiental e sua importância no processo de criação de áreas protegidas são abordados (4.2). 

 

 

3.1 As Unidades de Conservação e seus problemas de gestão  

 

   

Infelizmente, a criação de UCs não é garantia de proteção dos atributos ambientais 

existentes em suas áreas. Para assegurar os benefícios de seus serviços ambientais à sociedade 

é necessário manejá-las. De acordo com a Lei do SNUC, manejo, entendido também como 

sinônimo de gestão, é o procedimento que visa assegurar a conservação da biodiversidade e 

dos ecossistemas (BRASIL, 2000). Entretanto, como destacam Dourojeanni e Pádua (2007), é 

comum na América Latina as UCs serem abandonadas à própria sorte, fato que tem 

contribuído para sua não apreciação.    

Muitas UCs foram e continuam sendo criadas em gabinetes oficiais, de forma aleatória 

e sem critérios específicos, não havendo conhecimento e/ou análise das características locais. 

Essas ações provocam inúmeros problemas de gestão relacionados à questão fundiária, de 

conflitos com as populações locais e inefetividade na proteção dos atributos ambientais. 

Portanto, inúmeras UCs sofrem dificuldades de gestão resultante da maneira inapropriada de 

seu processo de criação (BENSUSAN, 2006; CABRAL; SOUZA, 2005). Diante disso, Pagani 

(2009), interpreta que algo de errado deve estar ocorrendo com a forma como planejamos e 

gerimos nossas áreas protegidas. 

Hassler (2005) atenta que atualmente a legislação brasileira é vasta e evoluiu em 

dispositivos que permitem e normatizam a criação de UCs no país, porém, esse fato não é o 
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suficiente para assegurar que a sua criação e implementação se dê da forma correta e com 

garantias de uma gestão ambiental adequada. Vários fatores ainda impedem a eficaz gestão e 

induzem situações negativas nas áreas protegidas criadas no país, dando-se destaque para os 

interesses políticos, a não participação ou exclusão da população local, a implantação de 

categorias inadequadas e a ausência de planos de manejo. 

Inúmeras UCs já começam problemáticas pois são criadas exclusivamente por 

interesses políticos, visando somente aos benefícios econômicos e publicitários que essas 

podem oferecer aos governos federais, estaduais e municipais. Braga et al (2008) explicam 

que “em alguns casos públicos, a vontade política para a criação de parques é maior do que a 

de manter a integridade da biodiversidade presente nessa unidade.” (BRAGA et al, 2008, p. 

72). Pagani (2009) acrescenta: 

 

 
Interesses políticos locais ou processos pessoais de representantes políticos têm 
levado a práticas de inauguração de unidades de conservação sem estudos prévios, 
sem planejamento, sem consulta pública e sem recursos para sua implantação e 
manejo (PAGANI, 2009, p. 129). 

 
 
 
 Ainda, muitas vezes, realizam a “inauguração” desses espaços em semanas 

comemorativas, buscando uma maior notoriedade, como no dia mundial do Meio Ambiente 

ou nas semanas de comemoração do aniversário do município ou do estado. Essa prática cria 

espaços aonde o interesse por sua proteção é algo temporário, visto que, provavelmente, até o 

fim do mandato político, essa UC será esquecida pelas autoridades, restando a carência de 

apoio e recursos. 

Outro fator que traz aspectos negativos à gestão das UCs desde seu princípio é a falta 

de consulta ou participação da comunidade local no seu processo de criação, o que tem 

tornado as UCs áreas inimigas à população e essa como uma ameaça à biodiversidade 

daquelas. Bensusan (2006) relata: “comunidades locais foram desalojadas, as restrições de uso 

se deram sem explicações e compensações e, freqüentemente, os gestores dessas áreas não 

levaram em conta os conflitos sociais e culturais que sua criação causou” (BENSUSAN, 

2006, p. 09). Outro autor acrescenta no sentido de cobrar ações mais eficazes dos governos no 

processo de criação destas áreas protegidas: “os conflitos de uso com as populações 

tradicionais e os moradores de entorno são indicativos de que essa forma de intervenção 
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precisa ser conduzida de maneira mais participativa e menos centralizadora” (VALLEJO, 

2009, P. 158). 

Essa atitude centralizadora e não-participativa traz como conseqüências impactos de 

origem antrópica de difícil resolução. Mostrar os benefícios que as UCs podem gerar à 

sociedade e, também, adequar os manejos e mecanismos de funcionamento da área à realidade 

da população ajudam a aproximar a sociedade à UC, sendo essencial para uma proteção mais 

efetiva. Deve-se elucidar que estas áreas necessitam ser entendidas como uma maneira 

diferenciada de ordenamento territorial e não como um entrave ao desenvolvimento 

econômico e social (SOUSA et al., 2011). 

Mais um fato que condiciona a uma difícil gestão abrange a implantação de categorias 

inadequadas à realidade ambiental encontrada na área, pois esta nem sempre está de acordo 

com os objetivos de conservação e manejo desejados. Como exemplo, tem-se a criação de 

Reservas Biológicas (Unidades de Proteção Integral e extremamente restritivas) em áreas 

visadas à visitação turística; ou a implantação de Parques onde não há atrativos turísticos ou 

recreacionais. Vallejo (2003) descreve que essa situação pode ser atribuída à falta de estudos 

prévios e também desconhecimento da definição de cada uma das categorias e os usos e 

manejos que a elas correspondem.  

A questão do plano de manejo é outro problema. Esse se trata de um documento 

essencial que contém as características ambientais e visa orientar as ações e os usos possíveis 

da área protegida, devendo ser elaborado logo após sua implantação, porém, o mais comum é 

a ausência ou não implementação. De acordo Sousa et al. (2011), a falta de planos de manejo 

atinge cerca de 78% das UCs federais e estaduais. Alguns avanços ocorreram após a 

promulgação do SNUC, já que aproximadamente 200 unidades federais tiveram seus planos 

de manejo finalizados ou estão em fase se elaboração. Porém, o mesmo autor alerta que o 

modelo de gestão das unidades ainda se apresenta com caráter mais administrativo do que de 

manejo da conservação. 

Além disso, muitas UCs que possuem plano de manejo não conseguem aplicá-lo por 

falta de recursos financeiros ou porque o plano não considerou a realidade econômica do país 

ou região ou da instituição. Também, com o ingresso da consultoria privada na elaboração 

desses documentos e sua preparação em série, a qualidade dos planos de manejo tem 

diminuído muito, sendo até, muitas vezes, completamente inúteis. Outros são preparados com 

escasso conhecimento sobre a área e desconsiderando os interessados ou afetados locais. 
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Diante disso, Dourojeanni e Pádua (2007), após analisaram cerca de 50 planos de manejo de 

UCs federais concluíram que somente 10% deles possuíam alguma utilidade para o manejo 

das áreas.  

Esses quatro principais fatores apresentados além de já ser uma grande ameaça às UCs 

acabam induzindo à ocorrência de outras, como: impactos decorrentes da visitação turística, 

exploração dos recursos naturais, expansão de espécies exóticas invasoras, dificuldade no 

monitoramento das atividades, falta de recursos humanos e financeiros, situação fundiária 

irregular, ausência de infraestrutura, isolamento da UC, desmatamento, expansão urbana, uso 

comercial de produtos naturais existentes na área, estradas, invasões, ocupação irregular, 

extração de recursos naturais, falta de apoio comunitário e político, demarcação dos limites da 

UC incertos, entre tantos outros.   

A eficiência na proteção dos atributos naturais das áreas protegidas fica comprometida 

por esses fatores e ameaças, como aponta um estudo apresentado em 2007 pelo Ministério do 

Meio Ambiente (MMA). Esse avaliou a eficácia de proteção das UCs a partir da análise de 

sua gestão. As conclusões gerais extraídas apontaram que, das 246 UCs avaliadas, 32 (13%) 

apresentam alta efetividade de gestão, 89 (36%) efetividade média e 125 (51%) efetividade 

baixa. Sendo assim, 87% dessa tipologia de áreas protegidas do país podem não estar 

apresentando eficiência significativa na conservação dos recursos (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE; SECRETARIA DE BIODIVERSIDADE E FLORESTAS; DEPARTAMENTO 

DE ÁREAS PROTEGIDAS, 2007). 

Sobre essa questão, Dourojeanni e Pádua (2007) argumentam que a gestão e controle 

dos conflitos em UCs onde a posse da terra é pública, torna-se facilitada pelo maior controle 

do Estado sobre a área a ser protegida, auxiliando, assim, no controle de outras ameaças:  

 

 
A primeira conseqüência de se ter UCs em que a terra não é legalmente pública é a 
considerável dificuldade para a aplicação do plano de manejo. Não sendo possível 
obrigar o proprietário a sair da área nem a tirar seu gado, por exemplo, também é 
impossível controlar fogos, evitar conflitos com a fauna nativa e evitar a degradação 
do ecossistema e a perda da biodiversidade (DOUROJEANNI E PÁDUA, 2007, p. 
80 e 81). 
 
 
 

Diante de todas as questões apontadas, Araújo (2007) destaca que não há dúvidas 

sobre a importância e necessidade da existência de UCs para a conservação da biodiversidade 
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e outros benefícios delas provenientes, porém, esses só serão percebidos se estes espaços 

forem bem geridos e efetivamente manejados. Para isso, alguns fatores essenciais necessitam 

estar em equilíbrio: políticos, técnicos e operacionais, presença e participação de atores 

sociais e um planejamento adequado. 

 
 

3.2 O planejamento ambiental na criação de Unidades de Conservação 

 

 

 Como já apresentado anteriormente, muitas UCs criadas há anos no país sofrem com 

problemas de gestão decorrentes de vários problemas, com destaque aqui para os fatos como o 

desconhecimento dos limites da unidade e falta de um conhecimento aprofundado sobre as 

características ambientais da sua área. Diante destes, como se sucedeu o processo de criação 

dessas UCs, visto a deficiência de informações básicas acerca de suas áreas? É a partir dessas 

lacunas de informações que se percebe a ausência/carência de planejamento mínimo para o 

estabelecimento desses espaços, visto que, nem em seu processo de criação, essas 

informações eram disponíveis. Assim, vários desses problemas não existiriam ou seriam mais 

facilmente resolvidos, se essas áreas tivessem sido criadas da forma correta: com 

planejamento.  

 Portanto, diante da apresentação do contexto de dificuldades gerenciais de nossas 

áreas protegidas, percebe-se a importância no pensar, refletir, consultar e analisar 

cuidadosamente a sua criação. Muitas vezes, esses espaços somente realizam o seu 

planejamento ambiental depois de instituídos, ou seja, durante a elaboração do plano de 

manejo (isso se ele existir!). Essa prática de planejamento somente pós-criação necessita ser 

repensada. Deve-se considerar a relevância de um planejamento pré-criação, pois é nesse 

momento onde as discussões acerca do futuro manejo da área, interesses e limites estão em 

aberto e, portanto, passíveis de adequação para evitar e/ou diminuir problemas futuros de 

gestão. 

 De uma forma geral, ao se realizar ou idealizar um planejamento, está se remetendo ao 

futuro, projetando algo e/ou buscando prever a sua evolução, considerando condições 

presentes e também seu processo histórico. Tenta-se simular os desdobramentos de um fato a 

fim de precaver-se contra prováveis problemas ou aproveitar possíveis benefícios (PAGANI, 

2009). Santos (2004) complementa explicando o planejamento como algo sistemático para 
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“determinar o estágio em que você está, onde deseja chegar e qual o melhor caminho para 

chegar lá” (SANTOS, 2004, p. 23). Portanto, estabelecem-se metas específicas para o futuro, 

visando à melhoria de certa situação. 

 Outra característica relevante do planejamento é a necessidade deste ocorrer de forma 

a abranger todo um contexto, tanto espacial quanto temporal, assim como também social, 

econômico, cultural, político e natural. O conhecimento acerca do todo é de grande valor para 

que as decisões que forem tomadas façam o melhor aproveitamento possível dos recursos do 

meio que se está planejando (SANTOS, 2004). Diante disso, Vallejo (2009) completa 

explicando que não há como se estabelecer um modelo único de planejamento, já que sua 

elaboração deve considerar a realidade de cada lugar.  

A lei que institui o SNUC declara que estas áreas protegidas são obrigadas, após o 

prazo de até cinco anos de sua criação, a ter um plano de manejo, sendo esse um documento 

que visa orientar o manejo, usos e gestão da área. Porém, a mesma lei, em seu parágrafo 2º do 

Art. 22, declara que o processo de criação dessas deve ser precedido da realização de estudos 

técnicos e consultas públicas que permitam identificar a localização, dimensões, limites e 

objetivos da unidade a ser criada a fim de garantir a efetividade na proteção (BRASIL, 2000). 

Portanto, o citado parágrafo, ao apontar a necessidade de estudos e consultas com o objetivo 

de vislumbrar as melhores condições à UC a ser criada, está se remetendo também ao futuro, 

ou seja, está visando ao planejamento. Entretanto, ao se verificar os inúmeros problemas de 

gestão de nossos espaços protegidos, percebe-se que o que nele está previsto vem sendo 

desconsiderado.  

A partir disso, é importante ressaltar Dourojeanni (2003), que explica a relevância do 

planejamento ambiental das UCs ocorrer desde o princípio do processo de criação, e não 

somente quando a área já está instituída, ou seja, com a realização do plano de manejo: 

 

  
Por exemplo, a determinação errônea dos limites (como podem ser linhas retas no 
meio da selva ou cursos de água instáveis ou muito pequenos) podem se transformar 
num eterno quebra-cabeça para os administradores da unidade. Igualmente grave 
pode ser a determinação equivocada da categoria de manejo (por exemplo, criar uma 
estação ecológica ou uma reserva biológica em áreas de grande potencial turístico ou 
delimitá-las onde há índios), acarretando problemas de manejo quase insolúveis 
(DOUROJEANNI, 2003, p. 05).  
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 Silva (2008) complementa esclarecendo que o planejamento ambiental pré-criação da 

área protegida irá auxiliar na elaboração de seu plano de manejo, visto que muitas 

informações básicas sobre a área já estarão levantadas, agilizando a preparação deste 

documento que é o guia de gestão das UCs. A relevância do planejamento ambiental ocorrer 

desde a criação de uma UC já está intrínseca no seu conceito, já que este se refere à 

importância do planejamento ocorrer continuamente e como uma preparação para a gestão 

futura da área: 

 

 
Planejamento ambiental é um processo contínuo que envolve coleta, organização e 
análise sistematizada das informações, por meio de procedimentos e métodos, para 
se chegar a decisões ou escolhas acerca das melhores alternativas para o 
aproveitamento dos recursos disponíveis em função de suas potencialidades, e com a 
finalidade de atingir metas específicas no futuro, tanto em relação aos recursos 
naturais quanto à sociedade (SANTOS; SILVA, 2004, p. 223).  

 

 

 Destaca-se aqui que essa afirmação dos autores Santos e Silva (2004), enquadra-se 

perfeitamente à situação desta dissertação: ao analisar e escolher qual a melhor categoria para 

o Morro Gaúcho, está se tomando decisões acerca das melhores alternativas de UCs para a 

realidade ambiental local, considerando suas potencialidades e visando sua proteção tanto 

presente quanto futura, ou seja, está se realizando um planejamento. 

 Prosseguindo, Vallejo (2009) também ressalta o planejamento como algo contínuo, ou 

seja, que deve ocorrer desde o princípio, e destaca que a sua continuidade e, portanto, 

evolução proverá novos conhecimentos acerca da área protegida e seu entorno, subsidiando a 

atualização da proposta inicial e, assim, promovendo melhorias para a área. 

Mais uma característica que o mesmo autor atribui a esse conceito é o caráter 

participativo e flexivo. A participação da sociedade é de grande importância, pois se entende a 

relação desta com a área, quais suas necessidades de uso e exploração e o que desejam com a 

unidade. Com o estabelecimento do SNUC, os instrumentos de planejamento e gestão dessas 

áreas por parte da população tomaram forma com a criação de Conselhos Consultivos ou 

Deliberativos, que devem buscar construir um espaço de discussão e negociação acerca das 

questões relativas às UCs (MARQUES; NUCCI, 2007). Já a flexibilidade no processo de 

planejamento envolve a possibilidade e importância de se reaver decisões caso venha a ser 

necessário para melhorias na gestão ambiental. Como explica Vallejo: 
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O estabelecimento e o manejo das unidades de conservação devem contribuir para a 
criação de oportunidades, sem se constituir em foco de conflitos, como já ocorreu 
em muitos casos. Daí a importância de que o planejamento tenha caráter 
participativo e seja flexível, evoluindo com as mudanças, mas sem comprometer as 
grandes diretrizes da conservação (VALLEJO, 2009, p. 190). 

 

 

Já em relação à estrutura organizacional dos planejamentos ambientais, Santos (2004) 

explica da seguinte forma: 

 

 
Os planejamentos ambientais são organizados dentro de uma estrutura que envolve 
pesquisa, análise e síntese. A pesquisa tem o objetivo de servir e organizar dados 
para facilitar a sua interpretação. Os dados organizados são avaliados para atingir a 
compreensão do meio estudado, com seus acertos e conflitos, constituindo-se a fase 
de análise. A síntese refere-se à aplicação dos conhecimentos alcançados para a 
tomada de decisões (SANTOS, 2004, p.32). 

 

 

 Relacionando a estrutura acima citada ao processo de criação de UCs, a fase da 

pesquisa é considerada o processo de caracterização da área e compreensão acerca dos 

interesses da sociedade. A análise corresponde à identificação da categoria de área protegida, 

a partir da caracterização ambiental e os interesses sociais acerca da área de estudo. Já a 

síntese, constitui-se na aplicação dos conhecimentos adquiridos nas fases anteriores de forma 

a orientar a decisão do limite geográfico da UC. 

 Diante de tudo que foi apresentado, chega-se à conclusão da importância que o 

planejamento ambiental apresenta num processo de criação de UCs. O conhecimento acerca 

da área, proporcionado pelo planejamento ambiental, produzirá uma visão abrangente e ao 

mesmo tempo profunda daquela área, visto que integrará vários de seus atributos ambientais. 

Assim, a instituição da UC buscará que suas características, objetivos e formas de manejo 

fiquem em equilíbrio e harmonia com as condições ambientais locais, de forma a minimizar 

as chances de futuros problemas de gestão ocorrerem. Para enfatizar, França et al (2008) 

descrevem a problemática do planejamento nessas áreas protegidas e a conseqüente 

ineficiência em garantir que os objetivos a que essas se propõe sejam alcançados: 
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Devido à deficiência nos planejamentos ou nos critérios para a implantação de 
unidades, verifica-se que, no Brasil, a criação de diferentes categorias de unidades 
de conservação, na maioria das vezes, não atende às especificidades atribuídas, 
desviando-as do objetivo maior que é a proteção dos recursos ambientais (FRANÇA 
et al, 2008, p. 269). 

 

 

 Para finalizar, é importante destacar que o “planejamento é uma atividade para ser 

implementada e não apenas uma produção de documentos” (SANTOS, 2004, p. 25), portanto, 

é necessária sua continuidade ao longo do tempo e não a sua finalização após o término do 

processo de instituição da UC. Após essa fase, dá-se prosseguimento às seguintes, que 

envolvem monitoramente e avaliação das ações, para que o planejamento seja submetido a 

revisões periódicas e, assim, atenda às novas necessidades que vierem a surgir.  
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4 CONTEXTUALIZANDO 

 

 
Neste capítulo será feita uma contextualização acerca da atuação da ONG Ecobé na 

criação de uma área protegida no Morro Gaúcho (4.1) e uma breve elucidação acerca das duas 

primeiras tentativas de criação de uma UC no Morro Gaúcho, destacando ao final quais etapas 

deveriam ter sido adotadas para facilitar as tratativas no processo de criação (4.2).  

 

 

4.1 A atuação da Ecobé  

  

 

A Associação Ecobé, fundada no ano de 2000, é uma organização não-governamental 

(ONG) sem fins lucrativos que preza pela preservação do meio ambiente a partir da ecologia. 

Sua denominação possui origem tupi-guarani e significa “vida longa”, justificando o slogan “a 

ONG ecológica que quer vida longa para a natureza do Vale do Taquari” (ECOBÉ, 2012).  

Criada inicialmente visando à proteção ambiental do Morro Gaúcho, atualmente a 

Ecobé também atua em questões referentes à agroecologia, educação ambiental e arborização 

urbana, entre outras que vierem a ser pertinentes à causa ambiental do Vale do Taquari. Desta 

forma, participam da ONG pessoas de distintos municípios da região, das mais diversas áreas 

profissionais: biologia, agroecologia, direito, educação, artes, engenharia ambiental, gestão 

ambiental, entre outras.  

 Os associados da Ecobé reúnem-se quinzenalmente e nestes encontros visam debater o 

que foi realizado durante as semanas anteriores e as novas ações a serem estabelecidas. Entre 

as atividades realizadas pela ONG estão palestras em escolas da região, participação nas 

reuniões do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Arroio do Meio e de 

Lajeado (CODEMAM e CONDEMA), apoio ao Grupo de Agricultores de Ecologistas de 

Forqueta, participações em audiências públicas referentes a questões ambientais regionais, 

publicação de artigos em jornais locais. 

Em 2011, a ONG mobilizou-se em apoio à “Campanha Nacional Permanente contra 

Agrotóxicos e pela Vida”, visando alertar à população sobre os malefícios provocados pelo 

consumo de resíduos de agrotóxicos contidos nos alimentos, realizando palestras com a 
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apresentação do filme “O veneno está na mesa”, debates, distribuição de folhetos 

informativos e anexação de placas referente à temática. Mais recentemente, em 2012, a Ecobé 

aumentou o seu alcance de discussões e ações ao integrar o CODEVAT (Conselho de 

Desenvolvimento do Vale do Taquari), possuindo representação no Comitê de Gerenciamento 

da Bacia Hidrográfica Taquari-Antas. Entretanto, apesar das novas temáticas ambientais 

abordadas, a ONG ainda mobiliza-se na problemática do Morro Gaúcho, sempre ratificando a 

importância da criação de uma UC no local. 

 

 
4.2 As tentativas de criação da UC 

 

 

Aqui, buscar-se-á fazer uma contextualização acerca das tentativas de criação de uma 

UC na área do Morro Gaúcho para uma melhor compreensão da situação local. Destaca-se 

que os debates sempre ocorreram no âmbito do município de Arroio do Meio, mas que, na 

realidade, a proteção do morro como um todo, envolve também o município de Capitão. 

Assim, o contexto a ser apresentado neste capítulo refere-se a Arroio do Meio, onde se situa a 

maior parte do morro. 

 A ideia de proteger o Morro Gaúcho surgiu nos anos 2000 a partir das saídas de campo 

realizadas pelos membros da Ecobé. Estes perceberam a necessidade de sua proteção e 

propuseram a criação de uma Área de Proteção Ambiental (APA), já que perceberam a 

importância de aliar a conservação com alternativas de renda aos moradores locais, visando à 

diversificação da produção através do plantio sem agrotóxicos e o incentivo ao turismo rural. 

Ou seja, buscavam promover o uso sustentável das propriedades de forma a beneficiar os 

atores locais e o meio ambiente para garantir a permanência destes no Morro Gaúcho.  

 Nessa primeira tentativa de criação, o poder público municipal de Arroio do Meio 

organizou reuniões com os moradores e proprietários de terras no Morro Gaúcho, visando 

esclarecer aos mesmos conceitos como de UC e, em especial, de APA. Além disso, membros 

da Ecobé realizaram visitas às casas de moradores locais buscando explanar sobre esses 

conceitos e propondo alternativas de uso da terra ecologicamente corretas (KRÜGER, 2008).  

Krüger (2008) explica que assim que surgiu a iniciativa de criação da APA, a 

Prefeitura Municipal de Arroio do Meio participou do movimento, apoiando a ideia lançada 
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pela ONG. Entretanto, à medida que os primeiros conflitos com a comunidade local ocorriam, 

a participação do poder público ia diminuindo até o momento em que deixou de existir. 

Muitos conflitos surgiram por falta de informações referentes ao que envolveria na população 

local a existência de uma APA, como revela o depoimento da pessoa responsável pelo 

Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal: 

 

  
“Porque essa preocupação que os agricultores têm, nós também temos, tu vai 
restringir o uso das áreas circunvizinhas, e de que forma essa gente vai se manter, 
né, porque é num raio de 10 km, se tu avaliar pega a cidade toda. Então assim, tem 
aquele lado, a gente tem muita vontade de fazer, mas aí nós temos receio quanto a 
isso, porque depois que transformou, tá transformado, embora muitas áreas foram 
transformadas unidades de conservação no papel e na prática a gente sabe que não 
tem nada de unidade de conservação. Mas a gente queria que isso acontecesse lá. Se 
for transformado numa APA que realmente seja APA e tenha função de APA. 
Então, tem sempre os dois lados, né? E a gente já foi em vários eventos que 
incentivam a criação dessas unidades que fala disso, que temos tantos recursos 
disponíveis, os municípios não pegam porque não querem. Mas no fundo, e porque 
todos têm esse receio, né, porque pode ser um gol contra.” (Responsável pelo 
Departamento de Meio Ambiente de Arroio do Meio). (KRÜGER, 2008, p. 114). 

 

 

 As dúvidas acerca da categoria APA também estavam presentes na população local, 

sendo que a falta de esclarecimento culminou na resistência à criação por parte desta: 

 

 
“Essa é a maior preocupação minha e de todos. Vai ter preservação ambiental, certo, 
eu acho que a maioria concorda, ninguém aqui vai pegar a motosserra a moda louco 
e vai começar a derrubar árvores. Só que daqui a pouco, a preservação ambiental o 
que é que é? Não pode mais mexer, daqui a pouco eles vão dizer, ali passa a divisa, 
até aqui é a preservação ambiental. Sim, eu tenho 8 hectares de terra e daqui a pouco 
6 vai ser para preservação ambiental, e daí? Esse é o grande problema, que tá todo 
mundo preocupado, o que é que é, até onde vai e quais são os direitos que nós 
vamos ter. (...). Eu acho que a questão não tá clara. Porque ninguém sabe ao certo o 
que é ou o que vai acontecer” (Morador H). (KRÜGER, 2008, p. 118). 

 

   

 As incertezas sobre a categoria APA e seus limites acabaram distorcendo os objetivos 

e características dessa UC, pois, como relata Krüger (2008), ideias como interrupção no 

desenvolvimento de atividades econômicas relacionadas ao uso da terra eram freqüentes, 

assim como também, havia um sentimento de insegurança e de perda relacionados à criação 
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da APA visto que ideias errôneas como a de desapropriação e soltura de animais selvagens 

eram difundidas por pessoas avessas à criação da área protegida. 

Além disso, certas influências contrárias à criação da UC estavam promovendo um 

discurso negativo e “defeituoso” acerca da APA, distorcendo os conceitos e as características 

relativas a essa categoria, como é possível perceber no relato abaixo:   

 

 
“Não deu certo porque justamente duas pessoas que... essas pessoas que hoje estão 
bem, bem de vida, falaram que não, a gente não pode concordar com a APA porque 
nós não vamos mais produzir nada, vocês não vão mais poder vender os animais de 
vocês, porque vocês não vão mais poder cortar uma árvore, porque vocês não vão 
mais poder fazer nada.” (Morador A) (KRÜGER, 2008, p. 119). 

 
  

Em relação à segunda tentativa de criação da UC, esta ocorreu a partir do segundo 

semestre de 2010 quando uma nova proposta de criação surge a partir de um projeto para o 

recebimento das verbas de compensação ambiental da duplicação da BR 386. Deste modo, a 

Prefeitura Municipal passou a realizar reuniões para debater junto aos interessados e 

envolvidos o que seria o ideal para o morro.  

Assim, o poder público municipal de Arroio do Meio promoveu reuniões com 

diferentes grupos interessados em questões acerca do local: uma reunião com entidades 

esportistas/turísticas (agosto de 2010), uma com os moradores e proprietários da área (outubro 

de 2010) e outra com ambientalistas (novembro de 2010). Já no primeiro semestre de 2011, 

outras duas reuniões foram realizadas visando unir estes três grupos para chegar-se a um 

comum acordo acerca das possibilidades de ação na área. 

Os debates acerca do futuro do Morro Gaúcho promovidos pelo poder público foram 

necessários pois apenas cerca de 2 hectares são de terras públicas, sendo que os outros 3 mil 

hectares pertencem a particulares (o executivo municipal não soube precisar a localização de 

sua propriedade). Portanto, os encontros foram realizados visando atingir um consenso de 

parceria público-privada para definir a melhor alternativa de uso ao principal ponto turístico 

do município. 

Assim, na primeira reunião, realizada com entidades interessadas na exploração 

turística do morro, foram cobradas melhorias na estrada de acesso ao morro, apoio na 

construção de mais rampas para a prática do paraglider e instalação de banheiros, lixeiras e 
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churrasqueiras (O ALTO TAQUARI, 2010a). Na segunda reunião, moradores e proprietários 

de terras no Morro Gaúcho não possuíam um consenso sobre o que desejavam para a área, 

sendo que propuseram a criação de uma comissão entre eles para que se chegasse a um 

denominador comum (O INFORMATIVO DO VALE, 2010a). Já a reunião com os 

ambientalistas, teve a participação de membros da Ecobé e do Conselho Municipal de Defesa 

do Meio Ambiente de Arroio do Meio (CODEMAM), que prezam pela conservação da 

biodiversidade do morro com a criação de uma UC (O ALTO TAQUARI, 2010b). 

A primeira reunião de 2011 ocorreu no dia 28 de março em uma das salas da 

Secretaria de Educação e Cultura do município e contou com a presença dos grupos anteriores 

citados e quem mais tivesse interesse em participar. Nesta, foi destacado pela Prefeitura 

Municipal a necessidade de uma definição de comum acordo com relação ao que se deseja 

para o Morro Gaúcho, para então, o poder público planejar ações visando às melhorias 

solicitadas. Ressaltou-se também que a administração pública não deseja a desapropriação dos 

moradores e proprietários locais, mas almeja um consenso para poder atuar da melhor forma. 

Assim, revelou que a criação de uma UC, como a proposta pelo grupo ambientalista, pode vir 

de acordo com os interesses dos outros dois grupos envolvidos. Além disso, colocou à 

disposição total a área da Prefeitura Municipal para um projeto ambiental, como uma UC. 

Ao longo da reunião, ficaram nítidas as incertezas e dúvidas referentes às diferentes 

tipologias de áreas protegidas por parte da população local. Confusões conceituais ocorreram 

entre UCs, Corredor Ecológico, APPs e Reserva Legal. Parte destes equívocos resulta do 

projeto de implantação de um Corredor Ecológico do rio Taquari (em andamento na região) e 

as discussões referentes às mudanças do Código Florestal Brasileiro, que estavam em pleno 

debate nacional.  

Já o segundo encontro de 2011 aconteceu no dia 02 de junho no Salão São José, 

distrito de Palmas, Arroio do Meio. Neste, o poder público expôs claramente que demonstra 

interesse no projeto de criação de uma UC, porém, não deseja o confronto com a população 

local e sim um acordo para a proteção do morro. Assim como na primeira reunião e na 

primeira tentativa da criação da UC, a Prefeitura Municipal passa o direito de deliberação à 

população local, visando evitar conflitos. Entretanto, é o poder público municipal quem 

deveria ter o poder de decisão, como ressalva Oliveira (2010) em relação à consulta pública 

para criação de UCs: 
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Nessa etapa a população poderá apresentar formalmente suas demandas, seja para 
inclusão ou exclusão de áreas, favorável ou contrária à criação da unidade. Todas as 
demandas encaminhadas deverão ser respondidas tecnicamente. A decisão final no 
processo de criação compete ao poder público (OLIVEIRA, 2010, p. 27).  

 

   

O fato de no ano de 2012 ocorrerem eleições municipais pode ter influenciado na 

abstenção do poder público frente à tomada de decisão que, provavelmente, repercutiria 

fortemente no município. Desta forma, fica comprometida a atuação da Prefeitura Municipal, 

que deveria intervir buscando interesses coletivos e não benefícios político-partidários.   

Além disso, esta reunião foi marcada pela entrega à Prefeitura Municipal de Arroio do 

Meio de um abaixo-assinado, com 227 assinaturas de moradores e proprietários contrários à 

criação da UC, apesar de ainda não estar claro aos mesmos o que significa uma UC ou APA. 

As falas dos moradores e proprietários durante a reunião demonstram que muitos 

equívocos e incertezas decorrentes da primeira tentativa de criação da UC em 2002 ainda 

estavam presentes, como o da desapropriação. Alguns estavam presentes com o intuito de 

saber se suas propriedades estariam ou não dentro do limite da UC. Outros relataram que se a 

APA for criada, não desejam que haja visitação em suas propriedades, sendo assim, destaca-

se o parágrafo 4º do Art. 15º da lei do SNUC: “Nas áreas sob propriedade privada, cabe ao 

proprietário estabelecer as condições para pesquisa e visitação pelo público, observadas as 

exigências e restrições legais” (BRASIL, 2000, s/p).  

A questão do pagamento por serviços ambientais também foi abordada. Muitos 

moradores e proprietários questionaram o que ganhariam economicamente com a criação da 

APA, visto que colocariam suas propriedades à disposição para a criação da área. A 

concepção de pagar a quem se propõem a proteger vem crescendo na atualidade como forma 

de promover o uso sustentável das florestas e, ao mesmo tempo, garantir a permanência do 

homem no meio rural. Guedes e Seehusen (2011) complementam:  

 

 
A ideia por trás do instrumento é recompensar aqueles que produzem ou mantêm os 
serviços ambientais atualmente, ou incentivar outros a garantirem o provimento de 
serviços ambientais, que não o fariam sem o incentivo. Com o mecanismo, busca-se 
mudar a estrutura de incentivos de forma a melhorar a rentabilidade relativa das 
atividades de proteção e uso sustentável de recursos naturais em comparação com 
atividades não desejadas, seguindo o princípio do “protetor recebedor” (GUEDES; 
SEEHUSEN, 2011, p. 34). 
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Recentemente, em 14 de outubro de 2011, foi aprovada a Lei Federal nº 12.512, que 

institui o Programa de Apoio à Conservação Ambiental. Entretanto, ela ainda apresenta-se 

restritiva em relação ao pagamento por serviços ambientais, visto que não contempla a todas 

as UCs e classes econômicas. Segundo a mesma lei, em seu art. 1º e 3º a remuneração será 

destinada à população em situação de extrema pobreza localizadas nas UCs das categorias 

Floresta Nacional, Reserva Extrativista e Reserva de Desenvolvimento Sustentável, sendo 

beneficiadas somente as criadas pelo poder público federal (BRASIL, 2011). Desta forma, 

acredita-se que ainda há muito que evoluir nestes quesitos como forma de estimular a 

proteção ambiental em propriedades privadas, onde muitas vezes encontram-se áreas 

significativas à conservação.  

Já o conceito de pagamento por serviços ambientais aos municípios que possuem áreas 

protegidas em seus territórios está prevista na Lei Estadual nº 11.038/1997 que prevê repasse 

de 7% do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (Rio 

Grande do Sul, 1997). Os recursos provenientes desse repasse devem ter como destino 

melhorias na gestão ambiental municipal e obras públicas e sociais.   

Diante da continuidade do impasse e a contestação da população local frente à criação 

da UC, o poder público municipal de Arroio do Meio encerrou a reunião e a realização de 

debates referentes à questão, assim como já ocorrido no início dos anos 2000, quando pela 

primeira vez buscou-se a criação da área protegida. 

 O fato de não se ter uma proposta de limite para a área pode ter prejudicado no 

andamento das reuniões, assim como também ainda discutir-se, por momentos, qual a 

categoria ideal. Estes fatos reforçam mais ainda a continuidade dessa pesquisa, pois estas 

definições e clarezas podem servir como um instrumento de fortalecimento da proposta da 

UC. 

 No caso do Morro Gaúcho, percebe-se que as tentativas de criação da área protegida 

não obedeceram algumas etapas necessárias para o ideal procedimento de criação de UCs. Na 

figura abaixo (nº 03), está estruturado um fluxograma das etapas a serem seguidas:  
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Figura nº 03: Fluxograma dos procedimentos para criação de Unidades de Conservação. 

Fonte: OLIVEIRA, 2010, p.38. 
 

 
No processo da segunda tentativa de criação de uma UC no Morro Gaúcho, algumas 

dessas etapas iniciais ocorreram e outras não, fato que pode ter provocado a lacuna ou vazio 

de informações necessárias para a compreensão e entendimento por parte da população local 

na criação da área protegida. O poder público municipal de Arroio do Meio buscou a 

identificação da demanda, que consta como primeira etapa, ao convocar diferentes 

entidades/grupos para discutir possíveis ações para o Morro Gaúcho. Após, fez a avaliação da 
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demanda das três entidades ouvidas (esportistas, ambientalistas e população local) e chegou à 

conclusão de que uma UC poderia contemplar os interesses de todos. Porém, apesar de ter 

iniciado o processo de forma correta, logo após, o poder público já passou para a etapa de 

consulta pública, realizando reuniões onde a proposta de criação foi debatida. Porém, a falta 

de informações básicas (como o limite da UC) fez com que houvesse muitas dúvidas acerca 

da proposta da UC, causando desconfiança e também desconhecimento da real situação por 

parte da população. Assim, nota-se o quão importante é a etapa de estudos técnicos, onde 

informações referentes à caracterização biológica, meio físico e socioeconômico, definição da 

categoria e proposta do limite são levantadas para auxiliar o embasamento da proposta. 

Assim, como esta pesquisa trata-se do trabalho técnico necessário para a criação de 

uma UC, poderá ser posteriormente utilizada para ajudar uma possível nova tentativa de 

criação de uma área protegida no local.   
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5 APRESENTAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO E O PORQUÊ DA SUA 

PROTEÇÃO 

 

 
 Neste capítulo será apresentada a área de estudo e os argumentos que justificam a 

importância da proteção do Morro Gaúcho. Entretanto, primeiramente, uma caracterização 

regional do Vale do Taquari (onde se localizam os municípios em estudo) foi realizada visto 

ser relevante para uma melhor compreensão acerca da realidade geográfica do objeto em 

estudo.   

 

 
5.1 Caracterização regional: o Vale do Taquari  

 

 

Aqui será apresentada a caracterização ambiental do Conselho Regional de 

Desenvolvimento (COREDE) Vale do Taquari. Optou-se por realizar esta descrição regional 

para uma maior compreensão do contexto geomorfológico, climático e dos processos de 

ocupação. Como os municípios de Arroio do Meio e Capitão são muito pequenos 

territorialmente, a caracterização ambiental somente destes não daria uma compreensão real 

do contexto em que se encontra a área de estudo. 

O Vale do Taquari é uma região geopolítica localizada na porção centro-leste do 

estado do Rio Grande do Sul (Figura nº 04). Composto por 36 municípios que totalizam uma 

área de 4.821,1 km², possui uma população de 329.258 habitantes, resultando em uma 

densidade demográfica 68,3 hab/km² e representando 2,9% da população estadual (Fundação 

de Economia e Estatística – FEE, 2011). Destaca-se que a área territorial e a população de 

Arroio do Meio e Capitão somadas totalizam, respectivamente, 232,5 km² e 21.419 habitantes 

(IBGE, 2010), fato que reforça a importância da caracterização a nível regional. 
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Figura nº 04: Localização do Vale do Taquari no estado do RS. Destaque para a área de estudo: quadrado 

vermelho nos municípios de Arroio do Meio e Capitão. 
Fonte: FEE, 2009. 

Adaptação: THOMAS, B. L., 2013. 
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O Vale do Taquari é condicionado fisicamente por situar-se em três regiões 

geomorfológicas, fato que estabelece relação direta às suas características de uso da terra. Ao 

sul, destaca-se a Depressão Central Gaúcha, marcada pelas baixas altitudes e pela formação 

de terraços aluviais de origem fluvial. Na porção central, a presença da Planície Continental, 

caracterizada por uma área plana, de relevo homogêneo e sem muitas variações altimétricas. 

E, ao norte, o Planalto das Araucárias, formado por rochas efusivas ácidas da Formação Serra 

Geral (capeando as rochas efusivas básicas), região geomorfológica marcada pela ocorrência 

de patamares e vales fluviais aprofundados, condicionando grande variação altimétrica 

(IBGE, 2003). 

Segundo Rempel (2009), no Vale do Taquari a cota mais baixa é de 6 metros de 

altitude, situada no município de Taquari, e a mais alta, de 800 metros, situa-se no município 

de Arvorezinha. Desta forma, a autora propôs uma divisão hipsométrica da região em três 

classes:  

- Porção Sul: de 0 a 100 metros de altitude (30% da área); 

- Porção Central: 100 a 600 metros de altitude (61,78% da área); e 

- Porção Norte: 600 a 800 metros de altitude (8,22% da área). 

As áreas mais planas do Vale do Taquari estão presentes mais ao sul e centro da 

região. A região central apresenta solos aluviais e argilosos profundos, favorecendo cultivos 

anuais de milho, soja e trigo. Ao sul, os solos são mais rasos e arenosos, onde predominam 

atividades pecuaristas, como o gado de corte e a produção leiteira, e plantio comercial de 

Pinus, Eucaliptos e Acácia. Nesta porção, as formações vegetais nativas estão presentes 

somente em topos de morros e, minimamente, ao longo de cursos d’água (REMPEL, 2009). 

A região centro-norte do vale é marcada pelo escarpamento acentuado e por topografia 

ondulada e fortemente ondulada, com a presença predominante de solos rasos e litólicos. 

Nesta, destaca-se as culturas de subsistência familiar e o cultivo de erva-mate, tabaco e 

hortifruticultura. Predominam as Floresta Estacional e Ombrófila Mista, sendo que as 

encostas dessa região ainda apresentam elevada cobertura vegetal nativa (REMPEL, 2009). 

A mesma autora ainda caracteriza a porção norte, onde as áreas são planas e levemente 

onduladas, com a ocorrência de solos rasos. Destaca-se a presença da Floresta Ombrófila 

Mista e campos em formação de galerias e capões. O uso pecuário e o cultivo de erva-mate e 

tabaco são comuns na região. 
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Em relação ao clima regional, este é apresentado pelo Zoneamento Agroclimático do 

Vale do Taquari (BOTH, s/a). A região enquadra-se, de acordo com a classificação 

internacional climática de Köppen, como zona fundamental temperada úmida, apresentando 

as variedades climáticas Cfa e Cfb, ou seja, marcada por clima temperado úmido com verão 

quente e/ou temperado. Os elementos metereológicos apontam uma precipitação média anual 

de 1600 mm, sendo estes bem distribuídos ao longo do ano, médias anuais de umidade em 

76% e de temperatura em 18,7ºC. 

Em relação às características hidrográficas, a rede de drenagem do Vale do Taquari é 

considerada ampla e densa. Além do rio Taquari, que dá nome à região, se destacam os rios 

Forqueta, Fão, Guaporé e Carreiro, que possuem variação entre 15 e 50 metros de largura. 

Porém, de modo geral, os arroios com até 10 metros de largura predominam (REMPEL, 

2009).  

Referente ao uso e ocupação da terra, o processo de colonização e ocupação do Vale 

do Taquari iniciou-se onde hoje se localiza o município de Taquari com a chegada de 

portugueses e açorianos, em 1740 e 1760, respectivamente. Estes possuíam como principais 

atividades a extração da madeira e da erva-mate. Até 1850, o povoamento no Vale foi 

significativo somente na porção sul, onde se situam as menores altitudes (KREUTZ, 2008). 

Segundo o mesmo autor, a partir de 1850 estabeleceu-se na região um expressivo setor 

de negócios imobiliários privados, realizando o loteamento e a venda de terras para os 

imigrantes. O processo de colonização ocorreu mais expressivamente a partir daí, quando em 

1853 chegaram as primeiras famílias alemãs e a partir de 1880 as famílias italianas, que 

ocuparam, principalmente, as regiões de maior altitude, a partir da metade norte do Vale do 

Taquari. As primeiras famílias realizavam a ocupação a partir do desmatamento e posterior 

prática da coivara para limpeza da área, estabelecendo-se sempre próximo à drenagem. 

Autores como Rempel e Majolo (1999), destacam que o Vale do Taquari apresentava 

uma cobertura vegetal muito rica, mas que, a partir de 1850, com as imigrações alemãs e 

italianas, teve-se um acentuado desmatamento. Desta forma, tanto no Vale do Taquari, quanto 

no município de Arroio do Meio e Capitão, a presença de cobertura vegetal de Mata Atlântica 

mais significativa restringe-se às áreas ao longo dos rios e, principalmente, em maiores 

altitudes e declividades acentuadas, onde o uso da terra é dificultado, como é o caso do Morro 

Gaúcho. 
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Ainda hoje a base econômica da maioria dos municípios desta região é o primeiro 

setor (agropecuária) de cunho familiar, fato que condiciona a um intenso uso da terra. Os 

municípios de Lajeado, Estrela, Encantado, Teutônia, Arroio do Meio e Taquari são os que 

apresentam mais atividades industriais e de serviços. Destacam-se as atividades 

agroindustriais, especialmente às relacionadas à produção de alimentos. 

  

 

5.2 A caracterização do Morro Gaúcho e o porquê de uma Unidade de Conservação 

 

 
O Morro Gaúcho, localizado na divisa entre os municípios de Arroio do Meio e 

Capitão, estado do Rio Grande do Sul (Figura nº 05 e Fotografia nº 01), situa-se às margens 

do rio Taquari e possui uma área aproximada de 27 km². Sua denominação deve-se ao fato de 

que ao “pé do morro” descansavam os tropeiros, que o tinham como referência. Na época, 

esse foi denominado Morro dos Gaúchos (KRÜGER, 2008).  

Cabe destacar que a denominação “morro” não é a mais adequada à situação desta 

unidade de relevo. Como o Morro Gaúcho possui uma variabilidade altimétrica de 499 metros 

(de, aproximadamente, 60 metros – base – até 559 metros – pico), este passa a ser considerado 

uma montanha conforme a Resolução nº 303 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio 

Ambiente): montanha trata-se de uma “elevação do terreno com cota em relação à base 

superior à 300 metros” (BRASIL, s/p, 2002). Barros Sartori e Sartori (2004) complementam 

explicando que montanha é uma grande elevação natural do terreno que constitui formas 

acidentadas do relevo com a presença de vales profundos, picos e variação altimétrica. 

Entretanto, apesar de “geomorfologicamente incorreto”, aqui se utilizará a 

conceituação “morro”, visto que o objeto de estudo assim é regionalmente denominado e 

conhecido.   
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Figura nº 05: Localização da ampla área de estudo do Morro Gaúcho. 

Fonte: Baseado na malha digital municipal disponibilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) e imagem de satélite disponível no Google Earth. 
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Fotografia nº 01: Perfil do Morro Gaúcho (face sudoeste) visto há 5,5 km de distância. 

Fonte: Trabalho de campo, dezembro de 2012. 
 

 

Geologicamente, o Morro Gaúcho tem sua gênese na Formação Serra Geral, resultante 

de uma sucessão de derrames de lavas no período da Era Mesozóica. No objeto de estudo 

encontra-se sua sequência inferior formada por rochas de composição predominantemente 

básicas, como os basaltos, de textura fina a média e tom acinzentado (IBGE, 2003).  

Sob essa formação geológica, entalharam-se as características geomorfológicas. Na 

área em estudo, encontra-se a transição de duas regiões geomorfológicas: da Planície 

Continental ao Planalto das Araucárias (IBGE, 2003), ou seja, de um relevo relativamente 

plano ao sul da área em estudo para uma movimentada ao norte. A ocorrência de processos de 

dissecação fluvial ajudou a esculpir vales encaixados e conjuntos de morros alongados e 

estreitos. Além disso, o Morro Gaúcho encontra-se associado a uma falha geológica de 

direção noroeste (NO), onde mostra maior alongamento. Para maior compreensão 

geomorfológica, visualizar figura nº 06 que contempla a região central do Vale do Taquari: 
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Figura nº 06: Relevo da região central do Vale do Taquari. 

 

 

Nestas condições físicas desenvolveu-se o bioma da Mata Atlântica. Das variações 

desta, ocorre na área em estudo a Floresta Estacional Decidual (Tropical Caducifólia), 

marcada pela grande diversidade florística e faunística, sendo também caracterizada pela 

maioria das espécies vegetais apresentarem a queda de folhas durante o período frio (FEPAM, 

2002).  

Sendo um dos pontos mais elevados da porção central do Vale do Taquari, com 

aproximadamente 559 metros de altitude, o Morro Gaúcho tornou-se um atrativo turístico 

devido à bela paisagem da região que se tem de seu topo e, também, devido à área onde 

funcionava uma antiga pedreira de exploração de basalto e arredores, que atualmente é usada 

para lazer e prática de esportes, como trilhas, vôos de asa delta e rappel (Figura nº 07):  
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Figura nº 07: As belezas do Morro Gaúcho. 
Elaboração: THOMAS, B. L., 2010 e 2012. 
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Entretanto, apesar do prestígio regional sobre este patrimônio natural, o morro vem 

sofrendo agressões de seus atributos naturais gradativamente. Durante a década de 1960 até 

meados dos anos 1990, uma pedreira no topo deste realizava a extração de basalto, sendo esse 

utilizado para as construções das RS 130 e BR 386, importantes rodovias da região e do 

estado. Atualmente, o local sofre com a ocorrência de derrubada da mata nativa, caça e 

aprisionamento de animais silvestres e extração ilegal de palmito (KRÜGER, 2008). 

Outra grande ameaça a esse patrimônio natural é a presença, na base do morro, de uma 

unidade de transbordo de resíduos sólidos de origem doméstica, mais conhecido como “lixão” 

pelo fato de antigamente ter havido um “lixão” no local e a atual área de transbordo não 

seguir alguns padrões técnicos necessários, visto que, por exemplo, às vezes, os resíduos 

encontram-se depositados diretamente em contato com o solo. 

A presença de espécies exóticas, como eucaliptos (Eucalyptus sp.), pinus (Pinus sp.) e 

uva japonesa (Hovenia dulcis), também pode ser considerada um problema, na medida em 

que passa a ocupar espaços antes referentes às espécies nativas. A ocorrência de eucalipto 

deve-se, principalmente à sua introdução pelo homem, sendo plantados em pequenas áreas 

para sua posterior exploração. Já as ocorrências de pinus e uva japonesa apresentam-se mais 

preocupantes por serem consideradas espécies invasores e de rápida dispersão. Tanto o 

eucalipto quanto o pinus e a uva japonesa possuem grande produção de sementes, que ficam 

viáveis no solo por muito tempo, provocando sua ampla disseminação. Alia-se a isso o fato de 

não possuírem predadores naturais.   

Além dessas, o turismo irregular no morro também preocupa, pois os impactos 

resultantes de trilhas em lugares inapropriados, fogueiras, presença de lixo, grafias nas rochas, 

entre outros, são visíveis. Recentemente, em dezembro de 2011, as brasas de uma 

churrasqueira improvisada alastraram-se devido ao clima seco e ventos fortes provocando um 

incêndio em uma área de aproximadamente cinco hectares nas redondezas da antiga pedreira 

do Morro Gaúcho. O fogo que se iniciou no domingo (dia 11), foi combatido pelo Corpo de 

Bombeiros, moradores e voluntários, sendo contido somente na terça-feira (dia 13), devido à 

ocorrência de chuvas na região (O ALTO TAQUARI, 2011c). Referente às ameaças ao Morro 

Gaúcho, visualize a figura nº 08:    
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Figura nº 08: Ameaças ao Morro Gaúcho. 

Elaboração: THOMAS, B. L., 2011 e 2012. 
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Todos estes fatores, além de degradarem a paisagem local, ameaçam a biodiversidade 

presente no Morro Gaúcho, como as espécies vegetais em perigo de extinção no estado do Rio 

Grande do Sul: Euterpe edulis (palmiteiro) e Parodia haselbergii (cacto) 

(LEUCHTENBERGER, 2005). A primeira, segundo a autora, apresentou vestígios de estar 

sendo explorada ilegalmente na área. Já a segunda, encontra-se isolada em um substrato 

rochoso muito utilizado para a prática de montanhismo, tornando-a ainda mais vulnerável. 

Além dessas, outras espécies vegetais encontradas no Morro Gaúcho são a Apuleia 

leiocarpa (grápia), Myrocarpus frondosos (cabreúva) e Ocotea catharinensis (canela-preta), 

vulneráveis à extinção no estado, assim como a presença de espécies de Ficus organensis 

(figueira) e Alsophila setosa (xaxim), atualmente protegidas pelo Código Florestal do Rio 

Grande do Sul - Lei Estadual nº 9.519/1992 (LEUCHTENBERGER, 2005). 

Dentre as espécies da biodiversidade animal já registradas no Morro Gaúcho, a ave 

Pyroderus scutatus (pavó) encontra-se criticamente em perigo no estado e a Triclaria 

malachitacea (sabiá-cica), vulnerável de extinção (ECOBÉ, 2004). Já os mamíferos 

Tamandua tetradactyla (tamanduá-mirim), Nasua nasua (coati), Leopardus trigrinus (gato-

do-mato-pequeno) e Alouatta fusca (bugio-ruivo) também presentes no local, encontram-se na 

mesma situação – vulneráveis à extinção (LEUCHTENBERGER, 2005).  

Essa vulnerabilidade de espécies vegetais e animais no Morro Gaúcho, além de ser 

conseqüência das outras ameaças já citadas, também decorre do processo de fragmentação 

florestal na região, que se deu a partir do uso da terra essencialmente agrícola. A diminuição 

na área de um hábitat tem sérias consequências às condições para que as espécies 

permaneçam existindo neste fragmento. O espaço reduzido comumente não apresenta as 

condições físicas necessárias para que os animais possam se alimentar e reproduzir, 

impedindo a perpetuação das espécies neste espaço e levando a alterações nas comunidades 

deste fragmento. Esta conseqüência é muito mais marcante sobre os predadores do topo da 

cadeia, (TABARELLI; GASCON, 2005) como algumas espécies encontradas/relatadas no 

morro.  

Além da ocorrência destas ameaças ao Morro Gaúcho, há outros fatores que motivam 

e fortalecem ainda mais a necessidade de sua proteção: o município de Arroio do Meio está 

integralmente situado zona de transição da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, e o Morro 

Gaúcho, quase em sua totalidade, está enquadrado como zona de amortecimento. Já o 

município de Capitão, em sua maioria é considerado zona de amortecimento e parte em zona 
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de transição (RESERVA DA BIOSFERA DA MATA ATLÂNTICA – RBMA, 2007). A 

Reserva da Biosfera é uma área protegida de âmbito nacional instituída pela UNESCO 

(Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). Esta se trata de um 

modelo de gestão integrado, participativo e sustentável dos recursos naturais, visando à 

preservação da biodiversidade, desenvolvimento de atividades e pesquisas científicas, o 

monitoramento e a educação ambiental e a melhoria da qualidade de vida das populações 

(BRASIL, 2000).  

Ainda, o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas, PNAP, dispõe como uma de 

suas diretrizes que os remanescentes dos biomas brasileiros devem ser referência para a 

criação de UCs (BRASIL, 2006), reforçando a proteção do bioma Mata Atlântica, que é 

considerado um hot spot devido à sua elevada biodiversidade associada à pressão antrópica, 

caracterizando-o como em estado crítico de conservação. 

Além disso, segundo o Atlas dos Remanescentes da Mata Atlântica, no período entre 

2005 e 2008, o município de Arroio do Meio, onde se situa grande parte do morro, teve uma 

perda de 3 hectares do bioma, possuindo 10% de Mata Atlântica em seu território (equivalente 

a 1.511 hectares ou 15 km²). Originalmente, 100% do município era coberto pelo bioma 

(FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA/INPE, 2009). Visto que no Morro Gaúcho é onde 

ainda apresenta-se parte destes remanescentes no município de Arroio do Meio, ressalta-se a 

importância em sua proteção. 

Na esfera municipal, a criação de UCs é expressa no Código do Meio Ambiente do 

município de Arroio do Meio que prevê como competência do poder público identificar e 

implantar UCs ou outras áreas protegidas visando à conservação de ecossistemas naturais e 

recursos ambientais em território municipal (ARROIO DO MEIO, 2000). No município de 

Capitão, o Código Municipal do Meio Ambiente (Lei Municipal nº771/2007) prevê entre os 

instrumentos da Política Municipal a criação e implantação de UCs. Apesar disso, nenhuma 

UC foi criada nos municípios até o momento.   
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6 METODOLOGIA 
 

 

Considerando que o desenvolvimento desta pesquisa terá como base a avaliação de 

legislação de âmbito nacional e estadual – principalmente a Lei Federal nº 9.985/2000 

(SNUC) e o Decreto Estadual nº 38.814/1998 (SEUC) – para o processo de categorização da 

futura UC do Morro Gaúcho e os critérios estabelecidos pela Fundação Florestal do Estado de 

São Paulo (2010) para o processo de delimitação da área, o uso do método dedutivo se torna 

mais conveniente, na medida em que compreende o estudo de modelos/leis gerais para 

estudos particulares. Alves (1990) completa explicando que ao deduzir, o pesquisador utiliza 

uma afirmação considerada universalmente válida e a transpõem ao seu objeto de estudo. 

Optou-se por trabalhar com ambas as legislações porque o SNUC apresenta-se mais 

completo e explicativo em relação às características das UCs. Entretanto, o SEUC também 

deve ser analisado visto que estabelece novas categorias de manejo ao estado, ampliando as 

possibilidades à área de estudo. Em relação aos municípios de Arroio do Meio e Capitão, 

inexiste um sistema local de UCs ou alguma outra legislação que as caracterize, até pelo fato 

de ainda não haver nenhuma área protegida desta tipologia nos territórios municipais. 

Como abordagem, será utilizada a sistêmica, que permite compreender de forma 

interrelacionada os fatores envolvidos no processo de categorização e limite da área. Ressalta-

se que de princípio, muitos estudos na Geografia pautaram-se sobre uma visão mecanicista 

dos elementos, sendo estes analisados isoladamente. Entretanto, o estudo das partes muitas 

vezes não conseguiu demonstrar o todo, pelo fato dos elementos se comportarem de forma 

distinta quando avaliados separadamente. Mais recentemente, com a Teoria Geral dos 

Sistemas de Ludwig Von Bertalanffy, surge a abordagem sistêmica:  

 

 
É necessário estudar não somente partes e processos isoladamente, mas também 
resolver os decisivos problemas encontrados na organização e na ordem que os 
unifica, resultante da interação dinâmica das partes, tornando o comportamento das 
partes diferente quando estudado isoladamente e quando tratado no todo 
(BERTALANFFY, 1977 apud SARAIVA, 2005, p. 87). 
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Assim, a concepção sistêmica permitiu a ampliação da percepção humana frente à 

problemática ambiental, visto que o mundo passa a ser percebido como uma rede de 

interconexões (SILVA, 2009). Deste modo, esta abordagem torna-se importante no processo 

de categorização e delimitação de uma UC visto que busca considerar a relevância e a 

integração dos elementos (caracterização ambiental e análise das categorias de manejo) no 

processo de proteção ambiental e não somente um destes, como ocorria na criação das 

primeiras áreas protegidas, onde somente os atributos físicos, por exemplo, determinavam a 

preservação de lugares de grande beleza cênica; ou atributos biológicos, que apontavam a 

necessidade de proteção em espaços de relevante biodiversidade; desconsiderando, assim, 

outras questões importantes para a criação destes e da sua categorização. 

Referente aos objetivos específicos da pesquisa, a caracterização dos atributos 

ambientais foi realizada visto ser importante para a futura categorização e delimitação da UC. 

Essa foi feita a partir de um recorte amplo da área de estudo (que possui uma extensão 

aproximada de 53,6 km²), pois, de acordo com as recomendações da Fundação Florestal do 

Estado de São Paulo (2010), o processo de delimitação de uma UC deve admitir fronteiras 

amplas para que, a partir disso, os ajustes necessários aos limites sejam feitos. Sendo assim, a 

ampla área de estudo abrange porções dos municípios de Arroio do Meio e Capitão, 

limitando-se com o Rio Taquari, onde o primeiro faz divisa com o município de Roca Sales.  

Assim, a caracterização dos atributos considerou esse recorte amplo, onde foram 

avaliados: atributos físicos – altimetria, declividade e recursos hídricos –, atributos biológicos 

– APPs – e atributos antrópicos – uso e ocupação do solo e situação legal das APPs 

(CABRAL; SOUZA, 2005).  

Todos os atributos tiveram sua análise a partir de mapeamentos temáticos e trabalhos 

de campo. Para a confecção de mapas temáticos houve a criação de um banco de dados 

geográfico para a área de estudo, baseado em carta topográfica do Exército em escala 1: 

50.000, e realizada no software SPRING 5.0.6. Essa base cartográfica foi georreferenciada e o 

processo de digitalização de curvas de nível eqüidistantes (20 metros), cotas altimétricas e 

rede de drenagem concluídos. Para sua melhor visualização, a escala final dos mapas é 

apresentada em 1: 40.000. 

O mapa de altimetria foi baseado na digitalização das curvas de nível com seus 

referidos valores altimétricos. Foram geradas seis classes altimétricas a partir do 

estabelecimento de variáveis de 100 em 100 metros, visto representar bem a situação de 
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transição geomorfológica. Buscou-se a utilização de uma escala gradual de cores para facilitar 

a visualização das distintas classes no mapa. 

No mapeamento clinográfico a metodologia de trabalho baseou-se em Herz e De 

Biase, de 1989, que definiram os limites das cinco classes em porcentagem considerando usos 

e ocupações urbanas e rurais e a legislação florestal (DE BIASE, 1992): 

0 - 5%: Trata-se de um relevo plano, onde os 5% de inclinação são considerados limite 

mínimos de urbanização e industrialização, já que em declividades menores há risco de 

inundação quando próximos a cursos d´água. 

5 – 12%: Nesta classe as atividades agrícolas podem fazer uso de mecanização.   

12 – 30%: O emprego da mecanização na agricultura já não é indicado e o limite de 

30% é considerado o máximo para parcelamento do solo urbano. 

30 – 47%: Nestas áreas somente é permitido o corte controlado da vegetação 

Maior de 47%: Pela declividade mais acentuada: onde a exploração de árvores se dá 

somente por regime de utilização racional (acima de 25º) e onde se situam as APPs (acima de 

45º), segundo o Código Florestal de 1965. 

Assim, ainda, optou-se pela inclusão de uma nova classe, acima de 45º, ou 100% de 

declividade, visto se referirem às APPs e, portanto, importante para análise da proteção 

ambiental. 

Para o mapeamento de uso e ocupação do solo, foi utilizada a imagem datada de maio 

de 2009 e disponível no Google Earth Pró 6.2. Optou-se por essa imagem, pois em outros 

momentos já foi trabalhada com a Landsat TM 5 da área dos municípios para análise e 

mapeamento de uso e ocupação do solo e dificuldades foram enfrentadas na sua interpretação 

visual. As classes temáticas utilizadas foram: vegetação remanescente, vegetação exótica, uso 

agrícola, antiga pedreira e mancha urbana e, também, foram digitalizadas as estradas, 

pavimentadas ou não.  

Para a distinção de vegetação remanescente e exótica, foram considerados alguns 

elementos como forma, textura e coloração na análise das imagens, além da realização de 

trabalhos de campo que ajudaram na verificação. Já no uso agrícola, as pastagens, o solo 

exposto para plantio, os pequenos açudes, as culturas agrícolas e as casas e árvores dispersas 

entre essas áreas foram consideradas. Na imagem utilizada, era possível visualizar a área da 

antiga pedreira de exploração de basalto no morro, desta forma, ela também foi mapeada. E a 

classe mancha urbana corresponde a um bairro essencialmente residencial de Arroio do Meio. 
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Destaca-se que o conceito de vegetação remanescente baseou-se na Resolução nº 03 

do CONAMA (1996), onde: “vegetação remanescente de mata atlântica abrange a totalidade 

de vegetação primária e secundária em estágio inicial, médio e avançado de regeneração” 

(CONAMA, 1996, s/p). Vegetação primária é aquela conhecida como intocada ou aquela 

onde a ação humana não provocou mudanças significativas em sua estrutura; já a vegetação 

secundária é aquela resultante de processos naturais de regeneração, onde antigamente houve 

o corte raso da floresta primária e que, na maioria dos casos, ressurgiram espontaneamente 

após o abandono das atividades agrícolas na área (APREMAVI, 2008).  

O mapeamento das APPs foi realizado conforme o previsto no Código Florestal de 

2012, onde, por exemplo, os cursos d’água com largura inferior a 10 metros possuem suas 

áreas de preservação mapeadas em 30 metros de largura e as nascentes de cursos d’água com 

áreas de preservação de 50 metros de raio. Em relação à área de estudo, ainda foi aplicada a 

APP de 200 metros para o Rio Taquari, visto que o mesmo possui largura média de 180 

metros.  

Foram mapeadas também as APPs de declividade, aquelas situadas acima de 45º ou 

100% de declive, e as situadas no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura 

mínima de 100 (cem) metros, sendo áreas delimitadas a partir da curva de nível 

correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação sempre em relação à base 

(definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho d’água adjacente) 

(BRASIL, 2012).  

Assim, com os mapas de uso da terra e o de APPs concluídos, foi possível realizar um 

mapeamento sobre a situação legal destas, ou seja, ver sua condição de proteção ou não em 

relação à legislação brasileira. Para isso, foi feita a sobreposição dos planos de informação 

dos dois mapas citados para ser possível a comparação e visualização do conflito e após 

trabalhos de campo foram realizados para o registro fotográfico de algumas situações. 

A análise das categorias de UCs teve como base principal o SNUC e o SEUC. 

Também se buscou aprofundar o conhecimento sobre o assunto em outras legislações, artigos, 

dissertações, teses e livros pertinentes. Assim, pretendeu-se compreender as características, os 

objetivos e manejos de cada categoria, visando reconhecer suas diferenças e especificações. 

Ainda, foram levantadas considerações relevantes acerca do contexto local referente à criação 

da UC e, após, foi montado um quadro com alguns requisitos básicos para uma pré-seleção 

das categorias possíveis à área do Morro Gaúcho. 
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Assim, o processo de categorização da UC mais adequada à realidade do objeto de 

estudo, levou em consideração os atributos ambientais da ampla área de estudo e a análise das 

características e objetivos de cada uma das categorias existentes no SNUC e SEUC, visando, 

assim, relacionar esses fatores e identificar a UC mais apropriada à área de estudo. A 

relevância da identificação da categoria de manejo é apontada a seguir:  

 

 
A importância na eleição de quais categorias de manejo devem compor efetivamente 
um sistema de UC está no fato que cada uma dessas categorias de manejo está 
designada a produzir um conjunto de benefícios. Obter benefícios de uma categoria 
de manejo destinada a outros fins significa precipitar a destruição dos recursos 
naturais ou culturais nela existentes. Esperar outros benefícios além daqueles 
determinados para a categoria seria fraudar o futuro. (TOSSULINO; MUCHAIHL; 
CAMPOS, 2005, p. 260).  

 

 

Já a definição do perímetro da área protegida considerou todos os resultados obtidos 

até o momento e, principalmente, a categoria identificada como mais adequada à área, pois 

como explicam os autores, “quando se intenciona estabelecer limites geográficos a uma UC, a 

seleção das áreas está intimamente relacionada aos objetivos de proteção do tipo de categoria 

de UC que se propõe criar” (CABRAL; SOUZA, 2005, p. 57). Assim, esse processo levou em 

conta a categoria em que a área foi enquadrada.  

 Como atributo principal a ser avaliado no processo de delimitação da área utilizou-se a 

vegetação. Este é o último elemento a se organizar na paisagem, sendo, portanto condicionado 

pela combinação de todos os outros elementos, que lhe dão suporte. Sendo assim, pode se 

apresentar, muitas vezes, como produto síntese das características ambientais presentes na 

área. Como explicam Romero e Jimenéz (2002), a vegetação é o elemento mais dinâmico, 

cambiante e dependente, transformando-se mais rapidamente e podendo afetar 

significativamente uma área relativamente pequena. Outra importante justificativa para o uso 

desse elemento da paisagem como critério de delimitação da UC é a degradação da vegetação, 

visto que é uma das principais preocupações em relação ao Morro Gaúcho por se tratar de um 

local com presença de remanescentes do bioma Mata Atlântica no município de Arroio do 

Meio. 
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 Porém, além do critério da vegetação, para a delimitação da área contou-se com 

algumas recomendações/orientações da Fundação Florestal do Estado de São Paulo, de 2010, 

sendo elas: 

 

  

- Incorporação preferencial de áreas em bom estado de conservação (Considerando, neste 

caso, o principal critério já citado: a vegetação);  

 

- Inclusão de toda a extensão geográfica ou da maior parte das microbaciais que pertencerem 

à área, quando possível (Neste caso, como se trata de um divisor de águas, buscar-se-á a 

inclusão do maior número de nascentes possível); 

 

- Inclusão de áreas susceptíveis a desastres naturais ou que apresentem potencial de 

fragilidade erosiva alta, sempre que possível (Ou seja, áreas de maior declive e, portanto, mais 

suscetíveis a processos erosivos);  

 

- Inclusão de áreas que ampliem a conectividade com outras áreas protegidas ou entre as 

glebas (Como por exemplo, as Áreas de Preservação Permanente); 

 

- Exclusão de áreas que estão sob grande efeito de borda devido ao seu recorte e que gerariam 

dificuldades para a gestão da unidade (Como as áreas com vegetação muito fragmentada ou 

densamente povoadas); 

 

- Pequenos ajustes (inclusões e exclusões) visando facilitar a visualização dos limites e gestão 

da unidade, priorizando divisas em: rios, divisores de água, pontos cotados, estradas, limites 

com outras unidades de conservação e linhas de cotas.  

Fonte: FUNDAÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2010, pág. 202 e 203. 
Adaptação: THOMAS, B. L. 2012. 
 

 

Além disso, de acordo com o histórico acerca das tentativas de criação da UC no 

Morro Gaúcho, entende-se que esta área deve contar com a presença das populações locais 

moradoras, visto que o poder público não deseja e não possui condições econômicas para sua 
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desapropriação. Também, a proposta inicial de criação desta área sempre visou à permanência 

da população no morro, como forma de promover o desenvolvimento sustentável. A 

Fundação Florestal do Estado de São Paulo (2010) destaca que o processo de delimitação 

acaba sendo influenciado por estes fatores políticos, econômicos e culturais. 

 Cabral e Souza (2005) também ressaltam os fatores locais na delimitação da área, 

assim como também, que esta está dependente da qualidade das informações disponíveis: 

 

 
Deve-se ter consciência de que as peculiaridades locais e o objetivo da área 
protegida sejam norteadores na escolha do método ou critérios mais adequados 
àquela finalidade (...). A decisão sobre qual método e quais critérios utilizar na 
delimitação geográfica dessas áreas depende do tipo e da qualidade de informações 
disponíveis, bem como do objetivo a ser alcançado (enquadramento nos diversos 
tipos de espaços territoriais protegidos e sua identidade) (CABRAL; SOUZA, 2005, 
p. 20).  

 

 

 Assim, baseado nesses autores, seus procedimentos metodológicos e considerações, os 

objetivos desta pesquisa foram atingidos. Esses resultados serão apresentados no capítulo a 

seguir (capítulo 7).  
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7 RESULTADOS 

 

 
7.1 Caracterização ambiental 

 

 
 Neste capítulo serão apresentados os resultados referentes à caracterização ambiental 

da ampla área de estudo do Morro Gaúcho. Os atributos físicos Altimetria e Declividade 

encontram-se nos itens 7.1.1 e 7.1.2. O outro atributo físico Recursos Hídricos, foi analisado 

juntamente com o atributo biológico Áreas de Preservação Permanente, e encontram-se no 

item 7.1.3. Os atributos antrópicos, Uso e Ocupação do Solo e Situação Legal das Áreas de 

Preservação Permanente, foram analisados e estão presentes nos itens 7.1.4 e 7.1.5. 

 

 
7.1.1 Altimetria 

 

 

Segundo o IBGE (2003), a área ampla de estudo situa-se na transição entre as regiões 

geomorfológicas da Planície Continental e Planalto das Araucárias, caracterizando-se pela 

mudança de relevo mais plano e homogêneo à presença de vales fluviais profundos, 

patamares de morros e grandes variações altimétricas. Dessa forma, as menores altitudes, de 

até 100 metros, situam-se mais ao sul da área de estudo ou, então, juntamente às planícies 

fluviais. 

Essa condição geomorfológica justifica a variabilidade hipsométrica da ampla área de 

estudo, que possui cota mínima de 40 metros e cota máxima de 559 metros, esta no Morro 

Gaúcho (Fotografia nº 02). A situação de transição geomorfológica da área também é 

evidenciada por sua extensão (em km²) e valor proporcional (em %), como pode ser 

visualizado no quadro abaixo: 
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Classe Altimétrica Área em km² Valor em % 

Até 100 metros 16,53 30,82 

100 – 200 metros 14,40 26,85 

200 – 300 metros 11,77 21,94 

300 – 400 metros 7,92 14,76 

400 – 500 metros 2,66 4,95 

Mais de 500 metros 0,35 0,65 
Quadro nº 03: Classes altimétricas com seus respectivos valores. 

Elaboração: THOMAS, B. L., 2012. 
 
 
 
 

Como é possível perceber, a paisagem em estudo encontra-se dividida 

altimetricamente, pois aproximadamente 57% da área total situam-se a até 200 metros de 

altitude. Além disso, o gradativo aumento da altitude a partir da cota de 100 metros demonstra 

a situação de transição de regiões geomorfológicas na área, de uma área plana à ondulada e 

forte ondulada, como é possível visualizar no Mapa nº 01. 

 

 

 
Fotografia nº 02: Variação altimétrica da área de estudo: vista do Morro Gaúcho à planície de inundação do Rio 

Taquari. 
Fonte: Passeio ao morro Gaúcho, maio de 2010. 
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 A hipsometria da área, juntamente com a declividade, condicionou, nas áreas de maior 

altitude, os recursos hídricos a uma drenagem paralela, regularmente espaçada, caracterizado 

também pela maior energia de circulação destas águas. Já nas áreas de menor altimetria, a 

condição do relevo permitiu drenagens em formações meândricas e menor velocidade de 

escoamento de suas águas. Em relação à vegetação, áreas de maior altimetria e, diretamente, 

declividade, não permitiram condições tão favoráveis para a agricultura, resultando em áreas 

em bom estado de conservação.    

O mapa de hipsometria permite uma análise mais aprofundada na compreensão da 

configuração do relevo local, visto que somente explicações de âmbito regional proporcionam 

uma visão muito generalizada. Além disso, ajuda a entender, de forma interrelacionada com 

outros mapeamentos, como a geomorfologia interferiu na ocupação e uso deste espaço em 

análise. Outra importante informação altimétrica refere-se às Áreas de Preservação 

Permanente de topos de morros (acima de 200 metros), que fortalecem ainda mais a 

necessidade de criação de uma UC no local. Esta informação será apresentada mais adiante, 

no mapa nº 03.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Mapa nº 01: Hipsometria da ampla área de estudo do Morro Gaúcho. 



 

 

7.1.2 Declividade 

 

 

A situação clinográfica da ampla área de estudo também pode ser explicada pela 

transição de região geomorfológica, pois da Planície Continental para o Planalto das 

Araucárias transita-se de uma área relativamente plana no sul para uma área movimentada ao 

norte. Esta, decorrente da dissecação fluvial, apresenta vales encaixados e conjuntos de 

morros alongados e estreitos, como o Morro Gaúcho. Essa conformação do relevo condiciona 

declividades acentuadas. 

O comportamento espacial do relevo pode ser visualizado no Mapa de Declividade (nº 

02) e o quadro abaixo apresenta quantitativamente as áreas e valores de cada classe de 

declividade: 

 

 

Classes de declividade Áreas em Km² Valores em % 

0 – 5% 10,49 19,56 

5 – 12% 5,86 10,92 

12 – 30% 21,06 39,27 

30 – 47% 10,00 18,64 

47 – 100% 5,92 11,04 

Mais de 100% 0,27 0,5 
Quadro nº 04: Classes de declividade e seus quantitativos. 

Elaboração: THOMAS, B. L., 2012. 
 

 

Relacionando a classificação clinográfica desenvolvida com a classificação do relevo 

definida pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 2009), a paisagem 

em estudo apresenta-se em sua maioria (quase 58%) como ondulada e forte ondulada, 

representados pelas porcentagens de declive de 12 a 47%, constituindo-se pela presença de 

colinas e morros. 

O relevo considerado plano abrange 19,56% da área e o montanhoso 11,04%, este 

caracterizado pelo predomínio de formas acidentadas e rupturas de declive relativamente 

grandes. O relevo escarpado, ou seja, acima de 100% ou 45º de declividade e que condiciona 



104 
 

 

 

a presença de Áreas de Preservação Permanente, está presente em 0,27 km² ou 0,5% da área 

em estudo e se caracteriza pelas formas abruptas e muito íngremes. 

  O conhecimento acerca da clinografia local permite tanto compreender o uso e 

ocupação deste quanto ter a noção do seu grau de vulnerabilidade ambiental. Por exemplo, as 

declividades de até 5%, respeitadas as Áreas de Preservação Permanente, constituem relevo 

plano e propício à ocupação. Entretanto, quando em baixas altitudes e junto às drenagens, 

estão sujeitas aos processos de inundação. Já as declividades de até 12% permitem atividades 

agrícolas mecanizadas, acima desta porcentagem de inclinação de encostas, não se tornam 

mais possíveis. Destaca-se também que a partir dos 12% de declive os processos erosivos se 

tornam significativos e, dependendo do uso, podem ocorrer deslizamentos; já a partir dos 30% 

os processos erosivos e deslizamentos são muito significativos. A partir dos 47% têm-se as 

áreas consideradas de conservação, visto não permitirem o corte raso da vegetação, e, acima 

de 100%, as Áreas de Preservação Permanente, onde nenhum tipo de uso é permitido. 

 Sendo assim, percebe-se que praticamente em todas as classes de declive alguma 

restrição de uso é necessária devido à vulnerabilidade ambiental (erosão, processos de 

inundação, movimentos de massa...). Entretanto, em relação à criação de uma Unidade de 

Conservação na área em estudo, as declividades mais acentuadas, por apresentarem mais tipos 

de restrições (de uso agrícola, de corte de vegetação e dificuldades de acesso para 

exploração), tornam-se mais interessantes do ponto de vista de proteção ambiental, visto 

associarem alta fragilidade com vegetação ainda em bom estado de conservação.   



 

 

 
Mapa nº 02: Declividade da ampla área de estudo do Morro Gaúcho.



 

 

 7.1.3 Recursos hídricos e Áreas de Preservação Permanente 

 

 

Situada dentro da bacia-hidrográfica do rio Taquari-Antas – que nasce em Bom Jesus 

(planalto dos campos gerais) e tem sua foz na cidade de Triunfo (depressão gaúcha), 

desaguando no rio Jacuí – a área ampla de estudo localiza-se na margem direita do rio 

Taquari, abrangendo parte de três sub-bacias deste (sub-bacia do arroio Bicudo, sub-bacia do 

Arroio Grande e sub-bacia do Arroio do Meio) e alguns cursos d’água que deságuam 

diretamente no rio Taquari.  

O Morro Gaúcho é o divisor de águas das sub-bacias do Bicudo e Arroio Grande e 

nele encontram-se, pelo menos, 23 nascentes de cursos d´água. Como grande parte do 

perímetro urbano de Arroio do Meio é abastecido pelo rio Taquari, a conservação de 

nascentes e cursos d’água que constituem sua bacia são extremamente importantes, tanto em 

termos quantitativos quanto qualititativos da água. Sendo assim, a criação de uma Unidade de 

Conservação no local é de grande relevância na manutenção desse serviço ambiental. 

Em relação à configuração hídrica, conforme pode ser visualizada no mapa nº 03, se 

verifica no desenho de arranjos espaciais dos recursos hídricos o padrão de drenagem paralelo 

na área de estudo. As drenagens paralelas são mais comumente encontradas devido à 

existência de vertentes com acentuadas declividades que provocam o espaçamento regular 

entre as diferentes drenagens e, portanto, favorecem este padrão. Além disso, em relação à 

hierarquia fluvial, encontram-se nos territórios municipais canais de até terceira ordem 

segundo a hierarquia de Strahler, onde a largura dos mesmos não ultrapassa 10 metros. O rio 

Taquari apresenta largura média de 180 metros. 

Já em relação ao tipo de canal, os arroios do Meio e Grande, em seu baixo curso, 

começam a apresentar meandros, como pode ser visualizado pela formação de curvas 

sinuosas. O rio Taquari também se apresenta meândrico em seu baixo curso, entretanto, em 

seu alto e médio curso, em municípios localizados ao norte dos municípios em estudo, situa-

se encaixado em vales.    

Na área em estudo, o rio Taquari, por já estar em seu baixo curso e áreas de 

declividades menores, apresenta velocidade de escoamento baixa, fator que favorece o 

processo de sedimentação fluvial e a ocorrência da deposição de cascalhos próximo às 

margens e a formação de ilhas fluviais no leito do rio, algumas destas já consolidadas, como 

pode ser percebido pela vegetação presente nas mesmas (Fotografia nº 03). 
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Fotografia nº 03: Rio Taquari, com destaque para a deposição de cascalhos às margens e a ilha fluvial. 

Fonte: Trabalho de campo, novembro de 2010. 



 

 

 
Mapa nº 03: Hidrografia e Áreas de Preservação Permanente da ampla área de estudo do Morro Gaúcho.



 

 

Em relação às Áreas de Preservação Permanente (APPs), por apresentarem as funções 

de regulação hídrica, estabilidade geológica e manutenção de fauna e flora, não podem ser 

ocupadas. Entretanto, a pressão exercida sobre essas áreas é cada vez maior devido aos 

anseios e incentivos à produção agrícola no país. Assim, as APPs tornam-se vulneráveis, 

sendo visadas como novas áreas a serem incorporadas ao processo produtivo. 

Na área de estudo, as APPs de margem de rios situadas na planície de inundação do 

Rio Taquari e vales fluviais apresentam-se intensamente degradadas devido aos cultivos 

agrícolas anuais de milho, soja e trigo (visualizar fotografia nº 04). Ressalta-se que o tamanho 

das propriedades rurais de, aproximadamente, 11 hectares nos dois municípios em análise 

(BDR, 2003) influencia diretamente no uso do solo, provocando a busca pela máxima 

exploração da terra. Ainda, a presença de solos aluviais e argilosos profundos é extremamente 

favorável ao uso agrícola. Porém, as consequências dessa super exploração, como os efeitos 

erosivos e assoreamento de recursos hídricos, são visíveis. 

 

 

 
Fotografia nº 04: Plantio de milho às margens do Arroio Grande. 

Fonte: Trabalho de campo, 2010. 
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Ainda, destaca-se que em alguns pontos há ocorrência de sobreposição de diferentes 

tipos de APPs: topo de morro, nascentes, declividade e margens de drenagens. Esta situação 

aponta a grande fragilidade e importância ambiental destes locais, que se não protegidos 

podem gerar instabilidade geológica e ecológica, causando decréscimo na produção de água 

na nascente afetada.  

 

 

7.1.4 Uso e ocupação do solo 

 

 
As características de uso e ocupação do solo da área de estudo são bastante 

influenciadas pelas condições de declividade do relevo. A dificuldade de exploração agrícola 

de áreas mais íngremes é o principal fator responsável pela manutenção de vegetação 

remanescente, que representa cerca de 27 km² ou 50,34 % da paisagem em estudo. 

 O uso do solo por práticas agrícolas nas planícies de inundação do rio Taquari, vales 

fluviais de arroios, patamares e topos de morros é de, aproximadamente, 25 km² da área de 

estudo, ou 46,61%.  Como já citado anteriormente, nas planícies de inundação predominam as 

culturais anuais de milho, soja e trigo. Já o uso agrícola que ocorre nos patamares e topos de 

morros e encostas de menor declividade é onde se cultivam principalmente milho (fotografia 

nº 05), criação de aves, suínos e bovinos (este para produção leiteira) e reflorestamento de 

eucalipto. O plantio para fins industriais de exóticas é de aproximadamente 1,20 km² ou 

2,23% na área e tornou-se mais comum nos municípios estudados há cerca de dez anos. 

Segundo Rempel (2009), nessa região as exóticas estão representadas por pequenas áreas, 

muitas vezes misturadas em meio à vegetação em estágio de regeneração e situadas em 

encostas íngremes (visualizar fotografia nº 06). 
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Fotografia nº 05: Plantio de milho em patamar de morro situado há, aproximadamente, 250 metros de altitude, no 

Morro Gaúcho. 
Fonte: Trabalho de campo, dezembro de 2012. 

 

 

 
Fotografia nº 06: Plantio de eucalipto nas encostas. 

Fonte: Trabalho de campo, 2010. 
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Em relação à vegetação remanescente ao longo de cursos d’água, essa se apresentou 

bem escassa, como é possível visualizar no Mapa nº 04 de uso e ocupação do solo. Entretanto, 

cabe ressaltar, que a vegetação ciliar, ou seja, de margens de arroios e rios, foi de difícil 

interpretação de sua situação em alguns trechos da imagem de satélite analisada. Este fato se 

deve por ser uma vegetação pouco densa em vários lugares, ou seja, possuindo pixeis de tons 

claros e de difícil distinção. Portanto, sua área real possivelmente seja um pouco maior. 

 Outra classe de uso presente é a correspondente à antiga pedreira de exploração de 

basalto, que apresenta uma área de aproximadamente 4,15 hectares. A mesma está desativada 

desde o início dos anos 90 e ainda pertence à empresa que a explorou. Por ser considerado um 

basalto de alta qualidade, a mesma ainda possui interesse na área. Desta forma, a criação de 

uma Unidade de Conservação seria um importante instrumento para evitar uma nova 

exploração no local, visto que grande parte da vegetação antes degradada encontra-se em 

estágio avançado de recuperação. 

Analisando as declividades presentes, percebe-se que as mesmas foram determinantes 

para a ocupação do espaço. As áreas com declividades acentuadas, presentes mais ao centro 

da ampla área de estudo, apresentam significativa cobertura vegetal, pelo fato da prática 

agrícola ser dificultada nessas áreas, estando restritas a patamares de morros, onde as 

declividades são mais suaves em relação às demais próximas. Nas planícies de inundação dos 

arroios e rio Taquari predominam áreas com declividades inferiores a 5% e solos mais 

profundos, o que implicou na ocupação destas para o uso da agricultura. 
 



 

 

 
Mapa nº 04: Uso e ocupação do solo da ampla área de estudo do Morro Gaúcho.
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 A partir da análise de uso de ocupação do solo, algumas questões tornam-se 

pertinentes. O homem desenvolveu grande capacidade de adaptação frente a diferentes 

condições geográficas, transformando a configuração espacial da paisagem. Na área de 

estudo, diferentemente de outros lugares, não são as ocupações urbanas em encostas que 

preocupam, mas sim o intenso uso da terra e a fragmentação da vegetação. O desrespeito aos 

limites naturais impostos gera uma nova estrutura da paisagem, que pode não suportar a 

pressão humana exercida sobre ela. Dessa forma, ressalta-se que qualidade ambiental 

pressupõe uma relação harmoniosa entre o homem e o meio ambiente, onde as dinâmicas 

naturais são garantidas. A instituição de uma UC pode vir a mudar essa situação, na medida 

em que propõe ações para o desenvolvimento sustentável e uso racional e ordenado do 

espaço. 

 

 

7.1.5 Situação Legal das Áreas de Preservação Permanente 

 

 

Ao analisar a situação legal das APPs, visa-se examinar se estas estão compatíveis ou 

não com o uso previsto na legislação ambiental brasileira, que é a preservação. Para isto, 

utilizou-se o Código Florestal de 2012.  

Em relação à área de estudo, destaca-se que os locais onde mais se encontram 

conflitos de uso em espaços legalmente protegidos são nas margens de recursos hídricos 

situados em cotas altimétricas de até 100 metros de altitude, onde também se situam as 

menores declividades e, portanto, áreas mais propícias ao uso agrícola. Essa situação pode ser 

explicada pelo pequeno tamanho das propriedades rurais dos municípios, em média 

11hectares (BDR, 2003), provocando a busca pela máxima exploração da terra, e pelas 

condições de solo propícias, havendo assim o desrespeito à legislação ambiental.  

Em maiores altimetrias e declividades, na porção central e norte da área de estudo, é 

onde se concentram os remanescentes florestais e, portanto, APPs em melhor estado de 

conservação, apesar de ocorrer exceções. No mapa abaixo, nº 05, é possível visualizar a 

situação legal das APPs e fotografias que ilustram exemplos destas degradadas e conservadas 

na área em estudo. 
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Mapa nº 05: Situação legal das Áreas de Preservação Permanente da ampla área de estudo do Morro Gaúcho. 
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Nas APPs de topo de morro a incompatibilidade legal ocorre principalmente em 

patamares de morros. Cabe destacar que além das APPs preverem a proteção destas áreas, de 

acordo com o mapeamento preliminar da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica realizado em 

2007 (RBMA, 2007), a zona de amortecimento desta área protegida coincide, quase na sua 

totalidade, com as áreas identificadas como APPs de topo de morro, ou seja, acima de 200 

metros (em média). De acordo com Côrrea (1995), na zona de amortecimento, é permitida a 

exploração das florestas nativas por meio de um sistema de manejo em regime sustentável, 

entretanto, a situação da ocorrência das APPs, por serem mais restritivas, tornam o uso 

incompatível com a legislação ambiental. 

O restante da área do Morro Gaúcho, em grande parte, está enquadrado, de acordo 

com o tombamento da Reserva da Biosfera, como zona de transição, onde se preza pela 

sustentabilidade no uso e ocupação do espaço, visando restaurar áreas já degradadas 

(CÔRREA, 1995). Ou seja, as APPs devastadas nas demais áreas necessitam ser restauradas. 

 As APPs de declividade acentuada e de nascentes, em sua maioria, encontram-se sem 

usos. A porção de APP de topo de morro onde há a antiga pedreira, foi de intenso uso. 

Atualmente, com usos de impacto um pouco menor, como a visitação turística, parte desta 

vegetação recuperou-se. 

 

 
7.2 Categorização 

 

 

No presente capítulo foi realizada uma síntese da realidade encontrada na área de 

estudo do Morro Gaúcho (7.2.1) a partir da contextualização social, política e econômica local 

com as características ambientais da área apontadas pelos mapeamentos temáticos 

(hipsometria, hidrografia, uso e ocupação do solo...). Após, uma explanação acerca do 

Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Rio Grande do Sul será apresentada (7.2.2). 

Por fim, considerando os objetivos e especificações de cada categoria apresentados no 

subcapítulo 2.5 da fundamentação teórica, onde as características de cada UC foram 

explanadas, foi feita uma comparação das categorias de UCs com a situação encontrada na 
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área em estudo visando buscar o melhor enquadramento da categoria de UC à realidade do 

Morro Gaúcho (7.2.3). 

 

 

7.2.1 Morro Gaúcho: questões a serem consideradas 

 

 

Além do entendimento acerca das especificidades de cada categoria de UC, várias 

questões políticas, culturais e sociais locais devem ser consideradas para realizar o processo 

de categorização da área do Morro Gaúcho. Algumas dessas questões foram apresentadas ao 

longo de toda a dissertação e serão aqui reapresentadas e avaliadas visto serem importantes 

para um melhor enquadramento da categoria de UC à realidade da área. 

 Uma informação inicial relevante e que serve como pré-requisito no estabelecimento 

da categoria é a posição do Poder Público Municipal de Arroio do Meio. Desde o início dos 

debates sobre a criação de uma área protegida, foi relatado pela mesma que não há condições 

de a Prefeitura Municipal realizar a desapropriação dos moradores do Morro Gaúcho e, como 

a mesma só detém cerca de 2 hectares da área, a parceria público-privada deve ocorrer para 

que a unidade possa ser criada. Essa informação acerca da titularidade da terra, além de ser 

uma condição relevante no processo de categorização da UC, também é importante para a 

futura gestão da área, pois conflitos fundiários são muito comuns no contexto brasileiro. 

 Em relação aos moradores e proprietários de terras na área de estudo, a maioria é 

composta por pequenos agricultores, mas também é comum a presença de sítios de lazer. 

Como a intenção não é desapropriar, a presença de atividades relacionadas à utilização da 

terra não deve ser desconsiderada e totalmente descartada na possível UC, pois muitos 

moradores da área necessitam poder realizar o uso do solo para manter suas principais 

atividades econômicas. Claro que, com a criação de uma UC no local, mudanças em relação 

ao manejo do solo e os recursos naturais terão de ser melhorados, mas deve-se ter cuidado 

para que essa modificação em relação ao uso da terra não seja extremamente brusca, causando 

conflitos. Mendes (2010) esclarece:   

 

 
(...) não se pode desconsiderar que sua constituição implica na sobreposição de 
múltiplas territorialidades. Este fato traz consigo alterações nos hábitos e costumes 
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da população local, uma vez que são desencadeadas mudanças nas relações entre 
grupos sociais e desses grupos com o meio ambiente, num processo de mão dupla, 
em que a proteção ambiental é socialmente construída ao mesmo tempo em que 
influencia as populações locais e suas relações com a sociedade abrangente 
(MENDES, 2010, p.02).  

 

 

 Ou seja, transformações deverão ocorrer, mas a questão da sensibilização ambiental, o 

respeito à natureza e novas técnicas de cultivo e manejo da terra (ambientalmente corretas e 

de menor impacto) deverão ser construídas ao longo do tempo, na medida em que também a 

população local for percebendo o valor da UC e entendendo sua importância. 

 Referente ao tipo de população presente, muitas UCs somente aceitam populações 

tradicionais em seus territórios. 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 (BRASIL, 2007). No Morro Gaúcho, os moradores e 

proprietários não são enquadrados como populações tradicionais.  

 Outro pré-requisito importante para a seleção da UC refere-se à visitação. O Morro 

Gaúcho é um ponto turístico regional e é visado por diferentes perfis de visitantes: 

acadêmicos de cursos de turismo e biologia de universidade local (Centro Universitário 

Univates), para atividades de educação ambiental e pesquisas; esportistas, que realizam 

rappel, paraglider, trilhas, entre outros; escolas municipais, para atividades de educação 

ambiental; e turistas que realizam a visitação de lazer, principalmente em finais de semana. 

Sendo assim, é importante considerar, na seleção da UC, uma categoria que mantenha a 

possibilidade de diferentes perfis de visitantes, pois como a visitação já ocorre 

frequentemente, proibi-la pode causar conflitos e descontentamento da população. Entretanto, 

vale ressaltar que com a UC, essa deverá ocorrer conforme normas e de forma controlada, 

visando diminuir os impactos por ela já causados.   

 As informações adquiridas pelos mapeamentos e análise na caracterização ambiental 

permitem uma melhor compreensão da configuração da paisagem em estudo e também devem 

se consideradas na identificação da UC. 

 A declividade é um fator importante a ser avaliado. As áreas íngremes da ampla área 

de estudo, são as que possuem o acesso e uso mais difíceis e, portanto, mantiveram, em sua 
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maioria, remanescentes florestais que justificam a criação de uma UC. Além disso, são áreas 

que possuem restrições, tanto em relação à legislação ambiental quanto em relação à 

possibilidade de atividades agrícolas, devido ao alto índice de erosão proveniente da retirada 

de vegetação. Assim, mesmo sendo em propriedades privadas, talvez o conflito para a criação 

da UC seja menor nesta área, já que, de qualquer forma, o uso é praticamente impossível. 

Outra informação ambiental importante refere-se à grande quantidade de nascentes de 

cursos d’água no Morro Gaúcho, que reforçam ainda mais a proteção do local, inclusive 

visando estabelecer seus limites buscando agregar o maior número possível das mesmas. 

Ainda, a presença a sobreposição de diferentes classes de APPs e da Reserva da Biosfera da 

Mata Atlântica, ressaltam a importância de proteção da área. 

O mapeamento do uso da terra confirmou uma informação importante: a necessidade 

de que a UC possa conciliar a proteção ambiental com atividades ligadas ao uso do solo, 

especialmente agropecuárias, visto que é a fonte de renda principal de muitos moradores 

locais. 

 Conforme Mendes (2010), a criação de UCs no país, tão importante para a 

manutenção do patrimônio ambiental brasileiro, trouxe uma intrincada gama de problemas de 

natureza social e administrativa ao poder público. Esses problemas decorrem, muitas vezes, 

da falta de integração entre as características das UCs com a realidade local relacionadas ao 

uso da terra, políticas de desenvolvimento e outros interesses locais. Visto que um dos 

princípios fundamentais nas áreas protegidas é promover a melhoria da qualidade de vida da 

sociedade, deve-se buscar ao máximo a minimização destes conflitos, visando conciliar a 

proteção ambiental à realidade política, econômica, cultural e social local. Por isso, buscou-se 

realizar essa análise, ponderando fatos considerados essencialmente básicos no processo de 

categorização da UC. 

 

 

7.2.2 O Sistema Estadual em desuso 

 

 

O Decreto Estadual nº 34.256/1992 cria o Sistema Estadual de Unidades de 

Conservação – SEUC no estado do Rio Grande do Sul e o Decreto Estadual nº 38.814/1998 

(que regulamentou o SEUC) trata da criação de UCs no estado. Apesar da presença dessa 
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legislação, pouca informação foi encontrada sobre as quatro categorias de UCs exclusivas do 

sistema estadual: Reserva de Recursos Naturais, Estrada-Parque, Horto-Florestal e Jardim 

Botânico. 

Desta forma, na busca por mais materiais referentes às UCs estaduais, foi entrado em 

contato com o Departamento de Unidades de Conservação (DUC), órgão da Secretaria 

Estadual do Meio Ambiente (SEMA), onde foi informado que a legislação estadual está 

desatualizada e em breve sofrerá modificações e que, desta forma, o governo do estado tem se 

baseado nos princípios da legislação federal, relativas aos SNUC. Nesse sentido, nota-se que a 

legislação estadual de UCs (1992 e 1998) é anterior ao SNUC (2000), fato que justifica a 

citada desatualização do sistema estadual.  

 Além disso, outra informação importante relatada é que os estados e municípios 

somente podem vir a criar categorias de UCs não previstas no SNUC quando não existe 

qualquer categoria onde a área possa ser enquadrada em função de peculiaridades 

regionais, ocorrendo isso somente com aprovação do CONAMA. Nesse contexto, não são 

identificadas "peculiaridades regionais" no Rio Grande do Sul que justifiquem a proposição 

de novas categorias exclusivas de UCs, até porque o SNUC engloba já uma ampla diversidade 

de tipos de UCs. 

 Assim sendo, por ser uma legislação em desuso pelo governo estadual, a mesma não 

será considerada para o processo de categorização da UC do Morro Gaúcho. 

 

 

7.2.3 Categorizando: em busca da UC mais adequada 

 

 

 A partir da explanação acerca das características de cada categoria de UC (presente no 

item 2.5 desta dissertação), de considerações sobre a realidade encontrada no local em estudo 

e dos mapeamentos ambientais temáticos, foi realizada a categorização. Primeiramente, foi 

feita uma seleção geral das categorias, para isso, montou-se um quadro com os requisitos 

básicos a serem considerados. Estes foram baseados na realidade política, econômica e 

cultural encontrada na área do Morro Gaúcho. Segue abaixo o quadro (nº 05) esquematizado: 
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Quadro nº 05: Análise preliminar das categorias de UC à realidade do Morro Gaúcho. 

Elaboração: THOMAS, B. L., 2012. 



 

 

Em relação ao quadro acima, apesar de estarem no grupo de Uso Sustentável, a 

FLONA e RESEX devem possuir titularidade pública. O poder público desapropria para 

permitir a concessão de uso a populações tradicionais. Já as UCs REBIO, ESEC e PARNA do 

grupo de Proteção Integral são extremamente restritivas quanto aos seus usos, permitindo, em 

geral, somente a visitação e a pesquisa; sendo assim, não há porque serem privadas. Além 

disso, REBIO e ESEC não aceitam visitação pública em geral, somente para educação 

ambiental, fato não compatível com o perfil turístico presente na área em estudo. 

Das categorias restantes desta pré-seleção, a que não permite nenhuma exploração da 

terra é a RPPN, apesar de situar-se no grupo de uso sustentável, o artigo que permitia seu uso 

foi vetado. Além disso, como se caracteriza por ser uma UC privada, sua criação a partir do 

acordo de vários proprietários, se torna mais complicada. 

Em relação às populações tradicionais, descartou-se a RDS, pois esta aceita somente a 

presença de populações tradicionais em seu limite e, portanto, não se encaixa à realidade do 

Morro Gaúcho. 

 Assim, depois da análise das características e possibilidades, restaram quatro 

categorias a serem avaliadas mais profundamente: Monumento Natural – MONA e Refúgio 

da Vida Silvestre – RVS, do Grupo de Proteção Integral; e Área de Proteção Ambiental – 

APA e Área de Relevante Interesse Ecológico – ARIE, do Grupo de Uso Sustentável. 

 Relembrando: a MONA objetiva preservar sítios naturais raros, singulares ou de 

grande beleza cênica. Aceita em seus limites a presença de propriedades privadas, tendo como 

atividades possíveis a agricultura de baixo impacto, pesquisa científica, visitação, produção 

florestal e extrativismo. A RVS objetiva proteger ambientes naturais de forma a assegurar 

condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da 

fauna residente ou migratória (BRASIL, 2000). Por aceitar a permanência de populações 

humanas, as atividades compatíveis são agricultura de baixo impacto, a produção florestal e o 

extrativismo.  

Em relação à MONA e RVS, ambas aceitam como possível atividade a ser realizada 

em suas áreas a agricultura de baixo impacto. Entretanto, não há uma conceituação do que é 

considerado “baixo impacto” em uma UC. Deste modo, buscou-se o entendimento desse 

conceito na legislação federal, estadual e municipal. Somente em âmbito federal o termo 

“baixo impacto ambiental” foi encontrado; nas demais legislações apenas o termo “impacto 

ambiental” era presente. Portanto, utilizou-se a Lei Federal nº 12.651/2012 (Código Florestal 

Brasileiro) que em seu art. 3º, inciso X, considera baixo impacto ambiental, entre outras 

exemplificações, como: 
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e) construção de moradia de agricultores familiares, remanescentes de comunidades 
quilombolas e outras populações extrativistas e tradicionais em áreas rurais, onde o 
abastecimento de água se dê pelo esforço próprio dos moradores; 
f) construção e manutenção de cercas na propriedade; 
h) coleta de produtos não madeireiros para fins de subsistência e produção de mudas, 
como sementes, castanhas e frutos, respeitada a legislação específica de acesso a recursos 
genéticos; 
i) plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes, castanhas e outros produtos 
vegetais, desde que não implique supressão da vegetação existente nem prejudique a 
função ambiental da área; 
j) exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável, comunitário e familiar, 
incluindo a extração de produtos florestais não madeireiros, desde que não 
descaracterizem a cobertura vegetal nativa existente nem prejudiquem a função ambiental 
da área (BRASIL, 2012, s/p). 

 

 

Apesar de essa lei tratar de outra tipologia de área protegida (as APPs), entende-se que 

essa conceituação de baixo impacto ambiental também pode ser considerada na questão das 

UCs de Proteção Integral em estudo (RVS e MONA) já que as APPs também são bastante 

restritivas quanto uso e ocupação do solo, permitindo sua exploração somente em casos de 

utilidade pública e interesse social (neste caso, o uso manejado da pequena propriedade rural).  

Assim, analisando o mapeamento do uso e ocupação do solo realizado (Mapa nº 04), 

entende-se que a agricultura local não pode ser considerada de baixo impacto, visto que a 

ocorrência de plantio de milho e eucalipto e criação de aves e bovinos, por exemplo, são 

comuns na área e, dificilmente, os moradores locais teriam condições de deixar essas 

atividades, visto serem suas principais fontes de renda. Mesmo considerando uma área menor 

e mais conservada para a criação de uma RVS ou MONA, ainda haveria atividades 

conflitantes com o conceito “baixo impacto”. Deste modo, entende-se que essas categorias 

não se enquadram à realidade social e econômica encontrada no Morro Gaúcho. 

 Ressalta-se que ao buscar o enquadramento de uma UC para o Morro Gaúcho está se 

visando a possibilidade real de concretização desta proposta. A partir do contexto político, 

social e econômico local decorrente das outras tentativas de criação de uma UC, sabe-se que 

se deve evitar ao máximo o conflito com a população local em relação à posse e titularidade 

da terra e mudanças drásticas nas atividades econômicas, para evitar que novamente as 

chances de criação da área sejam eliminadas. 

 Seguindo o processo de categorização, duas UCs ainda apresentam-se possíveis à área: 

APA e ARIE. A primeira visa um equilíbrio harmonioso entre a natureza e seus habitantes, 
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promovendo o uso racional do espaço e de seus recursos naturais. Além disso, busca proteger 

ecossistemas naturais ainda não modificados e também almeja o manejo adequado e a 

manutenção em longo prazo dos atributos e serviços ambientais; é indicada para áreas maiores 

e admite certo grau de ocupação humana. Já a segunda, caracteriza-se por visar proteger áreas 

naturais extraordinárias ou que abrigam exemplares raros da biota regional. Assim, o objetivo 

é regular o uso e manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local (BRASIL, 

2000); é indicada para áreas menores (de até 5 mil hectares) e com pouca ou nenhuma 

ocupação humana.  

A partir das citadas características, dos mapeamentos realizados e do contexto político 

econômico e social acerca das primeiras tentativas de criação de uma UC no local, chega-se à 

conclusão de que a unidade geomorfológica Morro Gaúcho pode ser dividida em duas áreas: 

uma que apresenta declividades menores, usos mais intensos e, portanto, mais população 

envolvida; e outra que apresenta declividades mais acentuadas, vegetação em bom estado de 

conservação, área menor e, portanto, envolvendo um número populacional menor. Assim 

sendo, como são espaços com características diferentes e importantes, que se relacionam 

diretamente com o tipo de uso e ocupação presente, pode-se considerar a possibilidade de 

criação de duas UCs, de tipologias e objetivos específicos distintos, mas com o objetivo geral 

de conservar. Assim, chega-se à proposta de categorização com a presença de UCs que se 

complementam na proteção ambiental e na sua relação com a população local.  

A ARIE é proposta para uma área menor, onde as declividades acentuadas 

dificultaram o acesso a terra e, portanto, têm áreas mais preservadas. Ainda, possuem poucas 

porções de usos agrícolas, fato que pode facilitar a gestão da futura UC em relação aos 

proprietários locais, visto que são poucos os espaços que devem ser recuperados e/ou receber 

um manejo diferenciado. Soma-se a isso o fato de grande parte da proposta da ARIE ser 

sobreposta a APPs de topo de morro, nascentes, declividades acentuadas e margens de 

drenagens, fortalecendo ainda mais a proteção ambiental local.   

Além disso, esta categoria de UC é indicada para áreas importantes para a proteção de 

flora e fauna local ou regional. Como já citado no capítulo 5, espécies como a euterpe edulis 

(palmiteiro) e parodia naselbergi (cacto) – considerados em perigo de extinção no estado – e 

o pyroderus scutatus (pavó) – criticamente em perigo no RS – já foram registrados no Morro 

Gaúcho, possivelmente em sua área mais conservada, onde está se indicando a criação desta 

ARIE.  
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Apesar de uma APA também poder ser indicada para locais mais bem preservados 

sugere-se uma ARIE por ela ser mais restritiva quanto a possíveis usos futuros, limitando 

possíveis explorações mais degradantes e garantindo assim uma proteção ambiental mais 

adequada às características presentes na área atualmente. 

Entretanto, embora a ARIE seja indicada para a porção mais bem preservada, seus 

objetivos, características de manejo e atividades possíveis não se adéquam ao restante da 

unidade geomorfológica Morro Gaúcho, que possui usos mais diversos e de intensa atividade 

agrícola. Por isso, surge a proposta da segunda UC: a APA.  

Desde as primeiras tentativas de criação de uma UC no Morro Gaúcho, a intenção 

sempre foi proteger a unidade geomorfológica como um todo, visto ser importante para a 

integridade da área ainda preservada e relevante a recuperação e o manejo apropriado do 

restante do morro. Além disso, a partir dos mapeamentos temáticos realizados, a criação de 

uma APA também é relevante devido à presença de nascentes, pela declividade e seus 

processos erosivos, pela presença da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e seus 

remanescentes florestais. Ainda, a proposta da APA complementa a proteção ambiental 

proporcionada pela ARIE e, ao mesmo tempo, atua como uma zona de amortecimento desta 

UC, protegendo-a dos impactos externos. Viana e Ganem (2005), já citados nesta pesquisa, 

destacam que APAs podem atuar como zona de amortecimento de outras UCs. 

Portanto, a presença da APA no restante do morro visa atuar na recuperação de áreas 

degradadas, como nascentes e margens de drenagens, no manejo racional de uso do solo, 

objetiva propor práticas agroecológicas, reestabelecer corredores ecológicos, manutenção dos 

serviços ambientais, entre outros, garantindo assim melhoria da qualidade ambiental e de vida 

da população local.     

Entretanto, cabe ressaltar que, a partir do contexto social, econômico e político em 

relação às primeiras tentativas de criação de uma área protegida no local, entende-se que o 

ideal é a criação primeiramente da ARIE (na área menor, mais conservada e interferindo no 

cotidiano de uma menor quantidade de pessoas e usos do solo e que em grande parte 

constitui-se como APP), pois se acredita que a mesma poderá ser mais facilmente aceita pela 

população local por não causar grandes alterações nos usos e ocupações atuais. 

 Daí por diante, na medida em que o restante da população local for conhecendo o que 

é uma UC, principalmente seus objetivos e benefícios, faz-se a proposta de uma APA no 

restante da unidade geomorfológica. Dentre os benefícios que uma UC pode proporcionar, os 
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que mais podem interessar aos moradores locais são a prevenção da erosão do solo, a 

regulação do clima local (especialmente na amenização de estiagens), a melhoria da 

agricultura (decorrente da ciclagem de nutrientes e, portanto, maior qualidade do solo), os 

ganhos econômicos com o turismo ecológico e possibilidade de reconhecimento de seus 

produtos agropecuários com o “selo verde” de qualidade, dentre outros.  

Mas, por fim, surge a dúvida: porque estabelecer UCs em espaços já previstos na 

legislação ambiental e outros acordos como áreas protegidas? Grande parte da ARIE estará 

sobreposta à APP contínua de topo de morro e, tanto a ARIE quanto a APA, em grande parte, 

estarão incluídas na zona de transição e amortecimento da Reserva da Biosfera da Mata 

Atlântica, ou seja, esses espaços já apresentam medidas que visam à sua proteção. Porém, 

como foi possível perceber pelo mapeamento de uso e ocupação do solo, apesar destas 

medidas de proteção, não se vê efetividade nas mesmas. Além disso, com a implantação de 

UCs é possível conseguir recursos financeiros que podem ajudar nas mudanças necessárias 

advindas da criação destas UCs, como apoio técnico nas áreas de agricultura, saneamento e 

meio ambiente, auxiliando a população local a adaptar-se às novas condições decorrentes da 

implantação dessas novas áreas protegidas. 

Como exemplo dessa compensação financeira, traz-se a situação do município de 

Morretes, no estado do Paraná. Localizado no litoral paranaense, Morretes possui 15.718 

habitantes (IBGE, 2010) e cinco UCs estaduais (sendo quatro parques e uma APA). Com isso, 

em 2012, somente com o repasse do ICMS Ecológico, o município recebeu R$ 1.562.713,57 

(Instituto Ambiental do Paraná - IAP, 2012). Ainda, há outras formas de repassar os recursos 

financeiros aos municípios mediante a prestação de um determinado serviço ambiental à 

sociedade, como a compensação ambiental decorrente de obras de grande impacto ambiental, 

como a construção de rodovias, hidrelétricas, entre outros. 

Essa ajuda financeira aos municípios que prezam pela proteção ambiental de parte de 

seus territórios vem como uma forma de estimular esta prática e, também, fornecer ao 

município recursos para consolidar e manter a gestão de suas UCs e a população que nessas 

áreas protegidas possam viver, dando apoio técnico às mesmas, para desenvolver práticas de 

turismo e agroecologia, por exemplo. 
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7.3 Delimitação 

 

 
 Neste capítulo, os resultados do último objetivo proposto nesta dissertação são 

apresentados. Para atingi-los, foram necessárias as informações, dados e mapeamentos 

temáticos obtidos e apresentados nos capítulos anteriores. 

 Para chegar ao limite das UCs, usou-se como base o mapeamento temático de uso e 

ocupação do solo da ampla área de estudo do Morro Gaúcho, onde o principal critério a ser 

utilizado no processo de delimitação (a vegetação) estava presente. Além disso, outras 

informações sobrepostas a esse mapeamento foram as curvas de nível (para ter as informações 

referente à declividade da área), hidrografia, APPs e estradas. A partir disso, foi possível 

estabelecer os limites dos polígonos da ARIE e APA, sempre considerando também os 

objetivos e as características de manejo de cada uma dessas categorias e as orientações da 

Fundação Florestal de São Paulo. 

 A descrição dos limites das UCs pode ser conferida no quadro nº 06, abaixo, e a 

imagem utilizada que auxiliou no processo de delimitação com suas respectivas indicações e 

referências podem ser conferidas na figura nº 09: 
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Descrição limites ARIE: 

Na face leste do Morro Gaúcho, seguir a curva de nível de 160 metros até a APP (ou seja, 30 

metros) do afluente A do Rio Taquari. Seguir APP acima até chegar à cota de 200 metros. 

Percorrer essa cota até encontrar a APP do arroio B. Seguir APP até encontrar a curva de 

nível de 360 metros. Cursar essa até a APP do afluente C do arroio Grande, indo então para a 

cota de 300 metros. Acompanhar essa cota até o arroio D (afluente do arroio Grande). 

Percorrer APP até encontrar a curva de nível de 380 metros. Seguir a mesma até a APP do 

arroio E (afluente do arroio Bicudo). Após, percorrer a APP até a cota de 200 metros. 

Acompanhar a mesma até a APP do afluente F do arroio Bicudo. Seguir a APP até a cota de 

280 metros até encontrar a APP do arroio G. Em seguida, percorrer a APP até localizar a cota 

de 160 metros, fechando o polígono da ARIE. 

 

Descrição limites APA: 

Começando pela APP de nascente (ou seja, 50 metros) do arroio H, seguir o curso do mesmo 

até chegar no arroio Grande. Acompanhar a APP do arroio Grande em direção sudeste até 

encontrar a estrada 1. Percorrer a estrada na direção nordeste até localizar a cota de 140 

metros. Seguir essa cota até encontrar a APP do arroio I. Quando esse passar pela rodovia RS 

130, percorrer a mesma em direção norte, contornando a face leste do Morro Gaúcho. Assim, 

quando a rodovia passar pelo arroio Bicudo, percorrer sua APP em direção oeste até próximo 

a estrada 2. Em uma linha reta ao sul, chega-se à estrada 2, acompanhando a mesma até 

encontrar novamente a APP de nascente do arroio H. 
Quadro nº 06: Descrição dos limites das Unidades de Conservação. 
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Figura nº 09: Critérios para delimitação das Unidades de Conservação. 
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A ARIE ficou limitada à porção mais preservada do morro para se adequar aos 

objetivos e características de manejo dessa categoria de UC. Algumas porções de vegetação 

adjacentes aos limites ficaram de fora do polígono, para que essa UC não possua contato 

direto com áreas mais impactadas ou com usos distintos, como o agrícola, diminuindo assim o 

efeito de borda sobre a área a ser protegida.  

Por não possuir estradas ou algum outro ponto de referência, o principal critério 

utilizado na delimitação foram as curvas de nível e os recursos hídricos com suas respectivas 

APPs. A delimitação pelas curvas de nível pode, em momentos, dificultar o entendimento dos 

limites, mas foi o que se mostrou mais viável no sentido da conservação, pois abrangeu 

grandes áreas vegetadas e onze nascentes, assim como também, áreas declivosas e grande 

parte de APP de topo de morro. 

O formato final do polígono da ARIE não é o mais recomendado quando for tratada a 

questão de biogeografia, visto que o formato mais arredondado é o mais indicado para evitar 

impactos decorrentes do efeito de borda. Entretanto, pelas características da área (declive 

acentuado e formato mais alongado do morro) esse arredondamento não foi possível. Porém, 

como se propõem também a APA, essa atuará na proteção da ARIE, minimizando os 

possíveis impactos externos e, portanto, diminuindo as consequências que a forma do 

polígono da ARIE possa causar. 

 Diferentemente da ARIE, a APA possui limites mais facilmente identificáveis em 

campo, como estradas e arroios, e conseguiu abranger praticamente toda a unidade 

geomorfológica, como era de interesse. Além disso, faz conectividade com APPs de recursos 

hídricos de pequeno porte (arroios) e com o rio Taquari, proporcionando a formação de 

corredores ecológicos, importante para não isolar a área e o fluxo da fauna e flora e diminuir 

os efeitos da fragmentação florestal.  

 Ao criar UCs é importante evitar seu isolamento. A conectividade favorece a dispersão 

de espécies e garante a troca genética entre elas, evitando assim o declínio populacional e, 

consequentemente, extinções locais e regionais (MMA/SBF, 2003). Ressalta-se que tanto as 

APPs dentro dos limites das UCs quanto as externas a essas áreas necessitam ser recuperadas 

para que consigam exercer a função de corredores ecológicos e, então, garantir o fluxo de 

biodiversidade. 

Em relação ao tamanho da APA, cabe destacar que ela poderia ser muito maior, visto 

que esta categoria pode compreender vários tipos de uso e ocupação, inclusive urbanas e 
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industriais. Porém as problemáticas em relação à criação e futura gestão desta UC também 

aumentariam proporcionalmente. 

 Assim, o mapa final, com os limites da ARIE e APA pode ser conferido abaixo (Carta-

imagem nº 01). O polígono da ARIE possui uma área total de 6,58 km² ou 658 hectares, 

ficando assim, dentro do limite estabelecido pelo Decreto Federal nº 89.336/84, que é de até 

cinco mil hectares, além disso, situou-se totalmente no município de Arroio do Meio. Como é 

possível ver no mapa, possui área densamente vegetada, com alguns pontos de usos silvícolas 

e agropecuários. Dentro de seu limite estão presentes onze nascentes, o que destaca a 

importância da criação da área. 

Cabe ressaltar que dentro do polígono da ARIE estão presentes a área da antiga 

pedreira, ou seja, um local já utilizado atualmente para a visitação turística, e a área de 

titularidade pública, pertencente à Prefeitura Municipal de Arroio do Meio, que possui cerca 

de dois hectares. Ressalta-se que o poder público não soube precisar com exatidão a 

localização de sua área, mas que a mesma situa-se adjacente à antiga pedreira. 

Já a APA, totalizou uma área de 18,91 km² ou 1891 hectares e envolveu os territórios 

políticos de Arroio do Meio e Capitão. Em seus limites, foram abrangidas mais treze 

nascentes e relevantes trechos de APPs dos arroios Grande e Bicudo, visando à recuperação 

dos mesmos, devido aos usos agrícolas em situação inapropriada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Carta-imagem nº 01: Limites das Unidades de Conservação ARIE e APA. 



 

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
Tanto as belezas paisagísticas do Morro Gaúcho quanto às ameaças que esse vem 

sofrendo, confirmam a necessidade de criação de uma UC no local, fato que já vem sendo 

apontado por alguns estudos/pesquisas referentes ao morro e à Mata Atlântica e presente em 

legislações ambientais. Além disso, destaca-se que os remanescentes de vegetação ainda 

abrigam significativa biodiversidade, porém seriamente em perigo, como pode ser 

demonstrado pela ocorrência de espécies ameaçadas e protegidas por lei, ressaltando mais 

ainda a prioridade de conservação da área do Morro Gaúcho. 

Deste modo, as necessidades de ações de proteção ambiental ficam evidentes. O 

estabelecimento de uma área protegida definida geograficamente, junto com os seus processos 

de manejo e gestão, podem garantir uma recuperação e proteção ao longo prazo dos atributos 

ambientais presentes nesse local. Assim, percebe-se a importância da criação de uma UC no 

Morro Gaúcho voltar a ser discutida nos municípios de Arroio do Meio e Capitão. 

Apesar das duas tentativas anteriores (anos 2000 e 2010/2011) não terem prosperado, 

a partir da realização desta pesquisa, uma proposta mais consolidada pode ser apresentada à 

população e prefeituras locais. As informações referentes à categoria e, principalmente, aos 

limites da UC, são essenciais para uma proposta mais consistente e coesa, visto a 

disponibilidade de novas e relevantes informações ambientais sobre a área em estudo.   

Para dar continuidade a este trabalho e colocá-lo em prática, faz-se necessária a 

apresentação desta proposta à população local em novas audiências públicas, de forma a 

esclarecer dúvidas antes recorrentes, como os limites das UCs. Também se torna importante a 

Prefeitura Municipal de Arroio do Meio localizar com precisão a área de titularidade pública, 

de modo que a mesma possa servir como ponto de partida para o processo de proteção 

ambiental.  

Ressalta-se, entretanto, que não se pode descartar totalmente a possibilidade de criação 

de outras categorias de UC ou outros limites para essas áreas protegidas. Porém, no presente 

momento e a partir dos dados e informações adquiridas ao longo da pesquisa, chegou-se à 

conclusão de que esta proposta é a que mais se enquadra à realidade ambiental, política, 

econômica e social encontrada atualmente no Morro Gaúcho. 

Por fim, este material foi realizado com a intenção de auxiliar no processo de criação 

da UC no Morro Gaúcho e, portanto, os poderes públicos municipais, pesquisadores, 
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estudantes, ONG Ecobé e demais interessados na causa, podem e devem apropriar-se dele 

para fazer com que esta pesquisa saia do papel. Além disso, a realização de outros estudos, 

complementando e atualizando este, devem ser realizados para que a proposta se consolide 

ainda mais. 
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