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Resumo:
Este trabalho analisa a baixa implementação de unidades de conservação federais já
legalmente estabelecidas dentro do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza
(SNUC), geralmente associada pelas autoridades competentes e literatura especializada à carência
de recursos financeiros. Entretanto, esta pesquisa destaca o incremento superior a 12.600%, entre
2004 e 2014, no orçamento autorizado para a consolidação territorial das áreas, embora sua taxa
de execução média no período tenha sido inferior a 26%. Neste contexto, o objetivo da
dissertação é levantar e analisar dados sobre o orçamento destinado à consolidação territorial de
unidades de conservação (UCs) federais, bem como identificar as causas da sua baixa execução.
Para tanto, a metodologia centra-se na análise exploratória de dados oficiais e em entrevistas com
atores-chave. Aborda-se o arranjo institucional construído a partir da criação do Ministério do
Meio Ambiente (MMA) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio), assim como o histórico passivo de regularização fundiária e o impacto dos frequentes
contingenciamentos, como fatores determinantes da baixa implementação das áreas protegidas.
Também são discutidas fontes alternativas de financiamento para complementar as dotações
orçamentárias e prover sustentabilidade financeira ao SNUC.
Palavras-Chave: Unidades de conservação; Consolidação territorial; Regularização
fundiária; Execução orçamentária.
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Abstract:
This work analyzes the low implementation of federal protected areas already established
by law within the National System of Conservation Units (SNUC), mainly associated by
competent authorities and specialized literature to the lack of financial resources. However, this
research highlights the 12.600% increase, between 2004 and 2014, in the authorised budget for
territorial consolidation of the areas, while its average spending rate during such period has been
lower than 26%. In this context, the aim of the dissertation is to collect and analyze data on the
allocated budget for territorial consolidation of federal protected areas, as well as identify the
causes for its low spending. To this end, the methodology focuses on exploratory analysis of
official data and on interviews with key actors. It approaches the institutional arrangement built
upon the creation of the Ministry of the Environment (MMA) and the Chico Mendes Institute for
Biodiversity Conservation (ICMBio), as well as the historic liabilities related to land tenure and
the impact of frequent budget contingency, as determining factors of the low implementation of
protected areas. Alternative sources of funding are also discussed in order to complement the
budgetary resources and provide financial sustainability to the SNUC.
Keywords: Protected areas; Territorial consolidation; Land regularization; Budget
spending.
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1 – INTRODUÇÃO

O contexto politicamente favorável do período pós-Guerra Fria permitiu que o debate
sobre a cooperação entre os Estados explorasse aspectos fundamentais da teoria das relações
internacionais, como a possibilidade de ganhos comuns, o potencial conflito distributivo e o papel
das instituições em criar e alocar tais ganhos. Como diria Skocpol (1985, p. 86), o Estado é um
ente autônomo que não só reivindica o controle de territórios e pessoas, mas também formula e
persegue objetivos que não são apenas um simples reflexo das demandas de determinados grupos
ou classes sociais. Tal perspectiva se alinha à análise neoinstitucionalista descrita por Rocha
(2005, p. 14), segundo a qual as ações estatais buscam reproduzir o controle de suas instituições
sobre a sociedade, reforçando sua autoridade, seu poder político e sua capacidade de controle
sobre o ambiente que o circunda.
Mello (1997, p. 106) explica que as instituições são soluções intencionalmente
criadas para problemas de ação coletiva, atuando por meio do suprimento de informações,
promoção da transparência e do controle, redução dos custos de transação, desenvolvimento de
expectativas convergentes e facilitação do uso produtivo de estratégias específicas. E podem até
mesmo criar e manter princípios, normas, regras e procedimentos — novas instituições — que,
por sua vez, facilitam a cooperação fornecendo diretrizes para o comportamento dos atores.
No que tange à cooperação internacional, o meio ambiente se tornou um dos
principais temas da agenda, e o interesse está fortemente associado à preocupação crescente com
os efeitos das mudanças advindas da relação entre homem e natureza. Como destaca Alcoforado
(2002, p. 04), trata-se de processo de reconhecimento das funções do ambiente como fornecedor
vulnerável do substrato biológico e mineral necessário ao desenvolvimento econômico. Esta
percepção da problemática tem levado à integração do físico ao econômico, ao social, ao
ambiental e ao institucional.
Tradicionalmente atuante dentro do sistema das Nações Unidas, o Brasil ocupou
posição de particular importância desde as primeiras discussões multilaterais sobre meio
ambiente e desenvolvimento sustentável, e a história recente revela cenário marcado pela
continuidade e por um progressivo protagonismo brasileiro. Ferreira (1998, p. 81) destaca que,
em 1972, as teses defendidas pelos delegados brasileiros em Estocolmo, por ocasião da

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, foram endossadas por outros países do
chamado Terceiro Mundo, inclusive o reconhecimento da ameaça representada pela poluição
ambiental. A construção da Política Nacional do Meio Ambiente1, considerada abrangente e
inovadora para a época, também influenciou o processo de tomada de decisão e debates ocorridos
em outras nações.
Contudo, embora já houvesse instâncias ambientais nacionais desde 19732, pode-se
afirmar que a agenda interna somente se consolidou a partir da Conferência das Nações Unidas
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – Rio 92, também conhecida como Cúpula da Terra. O
evento reuniu mais de 100 Chefes de Estado para discutir formas de desenvolvimento
sustentável3, um conceito relativamente novo à época, embora a ideia remonte à década de 1960.
Admitia-se, assim, a necessidade de conciliar o desenvolvimento socioeconômico com a
utilização responsável dos recursos naturais, de modo a garantir qualidade de vida e bem-estar
tanto para a geração atual quanto para as futuras no planeta. Em nível governamental, a área
ambiental só adquiriu o status de Ministério após a Conferência, com o advento da Lei nº 8.490,
de 19/11/1992.
Adotada por ocasião da Rio 92, a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) é
um dos principais foros internacionais dedicados à temática ambiental. Em vigor desde 1993, a
CDB conta atualmente com 196 Estados-Partes, incluindo o Brasil, que a ratificou em 1994. Em
linhas gerais, propõe regras para assegurar a conservação da biodiversidade, o seu uso sustentável
e a justa repartição dos benefícios provenientes do uso econômico dos recursos genéticos,
respeitada a soberania de cada nação sobre o patrimônio existente em seu território.
As unidades de conservação (UCs) fazem parte da estratégia mundial de conservação
que visa a frear e reduzir significativamente a perda da biodiversidade em nível global. Nas
palavras do diplomata brasileiro José Antônio Marcondes de Carvalho4, “(...) o valor das áreas
protegidas reside não só em proteger habitats naturais, mas também em garantir o sustento de
populações locais, contribuindo assim para a erradicação da pobreza”.
1

Lei nº 6.938, de 31/08/1981.
O Decreto nº 73.030, de 30/10/1973, criou a Secretaria Especial do Meio Ambiente – SEMA, no âmbito do extinto Ministério do
Interior.
3 Elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento e publicado em 1987, o Relatório Brundtland
(“Our Common Future”) aponta a incompatibilidade entre desenvolvimento sustentável e os padrões de produção e consumo
vigentes, ressaltando os riscos do uso excessivo dos recursos naturais sem considerar a capacidade de suporte dos ecossistemas.
4 CDB. Relatório da 2ª Reunião do Grupo de Trabalho Aberto “ad hoc” sobre Áreas Protegidas. Roma, Itália: CDB,
fevereiro/2008.
2

2

Porém, ressalvado o esforço e sucesso do Brasil na criação de UCs, os demais paísesmembros da CDB não obtiveram resultados expressivos, o que revelou a relativa ineficácia das
medidas implementadas até o início dos anos 2000. Havia uma necessidade urgente de aumentar
a cobertura e a representatividade dos sistemas de áreas protegidas existentes, bem como de
melhorar seu planejamento e gestão, com vistas a maximizar sua contribuição para a conservação
da biodiversidade. Por este motivo, a 7ª Conferência das Partes (COP-7) adotou, em 2004, um
programa específico sobre áreas protegidas e estabeleceu um grupo de trabalho aberto para apoiar
e revisar a implementação do mesmo programa. A decisão da COP-75 também reconheceu que o
pleno alcance das metas pelos países em desenvolvimento dependia do provimento de
financiamento adequado e capacitação.
Em 2010, as Partes da CDB aprovaram um novo Plano Estratégico para o período
2010-2020, contendo as ambiciosas 20 Metas de Aichi para a Biodiversidade. Para o presente
trabalho, é de particular relevância a Meta 11:
“Até 2020, pelo menos 17% das áreas terrestres e de águas continentais
e 10% das áreas marinhas e costeiras, especialmente áreas de especial
importância para biodiversidade e serviços ecossistêmicos, terão sido
conservados por meio de sistemas de áreas protegidas geridas de
maneira efetiva e equitativa, ecologicamente representativas e
satisfatoriamente interligadas e por outras medidas espaciais de
conservação, e integradas em paisagens terrestres e marinhas mais
amplas”.

Em tese, o Brasil já teria superado essa meta ao criar 1.979 unidades de conservação,
que abrangem o total de 1.515.119 km², nos três níveis da Federação6. Segundo Jenkins e Joppa
(2009, p. 2170), se considerado apenas o período de 2003 a 2008, as áreas protegidas brasileiras7
representam 74% do total criado ao redor do globo. Entretanto, o Governo Brasileiro resolveu ir
além do compromisso da CDB, fixando metas nacionais ainda mais ambiciosas.
Vinte anos após a Rio 92, a Cidade Maravilhosa sediou o maior evento já realizado
pela ONU. A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável – Rio+20
contou com a participação de Chefes de Estado de 190 nações para discutir e renovar o
5

COP-7 da CDB. Decision VII/28: Protected Areas. Kuala Lumpur, Malásia: CDB, fevereiro/2004.
Fonte: Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC). Disponível em: <http://www.mma.gov.br/areasprotegidas/cadastro-nacional-de-ucs>. Acesso em 16 de abril de 2016.
7 Unidade de conservação é um tipo de área protegida, mas os dados enviados pelo Governo Brasileiro à Convenção sobre
Diversidade Biológica (CDB) sobre áreas protegidas referem-se apenas a UCs, cujo objetivo precípuo é a conservação.
6
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compromisso político assumido em 1992. Seu documento final, intitulado “O Futuro que
Queremos”, estabeleceu um processo intergovernamental inclusivo e transparente, com vistas a
elaborar objetivos e metas, a serem alcançados por meio de ações focadas e coerentes. Em
setembro/2015, após mais de três anos de discussão, os líderes de Governo e de Estado presentes
na Cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, em Nova Iorque, aprovaram o
documento “Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável”, por consenso.
A Agenda é, na verdade, um plano de ação para as pessoas, o planeta e a
prosperidade, que reconhece a erradicação da pobreza como o maior desafio global ao
desenvolvimento sustentável. Como bem defende Bezerra de Melo (2013, p. 86), as diferentes
dimensões do desenvolvimento sustentável precisam estar integradas e coordenadas para que esse
conceito seja operacionalizado, levando em consideração tanto as relações do sistema
socioeconômico com o meio ambiente quanto os impactos das atividades humanas sobre ele.
Neste contexto, a Agenda é composta por uma Declaração, 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) e 169 metas, além de uma seção sobre meios de implementação e de parcerias
globais e um arcabouço para acompanhamento e revisão.
No que tange às áreas protegidas, merece atenção o Objetivo 15, que visa “proteger,
recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável
as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra, e deter a perda
de biodiversidade”. A abrangência deste ODS e de suas 12 metas associadas parece indicar a
escala e a ambição desta nova Agenda universal, que alia e mescla, de forma equilibrada, as três
dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. Mas sua efetiva
implementação requererá uma parceria global, com a participação ativa de governos, sociedade
civil, setor privado, academia, mídia e instituições do Sistema ONU.
Durante a Conferência Rio+20, o País consolidou sua imagem e posição de liderança
global, tendo aliado as três dimensões da sustentabilidade: alcançou o patamar de 6ª economia
mundial; incluiu mais de 40 milhões de pessoas na classe média; e foi responsável por mais da
metade das áreas protegidas criadas no mundo nos últimos quinze anos, tanto no que tange ao
número quanto à extensão de sua cobertura. Contudo, para que estas áreas sejam efetivamente
implementadas, restam ainda muitos desafios a serem superados, como será discutido mais à
frente a partir de indícios apontados pelo Tribunal de Contas da União (BRASIL, TCU, 2013).
4

No contexto dessa implementação deficitária, um aspecto levantado nesta pesquisa
foi o incremento superior a 12.600%8, entre 2004 (R$ 2.161.330,82) e 2014 (R$ 272.426.438,56),
no orçamento autorizado para a consolidação territorial das áreas. Porém, apesar do vultoso
aumento no volume de recursos, esta dissertação diagnosticou que a taxa de execução média no
período não alcança 26%. Cumpre esclarecer que, para a análise da evolução do nível de
execução, adotou-se uma taxa calculada pela relação entre recursos empenhados e dotação
autorizada. A justificativa para tal escolha reside no fato de a pesquisa se preocupar com a
realização de atividades de consolidação territorial e não com o pagamento propriamente dito das
faturas correspondentes, que ocorre em momento posterior à emissão da nota de empenho. Como
esclarecem Dutra et al (2006, p. 08), a despesa empenhada representa a separação de um
determinado valor do crédito orçamentário para fazer cumprir um compromisso assumido.
O objetivo geral do trabalho é, assim, levantar dados sobre o orçamento destinado à
consolidação territorial de UCs federais, bem como identificar as causas para sua baixa execução.
Particular atenção será dada ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio) e seu poder para enfrentar problemas e propor soluções, enquanto responsável pela
implantação dessas áreas9. Para tanto, foram traçados os seguintes objetivos específicos:
• Compreender a estrutura e as capacidades institucionais do ICMBio para a execução
de ações orçamentárias afetas à consolidação territorial de UCs federais;
• Estudar o passivo e o processo de regularização fundiária no Brasil, como etapa
fundamental da consolidação territorial;
• Analisar a evolução histórica das ações orçamentárias afetas à consolidação
territorial, bem como o impacto dos contingenciamentos; e
• Identificar fontes de financiamento alternativas ao orçamento.

8

Valores da LOA 2005 e LOA 2014 atualizados/deflacionados até março/2016, com base no Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
9 Art. 1º, I da Lei nº 11.516, de 28/08/2007.

5

1.1. Metodologia de pesquisa
Para a adequada delimitação do problema e suas causas, o presente trabalho
empregou métodos e técnicas consagrados para delinear e orientar a pesquisa, a coleta de dados e
a análise, além de esclarecer as limitações encontradas. Inspirado nos ensinamentos de Popper
(1976), o método utilizado foi o hipotético-dedutivo, revendo o arcabouço teórico, normativo e
estatístico para levantar a hipótese de que, além da insuficiência de recursos alegada pelo MMA,
a baixa execução revela a existência de outros obstáculos à consolidação territorial de UCs
federais já decretadas no Brasil.
Através de seu método, Popper indicou a condição transitória da validade de uma
teoria, ou seja, uma teoria é válida até o momento em que é refutada, pois somente a falsidade de
uma teoria pode ser provada, mas nunca sua veracidade. Busca-se, assim, identificar os
problemas existentes entre as expectativas e as teorias aplicáveis, para testar e encontrar soluções
mais plausíveis e condizentes com a realidade. Outro aspecto defendido por Popper é que não
existe observação pura, pois toda a observação é realizada com base em pressupostos e teorias
que o cientista traz previamente consigo, de modo que estas se confirmam ou não a partir das
observações.
Quanto ao aspecto temporal, o estudo é do tipo longitudinal e compreende o período
de 2004 a 2015. No referido intervalo, a legislação orçamentária previa a Ação 6381, que passou
para a responsabilidade do ICMBio em 2007, ano de criação do instituto. Era descrita como
Regularização Fundiária das Unidades de Conservação Federais, mas sua nomenclatura foi
alterada em 2012 para Consolidação Territorial das Unidades de Conservação Federais. Apesar
dessa alteração, deve-se esclarecer que a regularização fundiária é apenas uma etapa do processo
de consolidação territorial, de modo que os termos não se confundem.
A pesquisa tem caráter descritivo e se vale, sobretudo, de análise qualitativa para
caracterizar a realidade encontrada. Para Bogdan e Biklen (1994, pp. 47-50), a investigação
qualitativa tem, em essência, cinco características: (1) a fonte direta dos dados é o ambiente
natural e o investigador é o principal agente coletor; (2) a investigação é descritiva; (3) o
interesse é maior pelo processo em si do que pelos resultados; (4) a análise dos dados é feita de
forma indutiva; e (5) o significado que os participantes atribuem às experiências é valorizado.
6

No entanto, técnicas estatísticas quantitativas também foram empregadas na coleta e
tratamento dos dados disponíveis, retirados de fontes oficiais e publicações recentes de temática
ambiental. A integração destes dados secundários serviu de base para a geração de alguns
comparativos que, por sua vez, permitiram a adequada identificação do problema e de suas
causas. As principais fontes secundárias utilizadas foram:
a) a Lei Orçamentária Anual (LOA)10, que estabelece os Orçamentos da União, por
intermédio dos quais são estimadas as receitas e fixadas as despesas do Governo Federal;
b) o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC), sistema integrado de
banco de dados com informações padronizadas das unidades de conservação geridas pelos três
níveis de governo e por particulares, e mantido pelo MMA com a colaboração de órgãos gestores
federais, estaduais e municipais;
c) o Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI)11, instrumento utilizado
para o registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira e patrimonial
do Governo Federal;
d) o SIGA Brasil12, ferramenta de consulta de informações e bases de dados sobre
planos e orçamento público; e
e) MMA em Números13, que apresenta dados sobre a execução orçamentária do
Ministério.

Cabe esclarecer que, onde há comparação entre dados oficiais relativos a diferentes
exercícios, os valores apresentados foram atualizados/deflacionados até março/2016, com base no
Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), divulgado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). Tal metodologia somente deixou de ser aplicada quando foram
comparados apenas percentuais, como no caso das taxas de execução orçamentária.
O trabalho foi orientado pela revisão bibliográfica de estudos relevantes e
documentos oficiais sobre a dinâmica de criação e o grau de implementação das UCs no Brasil,
bem como pelo levantamento de dados sobre dotações e taxa de execução de ações orçamentárias
10

Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil>. Acesso em 20 de fevereiro de 2016.
Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br/siafi>. Acesso em 16 de abril de 2015.
12 Disponível em: <https://www12.senado.gov.br/orcamento/sigabrasil>. Acesso em 16 de abril de 2015.
13 Disponível em: <http://www.mma.gov.br/mma-em-numeros>. Acesso em 20 de fevereiro de 2016.
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relacionadas com a consolidação territorial de tais áreas. Um dos aspectos centrais da pesquisa é
a análise de publicações do Ministério do Meio Ambiente (MMA), em especial aquelas que
apresentam estimativas dos investimentos mínimos necessários para consolidar as áreas e dotá-las
de infraestrutura e equipamentos. O atraso na implementação é geralmente associado à carência
de recursos financeiros suficientes, aspecto ressaltado por parte da literatura consultada e
confirmado pelos dados levantados nesta dissertação. Contudo, a baixa execução do orçamento
disponibilizado para este fim embasa a hipótese da existência de outros entraves.
Ademais, com vistas a obter informações que não poderiam ser captadas por simples
observação e análise documental, inclusive percepções subjetivas, foram realizadas entrevistas
com doze atores considerados essenciais por seu amplo conhecimento e experiência na área, para
colher opiniões sobre as carências e obstáculos mais significativos. Contribuíram não só
especialistas de entidades governamentais envolvidas (ex: MMA, ICMBio e Secretaria de
Patrimônio da União), mas também de organismos internacionais (ex: PNUMA e CDB) e
organizações não-governamentais (ex: WWF-Brasil, INESC e Funbio).
A rodada de entrevistas foi antecedida por considerável tempo de preparação e
planejamento, que envolveu a listagem dos atores-chave e a formulação de curto questionárioguia (Anexo 1) para a condução dos diálogos, sem a intenção de servir de base para a produção
de estatísticas. Como a opção foi por entrevistas semiestruturadas, o questionário foi elaborado de
forma a dar continuidade na conversação, combinando perguntas fechadas com outras mais
abertas, para dar chance ao entrevistado de discorrer livremente sobre o tema proposto. O
objetivo era obter respostas espontâneas, embora questões adicionais tenham sido suscitadas, em
alguns casos, para elucidar pontos obscuros ou retomar o contexto do diálogo, sobretudo quando
o entrevistado manifestava dúvidas ou se desviava do tema.
Como ensina Vergara (1997, p. 59), “todo método tem possibilidades e limitações”, o
que não impede sua realização e/ou invalida sua contribuição científica. As principais limitações
da presente pesquisa estão relacionadas com a legislação dispersa e a bibliografia insuficiente. De
fato, a legislação ambiental é vasta e complexa, tendo sofrido diversas transformações desde a
instituição do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) em 2000.
Ademais, são escassas as referências bibliográficas sobre o tema da execução orçamentária na
área ambiental. Como será mostrado adiante, os estudos encontrados focam, tradicional e
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exclusivamente, a carência de recursos financeiros para a efetiva implementação de programas
sobre meio ambiente e, mais especificamente, unidades de conservação.
O presente trabalho está dividido em duas partes. O Capítulo 2 apresenta a base legal
e o processo de criação de UCs no Brasil, com destaque para os resultados alcançados pelo
SNUC e os desafios para a implementação das áreas decretadas, como a ascensão dos vetores de
pressão e o histórico passivo da regularização fundiária. Contudo, maior ênfase recairá sobre as
deficiências do arranjo institucional construído a partir da criação do MMA e, posteriormente, do
ICMBio.
Em seguida, nos Capítulos 3 e 4, analisa-se o orçamento público enquanto
instrumento de realização de políticas públicas, com dados sobre sua evolução histórica e a taxa
de execução das ações orçamentárias que contemplam atividades inerentes à consolidação
territorial de UCs federais. Também são apresentadas as limitações impostas pelos cortes e
contingenciamentos orçamentários, bem como as oportunidades geradas por fontes alternativas
de financiamento que podem complementar o orçamento e, dessa forma, ajudar a prover os
investimentos necessários à efetiva implementação das áreas decretadas.
Por fim, a partir dos principais dados pesquisados, o capítulo final resume os achados
e apresenta outras considerações sobre o problema da baixa execução orçamentária, à luz do
processo de maturação da pasta e instituições ambientais. Merecem destaque os desafios
encontrados pela sua relativamente recente inserção na estrutura do Executivo Federal e seu
enfraquecido poder de pressão política. Neste contexto, enfatiza-se a importância da dimensão
institucional para o pleno alcance do desenvolvimento sustentável.
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CAPÍTULO 2
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO: O ABISMO ENTRE CRIAÇÃO E
IMPLEMENTAÇÃO

Este capítulo descreve o SNUC e o processo de criação de UCs no Brasil, para
mostrar que certas etapas previstas na legislação não são cumpridas a rigor, o que acaba se
revelando um problema para a posterior implementação das áreas. Além disso, são analisadas as
destinações orçamentárias e institucionais dos órgãos ambientais competentes, sobretudo à luz de
revisão bibliográfica e dos insumos coletados por meio das entrevistas com atores-chave. Em
seguida, destaca-se a ascensão dos vetores de pressão no interior das unidades e o histórico
passivo da regularização das terras decretadas.
Já em seu preâmbulo, o texto da CDB ressalta que “a exigência fundamental para a
conservação da diversidade biológica é a conservação in situ dos ecossistemas e dos hábitats
naturais e a manutenção e recuperação de populações viáveis de espécies no seu meio natural”.
Em seu art. 8º, ao tratar especificamente da conservação in situ, dispõe que:
“Cada Parte Contratante deve, na medida do possível e conforme o caso:
a) Estabelecer um sistema de áreas protegidas ou áreas onde medidas
especiais precisem ser tomadas para conservar a diversidade biológica;
b) Desenvolver, se necessário, diretrizes para a seleção, estabelecimento
e administração de áreas protegidas ou áreas onde medidas especiais
precisem ser tomadas para conservar a diversidade biológica”.
(grifos nossos)
A criação de UCs é uma determinação constitucional14, que incumbe a todos os
poderes públicos o dever de fazer. Trata-se de territórios instituídos pelo Poder Público, sob
regime especial de administração, com objetivos de conservação e limites definidos, em razão de
características naturais relevantes. A ex-Ministra do Meio Ambiente Marina Silva (2005, p. 25)
14

Art. 225. 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.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público:
(...) 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”.
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as considera “(...) barreiras efetivas para a ocupação desordenada e predatória dos ambientes
naturais, situação predominante e alarmante em todo Brasil”.
Ademais da preocupação ambiental, o MMA defende que o investimento em UCs
retorna na forma de benefícios sociais e econômicos para toda a sociedade, inclusive mantendo
riquezas culturais, evitando acidentes naturais e oferecendo alternativas sustentáveis de
desenvolvimento e geração de emprego e renda. Podem ser entendidas, portanto, como uma
maneira especial de ordenamento territorial combinado com uso sustentável, sendo “(...)
exemplos de como é possível compatibilizar o desenvolvimento econômico com preservação
ambiental” (BRASIL, 2010, p. 08).
Localizado na Serra da Mantiqueira, o Parque Nacional de Itatiaia foi a primeira
unidade de conservação criada no Brasil, em 193715. Atualmente, existem 320 UCs em nível
federal16, cuja área somada representa mais de 50% do total das UCs brasileiras. A atribuição de
fiscalizar a atuação dos órgãos públicos e promover medidas que garantam o respeito ao meio
ambiente em seu interior é do Ministério Público Federal (MPF), que constatou que “(...) parte
considerável das Unidades de Conservação existentes no Brasil não realizaram sequer a
consolidação territorial” (BRASIL, MPF, 2014, p. 08).
Como ressalta Marina Silva (2005, p. 24), “(...) algumas unidades de conservação
decretadas a partir da década de 1960 ainda não foram legalmente ou completamente criadas e/ou
seus proprietários anteriores ainda não foram indenizados”. A ex-Ministra aponta que mais de
50% do número total de UCs federais requerem algum tipo de regularização dos títulos de posse
da terra e, aproximadamente, 25% requerem pagamento de indenizações pendentes. Estimativas
do ICMBio destacadas pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC, 2014, p. 05)
assinalam, ainda, a existência de cerca de 16,9 milhões de hectares no interior de UCs federais,
que seriam presumivelmente de domínio privado e eventualmente terras devolutas. Estes terrenos
pendentes de regularização fundiária representam cerca de 26% de todo o território das UCs
federais que, por definição e objetivo, devem ter suas terras sob domínio público, até mesmo para
possibilitar uma gestão mais adequada.

15

Decreto nº 1.713, de 14/06/1937.
BRASIL.
ICMBio.
Mapa
Temático
das
Unidades
de
Conservação
Federais.
Disponível
<http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/servicos/geoprocessamento/DCOL/Mapa_UC_fed_out_2015.pdf>.
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em:
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Na Figura 1, produzida pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)
em 2008, pode-se ter uma ideia mais precisa da distribuição das áreas federais e estaduais criadas
ao longo do território brasileiro.

Figura 1: Áreas públicas sob proteção

Fonte: Miranda (2008).

É nítida a preponderância do bioma amazônico, onde estão concentrados cerca de
73% da área total coberta pelas UCs brasileiras, como ilustrado no Gráfico 1. Porém, estudos da
organização não-governamental WWF-Brasil (2009) apontam que cerca de 30% do bioma deve
ser protegido para garantir a conservação de uma amostra ecologicamente representativa da
diversidade biológica, e o número sobe para 60% se a intenção for a manutenção dos fluxos,
processos e serviços ecológicos, tão importantes no cenário atual das mudanças climáticas.
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Gráfico 1: Área total das UCs na Amazônia e no restante do Brasil (em milhões de hectares)

Fonte: Araújo; Barreto (2015, p. 10).

Entretanto, o TCU (BRASIL, TCU, 2013, p. 11) constatou que, das 247 UCs federais
e estaduais analisadas na região amazônica, apenas 4% (representadas pela cor verde na Figura 2)
apresentam alto grau de implementação e gestão para o adequado cumprimento de seus objetivos,
o que exemplifica a magnitude dos desafios a serem enfrentados.

Figura 2: Índice de Implementação e de Gestão de Áreas Protegidas

Fonte: TCU (BRASIL, TCU, 2013, p. 10).
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2.1. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza
Até o advento do SNUC, o Governo Federal priorizava apenas as unidades
tradicionais, administradas pela União, sem a devida consideração a modelos alternativos, ao
setor privado ou mesmo a outras esferas e níveis governamentais. Instituído por meio da Lei nº
9.985, de 18/07/2000, o Sistema corrige o equívoco de tal abordagem, uma vez que abrange o
conjunto de UCs federais, estaduais e municipais, além de conceder incentivos para o
estabelecimento de reservas em terras particulares.
Na definição do art. 2º da CDB, “área protegida significa uma área definida
geograficamente que é destinada, ou regulamentada, e administrada para alcançar objetivos
específicos de conservação”. Fácil notar a correspondência com a noção de unidade de
conservação concebida pelo Sistema como o “(...) 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”17.
O estabelecimento do SNUC reflete, portanto, a disposição do Governo Brasileiro de
implementar internamente os compromissos assumidos sobre biodiversidade perante a
comunidade internacional. Marina Silva (2005, p. 22) relata que a estratégia nacional para a
identificação das áreas prioritárias para a conservação contou com a participação de diversas
instituições e foi elaborada a partir de extenso mapeamento da cobertura vegetal de todos os
biomas brasileiros, com foco nas zonas consideradas mais importantes em termos biológicos e
priorização dos espaços sob forte pressão antrópica.
Inserido no contexto da Política Nacional do Meio Ambiente, o Sistema determina
que as UCs federais, estaduais e municipais sejam planejadas e administradas de forma integrada,
com a participação da sociedade por meio de consultas públicas e conselhos de gestão. O
processo de criação de novas UCs é conduzido atualmente de forma mais transparente e sob
rigoroso acompanhamento público, envolvendo governos estaduais e municipais, trabalhadores e
produtores rurais, universidades, organizações não-governamentais (ONGs), assim como
comunidades indígenas e locais outros setores da sociedade. Para Gurgel et al (2009, p. 109), o
17

Art. 2º, I da Lei nº 9.985, de 18/07/2000.
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SNUC propõe um olhar mais abrangente, incentivando atividades que compatibilizem o uso
sustentável do solo, a conservação da biodiversidade e a geração de emprego e renda, de modo a
contribuir para o desenvolvimento social, econômico e científico, tanto em nível local quanto
nacional.
O Sistema protege um conjunto de cerca de 1.979 áreas, entre públicas e privadas,
que cobrem mais de 1,5 milhões de km², ou 17,2% do território continental brasileiro e 1,5% do
território marinho, “(...) destinados para a conservação da biodiversidade, preservação de
paisagens naturais com notável beleza cênica, uso sustentável dos recursos naturais e valorização
da diversidade cultural brasileira” (BRASIL, 2011, p. 04).
Em 1994, para tentar padronizar minimamente a terminologia adotada ao redor do
globo, a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, em inglês) classificou as
áreas protegidas em categorias de manejo: i) reserva natural estrita e área silvestre; ii) parque
nacional; iii) monumento ou característica natural; iv) área de gestão de habitats e espécies; v)
paisagem terrestre ou marinha protegida; e vi) área protegida com uso sustentável dos recursos
naturais. Segundo Dudley (2008, p. 06), o objetivo dessa divisão é estabelecer um padrão global
para o planejamento, o estabelecimento e a gestão das áreas, bem como para a regulação de
atividades em seu interior.
Seguindo a mesma lógica, as UCs brasileiras são divididas pelo SNUC em doze
categorias, conforme objetivos específicos de gestão e usos permitidos, reunidas em dois grupos:
(a) unidades de proteção integral18, que têm a conservação da biodiversidade como o
objetivo principal (1- parques nacionais, 2- reservas biológicas, 3- estações ecológicas, 4monumentos naturais e 5- refúgios de vida silvestre); e
(b) unidades de uso sustentável19, as quais têm a proteção da biodiversidade como um
objetivo secundário e permitem a compatibilização de variadas formas e graus de exploração (6áreas de proteção ambiental, 7- áreas de relevante interesse ecológico, 8- floresta nacional, 9reservas extrativistas, 10- reservas de fauna, 11- reservas de desenvolvimento sustentável e 12reservas particulares do patrimônio natural).

18
19

Art. 7º da Lei nº 9.985, de 18/07/2000.
Art. 14 da Lei nº 9.985, de 18/07/2000.
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Expressos na Tabela 1, os dados mais recentes do CNUC revelam o protagonismo das
unidades de uso sustentável na atualidade, principalmente em termos de área de cobertura, e
reforçam seu potencial de contribuir para o desenvolvimento em bases duradouras.

Tabela 1: Tabela consolidada das Unidades de Conservação
TIPO / CATEGORIA

ESFERA
Estadual
Nº
Área (Km2)
59
47.495

Municipal
Nº Área (Km2)
1
9

Nº
92

Área (Km2)
122.185

TOTAL

Proteção Integral
Estação Ecológica

Nº
32

Federal
Área (Km2)
74.681

Monumento Natural

3

443

28

892

11

73

42

1.407

Parque Nacional /
Estadual / Municipal

71

253.183

195

94.816

113

383

379

348.383

Refúgio de Vida Silvestre

7

2.017

26

1.731

2

22

35

3.770

Reserva Biológica
Total Proteção Integral

30
143

39.037
369.361

23
331

13.447
158.380

8
135

51
537

61
609

52.534
528.278

65

163.934

39

135.908

0

0

104

299.842

62

124.714

28

19.896

0

0

90

144.610

2

1.026

29

110.090

5

176

36

111.293

0
32

0
100.167

0
188

0
336.071

0
80

0
25.970

0
300

0
462.208

16

431

25

451

9

138

50

1.020

634

4.831

155

687

1

0

790

5.518

811

395.103

464

603.103

95

26.285

1.354

1.024.491

954

764.464

795

761.483

230

26.822

1.940

1.552.769

954

759.348

795

755.316

230

26.793

1.940

1.515.119

Floresta Nacional /
Estadual / Municipal
Reserva Extrativista
Reserva de Desenvolvimento
Sustentável
Reserva de Fauna
Área de Proteção Ambiental
Área de Relevante
Interesse Ecológico
Reserva Particular do
Patrimônio Natural
Total Uso Sustentável
Total Geral
Áreas Considerando
Sobreposição Mapeada

Fonte: CNUC (atualização em 26/02/2016).

A gestão do programa é compartilhada por diversas instituições, com competências
legalmente atribuídas:
● Órgão central, encarregado de coordenar o SNUC: MMA
● Órgão consultivo e deliberativo, responsável por acompanhar a implementação
do SNUC: Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA)
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● Órgãos executores, com a função de implementar o SNUC, subsidiar as
propostas de criação e administrar as UCs, nas respectivas esferas de atuação:
► federal - ICMBio e Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), em caráter supletivo
► estadual e municipal - órgãos estaduais e municipais de meio ambiente

Além dos assentos garantidos no CONAMA, a participação da sociedade civil é
requerida tanto no processo de consultas públicas que antecede a criação de uma UC, quanto no
conselho (com caráter consultivo ou deliberativo, conforme a categoria da unidade) responsável
por sua gestão.
Contudo, os conceitos e regras que presidem a realização das consultas públicas e a
criação e funcionamento dos conselhos de gestão precisam ser melhor desenvolvidos e
estabelecidos, como assinala o WWF-Brasil (BRASIL, 2004, p. 14). A consulta pública não deve
se restringir à simples oitiva, envolvendo também a discussão e negociação com a sociedade para
o aperfeiçoamento das propostas de criação de UCs, contribuindo inclusive para a ampliação da
consciência ambiental. Já os conselhos, entendidos como espaços de discussão e negociação dos
problemas e conflitos socioambientais, devem permitir a expressão dos interesses dos diversos
atores envolvidos no manejo das UCs, o que certamente elevará o seu grau de efetividade.

2.2. O Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas
A instituição do Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (PNAP), através do
Decreto nº 5.758, de 13/04/2006, complementa a base legal dos esforços nacionais de
conservação, por conter os princípios e diretrizes para o estabelecimento de um sistema
abrangente e ecologicamente representativo, efetivamente manejado e integrado.
Sua elaboração também atende a uma recomendação do já mencionado Programa de
Trabalho para Áreas Protegidas, adotado pela COP7 da CDB em 2004, e é resultado de um
processo de construção iniciado com a assinatura de um Protocolo de Intenções entre o MMA e
um conjunto de ONGs e movimentos sociais de âmbito nacional e internacional.
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Com vistas a orientar o detalhamento dos objetivos e das ações para o SNUC, para as
terras indígenas e para as terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos, o
PNAP estabelece quatro eixos temáticos, interligados e interrelacionados:
► Planejamento, Fortalecimento e Gestão – propõe ações relacionadas à
implementação e ao fortalecimento do SNUC e à gestão da biodiversidade nas terras indígenas e
nas terras quilombolas. Formulado no âmbito da abordagem ecossistêmica, busca a efetividade
do conjunto de áreas protegidas e sua contribuição para a redução da perda de diversidade
biológica;
► Governança, Participação, Equidade e Repartição de Custos e Benefícios – prevê
ações relacionadas:
I - à participação dos povos indígenas, comunidades quilombolas e locais na
gestão das unidades de conservação e outras áreas protegidas;
II - ao estabelecimento de sistemas de governança;
III - à repartição equitativa dos custos e benefícios; e
IV - à integração entre unidades de conservação e entre outras áreas protegidas;
► Capacidade Institucional – ações relacionadas ao desenvolvimento e ao
fortalecimento da capacidade institucional para gestão do SNUC e para conservação e uso
sustentável da biodiversidade nas terras indígenas e nas terras quilombolas. Prevê, ainda, o
estabelecimento de normas, bem como de uma estratégia nacional de educação e de comunicação
para as áreas protegidas.
► Avaliação e Monitoramento – ações relacionadas à avaliação e ao monitoramento
das áreas protegidas, bem como à gestão, ao monitoramento e à avaliação do PNAP.

Por seu caráter interministerial e transversal, que envolve três esferas de governo e a
sociedade civil organizada, o PNAP suscita a integração das políticas públicas nacionais e
reafirma o compromisso brasileiro de consolidar um sistema abrangente de áreas protegidas,
ecologicamente representativo e efetivamente manejado.
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2.3. Processo de criação de UCs
O ICMBio foi criado pela Medida Provisória nº 366, de 26/04/2007, mais tarde
convertida na Lei nº 11.516, de 28/08/2007,
“(...) com a finalidade de executar ações da política nacional de unidades
de conservação da natureza, referentes às atribuições federais relativas à
proposição, implantação, gestão, proteção, fiscalização e monitoramento
das unidades de conservação instituídas pela União”20.
Portanto, quando surge uma demanda por parte de algum setor da sociedade para o
estabelecimento de uma nova UC federal, compete ao Instituto analisar tecnicamente a proposta
e, se pertinente, proceder aos demais estudos e levantamentos necessários.
Com foco nos aspectos naturais, socioeconômicos, culturais e fundiários envolvidos,
os estudos técnicos embasam a escolha da categoria e dos limites adequados à UC proposta.
Podem ser realizados tanto pelo poder público quanto por consultorias contratadas, e são
geralmente complementados por levantamentos e vistorias em campo, para obtenção de
informações sobre comunidades porventura existentes na área proposta, eventuais impactos
humanos e formas de uso e ocupação do solo.
A Instrução Normativa nº 03, publicada pelo ICMBio em 18/09/2007, destaca que o
parecer técnico deve considerar21:
“I - as características ambientais e o estado de conservação da área;
II - a população tradicional, relacionado com a mesma e o seu nível de
organização comunitária;
III - a representatividade da demanda no contexto local;
IV - as características sócio-culturais e econômicas da população
tradicional solicitante;
V - as formas de uso e manejo tradicionais;
VI - os conflitos e ameaças;
VII - a situação fundiária; e,
VIII - a importância ambiental e social da criação da RESEX ou da
RDS”.
20

Art. 1º, I da Lei nº 11.516, de 28/08/2007.
Art. 7º da Instrução Normativa nº 03, de 18/09/2007, que disciplina as diretrizes, normas e procedimentos para a criação de
Unidade de Conservação Federal das categorias Reserva Extrativista (RESEX) e Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS).
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Concluída a fase de estudos, uma proposta preliminar é apresentada e discutida, de
forma clara e acessível, com os diversos setores interessados, especialmente representantes das
esferas do poder público local e da sociedade civil organizada. Estas consultas públicas devem
ser precedidas por amplo processo de divulgação, de modo a garantir a máxima participação e a
manifestação dos atores sociais locais, para subsidiar a decisão do ICMBio acerca da localização,
dimensão e limites mais adequados para a futura unidade.
A partir das informações e contribuições recebidas, o Instituto consolida a proposta
final e a envia ao MMA para as análises técnicas e jurídicas complementares, bem como para
consultas a outros órgãos do Poder Executivo eventualmente interessados. Finalizadas estas
etapas, a proposta é encaminhada ao Presidente da República, para assinatura e publicação do
Decreto competente no Diário Oficial da União. A Figura 3 ilustra a sequência de passos até
decretação de uma área como unidade de conservação.

Figura 3: Fluxograma dos procedimentos para a criação de uma UC

Fonte: MMA (BRASIL, MMA, 2010, p. 38).
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Entretanto, a mera criação formal não garante a proteção ambiental almejada. A
consolidação de um sistema que integra as três esferas de governo depende de instrumentos
básicos que garantam sua própria subsistência e viabilidade, o que inclui recursos humanos e
financeiros adequados, infraestrutura básica e locais delimitados para pesquisa, visitação, uso
público e produtivo. Nas palavras da especialista Denise Hamú:
“Depois de oficializar a criação das UCs, é preciso que haja esforços
para efetivar sua implementação. O passo mais urgente é a alocação de
pessoal para a gestão das áreas. Então é indispensável definir
claramente os limites de cada área, indenizar eventuais ocupantes
legítimos e buscar a concessão real de uso da terra para as comunidades
locais, além de constituir e capacitar os conselhos gestores e elaborar os
planos de manejo” (WWF, 2009).

Marques (2015, p. 01) lembra que, após a decretação, a manutenção e efetividade de
uma área protegida exigem um conjunto de estratégias e metas de longo prazo, como fiscalização
e controle, que dependem de pessoal preparado e com salários adequados, bem como de um
marco legal eficiente. No entanto, nem sempre esse arranjo funciona de maneira adequada,
especialmente se as etapas anteriores ao decreto não tiverem sido integralmente cumpridas. Para
Pimentel (2008, p. 36), existe mais vontade política para criar parques do que para geri-los.

2.4. Análise do arranjo institucional a partir do neoinstitucionalismo
De acordo com Davis e North (1971, p. 07), um arranjo institucional pode ser
definido como um conjunto de regras que governa a forma pela qual agentes econômicos podem
cooperar e/ou competir. Segundo o neoinstitucionalismo, o conceito poderia ser ampliado para o
conjunto de instituições políticas, sociais e econômicas que interagem e intervêm em uma
determinada sociedade.
O estudo das instituições é importante para a compreensão das políticas públicas
porque estas não são formuladas ou implementadas em um “vazio institucional”. São afetadas
tanto por regras formais como práticas informais, relacionadas às instituições governamentais, à
estrutura do Estado e às normas que orientam as relações entre Estado e sociedade, o que acaba
por condicionar as preferências e escolhas dos atores.
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No presente trabalho, o problema da baixa execução do orçamento destinado à
consolidação territorial das UCs federais demanda uma avaliação sobre a estrutura e capacidade
das instituições responsáveis, em especial quando se trata de órgãos relativamente recentes como
o MMA e, principalmente, o ICMBio. A escolha da abordagem neoinstitucionalista como
referencial teórico decorre, portanto, da percepção de que a dimensão institucional parece ser
fundamental para a adequada compreensão do problema, ao tratar da orientação política,
capacidade e esforço despendido por governos e sociedade para afetar o comportamento e a visão
de mundo dos indivíduos. Inclusive, a proposta analítica do neoinstitucionalismo se alinha
perfeitamente ao método hipotético-dedutivo de Popper adotado nesta pesquisa, segundo o qual a
validade de uma teoria é transitória. Lima et al (2011) explicam que, para os
neoinstitucionalistas, não é possível estabelecer teorias gerais definitivas associadas a longos
períodos históricos, mas apenas afirmações provisórias relativas a determinadas conjunturas
político-econômicas, que são formuladas e testadas a partir de casos concretos.
A visão institucionalista predominou na academia estadunidense entre 1900 e 1930,
pautando-se por uma preocupação mais inclusiva sobre como as sociedades se organizam para
sobreviver. Conceição (2001, p. 32) aponta que seu surgimento representa uma crítica ao
pensamento neoclássico, que tratava os indivíduos como independentes e autossuficientes,
enquanto o institucionalismo os considera cultural e mutuamente interdependentes, o que implica
analisar as instituições do ponto de vista do "coletivismo metodológico".
Inspirado por Thorstein Veblen (1919), John R. Commons e Wesley Mitchell, o
núcleo de pensamento da tradição institucionalista relaciona-se aos conceitos de instituições,
hábitos e regras. Dentro de um processo de evolução constante, as instituições tanto são
influenciadas pela vida em sociedade e pelo mercado quanto agem sobre eles, o que levaria à
constituição de uma “teoria da dinâmica das instituições”.
Recentemente, um “novo” institucionalismo apareceu como consequência cumulativa
da transformação das instituições sociais, políticas e econômicas, que se tornaram maiores e
consideravelmente mais complexas. Como propõe North (1990, pp. 4-5), utiliza-se um conceito
de instituição bastante amplo, isto é, qualquer regra ou forma de constrangimento que molda as
interações humanas, podendo incluir tanto normas formais quanto regras informais relacionadas a
costumes, convenções e códigos de conduta.
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Em resumo, tanto o “velho” quanto o “novo” institucionalismo reagiram contra os
modelos de organização baseados em concepções racionalistas, destacando as relações entre a
organização e seu ambiente e valorizando o papel da cultura na formação das organizações.
Contudo, enquanto o institucionalismo tradicional preferia a orientação econômica e política, o
neoinstitucionalismo segue uma diretriz mais sociológica.
Este “novo” institucionalismo surgiu em resposta ao behaviorismo dos anos 1960 e
1970, que aceitava a ideia de que a soma das preferências individuais explicava o comportamento
coletivo. Andrews (2003, p. 271) o considera uma das abordagens teóricas mais influentes na
ciência política contemporânea, em especial nos estudos sobre políticas públicas. Aponta a
necessidade de se levar em conta, para a compreensão da ação dos indivíduos e suas
manifestações coletivas, as mediações entre estruturas sociais e comportamentos individuais.
Théret (2003, p. 225) esclarece que “(...) essas mediações são precisamente as instituições”.
Os componentes centrais do pensamento neoinstitucionalista foram semeados por
Philip Selznick (anos 1960) e desenvolvidos por John W. Meyer (anos 1970). Segundo March e
Olsen (1984, p. 126), minimiza-se a dependência do Estado politicamente organizado com
relação à sociedade em favor de uma interdependência entre instituições sociais e políticas
relativamente autônomas, sem negar a importância tanto do contexto social da política quanto das
motivações dos atores individuais.
Portanto, as instituições não devem ser vistas como meros espelhos de forças sociais,
mas sim como verdadeiros atores políticos. Hall e Taylor (1996, p. 197) explicam que, para os
neoinstitucionalistas, elas afetam os indivíduos e eventos seguindo uma perspectiva “calculadora”
ou “cultural”. Os partidários da perspectiva “calculadora” dão ênfase aos aspectos do
comportamento humano que são racionais, instrumentais e orientados no sentido de um cálculo
estratégico, onde os indivíduos buscam maximizar seu rendimento examinando todas as escolhas
possíveis para selecionar aquelas que oferecem um benefício máximo. Já a perspectiva “cultural”
sublinha que o comportamento jamais é inteiramente estratégico, mas limitado pela visão do
mundo própria ao indivíduo, que recorre com frequência a protocolos estabelecidos ou a modelos
de comportamento fornecidos pelas instituições para atingir seus objetivos.
March e Olsen (1984, p. 136) afirmam que as instituições também acumulam um
aprendizado histórico, de modo que os resultados e as inferências das experiências anteriores
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(casos de sucesso, fracassos, mudanças de competência) encontram-se armazenados em
procedimentos de operação-padrão, manuais e regras profissionais. Dessa forma, as capacidades
do Estado e as decisões tomadas no passado influenciam e, até certo ponto, condicionam as
políticas ulteriores.
Vale destacar, entretanto, que o neoinstitucionalismo não constitui uma corrente de
pensamento unificada. Ao contrário, Hall e Taylor (1996, p. 193) ressaltam que pelo menos três
diferentes vertentes22 são tradicionalmente identificadas a partir de 1980: o institucionalismo
histórico, o institucionalismo da escolha racional e o institucionalismo sociológico. Todas elas
tratam, por ângulos diferentes, do papel desempenhado pelas instituições na determinação de
resultados sociais e políticos, mas Andrews (2003, p. 295) destaca que a escolha racional tem
sido a abordagem mais influente, enquanto a corrente sociológica tem sido pouco explorada nos
estudos sobre políticas públicas.
Os defensores do enfoque histórico partem da constatação de um mundo saturado de
instituições, para trazer à nossa atenção o modo como as relações de poder inscritas nas
instituições existentes conferem a certos atores ou interesses mais poder do que a outros. É
particularmente relevante para esta pesquisa a ideia de que o conflito entre grupos rivais pela
apropriação de recursos escassos é central à vida política. Neste contexto, a distribuição desigual
do poder e dos recursos deriva do modo como a organização institucional da comunidade política
e das estruturas econômicas entram em conflito, de tal modo que determinados interesses são
privilegiados em detrimento de outros.
Os teóricos da escola da escolha racional insistem na importância dos direitos de
propriedade, das rendas e dos custos de transação para o desenvolvimento e o funcionamento das
instituições. As análises reservam espaço muito maior à intencionalidade humana na
determinação das situações políticas, sob a forma do cálculo estratégico, sem deixar de reservar
um papel para as variáveis estruturais, sob a forma das instituições.
O institucionalismo sociológico sustenta que muitos procedimentos institucionais
utilizados pelas organizações modernas não são adotados somente por serem os mais eficazes em
termos de fins e meios tendo em vista as tarefas a cumprir, como também em consequência do
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Recentemente, duas outras correntes começaram a ganhar corpo, apresentando avanços em relação às tradicionais: o
institucionalismo construtivista (HAY, C. Constructivist Institutionalism. New York: Oxford University Press, 2006) e o
institucionalismo de redes (ANSELL, C. Network Institutionalism. New York: Oxford University Press, 2006).
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mesmo tipo de processo de transmissão que dá origem às práticas culturais em geral, o que
reforça sua legitimidade social.
Axelrod e Keohane (1985, p. 234) afirmam ser possível aplicar as abordagens
neoinstitucionalistas até mesmo em escala transnacional, desde que as instituições internacionais
incorporem e afetem as expectativas dos atores. A escolha racional mostra que o conflito e a
hegemonia realistas não são inevitáveis, e a cooperação é possível mesmo por parte de atores
puramente racionais e egoístas, como defende Mello (1997, p. 106). Já os princípios do
institucionalismo sociológico estão presentes nos debates multilaterais da atualidade sobre meio
ambiente e desenvolvimento sustentável, pois se confere um certo grau de autoridade às práticas
dos estados mais “desenvolvidos”, e os intercâmbios que ocorrem sob a égide dos regimes
internacionais encorajam acordos que difundem práticas comuns além das fronteiras nacionais.
Como descrito por Oye (1985, pp. 3-4) ao sintetizar o debate da época sobre
cooperação internacional em segurança e economia política, a capacidade das instituições para
afetar o comportamento da sociedade depende da articulação de três dimensões situacionais
básicas que interagem e afetam a propensão dos atores envolvidos a cooperar: a mutualidade de
interesses, a “sombra do futuro” e o número de atores. Neste contexto, a cooperação pode até ser
desejável para a realização de um bem comum, mas não é automática. A estrutura de
recompensas e a preocupação com o futuro são fundamentais para que os interesses mútuos
convirjam, já que aumentam as expectativas quanto aos ganhos absolutos que podem ser
alcançados por meio da ação conjunta dentro de um determinado horizonte temporal, que pode
ser prolongado pelas instituições. Mesmo na ausência de uma autoridade central, a perspectiva de
uma interação contínua e estratégias de reciprocidade elevam as chances de cooperação, de modo
que acordos são frequentemente alcançados e mantidos em função da comparação do ganho
imediato com o sacrifício de ganhos futuros e a antecipação de retaliações.
Contudo, a cooperação não é afetada apenas pela estrutura de recompensas e pela
“sombra do futuro”, mas também pelo número de atores e pela forma como suas relações estão
estruturadas. Como a reciprocidade requer flexibilidade, o problema dos números tem um caráter
central. Axelrod e Keohane (1985, p. 235) ensinam que a reciprocidade efetiva depende de 3
condições: i) os atores conseguirem identificar os desertores; ii) os atores serem capazes de focar
a retaliação exclusivamente sobre os desertores; e iii) os atores terem incentivos de longo prazo
suficientes para punir os desertores. Logo, as perspectivas de cooperação diminuem quando há
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muitos atores, pois fica mais difícil satisfazer essas condições, dados os altos custos de
identificar, monitorar e punir os desertores.
Por todo o acima exposto, a abordagem neoinstitucionalista possui elementos que
podem ser de grande valia para o alcance dos objetivos. Desde o primeiro parque no Brasil, o
Parque Nacional do Itatiaia, as UCs foram criadas com base em uma legislação dispersa que não
previa sequer estudos técnicos sobre a viabilidade ou critérios de seleção para as áreas
prioritárias. O estabelecimento do SNUC, em 2000, visava justamente preencher essas lacunas.
Como destaca Bezerra de Melo (2013, p. 76), as instituições estão cada vez mais atuantes na
temática ambiental e da sustentabilidade em nível local, nacional ou regional, seja como uma
forma organizacional, um sistema de regras ou um padrão de comportamento social esperado.
Pode-se dizer que o SNUC é uma complexa instituição a ser implementada por
diversas organizações, embora as noções de instituição e organização comumente se confundam e
sejam empregadas de forma quase indistinta. Contudo, mesmo sendo difícil estabelecer sua
fronteira, é importante diferenciá-las para melhor compreender o funcionamento de ambas.
Assim, as instituições têm um escopo mais amplo que as organizações, sendo que estas englobam
grupos e agentes políticos (ex: partidos e governos), econômicos (ex: firmas e sindicatos), sociais
(ex: igrejas e clubes) e educacionais (ex: escolas e universidades)”. Selznick (1967, p. 31)
interpreta as organizações como uma “expressão estrutural da ação racional” que, ao longo do
tempo, são sujeitas às pressões do ambiente social e se transformam em sistemas orgânicos.
Para Veríssimo et al (2011, p. 36), a criação de um órgão específico para a gestão das
UCs federais, com autonomia e orçamento próprio, contribuiu para dar maior transparência ao
destino, monitoramento e avaliação da efetividade dos investimentos no setor. No entanto, muitas
foram as controvérsias envolvendo a criação do ICMBio, efetivada em um cenário de conflitos
políticos e sem um planejamento estratégico oriundo de um diálogo aprofundado, internamente
ou com demais setores da sociedade.
Foram transferidas para o novo Instituto algumas funções antes acumuladas pelo
IBAMA, que manteve o poder de polícia ambiental e a responsabilidade pelo controle da
qualidade ambiental e licenciamentos. Porém, a falta de transparência gerou conflitos de
competência e intensa contestação por parte do corpo de servidores, que se julgou arbitrariamente
dividido entre os dois institutos. Aliás, o mesmo procedimento foi adotado quanto aos cargos de
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direção e assessoramento, já que nenhum novo cargo foi previsto, o que em certa medida
enfraqueceu o nível decisório na cadeia de comando. Em reação, além de articular greves de
grande adesão, a Associação Nacional dos Servidores do IBAMA ajuizou Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADIN nº 4.029) contra a retro mencionada MP 366/2007, e o STF chegou
a declarar a inconstitucionalidade da norma por inobservância do rito de tramitação legislativa
previsto na Carta Magna23, mas mudou seu entendimento em seguida.
Veríssimo et al (2011, p. 34) afirmam que, de fato, o pessoal alocado em UCs é
considerado muito reduzido, embora não haja consenso sobre qual seria o número ideal de
funcionários para cada uma, pois as demandas de gestão e as pressões externas são muito
diferentes de acordo com o tamanho da área, localização, categoria, entre outros fatores. Ocorre
que a grande maioria das UCs federais carece de estrutura administrativa e operacional
consolidada e, em muitos casos, não há sequer uma equipe numérica e tecnicamente satisfatória,
o que dificulta a atuação dos gestores, realidade comum também às esferas estaduais. O MMA
(BRASIL, MMA, 2007, p. 10) estimou que o SNUC precisaria de um quadro pelo menos cinco
vezes maior que o contingente de 2.000 servidores na época, o que demonstra as graves
deficiências enfrentadas de pessoal, recursos e infraestrutura. A situação pode ser agravada,
ainda, pelas precárias condições de acesso e comunicação, além da falta de infraestrutura mínima
para abrigar os funcionários.
Agravada pelos poucos concursos públicos realizados e pela alta rotatividade de
servidores desmotivados pela inexistência de uma política de capacitação efetiva, a falta de
pessoal tornou-se, portanto, um importante gargalo, que reduz a capacidade de processamento de
demandas apresentadas. A partir da aplicação do método RAPPAM, o ICMBio (BRASIL,
ICMBio, 2011, p. 38) constatou o quão preocupante é a situação em relação ao quantitativo de
pessoal efetivo disponível que, mesmo em crescimento, ainda é avaliado de modo muito
insatisfatório, como ilustra o Gráfico 2, e pode gerar descontinuidade de serviço.

Art. 62, §9º Caberá à comissão mista de Deputados e Senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer,
antes de serem apreciadas, em sessão separada, pelo plenário de cada uma das Casas do Congresso Nacional.
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Gráfico 2: Recursos humanos nas UCs federais

Fonte: ICMBio (BRASIL, ICMBio, 2011, p. 38).

Na Amazônia Legal, que abriga mais da metade (73%) da área total coberta pelas
UCs brasileiras, Veríssimo et al (2011, p. 34) apontam que cada funcionário estadual é
responsável por 1.871,7 km2, em média. Amazonas é o estado que apresenta a pior situação na
região, chegando ao extremo de um funcionário para cada 5.889,6 km2.

Tabela 224: Funcionários empregados por km2 de UCs estaduais na Amazônia Legal
Estados

Área PI
(km²)

Área US
(km²)

Nº funcionários
PI

Nº funcionários
US

Área PI (km²) /
funcionário

Área US (km²) /
funcionário

Área total UC
(km²) / funcionário

Acre

6.953,0

6.125,0

1

12

6.953,0

510,4

1.006,0

Amapá

1,1

31.987,2

9

12

0,1

2.665,6

1.523,2

Amazonas

35.822,1

152.644,1

8

24

4.477,7

6.360,2

5.889,6

Maranhão

5.484,3

47.620,3

6

6

914,0

7.936,7

4.425,4

Mato Grosso

17.697,4

9.569,2

105

5

168,5

1.913,8

247,9

Pará

54.359,4

162.711,7

21

39

2.588,5

4.172,1

3.617,9

Roraima

--

12.076,5

--

4

--

3.019,1

--

Tocantins

2.909,8

24.901,2

44

9

66,1

2.766,8

524,7

Total

123.227,3

447.635,5

194

111

635,2

4.032,7

1.871,7

Fonte: Veríssimo et al (2011, p. 35).

24

PI = Unidade de Conservação de Proteção Integral / US = Unidade de Conservação de Uso Sustentável.
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2.5. Resultados alcançados pelo SNUC e principais desafios
Segundo os neoinstitucionalistas, as instituições podem influenciar os resultados das
políticas, embora isoladamente não sejam suficientes para explicá-los. No caso do SNUC, o
planejamento e a interlocução promovida não só entre os entes federados, mas também com
outros setores da sociedade, foram fundamentais para o êxito do programa na criação de UCs. O
Gráfico 3 mostra que o Sistema conseguiu dobrar a extensão desse tipo de área protegida no País,
logo na primeira década.

Gráfico 3: Histórico do SNUC

Fonte: MMA (BRASIL, MMA, 2011, p. 05).

Ademais, a partir da supracitada Meta 11 de Aichi para a Biodiversidade, o Governo
Brasileiro estabeleceu amplo processo de consultas e articulação com diversos setores da
sociedade, que resultou na fixação de metas nacionais25 ainda mais ambiciosas para serem
atingidas até 2020, cuja evolução por bioma está retratada no Gráfico 4. Há, inclusive, uma meta
específica sobre áreas protegidas, determinando que

“Até 2020, serão conservadas, por meio de unidades de conservação
previstas na Lei do SNUC e outras categorias de áreas oficialmente
protegidas, como APPs, reservas legais e terras indígenas com vegetação
nativa, pelo menos 30% da Amazônia, 17% de cada um dos demais
biomas terrestres e 10% de áreas marinhas e costeiras, principalmente
25

Resolução CONABIO nº 06, de 03/09/2013.
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áreas de especial importância para biodiversidade e serviços
ecossistêmicos, assegurada e respeitada a demarcação, regularização e a
gestão efetiva e equitativa, visando garantir a interligação, integração e
representação ecológica em paisagens terrestres e marinhas mais
amplas”.
Gráfico 4: Acompanhamento das metas nacionais por bioma

Fonte: MMA (BRASIL, MMA, 2011, p. 06).

Porém, apesar dos inegáveis avanços na criação de UCs, sua implementação e efetiva
gestão constituem um enorme desafio. Como bem destaca a ex-secretária-geral do WWF-Brasil
Denise Hamú (WWF, 2009), apenas a criação de UCs não garante a proteção ambiental almejada,
sendo necessários esforços para efetivar a sua implementação. Neste contexto, a insuficiência de
recursos financeiros é tida como um dos principais gargalos, sobretudo em um país como o
Brasil, com dimensões continentais e ampla variedade de ecossistemas naturais e de contextos
socioeconômicos.
Digno de nota que, até 2003, as UCs eram estabelecidas principalmente em áreas
consideradas remotas. Veríssimo et al (2011, p. 27) lembram que, a partir de então, o Governo
Federal adotou a criação de UCs como estratégia para inibir o avanço do desmatamento e auxiliar
a regularização fundiária, sobretudo em regiões críticas da Amazônia, com consolidada (alta) ou
incipiente (moderada) pressão humana.
Contudo, a proteção em áreas sob baixa pressão humana também é relevante para a
conservação de espécies endêmicas e ecossistemas frágeis, para o ordenamento do uso do solo e,
especialmente, para evitar ou combater a pressão “oculta” da grilagem de terras. A apropriação
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irregular ou ilegal de terras públicas tem sido uma regra na formação da propriedade privada rural
no país, e se encontra no cerne de barganhas políticas, administrativas e eleitorais. O MMA
(BRASIL, MMA, 2006, p. 17) estima que aproximadamente 45% das terras na Amazônia não
tenham sido oficialmente destinadas, seja para fins de reforma agrária ou para a proteção
ambiental. Histórico e complexo problema brasileiro, a grilagem é um obstáculo direto ao
ordenamento fundiário e um dos principais vetores de pressão a obstaculizar a consolidação
territorial de UCs na atualidade.
Os vetores de pressão sobre os ecossistemas e respectivos serviços ambientais
derivam primordialmente da ocupação humana ilegal do solo, além de atividades econômicas
exploradas de forma insustentável. Vale destacar que a mencionada Decisão VII/28 da CDB
ressalta a importância de se adotarem ações voltadas especificamente para áreas ameaçadas. Para
Medeiros e Araújo (2011, p. 36), entretanto, as falhas conceituais e técnicas afetam o
cumprimento da legislação, que também tem se mostrado incapaz de afastar ou reduzir os vetores
de pressão, que continuam se multiplicando, diversificando e agravando. Carvalho (2014)
exemplifica o problema com o caso da mineração, cujos interesses ameaçam pelo menos 20% das
áreas de proteção ambiental integral no Brasil, incluindo terras indígenas. E há ainda diversos
pedidos de lavra em áreas protegidas em andamento no Ministério das Minas e Energia, o que
pode agravar o cenário de graves conflitos socioambientais, com violência e desrespeito ao
patrimônio natural.
Assim, o planejamento de UCs e de ações de fiscalização deve ter início na
identificação, por meio de monitoramento sistemático e dinâmico, de áreas prioritárias, tanto por
seu alto valor ecológico quanto pelo grau de risco a que estão submetidas. Utilizando o método
RAPPAM26, o ICMBio (BRASIL, ICMBio, 2011, p. 12) identificou, em parceria com o WWFBrasil, dezesseis forças, ações ou eventos como indutores dos mais importantes impactos
adversos que incidem sobre as UCs federais. A avaliação envolveu a aplicação do método em
dois ciclos distintos (2005-06 e 2010), para comparar a evolução dos vetores de pressão no
intervalo de tempo considerado, sendo obtidos os resultados expressos no Gráfico 5:

26

O RAPPAM (“Rapid Assessment and Priorization of Protected Area Management”) é um método desenvolvido pela Rede
WWF para a avaliação rápida e priorização do manejo em unidades de conservação. Seu objetivo é fornecer ferramentas para o
desenvolvimento de políticas adequadas à proteção de florestas e à formação de uma rede viável de unidades de conservação.
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Gráfico 5: Ocorrência das pressões nas UCs federais

Fonte: ICMBio (BRASIL, ICMBio, 2011, p. 17).

A rápida evolução dos vetores de pressão mostra que a manutenção e efetividade de
uma UC exige um conjunto de estratégias e metas de longo prazo. Interesses políticos e
econômicos aliados, muitas vezes, à gestão pública deficiente desestabilizam os mecanismos de
controle e proteção dessas áreas. Marques (2015, p. 25) alerta que um dos fatores de risco são as
pressões para alterações formais nos atos legais, como a tendência crescente de propostas para
mudanças na legislação ambiental atinente às UCs, com a intenção de extinguir, desafetar,
reduzir ou alterar o status de proteção de áreas já criadas.
Essas pressões são mais facilmente percebidas em cidades com forte especulação
imobiliária. O adensamento populacional e a crescente demanda por habitações têm acelerado a
expansão das zonas urbanizadas e o avanço de loteamentos irregulares sobre paisagens naturais.
Portanto, um dos maiores desafios na relação política entre governo, setor privado e sociedade
consiste em deter a extensão urbana nas áreas suscetíveis à fragmentação pelo mercado
imobiliário e pela “grilagem” de terras.
Nesse contexto, Veríssimo et al (2011, p. 83) consideram fundamental coibir usos e
ocupações irregulares, por meio da fiscalização local e monitoramento remoto, garantindo às
populações locais seus direitos exclusivos. A manutenção da integridade e das funções
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ambientais das UCs depende da aplicação eficiente dos instrumentos legais existentes, da
regularização fundiária e do aumento dos recursos financeiros e humanos.

2.6. Processo e passivo da regularização fundiária
A criação formal de uma UC não caracteriza a transferência imediata do domínio das
terras para o patrimônio público. Um dos grandes desafios a serem superados para a sua efetiva
implementação refere-se à consolidação de seu território, considerada condição essencial para o
planejamento e a execução de sua proteção e gestão. Neste contexto, são fundamentais a
regularização fundiária e a delimitação física da área, com a demarcação topográfica, a produção
de mapas e a sinalização do perímetro, para alcançar a sua finalidade ambiental e possibilitar a
sua adequada identificação pela sociedade.
As UCs federais podem ser compostas por terras públicas da União e estaduais, áreas
costeiras, marinhas, ilhas e várzeas, além de terras sob a competência do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA) ou do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
propriedades privadas e imóveis já desapropriados e transferidos para o domínio do ICMBio.
Segundo o MPF (BRASIL, MPF, 2014, p. 08), “por regularização fundiária, entendese o processo necessário a fazer com que a área que integra a Unidade de Conservação esteja na
posse e domínio de quem de direito”. Compreende justamente a identificação de imóveis
localizados no interior do perímetro decretado e a sua posterior transferência para o ICMBio.
Regido pela Instrução Normativa nº 02, publicada pelo ICMBio em 03/09/2009, o
procedimento administrativo envolve a avaliação e desapropriação de imóveis rurais, com a
indenização de posses e benfeitorias. Pode ser instaurado de ofício ou a pedido do interessado
(art. 3º) e, após instrução por levantamento documental e topográfico, passa por: análise técnica;
análise jurídica; avaliação; e, por fim, o pagamento ou a propositura de ação judicial, caso haja
recusa ou ausência de manifestação do interessado quanto ao valor oferecido (art. 4º).
Azevedo (2002, p. 29) lembra ser indispensável a realização de estudo sobre aspectos
fundiários previamente à criação de uma UC, exigência contida inclusive na citada IN ICMBio
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03/200727, com vistas a definir o regime jurídico da propriedade dentro dos limites pretendidos.
Contudo, Araújo e Barreto (2015, p. 24) mostram que a maioria das áreas não tem diagnóstico
fundiário ou este já se encontra defasado. Ocorre que, regra geral, o processo de implantação de
UCs no Brasil não seguiu os critérios formalmente previstos e não se baseou em uma política de
conservação de médio e longo prazo.
As justificativas para o estabelecimento de UCs são diversas, conjunturais e nem
sempre estão associadas as premissas científicas. Por vezes, a proposta reflete uma preocupação
governamental com uma situação crítica e integra uma estratégia para coibir práticas
insustentáveis, como a exploração mineral e o desmatamento. Neste caso, quase nenhum esforço
de implantação é planejado, pois se espera que a simples decretação da área já sirva de
desestímulo à ilegalidade.
Pádua (2002, pp. 03-13) destaca, entretanto, que muitas áreas são decretadas por
interesses políticos, sem que haja recursos para a devida análise do zoneamento urbano e
ambiental, estudos científicos sobre viabilidade, consulta pública ou implantação de plano de
manejo. Sem uma clara definição das responsabilidades política, legal e financeira, criam-se
ficções jurídicas denominadas de “parques de papel” por alguns autores, como Dourojeanni
(2002, pp. 347-362).
Após o desenho das unidades, o governo procura identificar as terras públicas, de
modo que, por exclusão, o restante é tido por presumivelmente privado. Dados do ICMBio28
indicam que três em cada dez hectares que integram UCs federais não são públicos e sua
propriedade é, em geral, incerta. Além disso, de um total de 251 UCs cujo território deveria ser
obrigatoriamente público, 188 ainda têm proprietários particulares em seu interior, muitos deles
ocupantes legítimos que não foram indenizados por suas terras.
Assim, percebe-se que a publicação do decreto de criação não está vinculada à
regularização da área, como preconiza a legislação. A Figura 4 esboça a situação e composição
do território das UCs federais, trazendo à baila o alarmante dado de que 188 das 251 UCs de
domínio público carecem de regularização fundiária. As consequências do abandono são a

27

Art. 7º, VII da Instrução Normativa nº 03, de 18/09/2007.
Folha de São Paulo. Maioria dos Parques
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ciencia/fe1303201101.htm>.
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vulnerabilidade à degradação e a incapacidade de cumprir a finalidade de promover a proteção do
patrimônio e das paisagens naturais.
Durante entrevista concedida em 201329, o ex-Presidente do ICMBio Roberto
Vizentin estimou que, dos 75 milhões de hectares que compunham as UCs federais à época, 10
milhões de hectares de áreas privadas ainda precisavam ser desapropriadas e pagas. Assim,
tomando por base a média nacional do valor da terra do INCRA (R$ 1.200 por hectare), os custos
da regularização fundiária girariam em torno de R$ 12 bilhões. Araújo e Barreto (2015, p. 06)
chamam a atenção para dados fornecidos pelo TCU, segundo os quais o Governo Federal levará
aproximadamente 102 anos para resolver o problema, se mantiver a média de gastos registrada
entre 2009 e 2012 com regularização fundiária.

Figura 4: Mapa do passivo de regularização fundiária

Fonte: Folha de São Paulo (13/03/2011), com modificações do autor.
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Disponível em: <http://www.oeco.org.br/reportagens/27548-o-passivo-fundiario-e-so-a-ponta-do-iceberg-afirma-vizentin/>.
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Logo, o passivo de regularização fundiária dentro de UCs é histórico, vultoso e
decorrente de um conjunto de fatores, como legislação complexa e dispersa, centralização
excessiva, falta de controle e padronização dos procedimentos, carência de pessoal especializado
e limitados recursos financeiros. Derivada, em parte, do passado de ocupação colonial e da
desordenada ocupação recente, a estrutura fundiária brasileira se revela extremamente arcaica,
concentrada e geograficamente diferenciada, tanto em termos de uso quanto de posse. No Brasil
Colônia, a base da economia estava na monocultura, no trabalho escravo e no latifúndio,
propriedade rural que caracterizou a ocupação do espaço agrário. Hoje, a implementação de UCs
já criadas por lei depende da superação do passivo de regularização, como enfatizaram os
entrevistados na pesquisa.
Outro custo significativo se refere à excessiva morosidade do processo de
regularização, sobretudo no que tange à remoção dos ocupantes ilegais, indenização de
benfeitorias e valor de mercado da terra. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça
(STJ)30 poderia ajudar a resolver parte das divergências ao negar direito a indenizações por
benfeitorias realizadas em áreas públicas, ainda que a ocupação ilegal tenha ocorrido de boa-fé,
pois esta caracteriza mera detenção e não posse. Ademais, os imóveis irregularmente construídos
são inúteis para a administração, que ainda incorrerá em gastos de demolição, e o reconhecimento
do direito de ocupantes ilegais poderia estimular a invasão e apropriação privada, que
enfraqueceria a dominialidade pública. Para Araújo e Barreto (2015, p. 15), o entendimento do
STJ contribuiria para a superação de uma série de passivos e complexidades processuais, mas
como ainda não é amplamente adotado pelo Judiciário, os órgãos ambientais se furtam a aplicá-lo
e seguem trabalhando com um sistema administrativo vagaroso e dispendioso.
Veríssimo et al (2011, p. 39) ainda defendem que a falta de regularização fundiária
não decorre apenas da lentidão administrativa e da insuficiência de recursos para saldar as
indenizações devidas. Carece-se, também, de um cadastro oficial único, atualizado e confiável,
que aponte detalhadamente a situação fundiária de cada área e permita uma gestão mais efetiva
do conjunto de UCs federais.
Em termos de normatização, merecem destaque a Portaria Interministerial MMA/MP
nº 436, de 02/12/2009, que possibilitou a transferência da gestão das terras e bens da União para
30

BRASIL. STJ. REsp nº 863.939-RJ (julgamento: 04/11/2008 – publicação: DJe 24/11/2008) e REsp nº 945.055-DF
(julgamento: 02/06/2009 – publicação: DJe 20/08/2009).
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o ICMBio, e a Portaria Conjunta ICMBio/INCRA nº 04, de 25/03/2010, que propiciou a
concessão de direito real de uso das terras matriculadas em nome do INCRA para o ICMBio.
Entretanto, revela-se urgente a simplificação dos procedimentos de identificação das áreas
destinadas a UCs decretadas.
Por fim, através da Portaria Interministerial nº 391, de 04/10/2011, foi instituído um
Grupo de Trabalho Interministerial – GTI composto por representantes do MMA, Ministério do
Desenvolvimento Agrário (MDA), INCRA, SPU e ICMBio. Sob a coordenação deste último,
ficou incumbido de elaborar um Plano de Regularização Fundiária de Unidades de Conservação
Federais, com vistas a definir diretrizes e estratégias para promover a consolidação territorial das
áreas, estabelecer um cronograma de execução e prever os mecanismos financeiros necessários.
Eram ambiciosos os resultados esperados de um plano de duração inicialmente
decenal (2012-2021), mas o maior problema é que o mesmo não chegou sequer a ser concluído.
Assim, enquanto sua discussão não avança, a maior parte das metas traçadas foi incorporada ao
novo PPA 2016-2019, que será melhor descrito adiante.
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CAPÍTULO 3
ORÇAMENTO: DA DISPUTA À FICÇÃO
Este capítulo aborda brevemente a relevância do orçamento público para a
consecução de políticas públicas, para, em seguida, discutir com maior aprofundamento as
iniciativas da área ambiental e de unidades de conservação. Foram coletados dados de diferentes
fontes, com atualização/deflação de valores, para subsidiar análises e comparações sobre a
evolução histórica e a execução das ações orçamentárias voltadas para a consolidação territorial
de UCs federais. Busca-se, desse modo, delimitar o problema da baixa execução para a correta
identificação de suas causas, como as restrições impostas pelos cortes e contingenciamentos
orçamentários. Adicionalmente, são apresentadas fontes alternativas de financiamento, tendo-se a
compreensão de que não substituem mas sim complementam o orçamento, já que este parece não
ser suficiente para cobrir os custos estimados da implementação das áreas decretadas.
O Estado moderno necessita de cada vez mais recursos para atender às necessidades
coletivas, de modo que, conforme Ribeiro (2011), o orçamento pode ser considerado “(...) o
principal instrumento de realização de políticas públicas”. Deve refletir um plano de ação
governamental, e diversas são as diretrizes, tanto constitucionais quanto infraconstitucionais, para
orientar a sua realização e execução.
Como ensina o Prof. José Afonso da Silva (2010, p. 718),
“(...) o orçamento é o processo, é o conjunto integrado de documentos
pelos quais se elaboram, se expressam, se aprovam, se executam e se
avaliam os planos e programas de obras, serviços e encargos
governamentais, com estimativa de receita e fixação das despesas de
cada exercício financeiro”.
Sua destacada importância já foi reconhecida até mesmo em decisão do Supremo
Tribunal Federal (STF)31, de 2008, como se extrai do voto do D. Ministro Carlos Ayres Britto:

31 BRASIL. STF. Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI nº 4.048 MC/DF. Relator: MENDES, Gilmar.
Publicado no DJe-157, de 22-08-2008.
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“(...) E, no caso da lei orçamentária – Vossa Excelência disse muito bem
–, no fundo, abaixo da Constituição, não há lei mais importante para o
país, porque a que mais influencia o destino da coletividade, do que esta
lei. A lei orçamentária é a lei materialmente mais importante do
ordenamento jurídico logo abaixo da Constituição”.

Entretanto, nas últimas décadas, a falta de correspondência entre o originalmente
previsto e o efetivamente executado tem levado a uma desvalorização do instrumento
orçamentário, visto pela sociedade civil como estritamente técnico e, portanto, apenas do
interesse de especialistas. Para Ferreira Motta (2003, p. 102),
“(...) questão traumática no atual panorama da Administração Pública
brasileira está presente na execução orçamentária dos órgãos e entes da
Administração. Isso porque os orçamentos públicos no Brasil, no mais
das vezes, não passam de peças de má ficção, em que os valores previstos
e os valores realmente executados jamais se encontram”.
Com efeito, o descumprimento contumaz macula a credibilidade e segurança jurídica
da lei orçamentária. Piscitelli (1988, p. 94) chega a afirmar que “(...) o orçamento, no Brasil, tem
pouca utilidade e é até certo ponto incompreensível para efeito de operacionalizar, materializar,
instrumentalizar o programa de ação do governo”.
Contudo, digno de nota que a maior parte das receitas públicas disponíveis está
vinculada constitucional ou legalmente a algum programa ou diretriz, o que reduz
substancialmente a parcela de gastos discricionários. Oliveira (2015) expõe que, das receitas
previstas para 2016, mais de 90% estão destinadas a cobrir despesas predeterminadas, de modo
que apenas 9,5% podem ser livremente movimentadas pelo Executivo. O Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (MP) procurou ilustrar, no Gráfico 6, a evolução das
vinculações existentes no orçamento do Governo Federal:
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Gráfico 6: Composição das receitas orçamentárias32

Fonte: MP (BRASIL, MP, 2003, p. 06).

Certamente, as distorções causadas pela inflação crônica e crescente dos anos 1980 e
início dos 1990 agravaram a percepção de um orçamento “fictício”. Com a estabilização da
economia a partir de 1994 e o aperfeiçoamento da legislação em matéria de finanças públicas,
graças à publicação da Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000, criaram-se as condições para que
o orçamento participativo se tornasse um mecanismo de gestão pública mais efetivo.
Entretanto, Piscitelli (1988, p. 96) lembra que, na ausência de critérios programáticos
seguros e consistentes, acabam por prevalecer a habilidade pessoal dos especialistas e o peso
político dos dirigentes. O resultado é uma distribuição desigual do poder e dos recursos, que
coloca em conflito a organização institucional da comunidade política e das estruturas
econômicas, nos moldes descritos pelos teóricos do institucionalismo histórico.
Dentro de um contexto de incerteza e imprecisão dos dados e informações,
flexibiliza-se o compromisso entre as demandas e os montantes concedidos. Como o orçamento
32
“Visando reverter a perda de flexibilidade na gestão, causada em grande medida pelo aumento de recursos vinculados, foi
criado em 1993, e com vigência a partir de 1994, o Fundo Social de Emergência – FSE, tornando obrigatória a desvinculação de
20% do produto da arrecadação de todos os impostos e contribuições da União para a composição do Fundo. Posteriormente, o
FSE foi substituído pelo Fundo de Estabilização Fiscal – FEF, o qual vigorou até 1999. Com o término da vigência do FEF,
instituiu-se a Desvinculação de Recursos Orçamentários – DRU, que vigorou até 2003” (BRASIL, MP, 2003, p. 14).
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se revela inviável, o ordenador de despesas acaba pedindo além do necessário, pois sabe que não
será plenamente atendido. Por outro lado, gasta até o desnecessário, pois sabe que eventuais
sobras orçamentárias podem resultar em risco de redução de suas dotações nos anos
subsequentes. Piscitelli (1988, p. 98) chega a dizer que a linearidade foi alçada pela
Administração à categoria de princípio orçamentário no Brasil, dada uma tendência histórica, e
quase indiscriminada, de manter a última concessão como ponto de partida para as próximas
demandas, sem que haja uma análise substantiva sobre as reais necessidades de expansão,
restrições ou cortes.
Revela-se crucial, portanto, a revisão do processo de elaboração de leis orçamentárias
hoje em vigor, embasado na Lei de Finanças Públicas33, de 1964, cuja última atualização ocorreu
em 1982. A desarticulação entre planejamento e execução impede a adequada estimação de
receitas e despesas, o que compromete a eficiência na gestão dos recursos e na avaliação dos
projetos a serem financiados.
O orçamento deve ser resultado de um amplo processo de participação social na
discussão sobre a alocação dos recursos públicos, com a definição das políticas, programas e
ações prioritários. Entretanto, Ribeiro (2011) recorda que, para ser exercida, a democracia
participativa precisa contar com uma sociedade civil organizada, que cobre de seus governantes
uma postura que se coadune com os interesses da coletividade, entre outras circunstâncias. Como
advoga Assoni Filho (2005, p. 05), o controle social dos custos e avaliação dos resultados no
âmbito local aproxima o processo de tomada de decisões governamentais do genuíno anseio
popular, conferindo transparência, democratizando o poder e tornando a ação estatal mais efetiva.

33 Está atualmente em discussão o Projeto de Lei do Senado – PLS 229/2009, que propõe a substituição da Lei nº 4.320, de
17/03/1964.
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3.1. Orçamento do MMA e ICMBio

Com os sucessivos recordes de arrecadação tributária e de superávit no comércio
exterior, as dotações autorizadas ao Executivo Federal têm crescido de forma substancial e
praticamente constante na última década, como explicitado no Gráfico 7 em valores nominais e
reais. No que tange à execução orçamentária, foi calculada uma média de 88,55%34 na relação
entre dotação executada/dotação autorizada no período de 2005 a 2015, o que demonstra a
capacidade de gasto do Governo, sob a coordenação do MP.

Gráfico 7: Evolução do orçamento do Poder Executivo Federal (2005-2015)

Fonte: Elaboração própria, a partir de valores do SIAFI atualizados/deflacionados até março/2016, com base no
INPC/IBGE.

O Gráfico 8 mostra que o orçamento do MMA até aumentou nos últimos anos,
embora não tenha tido, comparativamente, os mesmos ganhos que o conjunto do Executivo
Federal. E, a partir da metodologia descrita, pode-se verificar que a execução ficou abaixo do
registrado pelo Executivo, alcançando, entre 2005 e 2015, média de 72,48%35 na relação entre
dotação executada/dotação autorizada.

34
35

Elaboração própria, a partir de valores do SIAFI.
Elaboração própria, a partir de valores do SIAFI.
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Gráfico 8: Evolução do orçamento do Ministério do Meio Ambiente (2005-2015)

Fonte: Elaboração própria, a partir de valores do SIAFI atualizados/deflacionados até março/2016, com base no
INPC/IBGE.

Outro dado relevante é a queda relativa da participação do MMA, cujas dotações
autorizadas representavam 0,57% do orçamento geral do Executivo Federal em 2005 e passaram
para apenas 0,35% em 201536. Ao compararem a evolução orçamentária do Ministério com
outras pastas, Dutra et al (2006, p. 04) apontam que o órgão vem perdendo importância e
recursos nos últimos anos, ao mesmo tempo em que suas responsabilidades aumentaram
significativamente. Como discute o neoinstitucionalismo, a posição e a função dos atores nas
redes de instituições determinam a sua capacidade de fazer valer os seus interesses e prioridades,
de modo que esse enfraquecimento do Ministério compromete sua atuação estratégica.
Seguindo a mesma tendência do MMA, o orçamento destinado ao ICMBio teve
crescimento discreto desde a sua criação em 2007. Ademais, apesar do ápice em 2014, o Gráfico
9 demonstra quedas importantes no último biênio. A esse respeito, durante entrevista concedida
em 201337, o ex-Presidente do ICMBio Roberto Vizentin foi enfático ao afirmar que a diminuição
do orçamento impacta diretamente a atuação do órgão, que fica “(...) simplesmente com as mãos
amarradas para exercer a função de cuidar das Unidades de Conservação”. Segundo ele, a
metodologia do corte não levou em consideração a especificidade de órgãos que já trabalham no
limite orçamentário para cumprir sua finalidade.
36
37

Elaboração própria, a partir de valores nominais do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).
Disponível em: <http://www.oeco.org.br/reportagens/27548-o-passivo-fundiario-e-so-a-ponta-do-iceberg-afirma-vizentin/>.
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Gráfico 9: Evolução do orçamento do Instituto Chico Mendes (2008-2016)

Fonte: Elaboração própria, a partir de valores do SIAFI atualizados/deflacionados até março/2016, com base no
INPC/IBGE.

3.2. Necessidades e fontes de receita do SNUC
Em suas diretrizes, a Lei do SNUC elenca a necessidade de se garantir “uma alocação
adequada dos recursos financeiros necessários para que, uma vez criadas, as unidades de
conservação possam ser geridas de forma eficaz e atender aos seus objetivos”38. Porém,
Veríssimo et al (2011, p. 83) apontam justamente a insuficiência de recursos financeiros como
um dos grandes desafios dos próximos anos para a consolidação de UCs.
Para que o sistema funcione de maneira satisfatória, o MMA (BRASIL, MMA, 2009,
p. 30) estimou em R$ 531,4 milhões os custos anuais para a proteção e gestão das unidades
federais. Além disso, sua efetiva implementação demanda investimentos totais da ordem de R$
933,3 milhões, mas como parte das áreas já dispõe de alguma infraestrutura e equipamentos com
valor estimado em R$ 322,3 milhões, o sistema federal precisa de R$ 611 milhões para alcançar
um patamar mínimo de estruturação e consolidação, como detalha a Tabela 3.

38

Art. 5º, XI da Lei nº 9.985, de 18/07/2000.
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Tabela 3: Investimentos mínimos para as UCs federais
Categoria de despesa

Valor

% do total

Infraestrutura

R$ 334,9 milhões

35,9%

Equipamentos

R$ 119,9 milhões

12,7%

Consolidação

R$ 479,5 milhões

51,4%

TOTAL

R$ 933,3 milhões

100%

Estimativa de investimentos já realizados

R$ 322,3 milhões

34,6%

Lacuna de investimentos

R$ 611 milhões

65,4%

Fonte: MMA (BRASIL, MMA, 2009, p. 31).

Convém destacar que a LOA 2014 previu cerca de R$ 514 milhões para a
biodiversidade em geral, divididos entre MMA (R$ 497.478.518,00) e Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação (R$ 16.513.498,00). No caso do MMA, os recursos destinados à
biodiversidade são repartidos entre o próprio órgão e suas unidades vinculadas, conforme
detalhado na Tabela 4.

Tabela 4: Dotações do MMA e vinculadas para a biodiversidade

Programa 2018 – Biodiversidade
Unidade do MMA

LOA 2014

LOA 2015

MMA Sede

R$ 117.662.926,00

R$ 122.577.880,00

IBAMA

R$ 14.760.000,00

R$ 18.412.300,00

ICMBio

R$ 353.243.402,00

R$ 194.686.081,00

Jardim Botânico do Rio de Janeiro

R$ 8.077.852,00

R$ 8.254.861,00

Fundo Nacional de Meio Ambiente

R$ 3.734.338,00

R$ 1.200.000,00

TOTAL

R$ 497.478.518,00

R$ 345.131.122,00

Fonte: Elaboração própria, a partir de valores nominais da Lei Orçamentária Anual (LOA).
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Note-se que as dotações para o programa temático dedicado à biodiversidade
sofreram acentuada queda de 2014 para 2015 (-30,6%), o que significa menos recursos
disponibilizados para a criação, implementação e gestão de UCs federais. Uma das causas para
tal redução parece ser a baixa execução orçamentária, como será melhor detalhado adiante.
Além disso, pelos dados da Tabela 4, percebe-se que, dadas as suas atribuições,
cabem ao ICMBio 71% dos recursos previstos na LOA 2014 para a biodiversidade e mais de
56% das dotações autorizadas na LOA 2015 para o mesmo programa temático. Estes recursos
representam metade de todo o orçamento do Instituto para 2014, e quase um terço daquele
autorizado para 2015 (R$ 602 milhões). De fato, a maior parte dos recursos destinados ao SNUC
está sob a responsabilidade do ICMBio, como detalha a Tabela 5:

Tabela 5: Resumo das atuais fontes federais de receitas do SNUC
Fontes federais de receita

Total executado

Percentual

ICMBio

R$ 282,6 milhões

85,22%

MMA

R$ 20,5 milhões

6,18%

IBAMA

R$ 8,7 milhões

2,62%

Serviço Florestal Brasileiro

R$ 3,8 milhões

1,15%

Compensação ambiental

R$ 8 milhões

2,41%

Cooperação internacional

R$ 8 milhões

2,41%

TOTAL

R$ 331,6 milhões

100%

Fonte: Medeiros; Young (2011, p. 17).

3.3. Dotação orçamentária para as UCs
Para fazer frente aos investimentos mínimos estimados (ver Tabela 3, p. 46), o Plano
Plurianual (PPA) 2012-2015 prevê um programa temático específico para ações ligadas à
biodiversidade (Programa 2018), que incluem o SNUC. Dentre os seus objetivos, merece
destaque o 0510, que visa
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“Promover a conservação e o uso sustentável de ambientes singulares e
de alta relevância para a biodiversidade e garantir a representatividade
dos ecossistemas brasileiros por meio da ampliação e consolidação do
Sistema Nacional de Unidades de Conservação e de outras áreas
protegidas”39.

Este objetivo se alinha ao eixo temático do PNAP voltado para o Planejamento,
Fortalecimento e Gestão, com ações relacionadas à implementação e ao fortalecimento do
SNUC. Além de haver muitas áreas protegidas carentes até mesmo de regularização fundiária e
demarcação, Neher (2015) destaca que estudo conduzido pelo ICMBio em 2008, em parceria
com o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), revelou uma enorme deficiência dos
parques nacionais em termos de manutenção e infraestrutura básica. Tal carestia deveria ser
sanada por meio das iniciativas contidas no Objetivo 0510 do PPA, que encontram paralelo em
ações orçamentárias específicas previstas na LOA, como demonstra a Tabela 6:

Tabela 6: Ações orçamentárias afetas à consolidação territorial de UCs federais
Iniciativa
PPA
01WK - Ampliação e
consolidação do SNUC

Ação Orçamentária
LOA
20LX - Ampliação e
Consolidação do SNUC

Responsável
MMA

Dotação
LOA 2014
R$ 4.665.549,00

Dotação
LOA 2015
R$ 2.250.000,00

Dotação
LOA 2016
R$ 225.000,00

01WU - Consolidação
territorial das UCs
Federais

6381 - Consolidação
Territorial das UCs
Federais

ICMBio

R$ 223.916.000,00

R$ 21.450.000

--------40

01X1 - Implementação
e gestão das UCs
Federais

20WM - Apoio à
Criação,
Gestão
e
Implementação das UCs
Federais

ICMBio

R$ 110.027.402,00

R$ 148.136.081,00

R$ 110.725.000,00

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do PPA 2012-2015 e valores nominais da LOA.

Segundo o Orçamento Federal41, a Ação 20LX - Ampliação e Consolidação do
Sistema Nacional de Unidades de Conservação tem sido utilizada pelo MMA para apoiar

39

Lei nº 12.593, de 18/01/2012 (Anexo I – Programas Temáticos).
Ação orçamentária inexistente na LOA 2016.
41
BRASIL.
MP.
Orçamento
Federal:
cadastramento
de
ações.
Disponível
em:
<https://www.orcamentofederal.gov.br/orcamentos-anuais/orcamento-2015-2/cadastro-de-acoes-1>. Acesso em 20 de fevereiro de
2016.
40
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iniciativas de planejamento e criação de UCs federais, bem como o desenvolvimento de
ferramentas e construção de políticas públicas voltadas para a efetiva implementação do Sistema.
Já a Ação 20WM - Apoio à Criação, Gestão e Implementação das Unidades de
Conservação Federais, de responsabilidade do ICMBio, visa a elaboração de instrumentos de
planejamento, capacitação, promoção da visitação pública, educação ambiental e pesquisa
científica, bem como a autorização e monitoramento de planos de manejo florestal comunitário.
Como o presente trabalho aborda a parca implementação das UCs federais de
domínio público, notadamente em virtude da necessidade de regularizar sua situação fundiária, a
análise recairá sobre a execução da Ação 6381 - Consolidação Territorial das Unidades de
Conservação Federais, também a cargo do ICMBio.
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CAPÍTULO 4
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste capítulo, analisa-se a relação entre as dotações autorizadas e a execução das
ações orçamentárias voltadas para a consolidação territorial de UCs federais, além das
perspectivas sobre o tema no âmbito do novo Plano Plurianual (PPA) que vigorará até 2019.
Também são discutidos o impacto dos contingenciamentos orçamentários e as oportunidades
geradas por fontes complementares de financiamento.
O foco da abordagem foi determinado principalmente pelas percepções colhidas
durante a rodada de entrevistas. O formato semiestruturado permitiu que os especialistas
contribuíssem substantivamente para o levantamento e descarte de hipóteses, inclusive
elucidando lacunas e introduzindo novos elementos antes desconhecidos do público em geral.
Como se trata de uma pesquisa com enfoque qualitativo, as respostas ao questionário
foram agrupadas por tipo de similaridade na Tabela 7, com vistas a facilitar a interpretação de
cada aspecto observado.

Tabela 7: Resumo das respostas ao Questionário
Aspecto analisado

Resposta
predominante

Prioridade governamental

Criação
UCs

Passivo da implementação de UCs

30 a 70%

Interpretação

de Inicialmente, houve concentração de
esforços na criação de UCs, como forma
de combater o desmatamento e a
“grilagem de terras”. Contudo, já se
percebe uma mudança de foco da ação
governamental
em
favor
da
implementação das áreas.
Foi destacada a falta de clareza e
uniformidade dos dados oficiais, mas
também houve críticas à metodologia
empregada no estudo do TCU (2013) que
afirma que apenas 4% das UCs
amazônicas apresentam alto grau de
implementação e gestão.
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Atividade de maior demanda por Implementação Apesar dos poucos dados oficiais
recursos
disponíveis, há clareza de que a efetiva
implementação das áreas criadas
demanda um volume significativo de
recursos, como apontado pelo MMA.
Relevância
da
regularização Essencial
fundiária/consolidação territorial

Processo
fundiária

de

A consolidação do território é tida como
um dos grandes desafios a serem
superados para a implementação,
proteção e gestão das UCs.

regularização Manipulado
Ainda que não se conheçam todas as
por interesses etapas do processo de regularização, é
particulares
cediço que há muitos obstáculos à sua
efetivação, como o passivo histórico e o
prazo de conclusão.

Dotação anual média (2012-2014) Inferior a R$ Parece haver uma percepção geral de que
para a regularização fundiária 50 mi
faltam recursos para a regularização
/consolidação territorial
fundiária/consolidação territorial de UCs,
embora a dotação anual média no triênio
2012-2014 tenha sido superior a R$ 100
mi.
Taxa de execução média (2012- 30 a 70%
2014) do orçamento destinado à
regularização
fundiária
/consolidação territorial

A
ausência
de
dados
oficiais
consolidados leva ao desconhecimento
de que a taxa de execução média no
triênio 2012-2014 foi de apenas 2,50%.

Associação
entre Sim
contingenciamentos e baixa taxa
de execução orçamentária

A atuação do órgãos ambientais é
prejudicada pelo bloqueio dos já
limitados recursos financeiros, que ficou
acima de 40% em todos os anos do
período 2007-2010.

Maior dificuldade do ICMBio

O ICMBio foi criado em cenário de
conflitos politicos, sem diálogo com a
sociedade ou planejamento estratégico, o
que gerou controvérsias e deficiências
institucionais.

Estrutura
institucional

Opinião
sobre
parlamentares

emendas Ganho
de Em geral, os recursos provenientes de
capital político emendas parlamentares somente são
liberados no final do exercício, o que
inviabiliza a sua execução.

Opinião
sobre
internacionais

acordos Mais solução A cooperação internacional é tida como
que problema
importante financiadora dos resultados
alcançados na seara ambiental, ainda que
não seja uma fonte perene.
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4.1. A relação entre dotação e execução orçamentária

Como destacado pelo MMA, os recursos anualmente disponibilizados parecem ser
insuficientes para prover os investimentos mínimos necessários para a adequada cobertura de um
país com tamanhas dimensões e riquezas naturais. Porém, os dados orçamentários mais recentes
revelam uma realidade ainda mais preocupante: a incapacidade de gasto e a pífia execução,
mesmo havendo substancial dotação autorizada na LOA.
Produzido pela Câmara dos Deputados, o Orçamento da União em Foco42 é um bom
indicativo do problema enfrentado pela área ambiental, comparativamente a outras funções
governamentais. O estudo traz dados sobre a execução orçamentária federal, divididos em 27
funções temáticas, ao invés de seguir a tradição institucional de separar por órgãos.
Uma dessas funções foi denominada de “Gestão Ambiental” e engloba subfunções
como preservação e conservação ambiental, controle ambiental, recuperação de áreas degradadas
e recursos hídricos. A Tabela 8 aponta que a “Gestão Ambiental” tem desempenho inferior ao
conjunto das 27 funções apresentadas no estudo.

42

O Orçamento da União em Foco apresenta apenas os dados de dotações autorizadas e pagas, motivo pelo qual a taxa de
execução calculada e apresentada na Tabela 6 difere da metodologia empregada neste trabalho, que considerada dotações
autorizadas e empenhadas.
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Tabela 8: Histórico de execução orçamentária, por função (em R$ bilhões)
GESTÃO AMBIENTAL

TODAS AS 27 FUNÇÕES

ANO

Autorizado

Pago

Taxa Execução
(pago/autorizado)

Autorizado

Pago

2002

5,9

1,9

32,2%

538,6

472,6

Taxa Execução
(pago/autorizado
)
87,8%

2003

4,4

1,3

29,5%

507,4

450,3

88,8%

2004

2,7

1,6

59,3%

554,3

496,5

89,6%

2005

4,3

1,9

44,2%

596,6

522,4

87,6%

2006

3,6

1,8

50,0%

647,4

582,3

90,0%

2007

5,6

2,0

36,7%

722,1

628,5

87,0%

2008

6,2

2,1

33,9%

763,1

632,9

82,9%

2009

5,6

2,2

39,3%

838,9

706,8

84,3%

2010

6,2

2,6

41,9%

901,4

766,2

85,0%

2011

6,2

2,8

45,2%

923,4

786,2

85,1%

2012

9,5

3,1

32,6%

1.035,8

834,0

80,5%

2013

8,0

3,6

45,0%

1.057,3

885,6

83,8%

2014

8,6

3,5

40,7%

1.071,3

920,5

85,9%

TOTAL
(2002-2014)

76,8

30,4

39,6%

10.157,6

8.684,8

85,5%

Fonte: Elaboração própria, a partir do “Orçamento da União em foco” (2015, pp. 86-87), com dados do Prodasen/Siafi.

Voltando ao PPA 2012-2015, a Tabela 9 considera apenas o Programa 2018 –
Biodiversidade para observar que menos de 60% das dotações autorizadas foram efetivamente
empenhadas no quadriênio:
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Tabela 9: Taxa de execução do Programa 2018 – Biodiversidade (2012-2015)

Programa 2018 - BIODIVERSIDADE
LOA

Autorizado
(R$)

Empenhado
(R$)

% Execução
(empenhado/autorizado)

2012

388.030.228,00

187.332.159,63

48,28%

2013

337.693.825,00

218.694.551,00

64,76%

2014

536.728.783,00

267.020.296,34

49,75%

2015

394.118.003,00

278.698.172,21

70,71%

Média 2012-2015 (PPA)

58,38%

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do SIGA Brasil.

Dentre as três ações consideradas, apenas a “20WM – Apoio à Criação, Gestão e
Implementação das UCs Federais” apresenta um nível satisfatório de dispêndio (pouco mais de
86% no último triênio), de modo que os números da Tabela 10 expõem o maior foco
governamental na etapa de criação de unidades:

Tabela 10: Taxa de execução da Ação Orçamentária 20WM (2012-2015)

Ação 20WM - Apoio à Criação, Gestão e Implementação das UCs Federais
LOA

Autorizado
(R$)

Empenhado
(R$)

% Execução
(empenhado/autorizado)

2012

921.036,00

0,00

0%

2013

111.877.898,00

104.576.840,93

93,47%

2014

131.427.402,00

126.728.877,45

96,43%

2015

198.695.464,00

137.330.184,14

69,12%

Média 2012-2015 (PPA)

64,76%

Média 2013-2015

86,34%

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do SIGA Brasil.
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A ação “20LX – Ampliação e Consolidação do SNUC” já não apresentava bons
índices de execução em 2012 e 2013, mas a Tabela 11 apresenta números excessivamente baixos
no último biênio, ficando abaixo de 6% em média:
Tabela 11: Taxa de execução da Ação Orçamentária 20LX (2012-2015)

Ação 20LX - Ampliação e Consolidação do SNUC
LOA

Autorizado
(R$)

Empenhado
(R$)

% Execução
(empenhado/autorizado)

2012

2.701.944,00

749.287,51

27,73%

2013

896.337,00

416.994,92

46,52%

2014

4.665.549,00

244.401,92

5,24%

2015

2.220.000,00

139.948,34

6,30%

Média 2012-2015 (PPA)

21,45%

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do SIGA Brasil.

Entretanto, são particularmente preocupantes os dados relativos à ação “6381 –
Consolidação Territorial das UCs Federais”. O Gráfico 10 apresenta a evolução das dotações
autorizadas para esta ação orçamentária, cuja curva de tendência ascendente (em vermelho)
demonstra o aumento dos recursos disponibilizados.
Gráfico 10: Evolução do orçamento da Ação 6381 (2004-2015)

Fonte: Elaboração própria, a partir de valores do SIGA Brasil atualizados/deflacionados até março/2016, com base
no INPC/IBGE.
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Porém, o problema abordado na presente pesquisa está refletido na Tabela 12, a qual
mostra que, entre 2004 e 2015, a taxa de execução média não alcança 24%, o que indica um
baixo nível de prioridade estatal. Se considerados apenas os anos pós-ICMBio (2008-2015), a
média fica abaixo de 18%. Isto é, o aumento de orçamento demonstrado no Gráfico 10 não
encontra paralelo em termos de execução, o que acaba por comprometer a implementação das
UCs federais e o alcance dos fins conservacionistas que justificam sua criação.
Tabela 12: Taxa de execução da Ação Orçamentária 6381 (2004-2015)

Ação 6381 - Consolidação Territorial das UCs Federais
LOA

Dotação Inicial
(R$)

Autorizado
(R$)

Empenhado
(R$)

Pago
(R$)

% Execução
(empenhado/autorizado)

2004

1.050.000,00

1.050.000,00

563.187,40

48.187,40

53,64%

2005

1.054.320,00

1.054.320,00

90.000,00

90.000,00

8,54%

2006

1.462.882,00

1.462.882,00

836.108,70

681.056,74

57,15%

2007

295.000,00

295.000,00

80.869,70

80.869,70

27,41%

2008

295.000,00

7.015.000,00

2.356.735,95

1.012.053,52

33,60%

2009

1.483.792,00

1.483.792,00

218.305,18

217.940,69

14,71%

2010

3.383.792,00

153.383.792,00

50.949.794,20

50.944.794,20

33,22%

2011

3.600.000,00

105.600.000,00

52.091.532,93

49.506.002,21

49,33%

2012

17.988.140,00

18.654.807,00

980.445,25

466.498,98

5,26%

2013

9.000.000,00

66.212.730,00

312.787,80

284.506,52

0,47%

2014

223.916.000,00

223.416.000,00

4.109.272,45

857.519,65

1,84%

2015

21.450.000,00

16.090.000,00

382.036,79

331.831,00

2,37%

Média 2004-2014

25,92%

Média 2004-2015

23,96%

Média 2008-2015 (ICMBio)

17,6%

Média 2012-2015 (PPA)

2,49%

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do SIGA Brasil.
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Importante observar que, durante o último quadriênio, a média de execução foi
inferior a 2,5%. Tal dado contradiz as diretrizes do PPA 2012-2015 (BRASIL, MP, 2011, pp. 4143), que reconheciam a necessidade de tratar a temática ambiental de forma transversal e a
dimensão estratégica das UCs para a conservação da biodiversidade em todos os biomas. Dentre
os fatores que ajudam a compreender o problema, merecem destaque as constantes mudanças
institucionais no âmbito do ICMBio, incluindo a sucessão de três presidentes no período (Rômulo
Mello, Roberto Vizentin e Cláudio Maretti). Ademais, intensificou-se nos últimos anos o uso da
chamada reserva de contingência, tema que será aprofundado mais à frente.
No momento atual, em que se inicia um novo ciclo com o PPA que vigorará para o
período 2016-2019, é fundamental que as dificuldades encontradas sejam devida e rigorosamente
identificadas, a fim de permitir a efetiva concretização do interesse público manifestado através
do orçamento anualmente aprovado por lei federal.

4.2. As mudanças introduzidas pelo novo PPA 2016-2019

O Plano Plurianual (PPA) 2016-2019 visa “(...) a construção e a consolidação de um
modelo de desenvolvimento econômico, social e ambiental orientado pela inclusão social e pela
redução das desigualdades” (BRASIL, MP, 2015, p. 09). Embasada em amplo processo de
debate, sua elaboração resultou em 54 Programas Temáticos, que orientarão a ação do Governo
Federal por meio de um conjunto estruturante de 303 Objetivos e 1118 Metas.
No eixo ambiental, o Programa 2078 - Conservação e Uso Sustentável da
Biodiversidade substituiu o antigo Programa 2018 - Biodiversidade. Não se trata, porém, de mera
alteração de nomenclatura. O MMA e suas vinculadas, por exemplo, passaram a ser os únicos
responsáveis pelo programa temático, não mais havendo dotações para o MCTI ou qualquer outro
órgão governamental, o que certamente enfraquece o programa em termos políticos.
No que tange à consolidação territorial, foi elaborado um indicador específico para
mensurar o percentual de área regularizada das UCs federais. O Objetivo 0510 cedeu lugar ao
novo “1070 - Fortalecer o Sistema Nacional de Unidades de Conservação e Consolidar as
Unidades de Conservação Federais”, que abriga a Meta “04GR – Ampliar a regularização
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fundiária de 12,9 milhões de hectares para 17,9 milhões de hectares nas Unidades de
Conservação Federais”. E também merecem destaque três iniciativas:

• 0538 - Gestão junto à SPU, INCRA e órgãos estaduais de terra para efetivar a
cessão das glebas públicas estaduais e federais sobrepostas às Unidades de
Conservação.
• 053D - Levantamento, análise e apoio à gestão de conflitos relacionados às
interfaces territoriais com vistas à consolidação das Unidades de Conservação
Federais.
• 053I - Implementação do Programa Áreas Protegidas da Amazônia (ARPA) e outros
projetos que visem à consolidação de unidades de conservação.

Apesar de toda a estrutura acima descrita, a prioridade aparentemente atribuída pelo
novo PPA à consolidação territorial das UCs federais parece não encontrar reflexo na LOA 2016.
As ações “20LX – Ampliação e Consolidação do SNUC” e “20WM – Apoio à Criação, Gestão e
Implementação das UCs Federais” sofreram cortes severos, e ação “6381 – Consolidação
Territorial das UCs Federais” simplesmente desapareceu.
A baixa execução parece ter sido uma das causas para a extinção da Ação 6381 e para
as perdas nas demais. Como já alertava Piscitelli (1988, p. 97) ao tratar dos conflitos inerentes à
distribuição desigual do poder e dos recursos, sobras orçamentárias podem resultar em redução
de dotações nos anos subsequentes. Difícil imaginar, porém, que MMA e ICMBio possam
cumprir suas atribuições de forma eficaz, com recursos cada vez mais escassos, sem que se
solucionem

os

entraves

existentes

à

execução

orçamentária,

como

o

frequente

contingenciamento, imposto pelos órgãos centrais de planejamento do Executivo, de parcelas
substantivas do orçamento disponibilizado.
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4.3. O impacto dos contingenciamentos

A reserva de contingência ou “limitação de empenho” se refere ao bloqueio das
despesas orçamentárias discricionárias para conter os gastos públicos e alcançar o superávit
primário. O seu uso se revela, por vezes, necessário para ajustar eventuais imprecisões
verificadas ao longo do processo de execução, como no caso de frustração na arrecadação
prevista e/ou aumento das despesas obrigatórias que comprometam o alcance das metas fiscais.
Conforme as instruções do Manual Técnico de Orçamento43, a limitação dos gastos
públicos federais é feita por decreto do Poder Executivo que, normalmente, é detalhado por
portaria interministerial (MP e Ministério da Fazenda), evidenciando os valores autorizados para
movimentação e empenho e para pagamentos no decorrer do exercício. Os objetivos do
mecanismo são apresentados na edição 2015 do Manual:
“a) estabelecer normas específicas de execução orçamentária e
financeira para o exercício;
b) estabelecer um cronograma de compromissos (empenhos) e de
liberação (pagamento) dos recursos financeiros para o Governo;
c) cumprir a legislação orçamentária (LRF, LDO etc.); e
d) assegurar o equilíbrio entre receitas e despesas ao longo do exercício
financeiro e proporcionar o cumprimento da meta de resultado
primário”.

Porém, os contingenciamentos se tornaram uma praxe institucionalizada pela
Administração Pública e estão cada vez mais intensos, como atesta o Gráfico 11, distanciando o
orçamento aprovado pelo Legislativo daquele efetivamente cumprido pelo Executivo.

43

Edição
2015
disponível
em:
<http://www.orcamentofederal.gov.br/informacoes-orcamentarias/manualtecnico/mto_2015_1a_edicao-150514.pdf>. Acesso em 20 de fevereiro de 2016.
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Gráfico 11: Evolução dos cortes orçamentários (2003-2015)

Fonte: Folha de São Paulo (22/05/2015)44, com modificações do autor.

Na lição de Ferreira Motta (2003, p. 102):
“(...) Ademais, famosos são no Brasil os denominados
‘contingenciamentos orçamentários’, que se constituem em atos
administrativos baixados pelos ministros da área econômica, que
‘proíbem’ os órgãos e os entes da Administração de executarem os
valores previstos na lei orçamentária”.
Conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar nº 101, de
04/05/2000, estabelece que a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) deve dispor sobre critérios e
forma de limitação de empenho, o que não foi atendido até a LDO 201645. O efetivo e integral
cumprimento de tal dispositivo certamente evitaria o uso impróprio do instrumento, que deve ser
de aplicação restrita e fundamentada, dando-lhe maior segurança e transparência.
Para Conti (2015), os contingenciamentos conferem excessiva discricionariedade ao
processo de execução e mitigam a credibilidade da lei orçamentária que, mais uma vez, se
aproxima da figura de uma “peça de ficção”.

44
Folha de São Paulo. Governo confirma corte de R$ 69,9 bi no Orçamento; R$ 25,7 bi só no PAC. 22/05/2015. Disponível em:
<http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/05/1632501-governo-confirma-corte-orcamentario-de-r-699-bilhoes-pac-sofrebloqueio-de-r-257-bilhoes.shtml>.
45 Lei nº 13.242, de 30/12/2015.
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No caso específico do MMA, a limitação dos já insuficientes recursos prejudica
qualitativa e quantitativamente a atuação e a presença do Estado, colocando em risco conquistas e
compromissos governamentais, como aqueles relacionados ao combate ao desmatamento, à
prevenção da perda de biodiversidade e à redução de emissões de gases de efeito estufa.
Para se ter uma dimensão clara do problema, em todos os anos do período 2007-2010,
o bloqueio do orçamento do MMA foi superior a 40%, chegando a 44% em 200746. Em 2015,
ano do recorde de R$ 70 bilhões contingenciados em todo o Executivo (6% do orçamento
federal), o Ministério teve 26%47 de seu orçamento bloqueado. Embora não tenham sido
encontrados dados específicos sobre o ICMBio, os entrevistados acreditam que a restrição seja
proporcional à do MMA, ou até maior.

4.4. Fontes alternativas: concorrência ou complementaridade?
A política de conservação vem sendo ameaçada pelo desmatamento e pelas pressões
para reduzir ou revogar áreas protegidas, especialmente na região amazônica, a fim de consumar
ocupações irregulares e obras de infraestrutura. Araújo e Barreto (2015, p. 09) alertam que 2,8
milhões de hectares perderam o status de UC na Amazônia entre 1995 e 2012 para regularizar
ocupações, sendo os Estados responsáveis por 93% dessas desafetações. Portanto, esforços de
implementação são vitais para a continuidade e avanço do SNUC, inclusive gerando empregos e
renda, para que a sociedade veja os resultados e oportunidades e se engaje de forma mais
decidida em sua defesa.
A escassez de recursos financeiros e humanos para as UCs brasileiras decorre,
sobretudo, da falta de reconhecimento sobre a importância dessas áreas protegidas na promoção
não só da conservação ambiental, como também do dinamismo e desenvolvimento
socioeconômico em nível local. Medeiros e Araújo (2011, p. 58) avaliam que os benefícios
econômicos diretos e indiretos, reais e potenciais de atividades relacionadas às UCs e serviços
ambientais por elas mantidos superam a necessidade de investimentos para sua manutenção e
46

Contas Abertas. Orçamento 2010: Ministério do Meio Ambiente terá 43% dos recursos contingenciados. 03/09/2009.
Disponível em: <http://www.contasabertas.com.br/website/arquivos/2182>.
47 Valor Econômico. Governo anuncia corte no Orçamento de quase R$ 70 bilhões. 22/05/2015. Disponível em:
<http://www.valor.com.br/brasil/4062878/governo-anuncia-corte-no-orcamento-de-quase-r-70-bilhoes>.
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expansão. Constata-se, por conseguinte, que o desafio é ampliar seus mecanismos de
sustentabilidade financeira e garantir fontes alternativas de financiamento para complementar as
parcas dotações orçamentárias.
Dutra et al (2006, p. 08) lembram que o MMA, em geral, não empenha a totalidade
dos recursos autorizados. Como já discutido, isto ocorre, em parte, devido à chamada reserva de
contingência, mas principalmente por problemas que o órgão e suas vinculadas enfrentam para a
liquidação de suas despesas. Além do deficiente arranjo institucional, essa dificuldade está
fortemente associada aos procedimentos burocráticos previstos pela Secretaria do Tesouro
Nacional (STN) e à consequente morosidade na liberação dos recursos, normalmente
disponibilizados apenas no último trimestre de cada exercício. Compromete-se, assim, a
consolidação de convênios e licitações voltados para a execução de programas e ações
ambientais, e as restrições acabam resultando na perda de parcela significativa dos recursos.
A burocracia exigida para o desembolso e prestação de contas do orçamento faz com
que a administração pública busque e dê preferência a fontes alternativas. Porém, a carência de
recursos é superior às dotações orçamentárias, de modo que toda fonte deve ser considerada
complementar e utilizada para que se alcancem os investimentos mínimos necessários para UCs
federais, estimados pelo MMA em R$ 631 milhões. Isto é, o poder público não pode se dar ao
luxo de abrir mão de quaisquer recursos, até mesmo porque eventuais sobras podem implicar em
dotações menores nos exercícios seguintes, como já explanado.
Exemplo claro são os recursos oriundos de agências multilaterais e de fundos
nacionais e/ou internacionais. Muitas vezes, o apoio financeiro por meio de cooperação
internacional não só supera o orçamento disponibilizado pela União, como há menos regras para
a sua utilização. Para Medeiros e Araújo (2011, pp. 154-155), seu volume é incapaz de atender as
necessidades do sistema, mas tem impacto substantivo no Brasil. A preocupação reside na
possibilidade de essas fontes externas deixarem de existir ou diminuírem sua participação, pois
maior esforço será necessário para recuperar o espaço orçamentário esvaziado.
Na seara ambiental, um dos exemplos mais emblemáticos é o Programa Áreas
Protegidas da Amazônia (ARPA), lançado em 2002. É considerado o maior programa voltado
para a conservação de florestas tropicais no mundo48 e o mais expressivo ligado à temática das
48

MMA em Números. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/mma-em-numeros/programa-arpa>.
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UCs no Brasil. Seu arranjo inovador envolve o Governo Federal, governos estaduais, grandes
doadores, ONGs e comunidades locais. Reconhecido internacionalmente, o ARPA combina
biologia da conservação com as melhores práticas de planejamento e gestão, fornecendo bens,
obras e contratação de serviços para a realização de atividades de integração com as comunidades
de entorno, formação de conselhos, planos de manejo, levantamentos fundiários, fiscalização e
outras ações necessárias ao seu funcionamento. Atualmente, o Programa está em sua terceira
fase, cuja meta é alcançar a sua sustentabilidade financeira e consolidar 60 milhões de hectares de
UCs no bioma amazônico, nos âmbitos federal e estadual. Até 2039, planeja-se que o ARPA
mobilize investimentos de cerca de R$ 1 bilhão desde o seu início, como ilustra a Figura 5.

Figura 5: Investimentos do Programa ARPA (2003-2039)

Fonte: MMA em Números, com modificações do autor.

Segundo os entrevistados na pesquisa, uma das principais fontes de financiamento na
atualidade é a compensação por empreendimentos de impactos ambientais considerados
significativos, para incorporar os prejuízos sociais e ambientais da degradação gerada aos custos
globais de grandes obras. O volume de recursos confirma o grande potencial que este mecanismo
financeiro representa no fortalecimento do SNUC, embora também seja insuficiente para suprir a
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demanda geral do Sistema. Trata-se de obrigação legal estabelecida em 198749 e reiterada no art.
36 da Lei 9.985/2000, que determina a reserva e destinação de, no mínimo, 0,5% do custo total
do projeto para a criação ou gestão de áreas protegidas.
De acordo com o Gráfico 12, produzido pela organização internacional The Nature
Conservancy (TNC), o Comitê de Compensação Ambiental Federal (CCAF)50 destinou, entre
2011 e outubro de 2014, quase R$ 860 milhões para aplicação em UCs federais, estaduais e
municipais, sendo mais de R$ 695 milhões apenas para as federais (TNC, 2014, pp. 13-14).

Gráfico 12: Recursos destinados pela compensação ambiental (2011-2014)

Fonte: TNC (2014, p. 14), com modificações do autor.

Ocorre que, após a destinação dos recursos de compensação ambiental pelo CCAF, o
seu recebimento depende do estabelecimento de termo de compromisso entre o empreendedor
causador do dano ambiental e o ICMBio, enquanto órgão gestor das UCs federais. Porém
segundo a TNC (2014, p. 27), o Instituto recebeu menos de R$ 218 milhões entre 2011 e 2014,
isto é, pouco mais de 31% dos R$ 695 milhões destinados no período.
49

Resolução Conama nº 10: “Para fazer face à reparação dos danos ambientais causados pela destruição de florestas e outros
ecossistemas, o licenciamento de obras de grande porte, (...) terá sempre como um dos seus pré-requisitos, a implantação de uma
Estação Ecológica pela entidade ou empresa responsável pelo empreendimento, preferencialmente junto à área”, explicitando
ainda que “o valor destinado para isso deveria ser proporcional ao dano causado e não poderia ser inferior a 0,5% dos custos
totais previstos para o empreendimento”.
50 Órgão colegiado criado no âmbito do IBAMA, através da Portaria Conjunta nº 225, de 30/06/2011, para deliberar sobre a
divisão e a finalidade dos recursos oriundos da compensação ambiental federal para as UCs beneficiadas ou a serem criadas.
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A Tabela 13 mostra, mais uma vez, que a disponibilidade de recursos não se traduz,
necessariamente, na realização de atividades de implementação de UCs. Entre 2009 e 2013, os
valores recebidos de compensação ambiental tiveram média anual superior a R$ 43,5 milhões,
mas a taxa de execução no período foi de apenas 27%51.

Tabela 13: Evolução dos valores de compensação ambiental
Ano
2009

Depositados em contas escriturais
(R$)
41.779.783,07

Executados
(R$)
158.917,45

2010

88.945.359,94

5.725.860,74

2011

32.247.648,88

16.353.540,34

2012

35.307.206,77

15.434.818,09

2013

19.319.953,70

21.538.139,69

2014

308.911,44

16.001.699,00

TOTAL

217.908.863,80

75.212.975,31

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do Relatório de Gestão do ICMBio 2014 (BRASIL, ICMBio, 2015, pp. 123-124).

Boa parte dos recursos arrecadados através da compensação ambiental tem sido
utilizada para a regularização da posse de terras em UCs federais, estaduais e municipais. Isto
decorre, sobretudo, da crítica do TCU (BRASIL, TCU, 2013, p. 45) à arrecadação por meio de
depósitos em contas escriturais, sem a inclusão desses recursos no Orçamento Geral da União
(OGU) nem recolhimento via conta única do Tesouro Nacional. Os empreendedores passaram a
ser orientados, assim, a adquirirem terras para posterior doação ao ICMBio.
Segundo Araújo e Barreto (2015, p. 16), 63% dos recursos utilizados para a
regularização fundiária entre 2009 e 2012 foram oriundos da compensação paga por empresas
para a obtenção de licenças ambientais. Portanto, pode-se concluir que a regularização de
unidades destinadas à conservação da natureza tem dependido, contraditoriamente, da existência
de empreendimentos que acarretem mais riscos de danos.

51

Elaboração própria, a partir de dados do Relatório de Gestão do ICMBio 2014 (BRASIL, ICMBio, 2015, pp. 123-124).
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Tabela 14: Evolução da execução dos recursos de compensação ambiental
Execução por ano (em R$)
Ação Destinada

2009

2010

2011

2012

2013

2014

TOTAL

Regularização
fundiária e
Demarcação de
terras

0

1.419.051,40

3.547.140,10

5.528.590,16

10.321.811,48

4.924.965,61

25.741.558,75

Elaboração,
revisão ou
implantação de
Plano de Manejo

0

0

58.842,70

154.119,79

147.241,55

669.966,69

1.030.170,73

158.917,45

4.306.809,34

9.080.057,54

9.752.108,14

10.862.848,90

10.220.896,28

44.381.637,65

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

3.667.500,00

0

206.237,76

185.870,42

4.059.608,18

158.917,45

5.725.860,74

16.353.540,34

15.434.818,09

21.538.139,69

16.001.699,00

75.212.975,31

Aquisição de bens
e serviços:
implantação,
gestão,
monitoramento e
proteção
Desenvolvimento
de estudos
necessários à
criação de UC
Desenvolvimento
de pesquisas para
o manejo de UC
TOTAL

Fonte: ICMBio (BRASIL, ICMBio, 2015, p. 124).

A Tabela 14 ilustra a inexistência de planejamento governamental prévio ao
estabelecimento de UCs. Pode-se observar com clareza que nenhum recurso advindo de
compensação ambiental foi empregado no desenvolvimento dos estudos que devem anteceder a
criação de uma unidade de conservação, o que contraria a IN 03/2007. Ainda que
aprimoramentos estejam em curso, gargalos como a insuficiência do arranjo institucional e a
carência de pessoal técnico, para a análise dos processos e emissão de pareceres, dificultam a
aplicação dos recursos. Ademais, a execução seria certamente mais célere com a sistematização e
regulamentação dos procedimentos técnicos, administrativos e operacionais exigidos.
Os dados também mostram a observância do art. 33 do Decreto nº 4.340/2002 que
estabelece, como prioridades para a aplicação dos fundos da compensação ambiental, a
regularização fundiária e os planos de manejo. Ainda assim, a situação dos planos de manejo se
revela bastante irregular no conjunto das UCs federais, como retrata o Gráfico 13.
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Gráfico 13: Situação dos planos de manejo (PM) nas UCs federais

Fonte: ICMBio (BRASIL, ICMBio, 2014, p. 50).

Em termos de perspectivas futuras, pode-se apontar o uso público como promissora
fonte de recursos, já que o número de visitantes em UCs federais tem crescido de forma contínua
desde 2006. Segundo Medeiros e Araújo (2011, p. 64), trata-se da utilização e aproveitamento
das UCs por meio da visitação, independentemente da motivação do visitante (contemplação,
recreação, esporte, observação de aves, entre outros) ou do segmento turístico (ecoturismo,
turismo de aventura, entre outros). O Gráfico 14 mostra a sua evolução, quase totalmente
concentrada em parques nacionais, com a superação da marca de 8 milhões de pessoas em 2015.
Gráfico 14: Visitantes registrados nas UCs federais (2007-2015)

Fonte: ICMBio (BRASIL, ICMBio, 2016)52.
52

BRASIL. ICMBio. Número de visitantes nas UCs federais aumenta 320%. 05/02/2016. Disponível
<http://www.icmbio.gov.br/portal/comunicacao/noticias/20-geral/7579-numero-de-visitantes-nas-ucs-federais-aumenta320.html>).

em:
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De fato, a visitação tem sido promovida como uma atividade capaz de conciliar a
conservação e o uso sustentável da biodiversidade, ao mesmo tempo em que pode gerar
alternativas econômicas para as populações locais, novas receitas para a manutenção das UCs,
além do apoio público para a sua proteção. Os números de sua arrecadação são vultosos, como
retrata a Tabela 15, especialmente se comparados com outros tipos de receita das UCs federais.

Tabela 15: Evolução da arrecadação em UCs federais, por tipo de receita (2009-2013)
Tipo

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL

Visitação

14.782.928,86

19.821.059,20

24.377.889,48

26.755.547,38

26.272.779,89

112.010.204,81

Arrendamento

7.758.578,97

8.382.013,72

11.425.534,47

12.122.629,15

20.593.771,28

60.282.527,59

Licenciamento

10.645.783,73

7.079.359,60

13.405.452,41

32.091.229,39

26.691.145,29

89.912.970,42

Outras receitas

1.745.379,28

1.526.020,04

1.389.495,01

1.343.595,87

4.658.065,18

10.662.555,38

TOTAL

34.932.670,84

36.808.452,56

50.598.371,37

72.313.001,79

78.215.761,64

272.868.258,20

Fonte: ICMBio (BRASIL, ICMBio, 2014, p. 113).

Medeiros e Araújo (2011, p. 64) defendem que a prestação de serviços associados à
visitação ultrapassa os limites das UCs para exercer um efeito multiplicador na economia local,
produto da interdependência existente entre os diversos setores que compõem a cadeia produtiva
do turismo. Para este ano de 2016, Medeiros e Young (2011, p. 66) estimaram que o impacto
econômico potencial da visitação a UCs federais deve ficar entre R$ 1,958 bilhões (cenário
conservador) e R$ 2,221 bilhões (cenário otimista).
Também está em ascensão a arrecadação decorrente das chamadas concessões
florestais, voltadas para o gerenciamento do patrimônio florestal e a promoção de bases
econômicas sustentáveis, com vistas a combater a grilagem de terras, a exploração predatória dos
recursos naturais existentes e o uso inadequado do solo. Assim, segundo a Lei de Gestão de
Florestas Públicas (Lei nº 11.284/2006), o Serviço Florestal Brasileiro (SFB) pode conceder a
empresas e comunidades o direito de manejar florestas públicas para extrair madeira, produtos
não-madeireiros e oferecer serviços de turismo. Em contrapartida ao direito do uso sustentável, os
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concessionários pagam ao governo quantias que variam em função da proposta de preço
apresentada durante o processo de licitação das áreas a serem manejadas.
A mesma Lei de Gestão determina que volume expressivo dos recursos advindos dos
preços pagos por concessões em florestas federais seja destinado ao ICMBio, que deve aplicá-los
na gestão de unidades de conservação de uso sustentável53. E, embora apenas cinco florestas
nacionais abriguem atualmente contratos de concessão florestal, no Pará e em Rondônia, a Tabela
16 mostra que o instrumento rendeu quase R$ 2 milhões ao Instituto em 2014.

Tabela 16: Distribuição de recursos das concessões florestais (2011-2014)
Ano

ICMBio
(R$)

Estados
(R$)

Municípios
(R$)

Fundo Nacional de
Desenv. Florestal (R$)

2011

99.459,76

49.729,88

49.729,88

49.729,88

2012

372.794,95

186.397,48

186.397,48

186.397,48

2013

1.705.237,63

852.618,81

852.618,81

852.618,81

2014

1.893.613,70

946.806,85

946.806,85

946.806,85

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do Relatório de Gestão do ICMBio 2014 (BRASIL, ICMBio, 2015, pp. 123-124).

Outra fonte alternativa que merece destaque é a remuneração por serviços ambientais
(PSA) prestados pelas UCs, como a proteção dos mananciais de abastecimento de água e a
retenção de carbono, cujo estoque representa tanto a economia imediata em função dos efeitos
adversos evitados com o controle das emissões, quanto recursos futuros potenciais pela adoção de
um mecanismo como o REDD+. Possibilidades adicionais são levantadas por Araújo e Barreto
(2015, p. 07), como a venda de parcela das glebas federais não destinadas na Amazônia, que
abrangem 38 milhões de hectares, ou a arrecadação das multas ambientais emitidas pelo Ibama
entre 2009 e 2013, que somam R$ 15,4 bilhões e apenas 1,8% desse total foi pago.

53

Art. 39, §1º, II, “a” da Lei nº 11.284, de 02/03/2006.
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5 – CONCLUSÕES

A análise dos principais arranjos institucionais e aspectos orçamentários de uma
política pública sempre traz uma série de lições e aprendizados. Dificuldades são inerentes ao
processo de implementação, de modo que ações de monitoramento e avaliação são extremamente
necessárias, até mesmo para atender aos anseios cada vez maiores da sociedade por eficiência,
eficácia, efetividade e transparência.
A presente pesquisa investigou as causas para a baixa execução do orçamento
destinado à consolidação territorial de UCs federais. Ao ser estabelecido com base em relações
federativas e na participação social, o SNUC teve efeito substantivo na proliferação e
formalização de unidades ao longo do território nacional, porém o sistema ainda carece de maior
investimento e visão estratégica, para efetivamente contribuir para a proteção do meio ambiente e
a melhoria de vida da população, gerando renda, emprego e desenvolvimento, particularmente em
nível local. É inegável que a carência de recursos financeiros é um dos fatores que explicam o
déficit na implementação das áreas, mas a pesquisa mostrou que o problema da baixa execução
persistiu mesmo nos anos em que houve um maior volume orçamentário.
Digno de nota o continuado processo de enfraquecimento do MMA, traduzido na
queda relativa de sua participação no orçamento geral do Executivo Federal – 0,57% em 2005
para apenas 0,35% em 2015 –, o que certamente compromete a capacidade de atender as
demandas sob responsabilidade da pasta. O Ministério somente foi criado após a realização, em
solo brasileiro, de uma grande conferência internacional dedicada à temática ambiental, a Rio 92.
Logo, pode-se afirmar que se trata de um órgão ainda em fase de maturação institucional, com
orçamento reduzido e competências pulverizadas.
Outro aspecto observado no trabalho se refere ao baixo poder de pressão política do
MMA, o que lhe acarreta constantes constrangimentos, dificuldades de integração dentro do
Governo. O resultado prático é um limitado acesso às principais políticas setoriais, que lhe
impõe, como condição de sobrevivência, a necessidade de buscar alianças com ONGs e setores
do Congresso e a cooperação internacional. E não se espera que este quadro mude no curto prazo,
pois parcela importante das dotações autorizadas vem sendo destinada para a reserva de
contingência e para o pagamento de serviços da dívida.
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Os entrevistados enfatizaram este processo de amadurecimento, que também se faz
sentir gradualmente no gabinete ministerial. Aos primeiros ministros eminentemente políticos,
sucederam-se outros mais diretamente envolvidos com a temática ambiental, até a inédita
nomeação de uma funcionária de carreira do IBAMA para chefiar a pasta. Embora esta transição
possa reduzir ainda mais a influência política do órgão no Executivo e no Legislativo, por não
contar com o suporte de entidades partidárias, representa uma oportunidade de tornar o processo
de tomada de decisões mais técnico e executivo.
O caso do ICMBio é ainda mais complexo e pode ser considerado um indicativo da
inexistência de uma política efetiva para áreas protegidas no Brasil. Sua criação sem o devido
planejamento e diálogo com servidores e sociedade resultou em severas críticas tanto em nível
administrativo quanto judicial. E a simples divisão de atribuições, estrutura e cargos entre
IBAMA e ICMBio deixou um sentimento arraigado de desprestígio em ambos, incapazes de
atrair um corpo técnico mais qualificado. Porém, as entrevistas esclareceram que a constituição
de um órgão voltado específica e exclusivamente para UCs foi uma decisão política, que tinha
por fim solucionar dificuldades administrativas e de fiscalização para desestimular o
desmatamento e a ação de grileiros, problemas que demandavam uma ação governamental
enérgica e urgente. Dado o contexto político da época, concluiu-se que um processo de consultas
amplo e aberto poderia ameaçar, ou até inviabilizar, a criação do ICMBio. No entanto, a
ineficiência do arranjo construído compromete a capacidade do Instituto para conciliar e
aproximar os interesses de um número crescente de atores.
Além disso, as deficiências operacionais e institucionais levam à baixa execução do
orçamento sob responsabilidade do ICMBio, especialmente das ações relativas à implementação
das UCs federais. De fato, os dados obtidos permitiram verificar que a crescente demanda por
proteção, fiscalização e licenciamento ambiental não se refletiu em dotações suficientes para
prover os investimentos mínimos necessários para o adequado funcionamento do SNUC,
estimados pelo MMA em R$ 531,4 milhões anuais para despesas correntes e R$ 611 milhões
para infraestrutura, equipamentos e consolidação. Porém, mesmo quando houve significativo
incremento nas ações orçamentárias afetas à implementação das áreas, apenas parte dos recursos
foi executada. Dentro do contexto orçamentário nacional, marcado por contingenciamentos e
intensas disputas por poder e recursos, estas sobras podem implicar em dotações menores nos
exercícios seguintes, como já se observa no caso do MMA e do ICMBio.
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A questão da consolidação territorial de UCs federais se revelou particularmente
ilustrativa, pois o trabalho mostrou que, entre 2004 e 2014, a Ação Orçamentária 6381 teve um
aumento superior a 12.600%, mas a taxa de execução média no período não alcançou sequer
26%. Certamente, esta baixa execução resultou em queda na prioridade atribuída à ação, e deve
ter sido uma das causas que levaram a um corte superior a 93%54 na LOA 2015 e à exclusão da
LOA 2016. Há evidências, assim, da existência de entraves à execução dos recursos
disponibilizados, com ênfase nas falhas do arranjo institucional montado para a implementação e
gestão das UCs instituídas pela União, no passivo de regularização fundiária existente no interior
dessas áreas e no impacto dos frequentes contingenciamentos.
Diante do exposto, os achados da pesquisa estimulam a refletir sobre a lacuna que a
dimensão institucional pode representar nas discussões sobre sustentabilidade. A busca por um
desenvolvimento em bases sustentáveis e equitativas para a sociedade como um todo requer a
consolidação de políticas públicas compatíveis com as realidades ambientais locais, que exerçam
influência direta no contexto econômico e socioambiental. No caso do SNUC, a opção pela
sustentabilidade depende necessariamente de um esforço governamental de fortalecer,
orçamentária e politicamente, as instituições incumbidas da consolidação territorial de UCs, pois
alavancará a arrecadação de recursos provenientes de diversas fontes alternativas de
financiamento. Também se revela crucial identificar e superar deficiências, tais como a carência
de pessoal técnico e de dados organizados sobre UCs federais, estaduais e municipais.
Neste contexto, devem-se integrar os objetivos econômicos, ambientais e sociais no
regimento das instituições existentes, como forma de fortalecer a execução, o monitoramento e a
prestação de contas, inclusive para eventual correção de rumo. Ademais, deve-se promover a
coordenação, cooperação e compartilhamento de informações entre essas mesmas entidades, para
evitar a sobreposição ou duplicação de esforços e/ou gastos. Por fim, é necessário fortalecer as
capacidades nacionais e locais, para que os grupos mais vulneráveis, social e economicamente,
tenham maiores oportunidades de participação no processo de tomada de decisão, formulação,
avaliação e execução de políticas públicas.

54

Valores da LOA 2014 e LOA 2015 comparados a partir de atualização/deflação até março/2016, com base no INPC/IBGE.
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ANEXO I - Questionário

Consolidação Territorial de Áreas Protegidas
Entrevistado:
Data:
Instruções:
O entrevistador deve ler uma questão por vez e o entrevistado deve escolher apenas uma
resposta para, em seguida, expor livremente seus argumentos. O entrevistado não deve ter
conhecimento da questão seguinte antes de responder a anterior, para não influenciar sua
escolha.
1)
A prioridade governamental é a criação de novas áreas protegidas ou a implementação
daquelas já criadas por lei? Como ela se efetiva?
a.
Criação
b.
Implementação

2)
Qual a proporção do passivo existente hoje no Brasil entre áreas protegidas criadas por lei e
aquelas efetivamente implementadas?
a.
Inferior a 30%
b.
Entre 30% e 70%
c.
Superior a 70%
3)
O MMA estima em R$ 531 mi o custo anual para o adequado funcionamento do Sistema
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). Qual atividade demanda maior volume de recursos
financeiros?
a.
Implementação
b.
Gestão
c.
Manutenção
4)
Dentre as questões relativas à implementação de áreas protegidas, a regularização
fundiária/consolidação territorial é:
a.
Essencial
b.
Importante
c.
Irrelevante
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5)
A Lei Orçamentária Anual (LOA) possui uma ação específica para a regularização
fundiária/consolidação territorial de unidades de conservação (Ação 6381) desde 2004. A dotação
anual autorizada média no triênio 2012-2014 para a Ação 6381 foi:
a.
Inferior a R$ 50 mi
b.
Superior a R$ 50 mi
c.
Superior a R$ 100 mi
6)
A taxa de execução orçamentária média no triênio 2012-2014 para a Ação 6381 – Consolidação
Territorial de Unidades de Conservação foi:
a.
Inferior a 30%
b.
Entre 30 e 70%
c.
Superior a 70%
7)
A baixa execução está associada aos contingenciamentos impostos à pasta ambiental pela PR
e pelo MPOG? Em que medida?
a.
Sim
b.
Não

8)
Estando incumbido da regularização fundiária/consolidação territorial de unidades de
conservação, qual a maior dificuldade encontrada pelo ICMBio para executar o orçamento autorizado?
a.
Estrutura institucional
b.
Carência de pessoal
c.
Burocracia da desapropriação
d.
Outros

9)

Pelo histórico recente, as emendas parlamentares para a área ambiental refletem:
a.
Preocupação ambiental legítima
b.
Ganho de capital político
c.
Deficiências na LDO
d.
Outros
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10)

O processo de regularização fundiária no Brasil é:
a.
Adequado
b.
Excessivamente burocrático
c.
Manipulado por interesses particulares

11)

Projetos de cooperação internacional são:
a.
Problema
b.
Mais problema que solução
c.
Solução
d.
Mais solução que problema
e.
Desconhece
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