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O QUE É FLORESTA ?



É um sistema natural dominado por 
espécies arbóreas, com diversas espécies 
vegetais arbustivas e herbáceas e 
habitada por diferentes espécies animais, 
formando uma estrutura complexa 
(ecossistema formado por solo, plantas e 
animais). 

Mata, mato, bosque, capoeira e selva são alguns dos 
nomes populares dados à floresta.



IMPORTÂNCIA  DAS FLORESTAS 

•As florestas são importantes ecologicamente por sua 
biodiversidade e pelos serviços ambientais que prestam. 

•As florestas nativas são as maiores fontes de diversidade 
biológica ou biodiversidade, que é uma das maiores 
riquezas do país,  e carece mais conhecimento;

•Essa variedade de organismos vivos pode tornar-se bem 
econômico, como princípios ativos de plantas, como fonte 
de alimentos e, ainda, fonte de tecnologia;

•Mudanças climáticas, proteção dos solos, e recursos 
hídricos;









As atividades florestais têm uma relação muito 
estreita com comunidades, povos e populações 
tradicionais. 

• uso de produtos florestais e não madeireiros;
• uso agrário por pequenos produtores;
•Caça;
• Podem estar associadas a rituais tradicionais, 
folclore, cultura. para as populações que nelas 
vivem.









Uma das estratégias mundiais para conservação de florestas 
 é a criação de áreas protegidas.

Área protegida é “uma área com limites geográficos definidos e 
reconhecidos, cujo intuito, manejo e gestão buscam atingir a 
conservação da natureza, de seus serviços ecossistêmicos e valores 
culturais associados de forma duradoura, por meios legais ou 
outros meios efetivos ( IUCN)

A Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), uma das 
convenções internacionais assinadas na Rio-92, traz a seguinte 
definição de área protegida “significa uma área definida 
geograficamente que é destinada, ou regulamentada, e 
administrada para alcançar objetivos específicos de conservação.”

http://uc.socioambiental.org/pol%C3%ADticas/conven%C3%A7%C3%A3o-da-diversidade-biol%C3%B3gica-cdb


PREMIO UNESCO – ANO DA BIODIVERSIDADE



   “A variabilidade de organismos vivos de todas as 
origens, compreendendo, dentre outros, os 
ecossistemas terrestres, marinhos e outros 
ecossistemas aquáticos e os complexos 
ecológicos de que fazem parte; compreendendo 
ainda a diversidade dentro de espécies, entre 
espécies e de ecossistemas” (SNUC).

Biodiversidade (Diversidade Biológica)



Áreas  Protegidas  na Amazônia 



Como garantir a convivência entre 
indústrias, populações 

tradicionais, locais, quilombolas, 
conservar a biodiversidade, 

manter as florestas, recursos 
hídricos no ambiente amazônico 

presente em Barcarena?



1-  Identificando e caracterizando os grupos de 
interesse;
2- Promover o diálogo entre as partes;
3- Legislação pertinente;
4- Fortalecer o movimento  social; 
5- Garantir programas  e projetos  aos 
extrativistas, pequenos produtores, pescadores 
 etc.
5- Criando novas áreas protegidas; 
As unidades de conservação são exemplos de 
como é possível compatibilizar o 
desenvolvimento econômico com conservação 
e preservação ambiental



FONTE : UAS/MPEG- Jorge  Gavina



Como se criam unidades de conservação ?

•A criação de unidades de conservação foi regulada 
pela Lei nº 9.985/2000 e o Decreto 4.340/2002;

•As unidades de conservação podem ser entendidas 
como uma maneira especial de ordenamento territorial;

•Possibilitar a manutenção da qualidade do ar, do solo e 
dos recursos hídricos;.

•Permitir o incremento de atividades relacionadas ao 
turismo ecológico, e proporcionar a geração de emprego e 
renda.





Em 2010 o ministério do meio ambiente lançou o 
roteiro para criação de unidades de conservação 
municipais.

•As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em 
dois grupos, com características específicas: 
•I - Unidades de Proteção Integral: Estação Ecológica; I - Reserva 
Biológica;  Parque Nacional; - Monumento Natural; - Refúgio de 
Vida Silvestre;

• II - Unidades de Uso Sustentável: Área de Proteção Ambiental; 
Área de Relevante Interesse Ecológico; – Floresta Nacional; – 
Reserva Extrativista;  – Reserva de Fauna;  – Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável; e – Reserva Particular do 
Patrimônio Natural.





1. A maioria das unidades de conservação 
municipais são criadas por ato do poder 
executivo, ou seja, decreto do Prefeito. 
o Poder Legislativo (Câmara dos Vereadores) pode 
criar unidades de conservação por meio de lei. 

Lei do SNUC, é necessário que o projeto de lei 
venha acompanhado de estudos técnicos que 
indiquem a categoria a ser criada. 
Dependo da categoria proposta, é necessário 
promover consulta pública, que pode ser realizada 
numa reunião aberta à população em local, dia e 
horário previamente divulgado.





2- Estudos Técnicos 
Instruções Normativas Nº 3 de 18/09/2007 (anexo A.1) e 5 de 
15/05/2008,  que dispõe  de como realizar estudos técnicos. 
Mas não é obrigatório!!!
 

 No entanto , antes de iniciar os estudos é recomendável 
realizar o levantamento de informações disponíveis na 
literatura .  Unidades de conservação foram criadas com 
base em estudos já existentes, que foram realizados por 
instituições ambientalistas e de pesquisas. 

Os estudos técnicos podem ser elaborados pelos 
profissionais lotados na Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, instituições de pesquisas, ONG, consultores 
contratados etc. desde que a coordenação dos trabalhos 
fique sob a responsabilidade da Secretaria de Meio 
Ambiente ou órgão do SISNAMA.  





3- Consultas públicas, todos os interessados devem ser 
convidados por meio de divulgação ampla no município 
abrangido pela proposta. A instituição responsável pela 
criação da UC (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) .

Durante as Consultas Públicas  é importante apresentar a 
área, limite e os resultados dos estudos  e as propostas 
apresentadas pelos participantes da consulta pública serão 
incorporadas ao processo de criação da unidade para 
avaliação técnica do órgão responsável pela criação. 

•Nessa etapa a população poderá apresentar formalmente 
suas demandas, seja para inclusão ou exclusão de áreas, 
favorável ou contrária à criação da unidade.





4. Abertura do processo:
A)Avaliação da demanda de criação;
B)Realização de estudos técnicos: 

Caracterização biológica, Meio Físico, 
Potencial para visitação pública, 
caracterização socioeconômica;

C)Definição da categoria: 
D)Consulta pública não tem caráter deliberativo 
E) Consulta aos órgãos públicos  (Incra ) ;



5. Após a consulta Pública : Respondidas as 
demandas apresentadas pelos interessados no prazo 
estipulado na consulta pública e estabelecido o mapa 
final da proposta, deverá ser elaborado um parecer 
pelos técnicos da instituição.; 
•A elaboração do mapa e memorial descritivo da 
unidade;

•Elaboração do ato de criação de uma unidade de 
conservação.
•Procedimentos Jurídicos parecer informando se o 
processo atendeu os requisitos legais exigidos pela Lei 
N° 9.985/2000 e o Decreto N° 4.340/2002 .





OBRIGADO !

oliveira@mueu-goeldi.br
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