
Simpósio Brasileiro de Biologia da Conservação (Número 1, Ano 2017 – Anais, Resumos IV SBBC, Belo Horizonte, MG) - p.151
UFMG-Campus Pampulha, 03 a 07/12/2017. Organização: Bocaina Biologia da Conservação, Pós-graduações UFMG (Ecologia,

Conservação e Manejo da Vida Silvestre, Biologia Vegetal, Zoologia). Apoio: Capes, Fapemig, CNPq, CRBio-4 e LOG.

Resumo 52

Situação fundiária dos parques estaduais de Minas Gerais

José Edimar V. C. Júnior¹, Luís Antônio C. Broges¹, Wanderley Jorge da S. Junior², Igor
Henrique M. Bueno¹, Maria Eduarda C. Monteiro¹ & Paula A. Santos¹

1 – Laboratório de Conservação da Natureza, Departamento de Ciências Florestais, Universidade Federal
de Lavras, Lavras, MG, Brasil. 
2 – Laboratório  de  Ecologia  Florestal,  Departamento  de  Ciências  Florestais,  Universidade  Federal  de
Lavras, Lavras, MG, Brasil.
E-mail para correspondência: jevcjunior@gmail.com

Crescimento econômico ilimitado e desenvolvimento vinculado à dominação da natureza
pelo homem reduziram muito as áreas naturais, como inferência desse processo, surgem
no cenário  mundial  as  áreas protegidas,  promovendo a preservação da natureza.  No
Brasil,  a  Lei  nº  9.985/2000,  que  dispõe  sobre  o  Sistema  Nacional  de  Unidades  de
Conservação  da  Natureza  (SNUC),  estabeleceu  critérios  e  normas  de  criação,
implantação e gestão em doze tipologias subdivididas em duas categorias de Unidades
de  Conservação  (UC):  Proteção  Integral  e  Uso  Sustentável.  Essa  Lei  foi  importante
ferramenta em prol da proteção ambiental no Brasil, ganhando robustez quando unificada
com outras legislações ambientais, como exemplo, a Política Nacional de Meio Ambiente
(PNMA),  que  juntas  exigem  de  empreendimentos  que  causem  significativo  impacto
ambiental,  no  âmbito  do  licenciamento  ambiental,  compensem  o  dano  apoiando  a
implantação e  manutenção de UC.  No Brasil,  entre  vários  entraves a gestão de UC,
destaca-se a regularização fundiária das unidades de Proteção Integral, sobretudo dos
Parques  (Nacionais,  Estaduais  ou  Municipais).  Seguindo  os  critérios  do  SNUC,  estes
devem ser constituídos apenas por áreas de posse e domínio público, devendo as áreas
particulares presentes em seu interior serem adquiridas pelo Estado e incorporadas ao
patrimônio público. Neste contexto, objetivou-se com este trabalho avaliar a aplicação dos
recursos  pró-regularização  fundiária  nos  Parques  Estaduais  (PE)  de  Minas  Gerais
arrecadados  com  a  compensação  ambiental.  Os  dados  foram  disponibilizados  pela
Gerência de Compensação Ambiental do Instituto Estadual de Florestas (GCA/IEF) e pelo
IEF (Site oficial), órgão ambiental responsável por gerir as UC Mineiras. Cumprindo o art.
36,  § 2º  do  SNUC,  que  atribui  ao  órgão  competente  a  definição  das  UC  a  serem
beneficiadas  com os  recursos financeiros  advindos  do  cumprimento  da  compensação
ambiental, foi elaborado o Plano Operativo Anual (POA) – instrumento de gestão pelo qual
o Governo do Estado,  através do IEF e de sua GCA, procura estabelecer  critérios e
diretrizes  para selecionar  as  UC –,  que anualmente  passa por  atualizações,  sendo o
último em vigência o POA 2015. Dos processos julgados após a implementação da Lei do
SNUC até o fim de 2012 por exemplo, foram arrecadados, como compensação ambiental,
R$176.885.178,95.  Em  contrapartida,  analisando  a  planilha  final  de  regularização
fundiária, atualmente divulgada no site do IEF, os 38 PE estão subdivididos nas seguintes
classes de áreas regularizadas: 0-20% (com 8 PE), 20-40% (com 4 PE), 40-60% (com 4
PE),  60-80% (com 4 PE) e 80-100% (com 17 PE).  Em 2009 foi  publicado o Decreto
Federal  nº  6.848/2009  com  a  metodologia  de  cálculo  da  compensação  ambiental,
deixando de considerar a taxa de 0,5% como limite mínimo. Os resultados apontam que
existe grande demanda de recursos para regularização fundiária e que os critérios de
seleção das áreas que receberão os recursos devem ser revistos, pois atualmente os PE
prioritários a receber tais recursos são os do grupo de 0-20 %. Neste sentido, sugere-se
que os critérios para destinação dos recursos sigam os objetivos do SNUC (art. 4º da Lei
9.985/2000). (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES).
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