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O processo de urbanização intenso e crescente no mundo desde o início do século 

XX impôs profundas modificações nas características naturais do espaço geográfico, 

entre elas, remoção da cobertura vegetal original, impermeabilização de extensas 

áreas, canalização de rios, modificações no comportamento do ciclo hidrológico. Tais 

modificações geraram fortes conseqüências ambientais, como por exemplo, alterações 

no comportamento de variáveis climáticas, nos regimes pluvial e fluvial, erosão nas 

cabeceiras de drenagem, processos erosivos acelerados, deslizamentos de encostas e 

enchentes urbanas. 

Ao longo dos últimos cem anos, três quartos da população mundial passaram a 

viver em cidades, o que vem acelerando o ritmo e as pressões sobre o ambiente e seus 

recursos naturais. Dentre essas pressões, observa-se o processo de remoção da 

cobertura vegetal, tanto em baixadas como em encostas, para dar lugar a novas áreas 

construídas. O processo de fragmentação florestal, principalmente em áreas de 

encosta, acarreta desequilíbrios ambientais, tais como: mudanças microclimáticas; 

diminuição da alimentação das cabeceiras fluviais por fluxos internos e também da sua 

proteção aos agentes erosivos; remoção da proteção natural do solo à erosão pluvial e 

à ação de ventos; rebaixamento do lençol freático; aumento do escoamento 

superficial. Os remanescentes de floresta em ambientes urbanos normalmente ficam 

restritos às áreas de topo ou de difícil acesso.  
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Segundo Milano (2001, p. 4), a evolução nas questões ambientais originou as 

unidades de conservação1 no mundo, sendo a criação do Yellowstone National Park, 

em 1872, considerada o “marco moderno de proteção das áreas naturais contra os 

processos destrutivos da ação humana”. 

A América Latina e o Brasil, por serem ricos em biodiversidade, representam o 

centro de atenção internacional quanto à conservação da natureza e utilizam como 

mecanismos de proteção de seus recursos naturais as unidades de conservação 

(Milano, 2001). 

No Brasil, as formas de proteção ambiental dos remanescentes de vegetação nativa 

ou de floresta secundária vão surgindo aos poucos como resposta ao que determina a 

Constituição Federal de 1988 em seu artigo 225, o qual impõe ao poder público e à 

coletividade o dever de preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para 

as presentes e futuras gerações. Desde 1965, por meio do Código Florestal (Lei nº 

4771), o Brasil vem buscando normatizar a criação de parques, reservas da biosfera e 

florestas, porém, somente em 2000, o país instituiu o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC) pela Lei nº 9985 (Costa et al, 2009).  

A Lei do SNUC foi criada após um demorado processo de elaboração legislativa e, 

em linhas gerais, busca estabelecer limites para impedir que haja atividades que 

possam colocar em risco a função ecológica do espaço, provocando a extinção de 

espécies ou submetendo os animais à crueldade. Uma vitória em termos normativos 

foi a exigência de se estabelecer uma zona de amortecimento para toda unidade de 

conservação, ou seja, a área do entorno da unidade também fica sujeita a restrições de 

modo a minimizar danos decorrentes do aumento das pressões sobre os espaços 

protegidos. 

Portanto, tão importante quanto gerir as unidades de conservação propriamente 

ditas é buscar diagnosticar, estabelecer critérios de uso e de ocupação e monitorar as 

zonas de amortecimento, de modo a evitar os avanços sobre os limites das áreas 

protegidas. 

 

 

                                                 
1 - Conforme o Art. 2º da Lei do SNUC, Unidade de Conservação é um “espaço territorialmente 
protegido 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” 
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I – Uma visão geral do Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC) - Lei no 9985/2000 

A Lei do SNUC procurou, de forma sistemática, “garantir a preservação e 

restauração dos processos ecológicos essenciais, o manejo dos ecossistemas, a 

fiscalização das entidades responsáveis pela pesquisa nas áreas protegidas, a definição 

dos espaços territoriais protegidos, destacando além das áreas, seus componentes.” 

(Vasques, 2008, p. 3).  

As unidades de conservação definidas e reguladas no SNUC se dividem em dois 

grandes grupos: as unidades de uso direto e as de uso indireto, como as unidades de 

proteção integral, cujo objetivo é preservar a natureza, admitindo-se apenas o uso 

indireto dos seus recursos naturais (Costa et al., 2009). Tal objetivo é fundamental, 

principalmente em parques localizados em áreas urbanas, os quais vêm sofrendo cada 

vez mais pressões pela busca de novas áreas para ocupação. Os parques urbanos já 

representam porções espaciais onde se situam os remanescentes de floresta, 

normalmente restritos em áreas de topo ou de difícil acesso (Costa et al., op. cit.).  

O art. 2º da Lei do SNUC (incisos XVII, XVIII e XIX) contribuiu com a sistematização 

de outros conceitos de destaque vinculados às unidades de conservação, como plano 

de manejo, zona de amortecimento e corredores ecológicos, sendo os dois primeiros 

de interesse direto deste artigo.  

De acordo com o Art. 2º, XVII da Lei 9.985/2000 plano de manejo representa o 

“documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma 

unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem 

presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das 

estruturas físicas necessárias à gestão da unidade.” 

O artigo 27, parágrafo primeiro da Lei 9.985/2000 SNUC diz que o “Plano de Manejo 

deve abranger a área da unidade de conservação, sua zona de amortecimento e os 

corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua integração à vida 

econômica e social das comunidades vizinhas”. Em seu art. 2º, XVIII conceitua zona de 

amortecimento, também denominada zona-tampão, como “o entorno de uma unidade 

de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições 

específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade”. 

O plano de manejo possui caráter preventivo e deve conter todas as normas que 

irão regular a unidade de conservação e seu entorno, permitindo que cada unidade 

tenha suas peculiaridades respeitadas e analisadas individualmente (Vasques, 2008).  
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Embora seja essencial que existam estudos com finalidades de identificar e 

diagnosticar as áreas de entorno de unidades de conservação, são poucos os planos de 

manejo que efetivamente definem a zona de amortecimento e a consideram no 

processo de planejamento e gestão de seus recursos naturais (Costa et al., 2009). 

A participação pública é prevista apenas em alguns planos de manejo, como nos 

casos das Reservas Extrativistas, das Reservas de Desenvolvimento Sustentável e das 

Áreas de Proteção Ambiental. Machado (2001, p. 256) critica essa omissão ao afirmar 

que “a correta elaboração do plano de manejo transcende os limites da unidade de 

conservação. A participação do público possibilitará permanente transparência da 

gestão das unidades.” 

A princípio, o plano de manejo deve conter informações de interesse em nível de 

detalhe acerca das características físicas, biológicas, sociais, culturais e de uso do solo 

da área protegida em questão e do seu entorno (Vasques, 2008). Em seguida, a área 

protegida deve ser analisada inserida no contexto regional.  Os principais objetivos da 

unidade de conservação devem ser explícitos no documento, determinando, inclusive, 

quais as atividades deverão ser executadas para atingí-los.  

O plano de manejo deve ser elaborado no prazo de cinco anos a partir da data de 

criação da unidade de conservação. No entanto, as alegações para o não cumprimento 

desse dispositivo são que há falta de recursos dos órgãos responsáveis e que os custos 

para a elaboração dos planos de manejo são muito elevados (Vasques, op. cit.). 

Conforme Machado (2001), enquanto o documento não estiver pronto, um plano 

emergencial deve ser elaborado para regular as atividades de forma provisória. Caso 

contrário, uma Ação Civil Pública poderá ser promovida contra os órgãos executores 

para buscar judicialmente a efetividade legal.  

 

II – A evolução jurídica relativa às zonas de Amortecimento de 

Unidades de conservação no Brasil 

Embora somente em 2000 com a Lei do SNUC (art. 25) tenha ficado estabelecido 

que todas as unidades de conservação devessem possuir uma zona de amortecimento 

(exceto as Reservas Particulares do Patrimônio Natural e das Áreas de Proteção 

Ambiental), desde a década de 60 já havia uma preocupação jurídica em normatizar 

uso e ocupação de áreas no entorno de terrenos estratégicos. 

Ainda em 1967, o art. 10 da Lei no 5197 de 3 de janeiro de 1967 estabelece a 

distância de 5 Km em relação a terrenos adjacentes a estabelecimentos oficiais e 
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açudes do domínio público, onde são proibidas a utilização, a perseguição, a 

destruição e a caça de espécimes da fauna silvestre (Vio, 2001). 

No decreto 84017, de 21 de setembro de 1979, o conceito de zona de 

amortecimento ainda não aparece no Regulamento dos Parques Nacionais Brasileiros, 

o qual apresenta o termo zona de uso especial, sugerindo “que instalações necessárias 

à administração, manutenção e serviços do parque sejam implantadas na sua periferia, 

de forma a não conflitarem com seu caráter natural” (Vio, 2001, p. 351). 

O Decreto 99.274/1990, em seu art. 27, já previa a zona de amortecimento ao 

utilizar o termo “áreas circundantes” de unidades de conservação. Qualquer atividade 

que pudesse afetar a biota, dentro de um raio de dez quilômetros, fica subordinada às 

normas editadas pelo CONAMA (Vio, op. cit.).  

Ainda em 1990 e utilizando as denominações “entorno das unidades de 

conservação” e “áreas circundantes das unidades de conservação”, a zona de 

amortecimento foi regulamentada pela Resolução CONAMA 013/1990, determinando 

em seu art. 2º que toda atividade que pudesse afetar a biota, prejudicando as áreas 

circundantes das unidades de conservação, em um raio de dez quilômetros fosse 

licenciada pelo órgão ambiental competente (Vio, op. cit.). Na referida resolução e 

depois no art. 25 da Lei do SNUC fica evidente a importância da interface entre as 

unidades de conservação e o seu entorno. No entanto, existem críticas quanto à 

dificuldade de aplicação da lei em unidades de conservação muito extensas, onde dez 

quilômetros pouco significariam no cumprimento do objetivo da zona de 

amortecimento, ou, por outro lado, em espaços protegidos localizados nos centros 

urbanos, em que seria inviável fazer o licenciamento de todas as atividades que 

pudessem prejudicar a unidade, uma vez que existe uma multiplicidade de uso no raio 

considerado. 

A Resolução CONAMA no. 10 de 1º de outubro de 1993 define, entre outros termos, 

a expressão entorno de unidades de conservação como “área de cobertura vegetal 

contígua aos limites de unidades de conservação, que for proposta em seu respectivo 

plano de manejo, zoneamento ecológico/econômico ou plano diretor, de acordo com a 

as categorias de manejo” (Vio, 2001, p. 353).  

O art. 40 da Lei no 9605, de 12 de fevereiro de 1998, trata da pena de reclusão de 1 

a 5 anos em caso de danos diretos ou indiretos às unidades de conservação e as áreas 

tratadas no art. 27 do Decreto no. 99274/1990 (Vio, op. cit.). 
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O art. 27 do Decreto 3179 de 27 de setembro de 1999 estabelece valores de multas 

a quem causar danos diretos ou indiretos às unidades de conservação e as áreas 

tratadas no art. 27 do Decreto no. 99274/1990 (Vio, op. cit.). 

O art. 25 da Lei 9.985/2000 revogou a Resolução CONAMA 013/1990. Segundo a 

norma vigente, cabe ao órgão responsável pela administração da unidade estabelecer 

e regular a ocupação e o uso dos recursos da zona de amortecimento. Seus limites 

podem ser estabelecidos no ato de criação da unidade de conservação ou 

posteriormente, sendo o mais comum após a criação da unidade, de acordo com o que 

for determinado pelo plano de manejo. 

Ressalta-se que a zona de amortecimento, na verdade, não faz parte da unidade, 

mas fica sujeita, por força de Lei, a um modo de zoneamento obrigatório, que regula e 

permite certas atividades econômicas. Conforme parágrafo único do art. 49 da Lei do 

SNUC, a zona de amortecimento de uma unidade de conservação após ser definida 

formalmente não pode ser transformada em zona urbana (Vio, 2001). 

Segundo Vio (2001, p. 349), as zonas de amortecimento devem auxiliar na: 

 “formação de uma área de amortecimento no entorno da unidade de 

conservação, que segure as pressões de borda promovidas pelas atividades 

antrópicas; 

 proteção de mananciais, resguardando a qualidade e a quantidade da 

água; 

 promoção e manutenção da paisagem em geral e do desenvolvimento 

do turismo ecológico,  com a participação da iniciativa privada; 

 ampliação das oportunidades de lazer e recreação para a população do 

entorno das unidades de conservação; 

 educação ambiental servindo como base para consolidara atitude de 

respeito às atividades e necessidades ligadas à conservação ambiental e à 

qualidade de vida; 

 contenção da urbanização contínua e desordenada. 

 consolidação de usos adequados e de atividades complementares à 

proposta do plano de manejo da unidade de conservação”. 

A referida autora ainda aponta os problemas que determinam a necessidade das 

zonas de amortecimento, tais como: 

1) contenção do efeito de borda promovido pela interferência antrópica no 

sistema natural de proteção integral – em virtude das crescentes pressões que a zona 

rural vem sofrendo por parte da localização de indústrias , de atividades de serviços, 
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centros de lazer e recreação, além da implantação de loteamentos, chácaras de 

recreação, todos dispostos de forma desorganizada, sem qualquer diretriz e no local 

de interesse exclusivo de cada empreendedor. 

As zonas de amortecimento são enquadradas pela legislação atual como zona rural. 

“O uso da zona rural para a expansão urbana é uma tendência que ocorre em função 

do menor custo da terra, reflexo do interesse econômico de ganho fácil dos 

incorporadores das terras, que ditam as regras dos planos diretores (quando existem) 

e encontram saídas na legislação, para a privatização dos altos lucros e a distribuição 

dos elevados custos dos serviços básicos e o funcionamento de um empreendimento 

imobiliário, onerando indiretamente o contribuinte” (Vio, 2001, p. 350). 

Portanto, o papel da zona de amortecimento não é meramente ambiental, mas 

também relacionado ao controle do crescimento urbano desordenado. Além disso, 

pode basear o desenvolvimento do turismo, tanto ecológico como rural. 

2) amenização dos impactos promovidos pelas práticas rurais anti-ambientais, 

principalmente o uso de agrotóxicos e de fogo. Poderá haver o extermínio da flora e da 

fauna, caso não sejam tomados os devidos cuidados com os efeitos danosos desses 

agentes químicos sobre o homem e o meio ambiente. 

3) necessidade de ampliar o espaço físico das unidades de conservação, em função 

da redução de habitat, fato que tem levado inúmeras espécies da fauna e flora à 

extinção. 

Costa et al. (2009) sustentam que, ao se tentar definir uma zona de amortecimento, 

alguns pressupostos devem ser considerados, entre eles: 

a) a contigüidade com os limites da área a ser protegida, uma vez que o objetivo da 

zona de amortecimento é justamente proteger o interior da unidade de conservação 

dos impactos externos a ela; 

b) a natureza do uso/ocupação do solo na área proposta, procurando manter na 

zona de amortecimento, áreas florestadas, terras agrícolas e demais atividades que 

pouco impacto poderão acarretar direta ou indiretamente o interior da área protegida; 

c) a densidade populacional, pois áreas densamente povoadas devem ser mantidas 

fora da zona de amortecimento, pelo fato de implicarem em ações impactantes, que 

podem ultrapassar os limites da área legalmente protegida. 

Portanto, segundo os autores citados, é fundamental que seja realizado um 

diagnóstico detalhado da área que se pretende definir como zona de amortecimento, 

observando-se a coerência dos limites propostos com os preceitos da legislação. Na 
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verdade não existem normas que indicam os tipos de avaliações devam ser feitas e 

que critérios (e/ou parâmetros) devem ser levados em conta.  

Uma importante contribuição é dada pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, órgão executor do SNUC na esfera federal, 

vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, ao estabelecer critérios para identificação 

de zonas de amortecimento por meio de seu “Roteiro Metodológico de 

Planejamento”, lançado em 2002 e disponível na internet.  

Antes de qualquer coisa, a definição de uma zona de amortecimento deve sempre 

estar condicionada às necessidades de cada tipo de unidade de conservação e deverá 

considerar a realidade das comunidades afetadas pela área protegida. 

Consequentemente,  poderão ser bastante variáveis os critérios para se estabelecer a 

extensão de uma zona de amortecimento e, com isso, os seus aspectos físicos, 

socioeconômicos, culturais, de uso do solo e de cobertura vegetal.  

Uma vez estabelecida a extensão da zona de amortecimento e havendo materiais 

disponíveis – como estudos e mapeamentos anteriores, ortofotos e imagens digitais, 

por exemplo - é possível executar o diagnóstico e a mensuração dos aspectos 

anteriormente citados, buscando-se construir indicadores socioambientais. 

Posteriormente, esses indicadores podem ser mapeados e submetidos a uma análise 

integrada por meio de sistema de informação geográfica. Essa análise pode resultar 

em mapa-síntese de fragilidade ambiental, o qual permite a identificação de áreas 

críticas passíveis de maiores restrições quanto ao uso e ocupação. Esse procedimento 

analítico pode contribuir para uma gestão eficaz da unidade de conservação e do seu 

entorno, subsidiando a definição de políticas públicas passíveis de serem aplicadas nas 

zonas de amortecimento, conforme as potencialidades. 

É importante ressaltar que a definição das zonas de amortecimento deverá ser 

fundamentalmente dinâmica, porque o objetivo não é restringir ou congelar o 

desenvolvimento econômico da região, mas sim ordenar, orientar e promover todas as 

atividades compatíveis com o propósito o objetivos da zona de amortecimento, 

criando condições para que os municípios envolvidos interajam com a unidade de 

conservação e criem uma base sólida para o seu próprio desenvolvimento social e 

econômico, respeitando e utilizando as características e potencialidade da região (Vio, 

2001) 

O art. 26 da lei do SNUC criou a figura do mosaico de unidade de conservação, 

tendo como condição para sua aplicação a existência de um conjunto de unidades de 
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conservação de categorias diferentes ou não, públicas ou privadas, próximas, 

justapostas ou sobrepostas.  

A reunião de unidades de conservação somente pode ser considerada um mosaico 

após o reconhecimento pelo Ministério do Meio Ambiente. O objetivo maior da 

formação de um mosaico é a possibilidade de se criar uma administração integrada no 

espaço, para evitar divergências quanto à forma de atuação entre os órgãos 

responsáveis pela administração das unidades que compõem o conjunto (Vasques, 

2008). 

 

III – Considerações finais 

As principais vantagens da criação de um Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação no Brasil foram a unificação de diversos conceitos e a ampliação dos 

meios para se atingir a meta principal de preservação da biodiversidade.  

O plano de manejo, embora exija elevados gastos públicos, precisa ser elaborado 

dentro do prazo exigido (cinco anos a partir da criação da unidade de conservação), 

pois é vital para a gestão do espaço protegido. 

A zona de amortecimento, por ser um filtro das agressões externas à unidade de 

conservação, serve para prevenir que haja algum tipo de degradação que possa pôr 

em risco a integridade da área.  As zonas de amortecimento devem admitir somente 

atividades antrópicas que não prejudiquem o objetivo da conservação (utilização auto-

sustentável). Para isso, tais atividades estão sujeitas a normas e a restrições específicas 

estabelecidas pelo plano de manejo, com os propósitos de minimizar os impactos 

negativos sobre a Unidade de Conservação e de estabelecer medidas que busquem 

promover sua integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas. Não é 

possível estabelecer a existência de uma zona de amortecimento de extensão única, 

uma vez que cada espaço possui suas especificidades e necessidades. No caso de zonas 

de amortecimento de unidades de conservação localizadas em áreas urbanas, a 

investigação deve ser feita com maior acuidade, devido à multiplicidade de uso e à 

complexidade da gestão dessas áreas, principalmente por parte do poder público.  

Deste modo, é imperativo instituir formas de planejamento e de gestão para as 

zonas de amortecimento, de modo a possibilitar o sustento econômico e, ao mesmo 

tempo, conter o efeito de borda decorrente da ação antrópica no sistema natural da 

unidade de conservação. Dentro desse contexto, destacam-se os seguintes desafios: 

estabelecer critérios físicos, socioeconômicos, culturais, de uso e cobertura do solo 

capazes definirem os limites das zonas de amortecimento e caracterizá-las; detectar e 
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espacializar em seu interior áreas onde as pressões exercidas por diferentes formas de 

ocupação são observadas e aquelas onde o grau de preservação da cobertura vegetal é 

maior. Consequentemente, a partir da construção de indicadores socioambientais 

capazes de identificar as forças de pressão, o estado do ambiente, os impactos sofridos 

e as respostas do poder público, torna-se factível a proposição de um modelo de 

gestão ambiental exeqüível para as zonas de amortecimento de unidades de 

conservação. 

A criação de mosaicos de unidade de conservação deve sempre que possível ser 

realizada a fim de aperfeiçoar a gestão compartilhada do espaço protegido, mesmo 

considerando-se as diversas dificuldades relativas à autonomia política de cada ente 

dentro da organização da federação brasileira dividida em três níveis – federal, 

estadual e municipal. 
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