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As Unidades de Conservação (UCs) brasileiras são regidas principalmente pelo Sistema Nacional de
Unidades de Conservação - SNUC, sancionado em 21/06/2000, além de outras leis. Em seu artigo 1º,
são estabelecidos critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação. O artigo
7º estabelece que as UCs integrantes do SNUC dividem-se em dois grandes grupos: as de proteção integral,
que têm por função principal a preservação da natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos
naturais, e as de uso sustentável, que visam compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável,
pelo homem, de parte dos seus recursos naturais.

Ainda estabelece o SNUC as categorias de UC de Proteção Integral (UC-PI), conforme objetivos
específicos. Além da conservação da biodiversidade, em seu mais amplo significado, essas UCs de Proteção
Integral têm como peculiaridade a ênfase nos seguintes objetivos:

I - Estação Ecológica (E.E.) – pesquisas científicas;

II - Reserva Biológica (R.B.) – preservação integral;

III - Parque Nacional (P.N.) – preservação belezas cênicas, educação e turismo ecológico;

IV - Monumento Natural (M.N.) – preservação sítios raros e belezas cênicas;

V - Refúgio de Vida Silvestre (R.V.S.) – proteger flora local e fauna residente ou migratória.

Porém, estariam hoje as UC-PI em condições de cumprir eficientemente seu papel? Será objeto desta
apresentação a atual situação dessas UC-PI e as conseqüências sobre o desempenho que exercem sobre a biota
remanescente.

O cenário de destruição, fragmentação e degradação dos habitats naturais que vemos hoje no Brasil e
no mundo coloca as UCs numa situação de ilhas em meio à urbanização e à agricultura. Nas regiões Sul, Sudeste
e Centro-Oeste do Brasil, essa insularização torna-se ainda mais evidente, e os fragmentos naturais que sobraram
e conseguiram ser protegidos por atos legais são poucos, pequenos e afastados uns dos outros. Esse contexto das
UC-PI como fragmento-ilha traz conseqüências inevitáveis aos padrões e processos da biota lá mantida,
determinados principalmente pelas características de tamanho (área), forma, tipo de vizinhança e grau de
isolamento dos fragmentos.

Iniciando a análise pelo tamanho da UC, temos que quanto menor a área, menos habitats ocorrerão e,
em conseqüência, menor será o número de espécies protegidas. As espécies naturalmente raras, ou seja, com
poucos indivíduos e distribuídos esparsamente, terão pouca chance de manter suas populações em pequenos
fragmentos. De uma forma geral, áreas pequenas influirão no tamanho das populações de todas as espécies,
pois apenas haverá recursos a poucos indivíduos. Sendo assim, as populações tenderão a ser pequenas e a ter
baixa variabilidade em seu pool gênico, acentuada cada vez mais pelos endocruzamentos, que tenderão a trazer
degenerações genéticas.

Grande parte dos problemas causados pela pequena área das UCs é fortemente agravado se essas UCs
se encontrarem distantes de fragmentos naturais semelhantes. O isolamento das populações dentro do
fragmento-ilha as torna “confinadas”, sem que ocorram fluxos de indivíduos e, portanto, ocasionando
cruzamentos entre eles e acentuando o problema dos endocruzamentos, baixa variabilidade genética e
probabilidade de degeneração e extinção. Além disso, problemas demográficos poderão existir em populações
isoladas, com baixo recrutamento de jovens, ou alta mortalidade dos adultos e velhos e, portanto, baixa taxa de
reprodução e renovação da população.
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Aforma do fragmento protegido como UC e a sua vizinhança também são quesitos muito importantes.
Quanto mais distante da forma arredondada, maior é a área de borda do fragmento. Essas bordas são áreas de
contato com o ambiente vizinho, que, no contexto que estamos aqui discutindo, é um ambiente antropizado,
alterado, distinto do ambiente natural em qualidade à fauna e à flora nativas. Muitos são os efeitos de borda
apontados sobre os fragmentos naturais, desde os microclimáticos, até a facilitação à entrada de espécies
exóticas, que podem desencadear fenômenos de invasão biológica, ameaçando seriamente a biota nativa e até
mesmo as propriedades físicas do ecossistema. O tipo de uso que se dá às terras vizinhas ao fragmento nativo
pode acentuar os efeitos de borda e o isolamento entre fragmentos. Nesse caso, quanto mais distinto o ambiente
nativo for do ambiente que o circunda, menor será sua permeabilidade à biota do fragmento nativo no sentido
de atravessá-lo para alcançar outro fragmento semelhante. Assim, a conectividade funcional entre fragmentos
fica prejudicada.

Todos esses efeitos advindos do tamanho, forma, isolamento e vizinhança do fragmento protegido – no
caso, a UC-PI – afetam a composição específica, as cadeias tróficas, as interações entre espécies e podem levar a
extinções locais e/ou regionais. Dessa forma, ações de manejo nas UC-IP sob essa situação são absolutamente
necessárias, a fim de minimizar os efeitos deletérios de sua condição insular. No caso de comunidades
dependentes de distúrbios periódicos, como os cerrados e o fogo, o problema é ainda mais grave, pois esses
distúrbios são eliminados das UC-PI e sua comunidade passa a se descaracterizar, tendendo a sofrer perda de
espécies típicas e invasões por espécies exóticas.

O manejo ativo de UCs, no entanto, exige um grande conhecimento dos processos ecológicos que
atuam sobre o ecossistema, bem como seu monitoramento constante, a fim de se detectar problemas e poder
interferir com agilidade no sentido de conservar os processos da natureza e sua diversidade. Ainda, o manejo
muitas vezes resulta ineficiente se não considerar também a vizinhança da UC, muitas vezes havendo
necessidade de se estabelecer regulamentações no uso das áreas de entorno. O próprio SNUC, em seu artigo 5º,
determina a necessidade da criação de zonas de amortecimento no entorno das UCs, especialmente importante
no caso das UC-PI, onde são estabelecidas normas e restrições específicas às atividades humanas, a fim de se
minimizar os impactos negativos que o uso dessas áreas possam trazer à UC. No mesmo artigo, também
incentiva a criação de “conjuntos integrados de unidades de conservação de diferentes categorias, próximas ou
contíguas”, além de corredores ecológicos, no intuito de aumentar a área protegida e a conectividade entre
fragmentos nativos.

Visando proteger as espécie da biota nativa e evitar o fenômeno da invasão biológica, o SNUC em seu
artigo 31º proíbe “a introdução nas unidades de conservação de espécies não autóctones”, exceto em casos muito
específicos e, em diversos outros artigos (7º, 12º, 14º, 17º), determina a remoção de espécies exóticas das UC-PI.
Diversos outros instrumentos legais, federais e estaduais, também atuam nesse sentido.

Vemos, portanto, que existe no Brasil um aparato legal bem fundamentado para se evitar ou lidar com
os problemas aqui mencionados. No entanto, por que nossas UC-PI encontram-se isoladas, comprometidas pelos
usos antrópicos no entorno e tomadas por espécies exóticas? Por que quase não há manejo na grande maioria das
UC-PI brasileiras?

No Brasil, o manejo é previsto, mas raramente é implementado. Diversos fatores contribuem para isso,
sendo frequentemente apontados a falta de conhecimento sobre os ecossistemas, a falta de apoio na legislação,
a falta de apoio logístico e humano. Dentre esses fatores, só podemos concordar com os últimos (falta de apoio
logístico e de pessoal)! Há ainda outros fatores que merecem ser apontados e que constituem grandes entraves
ao manejo adequado das UC-PI e à conservação da biodiversidade, tais como a falta de apoio político e
institucional, falta de motivação por parte dos responsáveis, além da vigência de idéias ultrapassadas e
conceitos equivocados.

É também certo que muitas mudanças positivas têm ocorrido ultimamente na gestão das UCs
brasileiras, que têm incorporado cada vez mais os conhecimentos científicos no seu dia-a-dia, inclusive
estimulando a pesquisa em seu interior. Entretanto, o tempo é nosso inimigo na luta pela conservação de
biodiversidade e as ações precisam ser muito mais rápidas e efetivas.
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