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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo analisar as consequências decorrentes da existência 

de áreas particulares não desapropriadas nos parques estaduais de Mato Grosso. A 

importância da pesquisa reside na relevância ambiental e agrícola do estado, o que 

por vezes acaba gerando conflitos de interesses com o setor produtivo. Sabe-se que 

a criação de espaços protegidos é mecanismo de grande relevância na preservação 

da biodiversidade, sendo um dos mecanismos adotados pelo Brasil para a 

consecução dos objeticos definidos nos compromissos internacionais assumidos na 

área ambiental, merecendo destaque o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 15. 

As análises e discussões foram subdivididas em quatro objetivos específicos, a saber: 

1- Descrever o processo de Criação das Unidades de Conservação de Proteção 

Integral; 2 – Avaliar o Processo de Desapropriação das Áreas Particulares nos 

parques estaduais de Mato Grosso, suas dificuldades e vulnerabilidades; 3 – Avaliar 

as alternativas aos Processos de Desapropriação; 4 – Elaboração de documento 

versando sobre essas dificuldades e propondo alternativas legais à desapropriação. 

Para tanto, a metodologia consistiu em pesquisa documental e bibliográfica. Foram 

analisados textos legais, normas e processos, de modo que foi possível relacionar as 

principais causas da falta de regularização fundiária nesses parques estaduais, bem 

como as principais fragilidades decorrentes desse cenário. Como principais causas 

destacam-se a falta de recursos para regularização fundiária, falta de políticas 

públicas e não utilização de mecanismos alternativos aos processos de 

desapropriação. Os principais riscos identificados decorrentes da falta de 

regularização fundiária são a caducidade dos decretos de criação desses parques 

estaduais, violação aos direitos de propriedade e riscos de redução ou desafetação 

das áreas protegidas. Conclui-se  que a utilização do mecanismo de compensação de 

reserva legal mediante aquisição de áreas particulares em parques estaduais e 

posterior doação ao poder público, mostra-se como alternativa viável para mitigar os 

problemas decorrentes da existência de áreas particulares nos parques estaduais de 

Mato Grosso. 

 

Palavras - chave: unidades de conservação, sustentabilidade, ODS-15 – 

vulnerabilidades, desapropriação, meio ambiente. 

  



 

ABSTRACT 

 

This job had as an objective analyse the consequences arising from the existence of 

private areas that are not expropriated in the state parks of Mato Grosso. The 

importance of the research lies in the environmental and agricultural relevance of the 

state, which sometimes generates conflicts of interest with the productive sector. It is 

well known that the creation of protected spaces is the most important mechanism for 

the preservation of biodiversity adopted by Brazil to achieve the goals established in 

the international commitments made in the environmental area, with special emphasis 

on SDG 15. The analyses and discussions were subdivided into four specific 

objectives, namely: 1- To describe the process of Creation of the Full Protection 

Conservation Units; 2- To evaluate the process of Expropriation of Private Areas in the 

state parks of Mato Grosso, its difficulties and vulnerabilities; 3- Assess alternatives to 

the Expropriation Processes; 4- Prepare a document that addresses these difficulties 

and proposes legal alternatives to expropriation. To this end, the methodology 

consisted of documentary and bibliographic research. Legal texts, norms and 

processes were analyzed, so that it was possible to relate the main causes of the lack 

of land regularization in these state parks, as well as the main weaknesses resulting 

from this scenery. The main causes are the lack of resources for land regularization, 

the lack of public policies, and the non-use of alternative mechanisms to the 

expropriation processes. The main risks identified as a result of the lack of land 

regularization are the expiration of the decrees creating these state parks, the violation 

of property rights, and the risk of reducing or decoupling the protected areas. We 

conclude that the use of the legal reserve compensation mechanism through the 

acquisition of private areas in state parks and subsequent donation to the government 

is a viable alternative to mitigate the problems arising from the existence of private 

areas in the state parks of Mato Grosso. 

 

Keywords: protected areas, sustainability, SDG-15 - vulnerabilities, expropriation, 

environment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A preservação ambiental é tema recorrente na atualidade, mas está longe de 

ser novidade. Desde a Conferência de Estocolmo de 1972, que inaugurou a agenda 

mundial para a questão ambiental e resultou no Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente (PNUMA), o mundo tem voltado os olhos de modo mais concentrado 

para a necessidade de implementar mecanismos de proteção do meio ambiente 

(LAGO, 2007). 

No Brasil, o artigo 225 da Constituição Federal estabelece que todos têm direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado sendo dever do poder público e da 

coletividade defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações 

(Constituição da República Federativa, 1988). Em muitas oportunidades o Brasil foi 

verdadeiro protagonista na questão ambiental, tendo sediado em 1992 a Conferência 

das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que consagrou o 

conceito de desenvolvimento sustentável contido no relatório Brundtland. Nessa linha, 

o país foi sede da Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

Sustentável, conhecida como Rio + 20, ratificando sua posição perante o mundo 

(LAGO, 2007). 

Posteriormente foi editada a Lei 9.985/2000 que instituiu no país o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação – SNUC. Essa norma legal buscou disciplinar 

esses espaços especialmente protegidos, trazendo regras específicas e disciplinando 

todo processo de criação, fiscalização, utilização e gestão das diversas modalidades 

de Unidades de Conservação existentes no território nacional. 

Nesse contexto, o Brasil se tornou signatário de diversas convenções, acordos 

e compromissos internacionais relativos à preservação ambiental e diminuição das 

mudanças climáticas, e aderiu expressamente à agenda 2030 da Organização das 

Nações Unidas (ONU). O Ministério das Relações Exteriores traz em seu sítio 

eletrônico informações sobre a participação na agenda 2030 como ator empenhado 

na preservação do meio ambiente e na contribuição para o desenvolvimento 

sustentável, ressaltando o papel fundamental do Brasil no processo em torno dos ODS 

(ITAMARATY, 2020). 

Mesmo assim, especialmente nos anos mais recentes, são constantes as 

notícias veiculadas pela imprensa nacional e internacional de que não haveria efetivo 

esforço nas questões afetas à preservação ambiental, expondo as dificuldades do 
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país em cumprir seus compromissos internacionais.  Dados do Instituto do Homem e 

do Meio Ambiente da Amazônia – IMAZON - apontam que no mês de dezembro de 

2020, foi detectado 276 quilômetros quadrados de desmatamento na Amazônia Legal, 

um aumento de 10% em relação a dezembro de 2019, quando o desmatamento 

somou 251 quilômetros quadrados sendo que 19% desse total ocorreu em Mato 

Grosso (IMAZON, 2020). 

O Agronegócio teria sido o responsável por quase 70% do desmatamento das 

florestas na América Latina, sendo que a expansão das áreas de pastagens seria a 

principal causa desse desmatamento (FAO, 2016). 

O setor produtivo rural, por sua vez, afirma que o Brasil saiu da condição de 

importador de alimentos na década de 70 para tornar-se exportador, cuja produção 

alimenta mais de 1,5 bilhão de pessoas no planeta. E mesmo com os sucessivos 

recordes de produção agropecuária, suficientes para alimentar mais de quatro vezes 

a própria população, o Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente em todo 

mundo, sendo que dois terços do território nacional são áreas protegidas e 

preservadas (MIRANDA, 2018).  

Não há dúvidas da importância do Brasil na questão ambiental, notadamente 

pela relevância dos ecossistemas existentes no território nacional, que abriga a maior 

biodiversidade do planeta, e possui aproximadamente 74% das áreas protegidas 

criadas entre 2003 e 2008 no mundo (COELHO e REZENDE, 2016).  

As áreas protegidas no Brasil ocupam área equivalente a 54% do total do 

território da União Europeia, e destacam-se não apenas pela sua extensão, mas 

também pelo aspecto qualitativo. São seis biomas no território nacional – Mata 

Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pantanal, Amazônia e Pampa – com biodiversidade 

riquíssima, diferentemente de outros lugares no mundo, muitos delas formadas por 

desertos desabitados ou em regiões polares, subárticas ou montanhosas, inaptas 

para a agricultura (MIRANDA, 2018). 

A própria conceituação de Unidades de Conservação entre os países não é 

linear, variando de modo significativo. Os parques nacionais da Europa, segundo 

ensina Miranda, “são Análogos às áreas de Proteção Ambiental - APAs- do Brasil 

admitem a presença humana e atividades de baixo impacto” (MIRANDA, 2018, p. 19). 

Internacionalmente, segundo ensina Miranda, são consideradas áreas 

protegidas dois tipos de território: Unidades de Conservação e terras indígenas. O 

presente estudo se dedicou às denominadas Unidades de Conservação do grupo 



11 
 

Proteção Integral, na modalidade de parques, tendo em vista serem as modalidades 

mais restritivas no que se refere à ocupação e atividade humanas, e, portanto, mais 

suscetíveis de conflitos de interesses que podem comprometer a integridade do meio 

ambiente. 

O estudo se deu sobre os parques estaduais de Mato Grosso, dada a 

importância do agronegócio e a relevância ambiental decorrente da biodiversidade 

existente. O Estado tem em seu território 107 Unidades de Conservação de diversas 

categorias, sendo 22 Federais, 46 Estaduais e 39 Municipais. Dessas, são 34 

Unidades de Proteção integral, sendo 17 parques estaduais. A grande maioria desses 

parques não está devidamente regularizada, o que traz dificuldades principalmente no 

que se refere às sobreposições de imóveis rurais (SEMA-MT, 2020). 

Essa ausência de consolidação, com ocupação antrópica nesses espaços 

protegidos muitas vezes acaba sendo judicializada, e pesquisas jurisprudenciais têm 

mostrado que quando da deflagração de conflitos de interesses entre propriedade e 

meio ambiente, muitos precedentes judiciais acabam por garantir a efetividade do 

direito de propriedade e de seu normal uso e gozo. 

Segundo Coelho e Rezende (2016), a mera criação de uma Unidade de 

Conservação, sem adoção das demais medidas de efetiva implementação, e 

principalmente sem a devida desapropriação das áreas particulares nela inseridas, 

não seriam suficientes para garantir a efetiva proteção ao meio ambiente. 

Isso porque, o conceito de sustentabilidade não se resume à dimensão 

ecológica. O desenvolvimento sustentável pressupõe harmonia entre as dimensões 

ecológica, social, econômica, geográfica e cultural (RODRIGUES e CHAVES, 2006). 

Sem isso, a sustentabilidade não se realiza, e pode não passar de mero discurso. 

Diante desse cenário, se torna relevante o seguinte questionamento: Quais as 

consequências para a preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado 

decorrentes da existência de áreas particulares não desapropriadas nos Parques 

Estaduais de Mato Grosso? 

Caracterizado como estudo de caso, com recorte para os 17 parques estaduais 

de Mato Grosso, o presente estudo buscou avaliar o processo de criação dessas 

unidades de conservação de proteção integral, bem como avaliar o estágio dos 

processos de desapropriação das áreas particulares, e as dificuldades e 

vulnerabilidades decorrentes dos processos de desapropriação não concluídos.  
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Não se pode ignorar o protagonismo do Brasil no que se refere à necessidade de 

preservação ambiental para as futuras gerações, bem como a responsabilidade da 

produção rural nacional na questão da segurança alimentar.  

Quinto maior país do mundo em extensão territorial, o Brasil está em primeiro 

lugar quando se trata de áreas destinadas a proteção ambiental. Essa protagonismo 

acaba colocando o país no centro de discussão das mais variadas matizes políticas, 

ideológicas, econômicas, sociais e culturais (MIRANDA, 2018). 

Nesse contexto, a relevância do presente estudo repousa na dificuldade estatal 

de cumprir a legislação e implementar políticas claras, capazes de garantir a efetiva 

proteção ambiental, sem que isso importe em violação ao direito de propriedade, ao 

trabalho e livre iniciativa garantidos Constitucionalmente.  

Ademais, a extensão territorial e a riqueza da biodiversidade dos biomas 

inseridos nos parques estaduais objeto do presente estudo, sem deixar de lado a 

potência do agronegócio mato-grossense, traz especial interesse sobre os possíveis 

conflitos que possam decorrer desse cenário instigante para o debate acadêmico, 

político, econômico, cultural e social, bem como para propor alternativas para o 

enfrentamento do problema.  

O Brasil possui, além de suas extensas áreas protegidas, expressiva área do 

território nacional preservada nas propriedades rurais produtivas, principalmente 

ARLs, sem qualquer contrapartida financeira aos proprietários rurais, que em muitas 

oportunidades, acabam sendo os grandes responsáveis pela preservação ambiental 

de extensas áreas. 

Mesmo assim, foram criadas diversas unidades de conservação não 

implementadas em razão da falta de desapropriação das áreas particulares nelas 

inseridas, em claro prejuízo ao meio ambiente e aos produtores rurais. 

Este trabalho buscou compreender se a falta de implementação dos parques 

estaduais de Mato Grosso impede que esses espaços protegidos alcancem os fins 

propostos quando de sua criação, viola o direito de propriedade, afeta a segurança 

jurídica e é causas de conflitos, e quais seriam os meios alternativos para buscar a 

resolução desse problema que atinge unidades de conservação em todo o Brasil. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar as consequências e problemas decorrentes da existência de áreas 

particulares não desapropriadas em parques estaduais do estado de Mato Grosso. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

● Descrever o processo de criação dos parques estaduais de Mato Grosso; 

 

● Avaliar o processo de desapropriação das áreas particulares nos parques 

estaduais de Mato Grosso, suas dificuldades e vulnerabilidades; 

 

● Avaliar as alternativas legais aos processos de desapropriação de áreas 

particulares nos parques estaduais de Mato Grosso; 

 

● Elaborar um documento técnico versando sobre as dificuldades e 

vulnerabilidades nos processos de desapropriação de áreas particulares nos parques 

estaduais de Mato Grosso, bem como sobre alternativas legais à desapropriação . 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

4.1 Proteção de Áreas 

 

4.1.1 Áreas Protegidas no Mundo 

 

Segundo Fonseca e Maintinguer (2017), a IUCN – União Internacional para 

Conservação da Natureza, define espaços protegidos como “uma área terrestre e/ou 

marinha especialmente dedicada à proteção e manutenção da diversidade biológica 

e dos recursos naturais e culturais associados, manejados através de instrumentos 

legais ou outros instrumentos efetivos”.  

Miranda ensina que “internacionalmente consideram-se áreas protegidas dois 

grandes tipos de território com funções relevantes na proteção de ecossistemas, 

biodiversidade e meio ambiente: unidades de conservação e terras indígenas” 

(MIRANDA, 2018, p. 19). Segundo esse autor, as terras denominadas de uso 

tradicional seguem regras específicas, dependendo do país em que estão localizadas. 

O mesmo se verifica no que se refere à definição das Unidades de Conservação: 

A definição legal para as Unidades de Conservação (UCs) da natureza varia 
bastante entre os países e inclui diversas categorias de proteção. Os parques 
naturais da Europa, por exemplo, são análogos às Áreas de Proteção 
Ambiental (APAs) do Brasil – admitem a presença humana e a realização de 
atividades econômicas de baixo impacto (MIRANDA, 2018, p. 19). 

 

A visão de Fonseca e Maintiguer (2017) não é consenso. No entendimento de 

Medeiros, “equivocadamente reduzidas com frequência à terminologia "unidades de 

conservação", uma das tipologias previstas atualmente no modelo brasileiro, as áreas 

protegidas no Brasil encerram um grupo muito mais abrangente de tipologias e 

categorias, cuja discussão e práxis de criação atravessaram todo o período 

republicano brasileiro” (MEDEIROS, 2006). 

A função primordial da criação de áreas denominadas protegidas, seria a 

mitigação dos impactos da atividade humana sobre o meio ambiente natural. Na 

mesma linha de pensamento Barnes explica que o principal objetivo das áreas 

protegidas seria mitigar as pressões antrópicas existentes sobre o meio ambiente 

(BARNES, 2016). 

Elsen et al (2020) seguem caminho semelhante, ao concluírem que as áreas 

protegidas guardam importância decisiva para adoção das políticas de adaptação às 
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mudanças climáticas utilizadas por países em todo o mundo, mesmo considerando 

que muitas áreas localizadas fora de áreas protegidas são importantes para a 

conservação.  

A primeira área protegida que se tem notícia é o Parque Nacional de 

Yellowstone, nos Estados Unidos, criado em 1872, com o objetivo de preservar a 

beleza cênica do lugar. (MEDEIROS, 2006). 

A partir de então, outros países iniciaram processos de criação de áreas 

protegidas, com conceitos e objetivos próprios. 

Desde então, foram criadas várias outras áreas protegidas pelo mundo, cada 
uma sob uma denominação, com diferentes objetivos e regida pelas leis de 
seus países. Com a intenção de unificar o conceito e a nomenclatura sobre 
essas áreas, em 1994 a IUCN, União Internacional para a Conservação da 
Natureza, propôs uma nova nomenclatura com 6 categorias, que se diferem 
por seus objetivos de manejo. No Brasil muitos autores usam a nomenclatura 
Espaços Territoriais Especialmente Protegidos (ETEP) para denominar 
qualquer área que tenha algum tipo de proteção à algum atributo ambiental. 
A legislação brasileira prevê: Unidades de Conservação, Áreas de 
Preservação Permanente, Reservas Legais, Áreas destinadas às 
Comunidades Tradicionais, entre outras como tipologias inclusas dentro das 
ETEP (FONSECA e MAINTINGUER, 2017, p. 01). 

 

Contudo, as áreas de reserva legal e as áreas de preservação permanente 

podem ser caracterizadas como limites administrativos ao uso, gozo e fruição de uma 

propriedade privada. São partes de uma propriedade rural que, em razão de alguns 

aspectos legais, não podem ser utilizados plenamente pelo seu titular. 

Segundo ensina Miranda, essas restrições às propriedades particulares não 

ocorrem em outros lugares do mundo. Sendo ensina,  

“as áreas inexploradas dos imóveis rurais quase sempre são locais sem 
potencial agrícola, inadequados à produção (rochedos, areais, brejos). No 
Brasil, além dessas situações, parte significativa das áreas dedicadas à 
preservação da vegetação nativa tem alto potencial produtivo (matas, 
cerrados, encostas). Contudo não podem ser exploradas por exigência da 
legislação ambiental, principalmente no caso da chamada Reserva Legal” 
(MIRANDA, 2018, p. 39). 

 

Nos Estados Unidos, por exemplo, não há obrigatoriedade para que o produtor 

rural mantenha Áreas de Reserva Legal, nem Áreas de Preservação Permanente. 

Caso seja identificada na propriedade rural alguma área sensível, cabe ao proprietário 

decidir se vai explorá-la ou não. E optando por preservar, vai receber do poder público 

por isso, com base nos valores locais de arrendamento (MIRANDA, 2018). 
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4.1.2 Espaços Protegidos no Brasil 

 

O sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, não traz em suas 

definições a expressão espaço ou área protegida. Nesse sentido, Fonseca e 

Maitinguer organizam esses conceitos: 

A legislação brasileira prevê: Unidades de Conservação, Áreas de 
Preservação Permanente, Reservas Legais, Áreas destinadas às 
Comunidades Tradicionais, entre outras como tipologias inclusas dentro das 
ETEP. Entretanto, o conceito de área protegida no Brasil que mais se 
aproxima do conceito dado pela IUCN são as Unidades de Conservação, 
embora ambas não se confundam. Segundo a SNUC (Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação) as unidades de conservação podem ser federais, 
estaduais ou municipais com diversos objetivos de manejo que visam atingir 
os objetivos definidos por lei (FONSECA e MAINTINGUER, 2017, p. 03).  

 

O SNUC traz assim 12 categorias de Unidades de Conservação divididas em 

dois grupos – Proteção Integral e Uso Sustentável, conforme veremos mais adiante. 

Contudo, diferentemente de outros países, em que os espaços protegidos, em 

grande medida, em desertos, regiões polares, subárticas ou montanhosas, conforme 

ensina Miranda, “no Brasil, essas áreas via de regra são formadas por florestas com 

grande potencial produtivo, agropecuário ou mineral” (MIRANDA, 2018, p. 31). 

Essa característica, somada muitas vezes à não observância dos procedimentos 

e normas legais pelo poder público quando da criação desses espaços, que muitas 

vezes não possuem estudos adequados sob o viés ambiental, social, cultural e 

econômico, acabam por criar espaços protegidos em áreas há muito antropizadas. 

Esse cenário favorece a pressão antrópica e em consequência conflitos que acabam 

comprometendo a integridade desses espaços. 

Apesar dessas dificuldades, segundo dados da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária – EMBRAPA, o Brasil é o país que mais preserva suas florestas, se 

comparado aos outros países do globo. 

 

“Juntas, as unidades de conservação da natureza e as terras indígenas 
constituem as chamadas áreas protegidas do Brasil, incluindo as Áreas de 
Preservação Ambiental – APAs. As duas categorias 2.471 áreas, num total 
de 257.257.508 hectares, descontadas as numerosas sobreposições 
existentes entre ambas” (MIRANDA, 2018, p. 23). 

 

Em razão da legislação ambiental brasileira, como veremos no próximo tópico, 

notadamente o chamado Código Florestal, para efeitos de quantitativo de preservação 
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ambiental, somam-se a essas Áreas Protegidas, outras áreas dedicadas à 

preservação, que Miranda denomina “áreas preservadas” (MIRANDA, 2018). 

Essas áreas preservadas são, segundo ensina o autor mencionado, compostas 

pelas Áreas de Preservação Permanente – APP, e Áreas de Reserva Legal ARL, que 

são parcelas dos imóveis rurais não passíveis de utilização ou exploração.  

“As áreas não exploradas dos imóveis rurais dedicadas à preservação da 
vegetação nativa e biodiversidade, em parte são o resultado da consciência 
ambiental dos produtores rurais e da adaptação histórica e tecnológica dos 
sistemas de produção às condições ambientais tropicais. E, em parte, 
resultam de exigências legais. Em outros países, as áreas inexploradas nos 
imóveis rurais quase sempre são locais sem potencial agrícola, inadequados 
à produção (rochedos, areais, brejos). No Brasil, além dessas situações, 
parte significativa das áreas dedicadas à preservação da vegetação nativa 
tem alto potencial produtivo (matas, cerrados, encostas). Contudo não podem 
ser exploradas por exigência da legislação ambiental, principalmente no caso 
da chamada Reserva Legal” (MIRANDA, 2018, p. 39). 

 

A soma dessas áreas protegidas e preservadas atinge, segundo Miranda, 66,3% 

do território nacional, ou o total de 563.736.030 hectares, tornando o Brasil o campeão 

mundial na preservação ambiental, seja em extensão, seja em biodiversidade 

(MIRANDA, 2018). Esses números estão representados na tabela 1. 

 

Tabela 1. Áreas protegidas no Brasil.  

Descrição da área 
Tamanho (em milhões de 

hectares) 
% em relação ao território do 

Brasil 

Áreas de preservação em propriedades rurais 218,2 25,6% 

Áreas de conservação integral 88,4 10,4% 

Terras indígenas 117,3 13,8% 

Vegetação nativa em terra pública 139,7 16,5% 

Total da área protegida no Brasil 563,7 66,3% 

Fonte: (MIRANDA, 2018) 

 

Percebe-se que significativa parcelas das propriedades rurais, equivalentes a 

25% do território nacional, são dedicadas à preservação ambiental, o que importa que 

praticamente sem nenhuma contrapartida, esses proprietários estão deixando 

imobilizado parte substancial de seu patrimônio. Esses números mostram ainda, que 

ao todo, 66,3 % do território nacional estão de alguma forma destinados à preservação 

ambiental. 
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Para ilustrar esses números, a arte representada pela figura 1, demonstra a 

utilização das terras no Brasil, segundo dados da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária – EMBRAPA, mostrando além do percentual de áreas destinadas à 

preservação já observados na tabela 1, o percentual utilizado pela produção agrícola 

brasileira. 

 

Figura 1. Uso de terras no Brasil 

 

Fonte: Embrapa 

 

Verifica-se pela figura 1 que apenas 7,8% das terras nacionais são utilizadas 

para exploração de lavouras, e 13,2% são pastagens plantadas. Se não 

considerarmos as pastagens nativas e florestas plantadas, a agropecuária brasileira 

utiliza apenas 21% do território nacional. 

Esses números são frequentemente questionados, vez que não considerariam 

a existência de sobreposições, a não consolidação de unidades de conservação e a 

degradação dos solos, o que representaria distorção da realidade. 

Miranda (2018) afirma que estudo da agência espacial norte americana – NASA 

em 2017, confirmou esses dados, com diferença de 0,2% da átrea destinada à 

produção agrícola no Brasil. 

Comparativamente aos dados trazidos na figura 1, a figura 2 traz os dados de 

outro grande produtor rural mundial: Os Estados Unidos.  
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Podemos observar na figura 2 que o uso das terras pela agropecuária nos 

Estados Unidos é de aproximadamente 74%, enquanto a área destinada à 

preservação e proteção ambientais é inferior a 20%. Florestas plantadas e exploradas 

chegam a quase 30%, contra apenas 1,2% no Brasil. 

 

Figura 2. Uso da terra nos Estados Unidos 

 
Fonte: USDA 

 

Apenas as pastagens americanas, que ocupam aproximadamente 29% da área 

total do território dos Estados Unidos, equivalem a toda área explorada no Brasil pela 

agropecuária, considerando pastagens nativas e florestas plantadas. Considerando 

que o território americano é mais extenso que o brasileiro, os números do Brasil são 

extremamente favoráveis quando o assunto é preservação ambiental.  

Curiosamente, segundo esclarece Miranda, o Brasil, apesar de proteger um 

percentual três vezes maior de seu território, se comparado aos 10 maiores países do 

mundo, enfrenta o paradoxo de ser criticado internacionalmente por nações que 

preservam parcelas minúsculas de seus territórios (2018).  

De todo modo, as áreas protegidas no Brasil, se corretamente implementadas, 

poderão possibilitar importante papel na preservação da biodiversidade e no 

cumprimento de metas e compromissos internacionais, contribuindo ainda para que 

sejam alcançados os Objetivos do Desenvolvimento sustentável – ODS. 
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4.1.3 Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 15 

 

A necessidade de preservação ambiental é tema mundialmente presente. O 

primeiro grande esforço internacional nesse sentido ocorreu em 1972, na chamada 

Conferência de Estocolmo, que foi a primeira conferência da ONU para discutir o meio 

ambiente.  

O Brasil ocupa posição de destaque na questão ambiental mundial, tendo 

inclusive sediado a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento em 

1992 (LAGO, 2007), e da Conferência sobre Desenvolvimento Sustentável Rio + 20, 

em 2012, ambas realizadas na cidade do Rio de Janeiro. 

Em razão desse papel de destaque, o país se tornou signatário de diversos 

acordos internacionais relacionados ao desenvolvimento sustentável, sendo aderente 

à agenda 2030 da ONU. 

Essa agenda foi lançada no ano de 2015 e contempla 17 Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS): 1) erradicação da pobreza, 2) fome zero e 

agricultura sustentável, 3) saúde e bem estar, 4) educação de qualidade, 5) igualdade 

de gênero, 6) água potável e saneamento, 7) energia limpa e acessível, 8) trabalho 

decente e crescimento econômico, 9) indústria, inovação e infraestrutura, 10) redução 

das desigualdade, 11) cidades e comunidades sustentáveis, 12) consumo e produção 

responsáveis, 13) ação contra mudança global do clima, 14) vida na água, 15) vida 

terrestre, 16) paz, justiça e instituições eficazes e 17) parcerias e meios de 

implementação. O ODS 15 que, ao qual adere o presente estudo, traz um conjunto de 

metas estabelecidas com foco no atingimento da proteção da vida na terra, e assim 

está definido pela ONU: (ONU, 2020) 

 

Objetivo 15. 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 
15.1 Até 2020, assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável de 
ecossistemas terrestres e de água doce interiores e seus serviços, em 
especial florestas, zonas úmidas, montanhas e terras áridas, em 
conformidade com as obrigações decorrentes dos acordos internacionais 

15.2 Até 2020, promover a implementação da gestão sustentável de todos os 

tipos de florestas, deter o desmatamento, restaurar florestas degradadas e 
aumentar substancialmente o florestamento e o reflorestamento globalmente 
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15.3 Até 2030, combater a desertificação, restaurar a terra e o solo 

degradado, incluindo terrenos afetados pela desertificação, secas e 
inundações, e lutar para alcançar um mundo neutro em termos de 
degradação do solo 

15.4 Até 2030, assegurar a conservação dos ecossistemas de montanha, 

incluindo a sua biodiversidade, para melhorar a sua capacidade de 
proporcionar benefícios que são essenciais para o desenvolvimento 
sustentável 
15.5 Tomar medidas urgentes e significativas para reduzir a degradação de 
habitat naturais, deter a perda de biodiversidade e, até 2020, proteger e evitar 
a extinção de espécies ameaçadas 
15.6 Garantir uma repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da 
utilização dos recursos genéticos e promover o acesso adequado aos 
recursos genéticos 
15.7 Tomar medidas urgentes para acabar com a caça ilegal e o tráfico de 
espécies da flora e fauna protegidas e abordar tanto a demanda quanto a 
oferta de produtos ilegais da vida selvagem 
15.8 Até 2020, implementar medidas para evitar a introdução e reduzir 
significativamente o impacto de espécies exóticas invasoras em 
ecossistemas terrestres e aquáticos, e controlar ou erradicar as espécies 
prioritárias 
15.9 Até 2020, integrar os valores dos ecossistemas e da biodiversidade ao 
planejamento nacional e local, nos processos de desenvolvimento, nas 
estratégias de redução da pobreza e nos sistemas de contas 
15.a Mobilizar e aumentar significativamente, a partir de todas as fontes, os 
recursos financeiros para a conservação e o uso sustentável da 
biodiversidade e dos ecossistemas 
15.b Mobilizar recursos significativos de todas as fontes e em todos os níveis 
para financiar o manejo florestal sustentável e proporcionar incentivos 
adequados aos países em desenvolvimento para promover o manejo florestal 
sustentável, inclusive para a conservação e o reflorestamento 
15.c Reforçar o apoio global para os esforços de combate à caça ilegal e ao 
tráfico de espécies protegidas, inclusive por meio do aumento da capacidade 
das comunidades locais para buscar oportunidades de subsistência 
sustentável 

 

Referido documento previa em sua meta 15.2 o objetivo de “até 2020, promover 

a implementação da gestão sustentável de todos os tipos de florestas, deter o 

desmatamento, restaurar florestas degradadas e aumentar substancialmente o 

florestamento e reflorestamento globalmente” (ITAMARATY, 2020). O Brasil não 

conseguiu cumprir essa meta, e se encontra diante de muitos desafios para alcançar 

esse objetivo.  

A criação de áreas protegidas, em princípio, se mostra como meio efetivo para 

se efetivar esses desafios, de modo que o processo de criação das mesmas, ponto 

sensível em razão dos diversos interesses envolvidos, será um dos objetivos 

avaliados nesse estudo. 

Nem mesmo o financiamento internacional ameniza os efeitos do 

sucateamento dos órgãos ambientais brasileiros, o que impacta diretamente no 
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desempenho das unidades de conservação enquanto mecanismos para atingimento 

dos objetivos contido no ODS 15 (SEIXAS, PRADO, et al., 2020). 

Nessa linha, “ a escassez de recursos financeiros e humanos é um gargalo que 

percorre os 20 anos de história do SNUC. O mero incremento numérico de UCs não 

cumprirá os objetivos das áreas protegidas, se elas não forem de fato implementa das 

em todas as suas dimensões” (SEIXAS, PRADO, et al., 2020, p. 14). 

Nesse sentido, não se pode perder de vista que o sucesso na construção de 

uma agenda de desenvolvimento sustentável depende de políticas que contemplem, 

além da dimensão ambiental da sustentabilidade, os seus aspectos social, econômico, 

geográfico e cultural (RODRIGUES e CHAVES, 2006). 

 

4.1.4 Unidades de Conservação do Brasil 

 

Parcela significativa do total das áreas dedicadas à preservação ambiental no 

Brasil, as Unidades de Conservação constituem um dos mais importantes 

mecanismos da política ambiental (MEDEIROS, 2006).  

Ao longo da história da humanidade observamos uma crescente demanda por 

recursos naturais, incluindo-se ocupação e uso do solo, o que trouxe a necessidade 

do estabelecimento de normas que instituíram áreas protegidas, com a função de 

proteção das diversas formas de vida e garantia da perenidade de serviços ambientais 

de qualidade (THOMAS e FOLETO, 2013). 

A convenção sobre a diversidade biológica estabelecida pela ONU em 1992 foi 

ratificada pelo Brasil através do decreto legislativo n.º 02 de 1994, e previa a criação 

de áreas protegidas, com objetivo de preservação da biodiversidade (COELHO e 

REZENDE, 2016). 

As Unidades de Conservação no Brasil integram o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação - SNUC, e subdividem-se em dois grupos: Unidades de 

Conservação de Proteção Integral e Unidades de Conservação de Uso Sustentável.  

Referido sistema é composto pelo conjunto das unidades federais, estaduais e 

municipais, e visa a preservação do patrimônio natural, destacando-se a proteção de 

espécies, preservação e restauração de ecossistemas naturais e proteção de 

espécies ameaçadas de extinção (BRASIL, 2000). 

Nos termos da norma legal, nas unidades de conservação de uso sustentável 

se permite a compatibilização da preservação do meio ambiente com o uso de parte 



23 
 

de seus recursos naturais de modo sustentável. Nas unidades de proteção integral, 

mais restritivas, admite-se em regra, apenas o uso indireto dos recursos naturais 

existentes (BRASIL, 2000). 

No texto legal que instituiu o SNUC, consta expressamente em seu art. 22 que 

a criação de unidades de conservação no Brasil ocorre por meio de ato do poder 

público, e deve ser precedida de estudos técnicos e consulta pública, informando 

adequadamente a população, e identificando adequadamente a localização, os limites 

e as dimensões conforme previsão em decreto de regulamentação (BRASIL, 2000). 

Essa regulamentação consta no decreto 4.340/2002 que traz expressamente 

em seu art. 2.º (BRASIL, 2002): 

 
Art. 2o O ato de criação de uma unidade de conservação deve indicar: 
I - a denominação, a categoria de manejo, os objetivos, os limites, a área da 
unidade e o órgão responsável por sua administração; 
II - a população tradicional beneficiária, no caso das Reservas Extrativistas e 
das Reservas de Desenvolvimento Sustentável; 
III - a população tradicional residente, quando couber, no caso das Florestas 
Nacionais, Florestas Estaduais ou Florestas Municipais; e 
V - as atividades econômicas, de segurança e de defesa nacional envolvidas. 

 

Conclui-se que o processo de criação de Unidades de Conservação no Brasil 

é normativo, sendo dever do estado observar estritamente as normas legais que 

tratam da matéria quando da criação e posterior gestão desses espaços. 

Porém, em muitos casos o poder público apenas edita a norma que cria 

formalmente uma unidade de conservação mediante declaração de utilidade pública, 

sem tomar as demais medidas necessárias para sua efetiva implementação. 

Para a efetividade da preservação ambiental não se mostra suficiente apenas 

a criação de uma unidade de conservação por ato normativo, sem medidas concretas 

para sua implementação, ou teremos apenas “parques de papel”1, que não 

contribuem, ou contribuem muito pouco, com a efetiva preservação do meio ambiente 

(COELHO e REZENDE, 2016). 

Contudo, em que pese não signifique a transferência do domínio da área 

particular, a criação normativa de uma Unidade de Conservação gera efeitos jurídicos 

(MPF, 2014): 

 

 
1 A expressão “parques de papel” refere-se a unidades de conservação de proteção integral apenas 

criadas pelo ato normativo, mas que não foram implementadas de fato, em razão da falta de 
desapropriação e desocupação das áreas particulares existentes nesses espaços protegidos. 



24 
 

É incontroverso que a mera criação da Unidade de Conservação não torna o 
Poder Público proprietário das áreas particulares previamente existentes, o 
que só ocorre com o devido processo de desapropriação. No entanto, por 
outro lado, é inegável também que, a partir do momento que algum ente 
federativo decreta a criação da Unidade de Conservação, alguma relação 
jurídica é criada entre ele e a área abrangida, uma vez que, a partir dessa 
criação, surge um interesse coletivo na proteção ambiental daquele local.  

 

Percebe-se que em razão do interesse coletivo gerado, os efeitos decorrentes 

não recaem apenas sobre o particular que teve seu patrimônio afetado, mas também 

sobre a administração pública, que tem o dever de agir para efetivamente consolidar 

essa unidade de conservação. 

Esse objetivo se alcança com a implementação de fato da unidade, que 

depende da implementação das estruturas físicas necessárias para a sua gestão, 

além da adoção de mecanismos de gerenciamento das atividades eventualmente 

realizadas nas Unidades de Conservação de acordo com o que dispuser o seu plano 

de manejo (DUARTE, DA SILVA, et al., 2019). 

 

4.1.5 Unidades de Conservação de Uso Sustentável 

 

Como visto acima, nos termos da Lei 9.985/2000, nas unidades de conservação 

de uso sustentável se permite a compatibilização da preservação do meio ambiente 

com o uso de parte de seus recursos naturais de modo sustentável. 

Segundo dispõe o artigo 14 da Lei acima referida, o grupo das Unidades de 

Conservação de uso sustentável possui sete categorias distintas, conforme trazido 

abaixo: 

“Art. 14. Constituem o Grupo das Unidades de Uso Sustentável as seguintes 
categorias de unidade de conservação: 
I - Área de Proteção Ambiental; 
II - Área de Relevante Interesse Ecológico; 
III - Floresta Nacional; 
IV - Reserva Extrativista; 
V - Reserva de Fauna; 
VI – Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e 
VII - Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

 

A Área de Proteção Ambiental – APA, tem sua definição expressa no art. 15 da 

Lei 9.985/2000, abaixo reproduzido: 

“Art. 15. uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação 
humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais 
especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das 
populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade 
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biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade 
do uso dos recursos naturais” (BRASIL, 2000). 

 

As APAs podem ser constituídas por terras públicas ou privadas, caso em que 

não é necessária a sua desapropriação. Contudo, no caso de propriedade privada, a 

sua utilização e exploração pelo seu titular pode sofrer algumas restrições, nos termos 

da lei e da Constituição Federal.  

Se a APA for constituída sobre propriedade privada, observando o direito à 

propriedade, a lei enfatiza que caberá ao titular da área estabelecer as regras e 

condições para pesquisa e visitação pelo público, sempre observadas as restrições 

legais de utilização dessa área.  

A segunda categoria que constitui o grupo das Unidades de Uso Sustentável é 

a denominada Área de Relevante Interesse Ecológico, assim entendida, nos termos 

do art. 16 da Lei 9.985/2000, como uma área  

 

“em geral de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, 
com características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares raros 
da biota regional, e tem como objetivo manter os ecossistemas naturais de 
importância regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas, de 
modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da natureza” 
(BRASIL, 2000). 

 

Essa área também pode ser pública ou privada, prescindindo assim da 

necessidade de desapropriação. Seu proprietário também poderá sofrer restrições à 

normal utilização da área, assim como ocorre com as APAs.  

Na sequência, o art. 17 da Lei que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação traz o conceito da Floresta Nacional, que pode ser definida como “uma 

área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e tem como 

objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa 

científica, com ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nativas” 

(BRASIL, 2000). 

No caso da Floresta Nacional, diferentemente do que ocorre com as APAs e a 

as Áreas de Relevante Interesse Ecológico, a norma legal determina que a posse e 

domínio sejam públicos, o que impõe a necessidade de desapropriação dos 

particulares titulares ou possuidores dessas áreas, nos termos legais.  

Dispõe ainda o art. 17, em seus parágrafos 2.º, 3.º, 4.º e 5.º, abaixo 

reproduzidos, que nessa modalidade de Unidade de Uso Sustentável pode ser, 
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dependendo do que dispuser o plano de manejo, permitida a permanência de 

populações tradicionais, a visitação pública e a pesquisa científica: 

 

§ 2o Nas Florestas Nacionais é admitida a permanência de populações 
tradicionais que a habitam quando de sua criação, em conformidade com o 
disposto em regulamento e no Plano de Manejo da unidade. 
§ 3o A visitação pública é permitida, condicionada às normas estabelecidas 
para o manejo da unidade pelo órgão responsável por sua administração. 
§ 4o A pesquisa é permitida e incentivada, sujeitando-se à prévia autorização 
do órgão responsável pela administração da unidade, às condições e 
restrições por este estabelecidas e àquelas previstas em regulamento. 
§ 5o A Floresta Nacional disporá de um Conselho Consultivo, presidido pelo 
órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de 
órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e, quando for o caso, das 
populações tradicionais residentes. 
§ 6o A unidade desta categoria, quando criada pelo Estado ou Município, será 
denominada, respectivamente, Floresta Estadual e Floresta Municipal. 

 

As unidades de conservação de uso sustentável dessa categoria, quando 

criadas pelos estados ou municípios, são respectivamente chamadas de Floresta 

Estadual ou Floresta Municipal, conforme disposto no § 6.º do artigo 17 da Lei 

9.985/2000. 

A próxima categoria de Unidades de Uso Sustentável é a denominada Reserva 

Extrativista, e está disciplinada pelo art. 18 da Lei 9.985/2000. Se caracteriza como 

uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, que exploram o 

extrativismo e a agricultura de subsistência além, da eventual criação de animais de 

pequeno porte. O objetivo básico da Reserva Extrativista é proteger os meios de vida 

e a cultura dessas populações, assegurando o uso sustentável dos recursos naturais 

(BRASIL, 2000).  

A Reserva Extrativista deverá ser de domínio público, de modo que eventuais 

áreas particulares nela inseridas deverão ser desapropriadas. O uso dessas unidades 

pelas populações tradicionais deve ser feito mediante concessão conferida pelo poder 

público (BRASIL, 2000). 

Como o domínio dessas áreas é público, a pesquisa científica, embora 

incentivada, necessita de prévia autorização do órgão responsável pela gestão da 

unidade. Por sua vez, a visitação pública poderá ser permitida apenas se for 

compatível com os interesses locais, e de acordo com o que dispuser o plano de 

manejo (BRASIL, 2000). 

Importante ainda ressaltar que é proibida a exploração de recursos minerais e 

atividades de caça. A atividade de extração de madeiras apenas poderá ocorrer de 
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maneira complementar às atividades desenvolvidas na Reserva Extrativista, em casos 

especiais e de maneira sustentável, nos termos do que dispuser o plano de manejo 

da unidade. 

Na sequência o artigo 19 traz a definição da denominada Reserva de Fauna, que 

como o. nome já aponta, é uma “área natural com populações animais de espécies 

nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para estudos 

técnico-científicos sobre o manejo econômico sustentável de recursos faunísticos” 

(BRASIL, 2000). Essa categoria também é de posse e domínio públicos, devendo 

ocorrer a desapropriação de eventuais áreas particulares nela inseridas. A visitação 

poderá ser permitida observadas as normas contidas em seu plano de manejo. 

A penúltima categoria de Unidades de Conservação de Uso Sustentável é a 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável, definida, nos termos ao art. 20 da Lei 

9.985/2000, como sendo uma área “natural que abriga populações tradicionais, cuja 

existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, 

desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais e 

que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção 

da diversidade biológica” (BRASIL, 2000). 

O objetivo básico dessa categoria de Unidade de Conservação, titularidade e 

possibilidades de uso estão definidos nos parágrafos 1.ºao 6.º: 

 

§ 1o A Reserva de Desenvolvimento Sustentável tem como objetivo básico 
preservar a natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios 
necessários para a reprodução e a melhoria dos modos e da qualidade de 
vida e exploração dos recursos naturais das populações tradicionais, bem 
como valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de 
manejo do ambiente, desenvolvido por estas populações. 
§ 2o A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é de domínio público, sendo 
que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser, quando 
necessário, desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. 
§ 3o O uso das áreas ocupadas pelas populações tradicionais será regulado 
de acordo com o disposto no art. 23 desta Lei e em regulamentação 
específica. 
§ 4o A Reserva de Desenvolvimento Sustentável será gerida por um 
Conselho Deliberativo, presidido pelo órgão responsável por sua 
administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de 
organizações da sociedade civil e das populações tradicionais residentes na 
área, conforme se dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade. 
§ 5o As atividades desenvolvidas na Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável obedecerão às seguintes condições: 
I - é permitida e incentivada a visitação pública, desde que compatível com 
os interesses locais e de acordo com o disposto no Plano de Manejo da área; 
II - é permitida e incentivada a pesquisa científica voltada à conservação da 
natureza, à melhor relação das populações residentes com seu meio e à 
educação ambiental, sujeitando-se à prévia autorização do órgão 
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responsável pela administração da unidade, às condições e restrições por 
este estabelecidas e às normas previstas em regulamento; 
III - deve ser sempre considerado o equilíbrio dinâmico entre o tamanho da 
população e a conservação; e 
IV - é admitida a exploração de componentes dos ecossistemas naturais em 
regime de manejo sustentável e a substituição da cobertura vegetal por 
espécies cultiváveis, desde que sujeitas ao zoneamento, às limitações legais 
e ao Plano de Manejo da área. 
§ 6o O Plano de Manejo da Reserva de Desenvolvimento Sustentável definirá 
as zonas de proteção integral, de uso sustentável e de amortecimento e 
corredores ecológicos, e será aprovado pelo Conselho Deliberativo da 
unidade (BRASIL, 2000). 

 

Por fim, a última categoria das UCs de Uso Sustentável é a Reserva Particular 

do Patrimônio Natural – RPPN. Como o nome já indica, é uma área particular, de 

titularidade privada. Essa será gravada perpetuamente, e tem como objetivo a 

conservação da diversidade biológica, sendo permitidos apenas a pesquisa científica 

e a visitação turística, de recreação e com finalidade educacional (BRASIL, 2000). 

O gravame perpétuo que acompanhará a propriedade será feito mediante 

termo assinado juntamente com o órgão ambiental, e será averbado à margem da 

matrícula registrada no Cartório de registro de imóveis. 

 

4.1.6 Unidades de Conservação de Proteção Integral 

 

As Unidades de Conservação do grupo Proteção Integral subdividem em cinco 

categorias com características próprias: Estação Ecológica; Reserva Biológica; 

Parque Nacional; Monumento Natural e Refúgio da Vida Silvestre.  

A estação ecológica é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas 

particulares nela inseridas deverão ser desapropriadas. Além disso, nos termos legais, 

tem como objeto pesquisas científicas e a preservação da natureza, sendo apenas 

excepcionalmente permitidas alterações em seu ecossistema para fins científicos, de 

restauração de ecossistemas modificados ou preservação da diversidade biológica 

(BRASIL, 2000). 

A reserva biológica tem sua definição contida no art. 10 da Lei 9.985/2000, 

conforme abaixo (BRASIL, 2000): 

 

Art. 10. A Reserva Biológica tem como objetivo a preservação integral da 
biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência 
humana direta ou modificações ambientais, excetuando-se as medidas de 
recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo 
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necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade 
biológica e os processos ecológicos naturais. 
§ 1o A Reserva Biológica é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas 
particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com 
o que dispõe a lei. 
§ 2o É proibida a visitação pública, exceto aquela com objetivo educacional, 
de acordo com regulamento específico. 
§ 3o A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão 
responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e 
restrições por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em 
regulamento. 

 

O Monumento Natural assim como Refúgio da Vida Silvestre pode ser 

constituído por áreas particulares, com a condição de que seja possível a 

compatibilização da utilização e exploração da terra pelos proprietários com os 

objetivos da unidade de conservação (BRASIL, 2000). 

Por último, temos os Parques Nacionais (ou estaduais), expressamente 

previstos no art. 11 da Lei 9.985/2000, que possui as seguintes características 

(BRASIL, 2000): 

 

Art. 11. O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de 
ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, 
possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de 
atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato 
com a natureza e de turismo ecológico. 
§ 1o O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as 
áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de 
acordo com o que dispõe a lei. 
§ 2o A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no 
Plano de Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão 
responsável por sua administração, e àquelas previstas em regulamento. 
§ 3o A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão 
responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e 
restrições por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em 
regulamento. 
§ 4o As unidades dessa categoria, quando criadas pelo Estado ou Município, 
serão denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural 
Municipal. (grifo nosso) 

 

A criação de unidades de conservação no Brasil ocorre por meio de ato do 

poder público e deve ser precedida de estudos técnicos e consulta pública que permita 

identificar a localização, limites e dimensão mais adequada para a unidade.  

Além disso, nos termos do artigo 11 da Lei 9985/2000, os parques são de posse 

e domínio públicos, de modo que as propriedades particulares neles localizadas 

deverão ser desapropriadas. Segundo afirma Oliveira (2010, p. 153): 
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A titularidade das áreas não é determinada pelo grupo de que faz parte a 
unidade de conservação ou pelo grau de ocupação humana permitido, uma 
vez que há unidades de uso sustentável de domínio público, como as 
Florestas Nacionais, bem como áreas de proteção integral em que é facultada 
a propriedade privada, como os Monumentos Naturais e Refúgios de Vida 
Silvestre. Apesar de não restar evidente o critério que guiou o legislador na 
escolha da titularidade indicada, é inegável que esta característica deve ser 
observada para a concretização dos objetivos da unidade de conservação, 
pois presume-se que teve como fundamento a adequação aos fins almejados.  

 

Porém, no caso dos parques estaduais há mandamento legal determinando 

que as áreas dessa modalidade de Unidade de Conservação deverão ser de posse e 

domínio públicos. Ou seja, ao administrador público são impostas legalmente as 

diretrizes que deverão ser observadas para a criação e consolidação de uma Unidade 

de Conservação. Desse modo, a responsabilidade pública pela preservação ambiental 

não se encerra com a edição do ato normativo que institui a unidade de conservação, 

de modo que outras obrigações para efetiva implementação estão previstas no texto 

legal. 

A necessidade de regularização fundiária é a primeira das obrigações para a 

implementação da unidade de conservação, pois permite a transferência da 

titularidade e da posse da área para o poder público, e com isso, a possibilidade legal 

de se fazer intervenções necessárias nesse espaço protegido com vistas à 

preservação ambiental. 

A implementação das unidades de conservação necessita também da 

elaboração de um plano de manejo e da criação do Conselho dessa Unidade. O plano 

de manejo também deverá delimitar uma área de amortecimento, que pode ser de até 

10Km a partir do limite da Unidade, dentro do qual são adotadas medidas restritivas 

com objetivo de proteger a unidade de conservação em sua integralidade (BRASIL, 

2000). 

A zona de amortecimento também importa em algumas limitações para o 

proprietário rural, que apesar de não impedir completamente o uso nem esvaziar o 

conteúdo econômico da propriedade, traz restrições que acabam por potencializar 

conflitos, aumentando a resistência e a pressão contra a efetivação das unidades de 

conservação.  

 

4.1.7 Área de Reserva Legal 
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O conceito de Área de Reserva Legal consta expressamente no art. 3.º da Lei 

12.651/2012, conhecida como novo código florestal: 

 

Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, 
delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico 
de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a 
conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a 
conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna 
silvestre e da flora nativa; 

 

Assim, todo proprietário rural deve manter um percentual de sua propriedade 

rural preservada com sua cobertura vegetal nativa, que varia de acordo com o bioma 

em que está localizada essa propriedade (BRASIL, 2012).  

Em regra, devem ser destinados para área de reserva legal 80% da propriedade 

localizada em áreas de floresta amazônica, 35% para as propriedades localizadas em 

áreas cerrado, 20% nos campos gerais e demais biomas (BRASIL, 2012).  

Importante mencionar que a reserva legal poderá ainda ser ampliada por 

determinação do poder público, de acordo com o que dispuser o Zoneamento. 

Econômico Ecológico do respectivo estado. 

O Código florestal ainda prevê que a área de reserva legal deverá ser cadastrada 

junto ao CAR da propriedade rural, sendo objeto de posterior validação pelo órgão 

administrativo responsável por esse cadastro. 

No caso de Mato Grosso, a responsabilidade pelo Sistema Mato-Grossense do 

Cadastro Ambiental Rural está sob a gestão da Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente de Mato Grosso – SEMA-MT. 

 

4.1.8 Área de Preservação Permanente  

 

A área de preservação permanente está conceituada no inciso II do art. 3.º do 

código florestal: 

 

Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por 
vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, 
a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo 
gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 
populações humanas; 
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Essas áreas têm objetivo de proteção do solo contra processos de erosão, e 

principalmente proteger as matas ciliares, evitando assim o assoreamento dos corpos 

d’água. 

O regramento acerca do quantitativo da área de preservação permanente está 

disciplinado no art. 4.º da lei.  

Assim como a área de reserva legal, a área de preservação permanente deve 

constar no Cadastro Ambiental Rural – CAR - da propriedade.  

O regime de proteção das APPs, previsto na Seção II do Código Florestal, obriga 

o proprietário, possuidor ou ocupante a qualquer título da área, seja ele pessoa física 

ou jurídica, de direito público ou privado, a manter, e em caso de supressão, a 

recuperar essas áreas. 

 

4.1.9 Cadastro Ambiental Rural – CAR 

 

O Cadastro Ambiental Rural – CAR -, foi criado pela Lei nº 12.651/2012, 

conhecida como novo código florestal. Nos termos de referida Lei: 

 

O Cadastro Ambiental Rural – CAR é um registro público eletrônico de âmbito 
nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar 
as informações ambientais das propriedades e posses rurais referentes às 
Áreas de Preservação Permanente - APP, de uso restrito, de Reserva Legal, 
de remanescentes de florestas e demais formas de vegetação nativa, e das 
áreas consolidadas, compondo base de dados para controle, monitoramento, 
planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. 

 

Trata-se de um registro eletrônico público, obrigatório e autodeclaratório com o 

objetivo de reunir todas as informações das propriedades e posses rurais.  

 

A inscrição no CAR é obrigatória para todos os imóveis rurais do país, 
inclusive áreas e territórios de uso coletivo, tituladas ou concedidas a povos 
ou comunidades tradicionais e imóveis rurais de Programa de Reforma 
Agrária caracterizados como assentamento, independente da forma de 
titulação e da exploração do imóvel rural. (Serviço Florestal, 2020) 

 

A inscrição da propriedade no CAR é o primeiro passo para a regularidade 

ambiental do imóvel, é feita eletronicamente através do Sistema Nacional do Cadastro 

Ambiental Rural - SICAR, e contempla além dos dados do proprietário ou possuidor 

rural, informações sobre documentos de propriedade e ou posse, perímetro e 

localização da área, localização dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas 
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de Preservação Permanente, áreas consolidadas e Reserva Legal (SENOGRAFIA , 

2019). 

O SICAR possui alguns filtros automáticos que impedem a validação do 

cadastro quando a área declarada pelo particular estiver sobreposta em unidades de 

conservação, terras indígenas ou áreas embargadas pelo IBAMA, casos em que o 

sistema registrará pendência a ser regularizada conforme cada caso.  

O que se percebe mediante análise das regras do CAR é que o sistema tem 

como finalidade habilitar o imóvel rural para: 

 

- Cumprir a obrigatoriedade de declaração e registro das informações 
ambientais de todos os imóveis rurais no Brasil e emissão do “Recibo de 
Inscrição do Imóvel Rural no CAR” 
- Registrar a área de Reserva Legal no órgão ambiental competente, e como 
requisito para aprovação da sua localização; 
- Proceder à regularização ambiental mediante adesão aos Programas de 
Regularização Ambiental dos Estados e do Distrito Federal – PRA; 
- Acessar aos programas de apoio governamental; 
- Requisitar autorização da prática de aquicultura e infraestrutura a ela 
associada nos imóveis rurais com até 15 (quinze) módulos rurais, localizados 
em áreas de preservação permanente; 
- Requisitar autorização de supressão de floresta ou outras formas de 
vegetação nativa no imóvel rural; 
- Requisitar o cômputo das Áreas de Preservação Permanente no cálculo da 
Reserva Legal do imóvel; 
- Requisitar autorização da exploração econômica da Reserva Legal 
mediante manejo sustentável; 
-Requisitar a constituição de servidão ambiental e Cota de Reserva Ambiental 
no imóvel rural, e para acessar os mecanismos de compensação da Reserva 
Legal; 
- Requisitar autorização de intervenção e supressão de vegetação em Áreas 
de Preservação Permanente e de Reserva Legal para atividades de baixo 
impacto ambiental; e 
- Requisitar a autorização da continuidade das atividades agrossilvipastoris, 
de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até em 22 de 
julho de 2008 localizadas em Áreas de Preservação Permanente e Reserva 
Legal; e para 
- Acessar o crédito agrícola, em qualquer de suas modalidades, após 31 de 
dezembro de 2017. (Serviço Florestal, 2020) 

 

O estado de Mato Grosso criou seu próprio sistema para reunir essas 

informações e posteriormente integrá-las na base de dados do SICAR. Trata-se do 

Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural – SIMCAR, que foi instituído 

pela Lei Complementar estadual 592 de 26 de maio de 2017, regulamentada pelo 

decreto Estadual 1.031de 02 de junho de 2017. O Artigo 5.º da Lei Complementar 

592/97 assim dispõe:  
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Art. 5º Fica criado o Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural - 
SIMCAR, com os seguintes objetivos:  
I - Receber, gerenciar e integrar os dados de todos os Cadastros Ambientais 
Rurais - CAR do Estado de Mato Grosso;  
II - Cadastrar e controlar as informações dos imóveis rurais, referentes a seu 
perímetro e localização, aos remanescentes de vegetação nativa, às Áreas 
de Interesse Social, às Áreas de Utilidade Pública, às Áreas de Preservação 
Permanente, às Áreas de Uso Restrito, às Áreas Consolidadas e às Reservas 
Legais;  
III - Monitorar a manutenção, a recomposição, a regeneração, a 
compensação e a supressão da vegetação nativa e da cobertura vegetal nas 
Áreas de Preservação Permanente, de Uso Restrito e de Reserva Legal, no 
interior dos imóveis rurais;  
IV - Promover o planejamento ambiental e econômico do uso do solo e 
conservação ambiental no território mato-grossense;  
V - Disponibilizar informações de natureza pública sobre a regularização 
ambiental dos imóveis rurais no Estado de Mato Grosso, na rede mundial de 
computadores.  

 

O CAR possibilita uma melhor gestão ambiental mediante delimitação e correta 

localização de cada propriedade rural, o que permite maior efetividade no diagnóstico 

e controle ambiental, através da identificação de áreas degradadas e dos respectivos 

responsáveis pela sua recuperação. Esse controle ainda é ampliado vez que a 

responsabilidade pela implementação e controle do CAR compete igualmente ao 

governo federal e aos governos estaduais (OLIVEIRA, 2018). 

 

4.2 Desapropriação de Áreas 

 

4.2.1 O Processo de Desapropriação 

 

O artigo 5º da Constituição Federal traz de modo expresso a concepção do 

Estado brasileiro dos direitos e garantias fundamentais, sendo um desses direitos a 

garantia da proteção estatal à propriedade privada. No entanto, esse direito a 

propriedade não é absoluto, havendo a possibilidade de intervenção estatal no 

domínio privado em casos específicos, quando houver interesse social, utilidade 

pública ou quando a propriedade não cumprir a sua função social (Constituição da 

República Federativa, 1988). 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
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Não obstante, a intervenção do estado na seara privada está condicionada à 

observância de regras, não sendo admitida a expropriação, o confisco ou qualquer 

outro ato que venha a despojar o particular desse bem sem a devida observância ao 

princípio de proteção a esse direito fundamental. 

Nesse sentido, o inciso XXIV do artigo 5.º da Constituição Federal dispõe 

expressamente que “A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por 

necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e previa 

indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição” 

(Constituição da República Federativa, 1988). 

O instituto da desapropriação, segundo Rego Magalhães e Rodrigues “está 

fundado na supremacia do interesse público, autêntico dogma que norteia os ramos 

do direito público, mas disto não pode decorrer a conclusão no sentido de que desta 

supremacia possa resultar numa verdadeira expropriação da propriedade no sentido 

de perda, tão somente” (2018, p. 98). 

Conforme leciona Pietro, “A desapropriação é o procedimento administrativo 

pelo qual o Poder Público ou seus delegados mediante prévia declaração de 

necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, impõe ao proprietário a 

perda de um bem, substituindo-o por justa indenização” (2012, p. 166). 

O sistema jurídico brasileiro prevê algumas modalidades distintas de 

desapropriação. A desapropriação por necessidade pública decorre de uma situação 

de urgência que implique, como o nome já diz, necessidade de proceder com a 

desapropriação. Nos termos do artigo 5.º do Decreto Lei 3.365/41, essa modalidade 

de desapropriação se justifica em caso de risco à segurança nacional, calamidade 

pública, defesa do Estado e salubridade pública. Ainda, nos termos de referido 

Decreto Lei, o prazo prescricional será de cinco anos (BRASIL, 1941). 

A desapropriação por interesse social está relacionada à opção política do 

estado brasileiro de intervir na propriedade para atender finalidades sociais verificadas 

de acordo com essa opção, cujas hipóteses estão previstas no artigo 2.º da Lei 4.132 

de 10 de setembro de 1962: 

 

Art. 2º Considera-se de interesse social: 
I - o aproveitamento de todo bem improdutivo ou explorado sem 
correspondência com as necessidades de habitação, trabalho e consumo dos 
centros de população a que deve ou possa suprir por seu destino econômico; 
II - a instalação ou a intensificação das culturas nas áreas em cuja exploração 
não se obedeça a plano de zoneamento agrícola, VETADO; 
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III - o estabelecimento e a manutenção de colônias ou cooperativas de 
povoamento e trabalho agrícola: 
IV - a manutenção de posseiros em terrenos urbanos onde, com a tolerância 
expressa ou tácita do proprietário, tenham construído sua habilitação, 
formando núcleos residenciais de mais de 10 (dez) famílias; 
V - a construção de casa populares; 
VI - as terras e águas suscetíveis de valorização extraordinária, pela 
conclusão de obras e serviços públicos, notadamente de saneamento, portos, 
transporte, eletrificação armazenamento de água e irrigação, no caso em que 
não sejam ditas áreas socialmente aproveitadas; 
VII - a proteção do solo e a preservação de cursos e mananciais de água e 
de reservas florestais. 
VIII - a utilização de áreas, locais ou bens que, por suas características, sejam 
apropriados ao desenvolvimento de atividades turísticas. 
§ 1º O disposto no item I deste artigo só se aplicará nos casos de bens 
retirados de produção ou tratando-se de imóveis rurais cuja produção, por 
ineficientemente explorados, seja inferior à média da região, atendidas as 
condições naturais do seu solo e sua situação em relação aos mercados. 
§ 2º As necessidades de habitação, trabalho e consumo serão apuradas 
anualmente segundo a conjuntura e condições econômicas locais, cabendo 
o seu estudo e verificação às autoridades encarregadas de velar pelo bem 
estar e pelo abastecimento das respectivas populações. 

 

Para o presente estudo foi abordada a desapropriação decorrente de 

declaração de utilidade pública, com finalidade de criação de áreas protegidas que é 

regulamentada pelo Decreto-Lei 3.365 de 21 de junho de 1941, o qual foi 

recepcionado pela Constituição Federal de 1.988, e dispõe que todos os bens podem 

ser objeto de desapropriação pela União, Estados ou Municípios. 

A desapropriação divide-se em duas fases distintas, nos termos do Decreto 

3.365/41. A primeira é chamada fase declaratória, e tem início com a publicação da 

lei ou decreto que declara a utilidade pública de determinado bem. A segunda fase é 

denominada executória, e consiste na efetiva transferência de titularidade do bem 

para o poder público (MELLO, 2014). 

O grande desafio surge na segunda fase, na qual são necessários recursos 

públicos consideráveis e muitas vezes inexistentes para a desapropriação prévia e em 

dinheiro prevista como condição precedente na Constituição Federal. 

Em razão disso, o poder público no mais das vezes declara como de utilidade 

pública áreas particulares, muitas delas produtivas, para posterior criação de unidades 

de conservação, que nunca são consolidadas, pelos mais variados motivos, criando 

um cenário de falsa proteção ao meio ambiente. 

Isso se evidencia porque apenas o ato formal que institui a unidade de 

conservação declarando determinado espaço como sendo de utilidade pública para 

proteção do meio ambiente não importa em qualquer restrição ao direito de normal 
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uso e gozo da propriedade particular, nem permite ao estado a ocupação dessa área, 

sendo lícito ao proprietário, segundo ensina Meirelles, “explorar o bem ou nele 

construir mesmo após a declaração expropriatória, enquanto o expropriante não 

realizar concretamente a desapropriação” (2013, p. 686). 

Necessário assim, se perfectibilizar o processo de criação da unidade de 

conservação, avançando para a segunda fase do procedimento de desapropriação, 

que se aperfeiçoa com a transferência da posse e domínio da área para o poder 

público. 

Assim, se mostra imprescindível para a efetividade da tutela ambiental, que 

seja concluída a desapropriação e desocupação das áreas particulares porventura 

existentes nos parques estaduais, vez que, dada a natureza jurídica dos mesmos, a 

presença e atividade antrópica não são permitidas (BRASIL, 2000). 

Porém, na realidade as coisas não ocorrem da maneira desejada. Como se 

está diante de desapropriação por interesse público, o estado necessariamente deve 

indenizar o particular previamente e em dinheiro, o que no mais das vezes esbarra em 

várias questões, notadamente a falta ou a má gestão dos recursos destinados a esse 

fim. 

Nesse cenário de incerteza, e diante de falta de regulação legal, dezenas de 

unidades de conservação de proteção integral foram criadas o Brasil, sem que 

houvesse o mínimo planejamento para o primeiro passo que deve ser dado para uma 

proteção real ao meio ambiente, que é a retirada de proprietários particulares (KURY, 

2009). 

Esses, muitas vezes impedidos arbitrariamente de utilizar suas propriedades 

como lhe garante a ordem jurídica, acabam por ingressar com ações judiciais 

reclamando solução ao poder judiciário, que acabou por criar jurisprudencialmente, o 

que se chama de desapropriação indireta, que nada mais é que um pedido de 

indenização pelo esbulho praticado pelo estado, que se apropria ilegalmente de áreas 

particulares. 

Ocorre que as sentenças que julgam procedentes esses pedidos de 

desapropriação indireta, por força legal, condenam o estado ao pagamento de 

indenizações que são quitadas com precatórios, impondo ao particular uma longa 

espera pelo recebimento de seus créditos, que muitas vezes acabam sendo recebidos 

por seus filhos ou até mesmo netos. 
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Nesse cenário, passou a ser vantajoso para o poder público não resolver o 

problema, principalmente porque a jurisprudência entende que o prazo prescricional 

para o proprietário afetado por um decreto ou lei que declara sua propriedade de 

utilidade pública ingressar com a ação de desapropriação indireta não tem seu termo 

inicial com a edição do ato normativo, e sim, com o esbulho ou despojamento do seu 

imóvel. 

Com isso, muitos proprietários acabam mantendo em sua conduta a inércia 

estatal, e não ingressam com a ação de desapropriação indireta, por entenderem que 

não atende aos seus interesses abrir mão de seu patrimônio em troca de um 

precatório. 

Isso se torna mais compreensível porque há entendimento jurisprudencial 

consolidado que permite a continuidade atividades produtivas e o normal uso e gozo 

da propriedade enquanto o seu titular não for indenizado, como prevê a Constituição 

Federal.  

Assim, se estabelecem condições que acabam favorecendo a postergação, 

relegando a proteção ambiental a um segundo plano, trazendo para a cena disputas 

políticas e ideológicas, na qual proprietários, sociedade e meio ambiente acabam 

perdendo. 

Importante consignar também que nos termos do artigo 10 do Decreto 

3.685/41, o prazo para que o poder púbico de início ao processo de desapropriação 

das áreas declaradas de utilidade pública é de 5 anos a contar dessa declaração, sob 

pena de caducidade.  

 

4.2.2 Compensação Ambiental 

 

Em geral, a instalação de um empreendimento tem o potencial de gerar 

impactos negativos ao meio ambiente, sendo que alguns deles não são mitigáveis. 

Nesse sentido, o instituto jurídico da compensação ambiental, previsto no art. 36 da 

Lei 9.985/2000, determina que nos casos de licenciamento ambiental de 

empreendimentos de significativo impacto ambiental, o empreendedor está obrigado 

a apoiar a implantação e manutenção de unidades de conservação do Grupo de 

Proteção Integral (BRASIL, 2000). 

É uma forma de mitigar possíveis danos ambientais, mediante arrecadação de 

recursos a serem destinados, de acordo com o que decidir o órgão licenciador. A lei 
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determina que o valor da compensação não poderá ser inferior a meio por cento do 

custo total de implantação do empreendimento, sendo que o valor deverá ser ficado 

pelo órgão licenciador observado o grau de impacto ambiental causado (BRASIL, 

2000). 

Importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta 

de Inconstitucionalidade 3.378, declarou inconstitucional esse piso de meio por cento, 

de modo que o órgão licenciador não precisa observar esse limite mínimo.  

O art. 33 do decreto 4.340/2000, prevê que a destinação desses recursos 

deverá prioritariamente contemplar a regularização fundiária e a demarcação de 

terras. Com isso, existe a possibilidade de que a compensação ambiental ocorra 

através de doação de terras localizadas no interior da Unidade de Conservação 

contemplada. 

Consiste assim, em relevante mecanismo para regularização fundiária em 

parques estaduais ou nacionais, na medida em que reduz a dependência de 

orçamento público para essas ações. 

 

4.2.3 Compensação de Déficit de Reserva Legal 

 

Toda propriedade rural deve manter uma área de reserva legal, de acordo com 

o bioma em que está inserida e, em caso de déficit, seu proprietário deverá permitir a 

regeneração, fazer a recomposição ou compensar a área de reserva legal faltante 

(BRASIL, 2012). 

A recomposição será feita mediante plantio intercalado de espécies nativas e 

exóticas, nos termos disciplinados pela lei. A compensação, que não poderá ser usada 

para abertura de novas áreas, poderá ocorrer mediante aquisição de Cota de Reserva 

Ambiental – CRA, arrendamento de reserva legal, cadastramento de área equivalente 

excedente em outra propriedade rural (BRASIL, 2012).  

Poderá também ser feita a compensação de déficit de reserva legal mediante a 

doação ao poder público, de área localizada no interior de unidade de conservação 

de domínio público pendente de regularização, devendo ser localizada no mesmo 

bioma e ter igual extensão da área a ser compensada; se estiver localizada em outro 

estado, devem ser em áreas definidas pelo estado ou pela União como prioritárias 

(SARETTA, 2017).  
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As regras para definição das áreas prioritárias estão contidas na legislação, 

sendo que “podem ser áreas de recuperação de bacias hidrográficas excessivamente 

desmatadas, áreas para a criação de corredores ecológicos, para a conservação de 

grandes áreas protegidas e a conservação ou recuperação de ecossistemas ou 

espécies ameaçados” (SARETTA, 2017, p. 55).  

Nesse caso, o imóvel doado enquanto mecanismo de compensação de déficit 

de reserva legal deve constar no CAR da propriedade rural a ser regularizada, não 

pode ter pendências documentais nem conter edificações. 

 Se a propriedade rural a ser regularizada estiver parcialmente inserida em uma 

UC, é possível fazer a doação parcial dessa propriedade, regularizando assim a área 

remanescente que ficará de fora dos limites do parque. 

Trata-se, portanto, de mecanismo alternativo de grande utilidade a disposição 

do gestor publico para regularização fundiária de áreas particulares inseridas em 

parques estaduais (AMBROSIO, 2014). 

 

4.3 Parques no Estado de Mato Grosso 

 

A primeira unidade de conservação criada no estado do Mato Grosso foi o 

Parque Estadual de Águas Quentes, através do decreto estadual 1.240 de 13 de 

janeiro de 1978. Entre os anos de 1981 e 1989, foram criadas mais seis unidades de 

conservação, sendo cinco sob gestão federal, e uma sob gestão estadual.  

Com o encerramento da Eco 92, o Programa de Desenvolvimento 

Agroambiental do Estado de Mato Grosso recebeu um aporte financeiro, acordado 

durante a conferência, no valor de US$ 272 milhões. No entanto, para recebimento 

desses recursos o estado assumiu o compromisso de instituir nove unidades de 

conservação, dentre as quais o Parque Estadual Serra de Ricardo Franco e o Parque 

Estadual Serra de Santa Bárbara, instituídos respectivamente pelo decreto estadual 

n.º 1.796 de 04 de novembro de 1.997, e decreto estadual n.º 1.797 também de 04 de 

novembro de 1.997 (SENOGRAFIA , 2019). 

O estado de Mato Grosso possui legislação própria sobre unidades de 

conservação. No que se refere aos parques, a Lei Estadual n.º 9.502, de 14 de janeiro 

de 2011 assim dispõe: 
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"Art. 13° O Parque Estadual tem como objetivo básico a preservação de 
ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, 
possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de 
atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato 
com a natureza e de ecoturismo.  
§ 1o O Parque Estadual é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas 
particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com 
o que dispõe a lei.  
§ 2o A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no 
Plano de Manejo da Unidade, às normas estabelecidas pelo órgão 
responsável por sua administração, e aquelas previstas em Regulamento. 
 § 3o A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão 
responsável pela administração da Unidade e está sujeita às condições e 
restrições por este estabelecidas, bem como aquelas previstas em 
Regulamento.  
§ 4o As Unidades dessa categoria, quando criadas pelo Município, serão 
denominadas Parque Natural Municipal.  

 

O Estado possui 17 parques estaduais, com problemas diversos no que se 

refere à sua efetiva implementação. Muitas dessas unidades de conservação não têm 

sua área devidamente delimitada, além de existir ocupação antrópica com 

desenvolvimento de atividades incompatíveis com a natureza jurídica dos parques 

estaduais (SEMA-MT, 2020). 

Como exemplo dessa realidade citamos o Parque Estadual Serra de Ricardo 

Franco, que talvez seja o caso mais emblemático no estado, em razão das diversas 

disputas que há mais de duas décadas vem sendo travadas com os proprietários 

afetados pela criação dessa unidade. 

Criado através do decreto estadual 1.796/1997, possui área de 158.620,85 

hectares, com o objetivo de proteger os recursos hídricos e a preservação dos seus 

ecossistemas. Contudo, desde sua criação a existência do parque está praticamente 

restrita ao papel, vez que o parque continua sendo ocupado, com aproximadamente 

79% de sua área particular cadastrada por particulares do CAR. Além dessa ocupação 

antrópica, há forte presença da atividade pecuária no interior e no entorno da unidade, 

que já teve, desde sua criação, aproximadamente 20% de sua área original destruída 

(SENOGRAFIA , 2019). 

 

4.3.1 Áreas Particulares não Desapropriadas 

 

O Código Civil vigente não define o que é propriedade, mas estabelece os 

direitos do proprietário, nos termos do artigo 1.228, que diz: “O proprietário tem a 
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faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem 

quer que injustamente a possua ou detenha” (BRASIL, 2002). 

Com relação aos bens imóveis, o artigo 1.245, do Código Civil dispõe que é seu 

titular aquele que possuir em seu nome próprio, o título translativo perante o registro 

imobiliário, podendo também, exercer todos aqueles direitos decorrentes da posse 

sobre referido bem. Os possuidores também exercem os direitos de uso, gozo e 

fruição do bem imóvel, sem, contudo, contar com propriedade plena devidamente 

registrada perante o registro público através da matrícula (BRASIL, 2002). 

Assim, é garantido ao proprietário ou possuidor uma série de direitos, dentre os 

quais a possibilidade de desenvolver atividades produtivas em suas áreas. O 

Problema surge quando uma área de conservação é constituída sobre áreas 

particulares já anteriormente ocupadas. Se essa atividade é incompatível com a 

unidade de conservação, mas teve seu início em momento posterior à sua criação, 

não haveria maiores questionamentos, até porque, em princípio, seria atividade ilegal, 

o estado possui mecanismos coercitivos eficientes para cessar os danos ambientais 

decorrentes. Do mesmo modo, se esta atividade é desenvolvida no interior de uma 

unidade de conservação por uma população tradicional, e não traz riscos ambientais, 

como por exemplo a pesca artesanal, não haveria maiores preocupações (MPF, 

2014). 

Por outro lado, muitas vezes as atividades antrópicas incompatíveis com a 

natureza do parque estadual ou federal já eram desenvolvidas na área particular 

sobreposta em momento anterior à criação dessa unidade de conservação. Não 

bastasse isso, muitos parques no Brasil, foram criados anteriormente à Lei 

9.985/2000, e, mesmo os criados sob a égide dessa norma, não contemplam estudos 

técnicos mínimos, incluindo-se aí a própria demarcação da área protegida.  

Além disso, o Estado não indeniza os proprietários afetados e acaba limitando 

o direito dos mesmos à sua propriedade. Essa limitação, em boa parte, acaba se 

estendendo para as zonas de amortecimento, aumentando a extensão da área 

conflituosa. Cria-se um verdadeiro conflito de interesses entre os proprietários, que 

querem continuar no pleno uso e gozo de sua propriedade, e o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado (MPF, 2014). 

Por outras palavras, o poder público que deveria harmonizar a coexistência dos 

dois direitos fundamentais, em razão de sua inércia, acaba sendo o agente catalizador 

de muitos litígios. No caso do Estado de Mato Grosso, essa realidade se evidencia 
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pela ocupação antrópica na quase totalidade dos parques estaduais (SEMA-MT, 

2020). 

 

4.3.2 Vulnerabilidades Decorrentes da falta de Regularização Fundiária  

 

Em razão da gênese normativa de uma unidade de conservação de proteção 

integral, e pelo caráter restritivo dessa categoria, é que surgem diversos 

questionamentos quando não há observância pelo administrador público do comando 

legal que determina que os parques estaduais são de posse e domínio público, sendo 

necessária a desapropriação das áreas particulares porventura inseridas nesses 

espaços protegidos. 

Segundo Coelho e Rezende (2016), para a efetividade da preservação 

ambiental não se mostra suficiente apenas a criação de uma unidade de conservação 

por ato normativo, sem medidas concretas para sua implementação, ou teremos 

apenas parques de papel, que não contribuem, ou contribuem muito pouco, com a 

efetiva preservação do meio ambiente. 

Isto porque a presença antrópica no interior das unidades de conservação pode 

ter consequências gravosas para a preservação ambiental, principalmente 

decorrentes do exercício de algumas atividades.  

Quando a ocupação antrópica e as eventuais atividades desenvolvidas não são 

incompatíveis com os objetivos do parque estadual, como no caso de ocupação por 

populações tradicionais, que exploram, por exemplo a pesca artesanal, em princípio 

não se verifica qualquer ameaça para o meio ambiente. Assim também ocorre quando 

a ocupação e a atividade desenvolvida são posteriores à criação da unidade de 

conservação, vez que diante da ilegalidade de ambas, as mesmas devem ser 

imediatamente paralisadas, dispondo o órgão competente de meios legais coercitivos 

para tanto. Assim, as principais vulnerabilidades são observadas quando já 

preexistiam atividades antrópicas incompatíveis com a natureza jurídica da unidade 

de conservação quando de sua criação (MPF, 2014). 

Além disso, muitos dos parques estaduais de Mato Grosso foram criados antes 

da Lei 9.985/2000, sem observar, portanto, as diretrizes legais, notadamente sem 

estudos técnicos adequados e sem a exata delimitação de sua área, expondo essas 

unidades a constantes riscos. 
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As duas principais ameaças para os parques estaduais são as atividades 

agropecuárias e os incêndios, sendo que elas guardam forte relação entre si. A 

atividade econômica agropecuária se mostra potencialmente causadora de danos, vez 

que proprietários não indenizados permanecem explorando as áreas de conservação 

em toda sua extensão (SENOGRAFIA , 2019). 

 

4.3.3 Riscos e Conflitos 

 

Na esteira do que foi exposto no tópico anterior, além da ocupação dessas 

áreas protegidas pela atividade agropecuária, existe forte pressão de alguns setores 

para que haja alteração de limites ou até mesmo extinção de algumas dessas 

unidades.  

Além disso, muitas entidades de defesa do meio ambiente exercitam verdadeiro 

radicalismo, demonizando a atividade produtiva legalizada e o direito à propriedade, 

impedindo o diálogo e a adoção de ações conjuntas entre proprietários, Estado e 

entidades da sociedade civil. 

Nesse cenário de litígio, são incalculáveis os prejuízos que recaem sobre a 

preservação ambiental e sobre o direito de propriedade e à própria economia nacional, 

que muitas vezes ficam à margem de questões ideológicas que não trazem nenhuma 

contribuição efetiva ao meio ambiente. 

Proprietários não indenizados buscam os Tribunais e muitas vezes conseguem 

medidas jurídicas para continuam explorando suas atividades. Organizações civis e o 

Ministério Público intentam dezenas de medidas judiciais, sem antes buscar o diálogo 

com os envolvidos, agravando o problema.  

Apenas a promotoria de justiça de Vila Bela da Santíssima Trindade, no final 

do ano de 2016, protocolizou simultaneamente mais de 50 ações civis públicas contra 

pequenos, médios e grandes proprietários inseridos no Parque Estadual Serra de 

Ricardo Franco. 

Nessas ações judiciais, a promotoria pediu o bloqueio de bens dos proprietários 

para garantir indenização pelos danos ambientais causados, além da imediata 

desocupação daqueles que estivessem inseridos total ou parcialmente no interior da 

unidade de conservação.  

Praticamente todos esses proprietários conseguiram garantir na justiça o direito 

de permanecer em suas áreas e continuar o desenvolvimento de suas atividades 
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produtivas, enquanto não ocorrer a efetiva desapropriação e regularização fundiária 

da Unidade de conservação.  

A doutrina pátria também se inclina nessa direção, entendendo que enquanto 

não houver efetiva desapropriação e pagamento da indenização correspondente, não 

há que se falar em limitação ao direito de uso e gozo da propriedade privada: 

 

Só se considera iniciada a desapropriação com o acordo administrativo ou 
com a citação para a ação judicial, acompanhada da oferta do preço 
provisoriamente estipulado para o depósito. Até então a declaração 
expropriatória não tem qualquer efeito sobre o direito de propriedade do 
expropriado, nem pode impedir a normal utilização do bem ou sua 
disponibilidade, lícito é ao particular explorar o bem ou nele construir mesmo 
após a declaração expropriatória, enquanto o expropriante não realizar 
concretamente a desapropriação, sendo ilegal a denegação de alvará de 
construção: o impedimento do pleno uso do bem diante da simples 
declaração de utilidade pública importa restrição inconstitucional ao direito de 
propriedade, assim como o apossamento sem indenização equivale ao 
confisco. (MEIRELLES, 2013, p. 686/687) 

 

Dessa forma, se faz necessária uma maior atuação do poder público para que 

haja efetividade na preservação ambiental, o que depende necessariamente da 

correta delimitação das unidades de conservação, de estudos técnicos adequados e 

da regularização fundiária, sendo esse o primeiro passo, vez que o Estado, mediante 

simples decreto de declaração de utilidade pública de determinada área, não tem 

poderes sobre a propriedade privada (MELLO, 2014). 

A conscientização acerca da necessidade da preservação do meio ambiente 

não se alcança por meio do litígio, da intolerância e de ideologias. O grande desafio é 

conscientizar que nessa questão não existem lados, e que, diante da ausência de 

recursos financeiros e humanos para resolver a questão, alternativas devem ser 

criadas.  

O problema se agrava não apenas em razão da não regeneração dessas áreas 

de preservação, que não ocorre em razão do desempenho de atividades 

agrossilvipastoris, mas também porque segundo denuncias recorrentes, existe ainda 

desmatamento não autorizado no interior dos parques estaduais, o que aumenta a 

área antropizada. Além disso, a não elaboração de planos de manejos nessas 

unidades acaba expondo a riscos a zona de amortecimento.  
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este estudo teve como objeto principal avaliar as consequências da existência 

de áreas particulares não desapropriadas em parques estaduais do estado de Mato 

Grosso. E para tal, as análises e discussões a seguir foram subdivididas em quatro 

objetivos específicos a saber: 

1 - Descrever o processo de criação dos parques estaduais de Mato Grosso;  

2 - Avaliar o processo de desapropriação das áreas particulares nos parques 

estaduais de Mato Grosso, suas dificuldades e vulnerabilidades;  

3 - Avaliar as alternativas legais aos processos de desapropriação de áreas 

particulares nos parques estaduais de Mato Grosso;  

4 - Elaborar um documento técnico versando sobre as dificuldades e 

vulnerabilidades nos processos de desapropriação de áreas particulares nos parques 

estaduais de Mato Grosso, bem como sobre alternativas legais à desapropriação . 

Com essa análise, buscou-se atender ao objetivo proposto nessa pesquisa, que 

é a avaliação das consequências decorrentes da existência de áreas particulares não 

desapropriadas em parques estaduais do estado de Mato Grosso. 

 

5.1 Caracterização da Área de Estudo 

 

A área de estudo é composta pelos 17 parques estaduais de Mato Grosso. Este 

recorte se justifica pela relevância ambiental e territorial desses parques, bem como 

pelos problemas recorrentes de falta de regularização fundiária e ocupação antrópica 

nesses espaços protegidos.  

O estado de Mato Grosso abriga em seu território 107 Unidades de 

Conservação federais, estaduais municipais, cuja localização pode ser observada no 

mapa reproduzido na figura 3.  
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Figura 3. Mapa das Unidades de Conservação no estado de Mato Grosso 

 
Fonte: SEMA-MT 

 

As unidades estaduais representadas pela cor verde claro no mapa 

representado na figura 3 correspondem a 3,2 % do território do estado, o que equivale 

a 2.870.010 hectares, sendo que as unidades de categoria proteção integral, se 

computadas as Reservas Particulares do Patrimônio Natural, correspondem a 

1.299.185 hectares, ou 1,44 % da área total do Estado (SEMA-MT, 2020).  
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A relevância do objeto de estudo ainda se verifica em razão da biodiversidade 

do estado de Mato Grosso, que é composto pelos biomas floresta amazônica, 

pantanal e cerrado, conforme se observa no mapa representado pela figura 4. O 

Estado de Mato Grosso é Integrante da região chamada de Amazônia legal, que é 

composta ainda pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, 

Tocantins e parte do estado do Maranhão.  

 

Figura 4. Mapa Biomas do estado de Mato Grosso 
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Fonte: Senografia (2019) 

 

Para possibilitar o estudo, inicialmente foram relacionados os 17 parques 

estaduais e as normas legais que deram origem a essas unidades. Essas informações 

constam na tabela 2. 

 

Tabela 2. Marco legal parques estaduais de Mato Grosso 

NOME ATO LEGAL Disponível em: 

Parque Estadual Igarapés do Juruena 
Decreto 5.438 de 

12/11/2002 
https://uc.socioambiental.org/pt-br/arp/3449 

Parque Estadual Serra de Santa Barbara 
Decreto 1.797/1997 

Lei 7.165 de 23/08/1999 
https://uc.socioambiental.org/pt-br/arp/1345 

Parque Estadual Serra de Ricardo Franco 
Decreto 1.796 de 

04/11/1997 
https://uc.socioambiental.org/pt-br/arp/1344 

Parque Estadual do Tucumã 
Decreto 5.439/2002,  

Decreto 5.150 de 
23/02/2005 

https://uc.socioambiental.org/pt-br/arp/3450 

Parque Estadual do Xingu Lei 8.054 de 29/12/2003 https://uc.socioambiental.org/pt-br/arp/3458 

Parque Estadual do Cristalino I 
Lei 7.528 de 28/09/2001 

 
https://uc.socioambiental.org/pt-br/arp/1375 

Parque Estadual do Cristalino II 
Decreto 2.628 de 

30/05/2001 
https://uc.socioambiental.org/pt-br/arp/1391 

Parque Estadual Águas Quentes 
Decreto 1.240 de 

13/01/1978 
https://uc.socioambiental.org/pt-br/arp/1175 

Parque Estadual do Araguaia Lei 8.458 de 17/01/2006 https://uc.socioambiental.org/pt-br/arp/2264 

Parque Estadual Dom Osório Stoffel 
Decreto 5.437 de 

12/11/2012 
https://uc.socioambiental.org/pt-br/arp/3451 

Parque Estadual Gruta da Lagoa Azul 
Decreto 1.472 de 

09/06/2000 
https://uc.socioambiental.org/pt-br/arp/2777 

Parque Estadual da Serra Azul Lei 6.439 de 31/05/1994 https://uc.socioambiental.org/pt-br/arp/811 

Parque Estadual Massairo Okamura 
Decreto 2.596 de 

13/11/2014 
https://uc.socioambiental.org/pt-br/arp/3457 

Parque Estadual Mãe Bonifácia 
Decreto 1.470 de 

28/09/2001 
https://uc.socioambiental.org/pt-br/arp/3456 

Parque Estadual Zé Bolo Flô 
Decreto 1.693 de 

23/08/2000 
https://uc.socioambiental.org/pt-br/arp/3546 

Parque Estadual Encontro das Águas 
Decreto 4.881 de 

22/12/2004 
https://uc.socioambiental.org/pt-br/arp/4253 

Parque Estadual do Guirá Lei 7.625 de 15/01/2002 https://uc.socioambiental.org/pt-br/arp/3439 

Fonte: Autor 

 

Após leitura e análise do material, foi feita a divisão dos 17 parques estaduais 

em três grupos distintos. O parâmetro utilizado para essa categorização foi a 

regularização fundiária dessas unidades de conservação, assim considerada a 

desapropriação de áreas particulares, em cada um desses grupos.  

O primeiro grupo identificado é composto pelos parques estaduais totalmente 

regularizados. O segundo grupo se refere aos parques apenas parcialmente 

https://uc.socioambiental.org/pt-br/arp/3449
https://uc.socioambiental.org/pt-br/arp/1345
https://uc.socioambiental.org/pt-br/arp/1344
https://uc.socioambiental.org/pt-br/arp/3450
https://uc.socioambiental.org/pt-br/arp/3458
https://uc.socioambiental.org/pt-br/arp/1375
https://uc.socioambiental.org/pt-br/arp/1391
https://uc.socioambiental.org/pt-br/arp/1175
https://uc.socioambiental.org/pt-br/arp/2264
https://uc.socioambiental.org/pt-br/arp/3451
https://uc.socioambiental.org/pt-br/arp/2777
https://uc.socioambiental.org/pt-br/arp/811
https://uc.socioambiental.org/pt-br/arp/3457
https://uc.socioambiental.org/pt-br/arp/3456
https://uc.socioambiental.org/pt-br/arp/3546
https://uc.socioambiental.org/pt-br/arp/4253
https://uc.socioambiental.org/pt-br/arp/3439
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regularizados sob o aspecto fundiário. O terceiro grupo concentra os parques 

estaduais sem qualquer regularização fundiária. 

Após essa etapa, foi feita análise dos atos legais contidos na tabela 2, com 

enfoque jurídico para a regularização fundiária, com objetivo de compreender e 

relacionar elementos que pudessem indicar as possíveis causas para que muitas 

unidades estaduais ainda não tenham sido efetivadas sob o aspecto fundiário, com 

foco na percepção das consequências e riscos decorrentes para o meio ambiente. 

 

5.2 Caracterização do Procedimento de Pesquisa 

 

Esse trabalho é um estudo de caso dos parques estaduais do estado de Mato 

Grosso. Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa, de caráter descritivo-

explicativo, elaborada por meio de pesquisa bibliográfica e documental. 

Para sua realização foram pesquisados artigos, obras jurídicas e dissertações 

que tratam das Unidades de Conservação de Proteção Integral, notadamente no que 

se refere à regularização fundiária e presença antrópica.  

Também foram analisados documentos disponibilizados na rede mundial de 

computadores e outros solicitados diretamente para a SEMA-MT, os quais permitiram 

verificar aspectos legais das unidades de conservação que compõem o presente 

estudo. 

Após essa fase, foram analisados os dados de cada uma das 17 unidades de 

conservação estudadas, disponíveis em sites oficiais da SEMA-MT, INPE, Governo 

estadual e ONGs, com objetivo de analisar sob o ponto de vista jurídico como 

ocorreram os processos de regularização das unidades de conservação já 

consolidadas, bem como as dificuldades e riscos decorrentes da falta de consolidação 

nos parques ainda não regularizados.  

Este estudo foi desenvolvido mediante pesquisa documental e bibliográfica, 

tendo como base os atos legais supramencionados criação das respectivas unidades 

de conservação e a Lei 9.985/2000 em sua essência. 

A partir da análise desses atos legais, e considerando ser preceito legal a 

desapropriação das áreas particulares existentes em parques estaduais, foi avaliada 

a situação de cada parque, identificando ainda a extensão da presença antrópica 

nessas unidades de conservação. Essa avaliação foi feita com base nos dados do 
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sistema estadual do cadastro ambiental rural - SIMCAR, por meio da compilação e 

organização de mapas e informações.  

A etapa seguinte foi a divisão dos parques estaduais em três grupos, tendo 

como base a regularização fundiária: 1) Parques totalmente regularizados sob o 

aspecto fundiário; 2) Parques parcialmente regularizados, assim compreendidos 

aqueles que tiveram apenas parte de sua área transferida ao domínio e posse do 

poder público; 3) Parques em que não se iniciou a regularização fundiária. Após essa 

categorização, dentro cada um desses grupos, cada parque foi analisado 

individualmente sob o viés da conformidade jurídica e presença antrópica, com o fim 

de responder aos objetivos propostos nessa pesquisa. 

Os resultados encontrados nesta etapa foram então registrados pelo método 

descritivo - explicativo. Uma vez identificada a existência de áreas particulares 

pendentes de regularização, buscou-se avaliar os riscos que essa antropização 

poderia representar para a preservação ambiental no interior dessas unidades de 

conservação. Essa avalisacao de risco consistiu na leitura de artigos que trataram 

sobre o tema. 

Ainda, para explicar como seria possível jurídica e legalmente a ocorrência 

dessa presença antrópica em espaços protegidos, foi realizada pesquisa 

jurisprudencial. Estes resultados foram tratados e discutidos e estão apresentados 

descritos no capítulo a seguir: Resultados e Discussões.  

 

5.3 Processo de Criação das Unidades de Conservação 

 

A busca pela compreensão do processo de criação dos parques estaduais foi 

feita mediante leitura de normas legais de regulamentação. Após essa leitura, foram 

analisados dados disponíveis sobre cada um ds 17 parques estaduais estudados. 

A base legal da análise foi a Lei 9.985/2000 que criou o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação – SNUC, que traz os seguintes objetivos: 

 

- Contribuir para a conservação das variedades de espécies biológicas e dos 
recursos genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais; 
- Proteger as espécies ameaçadas de extinção; 
- Contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de 
ecossistemas naturais; 
- Promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais; 
- Promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza 
no processo de desenvolvimento; 
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- Proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica; 
- Proteger as características relevantes de natureza geológica, morfológica, 
geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural; 
- Recuperar ou restaurar ecossistemas degradados; 
- Proporcionar meio e incentivos para atividades de pesquisa científica, 
estudos e monitoramento ambiental; 
- Valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica; 
- Favorecer condições e promover a educação e a interpretação ambiental e 
a recreação em contato com a natureza; e 
- Proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações 
tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e 
promovendo-as social e economicamente. (BRASIL, 2000) 

 

Foram analisados individualmente os processos de criação desses parques, 

verificando o procedimento legal, e demais documentos disponibilizados ao público 

acerca da criação. Também foram solicitadas informações via e-mail, para a 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA-MT. A devolutiva consistiu no envio 

de tabela com as áreas pendentes de regularização fundiária. 

A análise dos processos de criação das unidades de conservação foi feita sob 

o viés jurídico, observados os seguintes critérios: 1 – Hierarquia de Normas legais; 2 

– Interpretação sistematizada das normas jurídicas; 3 – Transcrição da interpretação 

jurisprudência dessas normas legais. Para tanto, foi feita interpretação norteada pela 

hermenêutica jurídica, comparativamente com as informações documentais 

disponibilizadas na rede mundial de computadores, principalmente no endereço 

eletrônico da SEMA-MT, INPE e do Instituto Socioambiental. 

 

5.4 Análise dos Processos de Desapropriação das Áreas Particulares 

 

Para essa etapa a coleta de materiais se utilizou da mesma metodologia do 

subitem anterior, ou seja, pesquisa nos sites dos órgãos oficiais do estado de Mato 

Grosso acerca da existência de dados referentes aos processos de desapropriação 

dos parques estaduais. Também foram solicitadas informações complementares 

diretamente para a SEMA-MT. Não foram fornecidos documentos sobre regularização 

fundiária. 

O objetivo dessa análise seria compreender os mecanismos utilizados para a 

regularização fundiária nas Unidades de Conservação consolidadas, sobretudo a 

fonte dos recursos para a realização do processo.  
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Contudo, esse objetivo não pode ser analisado, vez que o estado de Mato 

Grosso não tem realizou nenhuma desapropriação de áreas particulares em parques 

estaduais. 

 

5.5 Análise das Dificuldades e Vulnerabilidades da Desapropriação  

 

Identificou-se, por meio da análise dos parques estaduais regularizados 

parcialmente ou não regularizados, as principais dificuldades encontradas para a 

desapropriação dessas áreas pendentes de regularização, e as vulnerabilidades 

ambientais decorrentes dessa situação. 

Com a análise de documentos existentes e do histórico de cada unidade de 

conservação disponibilizado pela SEMA-MT, buscou-se também, após a compilação 

e organização dessas informações, avaliar a recorrência dessas dificuldades e 

vulnerabilidades em outras localidades do país, com o objetivo de estabelecer alguns 

fatores que possam ser comuns a todas elas. 

Ainda foram pesquisados processos judiciais que tratam de conflitos existentes, 

com o objetivo de compreender, por meio de uma análise dedutiva, como o poder 

judiciário tem resolvido essa questão, e o impacto dessas decisões na conservação 

ambiental, bem como se essas decisões se traduzem em alguma vulnerabilidade para 

a preservação ambiental. 

Essa análise jurisprudencial teve o objetivo de explicar juridicamente a 

ocupação antrópica nos 13 parques estaduais não regularizados ou apenas 

parcialmente regularizados. A avaliação foi realizada mediante interpretação 

sistematizada das normas jurídicas vigentes, sobremaneira a Lei 9.985/2000, os atos 

legais de criação dos parques estudados e a Constituição Federal. 

Os resultados dessa análise, registrado no capítulo Resultados e Discussões, 

foi registrado pelos métodos descritivo e explicativo. 

 

5.6 Alternativas aos Processos de Desapropriação  

 

Após a conclusão das etapas anteriores, houve a proposição da criação de um 

documento técnico com a apresentação de alternativa aos processos de 

desapropriação dos parques (estaduais, federais ou municipais), consistente na 

aquisição e posterior doação ao poder público dessas áreas particulares não 
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desapropriadas, a ser feita por proprietários rurais, como mecanismo de compensação 

de área de reserva legal faltante, sendo utilizada metodologia para aferição dessa 

viabilidade a metodologia SWOT, que permitiu relacionar as principais forças, 

fraquezas, oportunidades e ameaças da alternativa avaliada. 

Como resposta ao objetivo específico 4, foi elaborado guia orientativo tratando 

sobre essa alternativa ao processo de desapropriação,  visando auxiliar os gestores 

públicos e demais atores envolvidos na gestão dessas Unidades de Conservação, 

contribuindo com a mitigação dessas vulnerabilidades e com o atingimento das metas 

previstas no ODS 15. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

6.1 Processo de Criação dos Parques Estaduais de Mato Grosso  

 

A criação de Unidades de Conservação é mecanismo essencial para a 

preservação da biodiversidade e proteção do meio ambiente saudável, necessárias 

para a saudável qualidade de vida para a presente e futuras gerações, consoante 

disposto na Constituição Federal (LAGO, 2007). 

No Brasil a criação de UCs atende às metas da Convenção sobre Diversidade 

Biológica (CDB), que é dos mais importantes tratados da Organização das Nações 

Unidas – ONU relacionadas ao meio ambiente. Esse tratado, estabelecido durante a 

ECO-92 e ratificado pelo Decreto Federal 2.519 de 16 de março de 1998, trazia como 

meta principal a necessidade de que 10% da área de cada bioma brasileiro deveria 

ser protegida até o ano de 2010.  

Esse quadro, em consonância com os anseios da sociedade, que passou a 

reivindicar maior proteção ao seu direito ao meio ambiente saudável, através 

preservação de áreas com relevância ambiental, cultural ou dotadas de beleza cênica, 

e dos recursos naturais utilizados pelas populações tradicionais que ocupam essas 

áreas protegidas, acabaram estimulando a ampliação do número de unidades de 

conservação no país. 

O processo de criação dessas unidades, embora previsto legalmente, nem 

sempre é observado pelos gestores públicos, e dentre as consequências decorrentes 

dessa não observância à norma legal, a mais severa para a preservação ambiental é 

a falta de implementação eficaz desses espaços protegidos.  

Percebe-se que o processo deveria ser iniciado com estudos técnicos e 

audiências públicas, os quais deveriam observar, além da questão ambiental, 

aspectos relacionados ao contexto social, cultural e econômico existentes na 

comunidade local, possibilitando assim a mitigação de possíveis conflitos (BRASIL, 

2000). 

Os estudos técnicos devem identificar exatamente a área de interesse para 

criação da UC, contendo mapas que apontem as áreas prioritárias para conservação 

ambiental, os remanescentes de cada bioma e os espaços de grande importância 

biológica, com a priorização das áreas pressionadas pela ocupação antrópica.  
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É necessário também, nos termos da Lei 9.985/2000, realizar adequado 

diagnóstico fundiário, com identificação das propriedades e posses rurais que 

eventualmente compõem a área de interesse, e que deverão ser objeto de 

desapropriação posterior, no caso das unidades de conservação de posse e domínio 

públicos. Também é necessário verificar eventual domínio de outro ente público que 

possa incidir total ou parcialmente sobre a área, vez que a transferência desse 

domínio reclama providências conforme cada caso.  

O presente estudo permitiu concluir que isso não ocorreu nas unidades de 

conservação analisadas, e não é incorreto afirmar que essa é uma realidade em todo 

Brasil. 

Mesmo após ter avançado de modo significativo nos últimos anos, com a 

aderência a diversos acordos sobre clima e preservação ambiental, e através da 

criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC, o Brasil ainda 

apresenta diversos problemas no que se refere a uma efetiva implementação dessas 

unidades de conservação.  

Esse mesmo resultado foi relatado por outros pesquisadores. Bursztyn (2018) 

indica expressamente como exemplos desses problemas, manejo inadequado, falta 

de plano de manejo em diversas unidades, ausência de fiscalização ou fiscalização 

ineficiente, conflitos diversos, e falta de regularização fundiária.  

Ocorre que quando da criação de uma unidade de conservação, por vezes não 

se observa o rito normativo e os procedimentos adequados, principalmente no que se 

refere ao planejamento quanto aos recursos financeiros para consolidação dessas 

unidades mediante desapropriação das áreas particulares.  

Cinco dos dezessete parques estaduais de Mato Grosso foram criados antes 

da concepção do SNUC, por meio de decretos estaduais, sem a realização de 

audiências públicas, o que fomenta uma série de conflitos de interesses com a 

comunidade local. 

Além disso, não foram realizados estudos técnicos, e não se observou que 

muitas dessas unidades foram constituídas em espaços compostos por áreas já 

antropizadas há décadas, cujos custos de recuperação da cobertura vegetal acabam 

inviabilizando a sua efetivação. 

 Somado a isso, a falta de recursos e de planejamento se evidencia no fato de 

que muitas dessas unidades de conservação sequer tem plano de manejo, o que traz 

muitas dificuldades para a gestão desses espaços. 
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O estado de Mato Grosso possui 17 parques estaduais com área total superior 

a um milhão e trezentos mil e quarente e três mil hectares. Além dos três parques 

estaduais urbanos, apenas o parque Estadual de Águas Quentes, que está sob 

concessão de uma rede hoteleira para exploração turística, está totalmente 

regularizado no que se refere à questão fundiária. Isso importa em meno de dois mil 

hectares. 

Porém, nos outros 13 parques estaduais ainda existe ocupação antrópica, o 

que não seria permitido em razão da natureza jurídica desses espaços protegidos. 

Segundo dados do SIMCAR, nesses 13 parques estaduais ainda ocupados e 

com processo de regularização pendente, existem vários pedidos de cadastramento 

nesse sistema, o qual, como já visto, é destinado para reunir informações sobre a 

propriedade rural, como titularidade ou posse, áreas de reserva legal, áreas 

consolidadas e demais informações ambientais.  

Esses pedidos de inscrição no SIMCAR, cuja legislação exige comprovação 

documental da posse ou propriedade, demonstram que existe ocupação antrópica, 

significativa no interior dos parques estaduais de Mato Grosso.  

Os dados não são precisos, vez que em razão a atualização do SIMCAR é 

diária. Além disso, a SEMA-MT, por considerar essas áreas protegidas, não tem 

informações completas sobre as áreas efetivamente exploradas. 

Isso pode se agravar se considerarmos que no mês de julho de 2020, o 

SIMCAR tinha registrado menos de 50% de todas as propriedades rurais do estado. 

Com o aumento desses registros, os dados podem indicar uma ocupação antrópica 

ainda maior no interior dos parques estaduais. 

 A relevância desses dados se evidencia pela extensa área representada. 

Estima-se que essas 13 unidades estaduais juntas totalizem uma área pendente de 

regularização de aproximadamente um milhão e trezentos e vinte e dois mil hectares, 

estimativa essa que decorre do fato de que muitas dessas unidades de conservação, 

em desacordo com o SNUC, ainda não tem seus limites definidos por 

georrefenciamento. 

Segundo dados da SEMA-MT, dessa área total destinada à proteção integral, 

aproximadamente 48 %, o que equivale a quase 640 mil hectares, possuem algum 

tipo de posse ou propriedade privada registrada no SIMCAR, o que pode significar o 

desenvolvimento de atividades não permitidas pela legislação ambiental. 
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 Como ainda falta o registro de mais da metade das propriedades do estado, 

esses números podem ser ainda maiores, vez que possivelmente existem áreas 

inseridas em parques estaduais que ainda não foram registradas no SIMCAR. 

E se o percentual médio já demonstra uma ocupação significativa nessas 

unidades, alguns casos chamam a atenção por retratarem ocupação ainda maior.  

O Parque Estadual Encontro das Águas, criado pelo decreto 4.881 de 22 de 

dezembro 2004, localizado nos municípios de Poconé e Barão de Melgaço ao sul de 

Cuiabá, bioma pantanal, possui área total de pouco mais de 108 mil hectares.  

No entanto, segundo dados da secretaria de meio ambiente estadual, 83% de 

sua área total tem pedido de cadastramento do SIMCAR feito por particulares. Isso 

representa uma área superior a 90 mil hectares na posse ou propriedade de 

particulares, que estão inseridos nessa UC. 

O Parque Ricardo Franco, localizado no Município de Vila Bela da Santíssima 

Trindade, foi criado pelo decreto 1.796 de 04 de novembro de 1997, possui área de 

aproximadamente 158 mil hectares, mas ainda não desapropriou nenhuma 

propriedade privada. Não foi realizado diagnostico fundiário, de modo que não se sabe 

qual percentual desse parque estadual é propriedade ou posse privada. 

Essa Unidade de Conservação tem características únicas, pois está localizada 

na confluência de três biomas, ou seja, pantanal, cerrado e floresta, e apresenta 

especial relevância ambiental, sendo refúgio e berçário de várias espécies 

(SENOGRAFIA , 2019). 

Observa-se, portanto, que 13 dos 17 parques estaduais de Mato Grosso 

possuem ocupação antrópica, além de atividades agrossilvipastoris, minerárias e 

diversas outras que são pouco ou nada monitoradas, o que compromete 

significativamente a proteção ambiental nesses espaços. 

Essa afirmativa está evidenciada pela análise dos dados contidos na tabela 3, 

no qual se verifica que apenas quatro dos dezessete parques estaduais foram 

consolidados e efetivamente desapropriados.  

Três deles são parques urbanos, localizados na capital Cuiabá e possuem 

somados área de menos de 200 hectares. O quarto parque está localizado há poucos 

quilômetros da capital e é utilizado pela comunidade e turistas para lazer e 

entretenimento, apresentando pouca relevância ambiental. 

Os Parques Estaduais Serra de Santa Bárbara, Serra de Ricardo Franco, 

Xingu, Cristalino I e II, Dom Osório Stoffel, Gruta da Lagoa Azul, e do Guirá, ainda não 
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iniciaram a regularização, o que corresponde a uma área de aproximadamente 700 

mil hectares (SEMA-MT, 2020). 

Ainda de acordo com os dados da tabela 3, dos 13 parques estaduais cuja 

regularização fundiária não foi concluída, o Parque Estadual da Serra Azul foi a 

unidade de conservação que mais avançou na questão da regularização fundiária, 

com regularização de 85%. Os demais parques estaduais com regularização iniciada, 

tiveram percentual pouco expressivo de suas áreas desapropriadas. 

 

Tabela 3. Áreas pendentes de regularização fundiária nos parques estaduais 

 
Nome 

 
Município Bioma 

Área da UC 
(ha) 

Área 
pendente de 
regularização 

(%) 

Área 
regulari

zada 
(%) 

Área pendente de 
regularização (ha) 

Parque Estadual 
Igarapés do 

Juruena 

Colniza, 
Cotriguaçu 

Floresta 227.817,00 98,5 1,5 224.399,75 

Parque Estadual 
Serra de Santa 

Barbara 

Pontes e 
Lacerda e 

Porto 
Esperidião 

Floresta 120.092,12 100 0 120.092,12 

Parque Estadual 
Serra de 

Ricardo Franco 

Vila Bela da 
S.Trindade 

Floresta  158.620,85 100 0 158.620,85 

Parque Estadual 
do Tucumã 

Colniza Floresta 80.944,71 97 3 78.516,37 

Parque Estadual 
do Xingu 

Santa Cruz do 
Xingu 

Floresta 95.024,84 100 0 95.024,84 

Parque Estadual 
do Cristalino I  

Alta Floresta e 
Novo Mundo 

Floresta 66.900,00 100 0 66.900,00 

Parque Estadual 
do Cristalino II 

Alta Floresta e 
Novo Mundo 

Floresta 118.000,00 100 0 118.000,00 

Parque Estadual 
Águas Quentes 

Santo Antônio 
do Leverger 

Cerrado 1.487,00 0 100 0,00 

Parque Estadual 
do Araguaia 

Novo Santo 
Antônio 

Cerrado 223.169,54 99 1 220.937,84 

Parque Estadual 
Dom Osório 

Stoffel 
Rondonópolis Cerrado 6.421,69 100 0 6.421,69 

Parque Estadual 
Gruta da Lagoa 

Azul 
Nobres Cerrado 12.512,54 100 0 12.512,54 

Parque Estadual 
da Serra Azul 

Barra do 
Garças 

Cerrado 11.002,44 15 85 1.650,37 

Parque Estadual 
Massairo 
Okamura 

Cuiabá Cerrado 53,75 0 100 0,00 

Parque Estadual 
Mãe Bonifácia 

Cuiabá Cerrado 77,16 0 100 0,00 

Parque Estadual 
Zé Bolo Flô 

Cuiabá Cerrado 66,39 0 100 0,00 

Parque Estadual 
Encontro das 

Águas 

Poconé e 
Barão de 
Melgaço 

Pantanal 108.960,00 97 3 105.691,20 

Parque Estadual 
do Guirá 

Cáceres Pantanal 114.000,00 100 0 114.000,00 

   1.343.465,73 98,45 1,54 1.322.767,57 

Fonte: Autor  
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Os 17 parques estaduais analisados nesse estudo e contidos na tabela 3 

podem ser, portanto, separados em três grupos distintos, tendo como critério a 

regularização fundiária: Parques estaduais totalmente regularizados; parques 

estaduais parcialmente regularizados e parques estaduais sem regularização. 

Essa realidade de falta de regularização de parques estaduais não ocorre 

apenas em Mato Grosso, sendo comum em outros estados brasileiros. Ambrósio 

(2014), entende que a justificativa para esse fenômeno seria o descumprimento da Lei 

9.9985/2000, e traz dados comparativos entre os estados da federação. Segundo 

essa pesquisadora, o estado de Santa Cataria apresenta os melhores resultados do 

país, com aproximadamente 57% de seus parques estaduais regularizados. Os 17 

parques de Mato Grosso aparecem na pesquisa, que aponta dois parques sem 

regularização e 15 sem informações (AMBROSIO, 2014).  

De fato, Mato Grosso não contempla em uma base pública informações 

completas sobre seus parques estaduais. Mesmo assim, foi possível acessar 

informações, ainda que incompletas, em órgãos diversos, organizações da sociedade 

civil e mediante solicitações à própria SEMA- MT. 

 

6.1.1 Parques Estaduais Regularizados 

 

A tabela 4 traz a relação dos quatro parques estaduais que já foram totalmente 

implementados no que diz respeito à regularização fundiária. 

 

Tabela 4. Parques estaduais regularizados 

Nome Categoria Uso Município Bioma 
Área da UC 

(ha) 

Parque Estadual Águas Quentes Proteção Integral Santo Antônio do Leverger Cerrado 1.487,00 

Parque Estadual Mãe Bonifácia Proteção Integral Cuiabá Cerrado 77,16 

Parque Estadual Zé Bolo Flô Proteção Integral Cuiabá Cerrado 66,39 

Parque Estadual Massairo 
Okamura 

Proteção Integral Cuiabá Cerrado 53,75 

    1.684,30 

Fonte: Autor 

 

Contudo, essa regularização se mostra pouco expressiva, considerando que 

essas unidades somadas equivalem a pouco mais de mil e seiscentos hectares, que 

equivale a aproximadamente 0,11%  da área somada dos 17 parques estaduais 

estudados.  
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Além disso, podemos perceber que além de ínfima diante da expressividade 

ambiental e territorial do estado, a regularização fundiária se deu apenas no bioma 

cerrado, sendo que três dos quatro parques regularizados são urbanos, localizados 

na capital Cuiabá e com vocação para lazer da população. A Unidade de Conservação 

não inserida na capital do estado é um complexo de lazer, com concessão para uma 

rede hoteleira. 

Isso evidencia a dificuldade do poder público em dar cumprimento à legislação 

no que se refere à regularização fundiária das unidades de conservação, diante da 

absoluta falta de recursos financeiros e planejamento quando da instituição dessas 

unidades.  

Não se está afirmando que os parques estaduais urbanos não possuem 

importância, mas diante da expressividade das unidades de conservação não 

regularizadas, a insuficiência da política de preservação do estado mediante a 

instituição de Unidades de Conservação se mostra evidente. 

A própria informação da SEMA-MT, disponibilizada em seu sitio eletrônico,  de 

que essas unidades de conservação estão regularizadas sob o aspecto fundiário 

merece cautela, vez que pode não refletir uma situação de efetiva conformidade com 

a Lei 9.985/2000, que determina que os parques estaduais devem ser de posse e 

domínio públicos. Como veremos adiante, o parque estadual Mãe Bonifácia, foi 

constituído sobre área de propriedade da União, e foi apenas cedido ao estado de 

Mato Grosso para uso. Ainda que se trate de área pública, não teve sua propriedade 

consolidada e transferida em favor do estado de Mato Grosso. 

 

6.1.1.1 Parque Estadual Águas Quentes 

 

O Parque Estadual Águas Quentes, com 1.487 hectares, foi o primeiro parque 

criado no estado, no ano de 1978, e compõe o grupo das unidades de conservação 

estaduais já totalmente regularizadas sob o aspecto fundiário. 

Esse parque com águas termais, está localizado a menos de 100 Km de 

Cuiabá, e funciona como atrativo turístico com opções de lazer, como pode ser 

observado na imagem reproduzida na figura 5. 
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Figura 5. Estrutura de lazer parque estadual de Águas Quentes 

 
Fonte: SEMA-MT 

 

Atualmente o parque e as águas termais são explorados por uma rede de hotéis 

e funciona também como parque aquático, conforme se vê na figura 6. 

 

Figura 6. Estrutura de lazer parque estadual Águas Quentes 

Fonte: SEMA-MT 
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O Conselho do parque foi criado apenas em 2014, e o plano de manejo foi 

aprovado pela Portaria 073 de 05 de março de 2015, ou seja, 37 anos após a criação 

da unidade de conservação.  

A criação desse parque, nos termos do Decreto 1.240/78, se deu sobre área 

de propriedade da Empresa Mato-Grossense de Turismo S/A – TURIMAT, empresa 

pública estadual que acabou sendo extinta pela Lei Complementar 14 de 16 de janeiro 

de 1992. Portanto, não há processo de desapropriação no caso dessa unidade de 

conservação. 

 

6.1.1.2 Parque Estadual Massairo Okamura 

 

Criado pela Lei 7.313 de 01 de setembro de 2.000, o Parque Estadual Massairo 

Okamura inicialmente foi concebido como reserva ecológica. Um ano depois, através 

da Lei 7.506 de 21 de setembro de 2001, foi enquadrado como parque estadual. 

Com área de 53,75 hectares, essa Unidade de conservação foi constituída em 

terras públicas, não havendo, portanto, processos de desapropriação. Conforme se 

verifica na figura 7, o parque está localizado em região urbana, próximo ao Centro 

Político Administrativo de Cuiabá, região que concentra órgãos públicos. 

 

Figura 7. Croqui Parque Massairo Okamura 
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Fonte: Google Maps 

 

O Objetivo dessa unidade de conservação é a proteção dos recursos naturais 

dentro da região urbana da cidade, proporcionando oportunidades de utilização com 

viés educacional, de pesquisa, lazer, esportivo, recreativo e cultural (SEMA-MT, 

2020). 

Possibilita aos visitantes ainda a realização de atividades físicas, pois o espaço 

possui aparelhagem para a prática de exercícios, bem como pista para caminhada e 

corrida, conforme se observa na figura 8 (SEMA-MT, 2020). 

 

Figura 8. Área Parque Massairo Okamura 

 
Fonte:http://www.mt.gov.br/-/3688650-nascente-do-parque-massairo-okamura-e-uma-das-poucas-
preservadas  

 

O Plano de Manejo foi aprovado no ano de 2012, por meio da Portaria número 

481 de 17 de outubro do respectivo ano, e o Conselho Consultivo foi criado no ano de 

2010, através da portaria número 17, datada em 4 de fevereiro (SEMA-MT, 2020). 

 

6.1.1.3 Parque Estadual Mãe Bonifácia 

 

Também localizado no centro da cidade, em Cuiabá/MT, o Parque Estadual Mãe 

Bonifácia foi criado por meio do Decreto número 1.470, de 9 de junho de 2000. Possui 

http://www.mt.gov.br/-/3688650-nascente-do-parque-massairo-okamura-e-uma-das-poucas-preservadas
http://www.mt.gov.br/-/3688650-nascente-do-parque-massairo-okamura-e-uma-das-poucas-preservadas
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uma área de 77,16 hectares, e seu Plano de Manejo foi aprovado em 12 de janeiro de 

2015 (SEMA-MT, 2020). 

Conforme se observa na figura 9, esse parque urbano está localizado na capital 

Cuiabá, sendo uma das opções de lazer da cidade. 

Figura 9. Parque Mãe Bonifácia 

 
Fonte: SEMA-MT 

 

Com uma área total de 77,16 hectares, teve seu Plano de Manejo aprovado em 

12 de janeiro de 2015. O nome se dá em homenagem a curandeira, conhecida como 

Mãe Bonifácia, que controlava o acesso ao quilombo existente antigamente na área 

(SEMA-MT, 2020). 

A área onde está localizado o parque é de propriedade da União, tendo sido 

firmado em 16 de novembro de 1.999, contrato de cessão de uso entre a secretaria 

de patrimônio da União e o Estado de Mato Grosso, conforme consta em seu plano 

de manejo (SEMA-MT, 2020).  

 

6.1.1.4 Parque Estadual Zé Bolo Flô 

 

Inicialmente o Parque Estadual Zé Bolo Flô foi instituído como “Parque da Saúde 

do Estado de Mato Grosso” - Decreto número 1.693, de 23 de agosto de 2000 e 

Decreto número 4.138 de 5 de abril de 2002.  
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Posteriormente passou a se chamar Parque Estadual Zé Bolo Flô, conforme 

Decreto número 724, de 26 de setembro de 2011 (SEMA-MT, 2020). A localização do 

parque pode ser observada na figura 10. 

 

Figura 10. Localização Parque Zé Bolo Flô 

 
Fonte: Google maps 

 

Com uma área de proteção integral de 66,39 hectares, seu Plano de Manejo foi 

aprovado em 17 de outubro de 2012, através da Portaria número 480 (SEMA-MT, 

2020). 

O Parque é cortado por uma rua que dá principal acesso ao bairro Coophema e 

dentro da sua área, encontra-se o Hospital Psiquiátrico Adauto Botelho e a Escola de 

Saúde Pública Doutor Agrícola Paes de Barros. 

De propriedade da Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, a área onde 

está localizado o parque foi cedida em 2005 mediante termo de cessão, segundo 

conta em seu plano de manejo (SEMA-MT, 2020). 

 

6.1.2 Parques Estaduais Parcialmente Regularizados 

 



67 
 

O segundo grupo de parques estaduais analisados nesse estudo é o grupo 

daqueles parques apenas parcialmente regularizados, cuja relação está contida na 

tabela 5. 

 
Tabela 5. Parques estaduais regularizados parcialmente 

Nome 
Categoria 

Uso 
Município Bioma 

Área da UC 
(ha) 

Área pendente 
de 

regularização 
(%) 

Parque Estadual Igarapés 
do Juruena 

PI Colniza, Cotriguaçu Amazônia 227.817,00 98,5 

Parque Estadual do Tucumã PI Colniza Amazônia 80.944,71 97 

Parque Estadual do 
Araguaia 

PI Novo Santo Antônio Cerrado 223.169,54 99 

Parque Estadual da Serra 
Azul 

PI Barra do Garças Cerrado 11.002,44 15 

Parque Estadual Encontro 
das Águas 

PI 
Poconé e Barão de 

Melgaço 
Pantanal 108.960,00 97 

Fonte: Autor 

 

São cinco unidades de conservação com área somada de 651.893,69 hectares, 

distribuídas pelos três biomas do estado. Dessa área total, apenas 20.695 hectares já 

foram regularizados, o que equivale a aproximadamente 3 %. 

Acredita-se que, na prática, parques parcialmente regularizados, ainda que 

passos importantes já tenham sido envidados, equivalem a parques não 

regularizados, uma vez que, unidade de conservação na modalidade parque, que 

deve por força de lei ser de posse e domínio públicos, apenas terá efetividade de fato 

e de direito, quando – e se - essa premissa legal – regularização fundiária – for atingida 

na sua totalidade.  

Assim, percebe-se que os parques estaduais de Mato Grosso estão, em sua 

totalidade, irregulares sob o ponto de vista legal, violando as normas contidas no 

SNUC. 

Isso importa em uma mera aparência de proteção ambiental, vez que existe 

presença antrópica, e ao mesmo tempo, impede o pleno direito ao uso e gozo das 

propriedades rurais afetadas, sem o pagamento da justa e prévia indenização em 

dinheiro aos seus proprietários, conforme previsto na Constituição Federal. 

Essa falta de regularização compromete, portanto, o desenvolvimento 

econômico das regiões em que esses parques de papel estão localizados, ao mesmo 

tempo em que causam insegurança jurídica aos proprietários rurais, e comprometem 

os objetivos ambientais que levaram a criação desses parques. 
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6.1.2.1 Parque Estadual Igarapés do Juruena 

 

Parque Estadual Igarapés do Juruena, está localizado no norte do estado, nos 

municípios de Cotriguaçu e Colniza. Possui área superior a duzentos e vinte e sete 

mil hectares no bioma floresta amazônica. Criado pelo Decreto 5.438 de 12 de 

novembro de 2002, teve o conselho instituído apenas no ano de 2007.  

O plano de manejo foi criado no ano de 2009. No ano de 2014 houve 

chamamento dos proprietários e posseiros, através da imprensa oficial, para 

apresentação de documentos e preenchimento de cadastro para regularização 

fundiária, cujo processo não passou dessa fase.  

Apenas meio por cento (0,5%) dessa unidade foi regularizada, ao custo 

aproximado de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), mediante utilização de parte 

dos recursos advindos de compensação ambiental, consoante termo de compromisso 

de compensação ambiental formalizado com uma empresa de energia no bojo de 

processo de licenciamento ambiental n.º 02001.006711/2008-79 do Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis - IBAMA e com base no artigo 36 da 

lei Federal no 9.985/2000.  

Essa regularização consistiu em na aquisição e posterior doação de áreas 

localizadas dentro da unidade de conservação, pela empresa em questão para o 

poder público, não havendo nesse caso, desapropriação de áreas particulares. 

Diante da falta de regularização fundiária, existe forte pressão antrópica sobre 

essa unidade de conservação. Dados do SIMCAR, conforme pode ser observado na 

figura 11, apontam que 35% da área total desse parque já está cadastrada por 

particulares no sistema estadual do CAR, o que representa área de aproximadamente 

80 mil hectares. 
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Figura 11. Sobreposição SIMCAR x Parque Estadual do Igarapé do Juruena 

 
Fonte: SEMA-MT 

 

A figura 11 ainda permite observar que o entorno do parque possui presença 

antrópica marcante, o que pode, a depender das atividades exercidas, comprometer 

ainda mais a preservação ambiental. 

Não existe previsão orçamentária no estado para execução de políticas de 

regularização fundiária desse parque estadual, nem prazo previsto para que isso 

ocorra. 

Nesse contexto, trata-se de um parque estadual não consolidado, com 

presença antrópica em seu interior e no entorno, importando em descumprimento da 

Lei 9.985/2000. Além disso, essa situação gera insegurança jurídica, prejuízos aos 

proprietários rurais e vulnerabilidades à preservação ambiental. 

 

6.1.2.2 Parque Estadual do Tucumã 

 

Localizado no município de Colniza, norte do estado de Mato Grosso, o Parque 

Estadual do Tucumã foi criado pelo Decreto Estadual n.º 5.439 de 12 de novembro de 

2002, com área inicial de 66.475 ha. 
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O objetivo da criação dessa UC, nos termos do art. 2.º do decreto 5.439 é 

garantir a proteção dos recursos hídricos e movimentação das espécies da fauna 

nativa, além de uso público controlado e pesquisas científicas. 

Esse parque teve sua área ampliada para uma área total de 80.944,71 hectares 

por meio do Decreto Estadual n.º 5.150 de 23 de fevereiro de 2005, que trouxe 

previsão expressa de que essa ampliação de área não importaria em ônus para o 

estado, vez que essas áreas incorporadas ao perímetro inicial são decorrentes de 

processo de compensação de déficit de reserva legal. 

O sítio eletrônico da SEMA-MT não traz informações sobre essa unidade de 

conservação nem sobre esse processo. Contudo, em solicitação feita à 

Coordenadoria de Unidades de Conservação – CUCO, setor vinculado à 

superintendência de mudanças climáticas da SEMA-MT, recebemos planilha na qual 

consta que esse parque tem 3% da sua área total regularizada sob o aspecto fundiário. 

O setor não soube informar sobre esse processo de regularização, nem a forma como 

isso ocorreu.   

Dados do SIMCAR, representados na figura 12, indicam que 25 imóveis já 

foram cadastrados por particulares. A área total desses imóveis cadastrados no 

SIMCAR ultrapassa 7.200 hectares, o que representa mais de 17% da área total do 

parque, que não tem diagnóstico fundiário com valores necessários para 

desapropriações.  
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Figura 12. Sobreposição SIMCAR x Parque Estadual Tucumã 

 
Fonte: SEMA-MT 

 

Essa unidade de conservação ainda não teve elaboração de seu plano de 

manejo. O conselho foi criado no ano de 2014, ano em que também foram chamados 

proprietário e posseiros para apresentação de documentos visando elaboração de 

diagnóstico fundiário, o que ainda não ocorreu. 

 

6.1.2.3 Parque Estadual do Araguaia 

 

O Parque Estadual do Araguaia está localizado no município de Novo Santo 

Antônio, na divisa dos Estados de Mato Grosso, Tocantins e Goiás. Com bioma 

predominante cerrado, sua área total possui 223.169,54 hectares. Foi criado por meio 

da Lei 7.517, de 28 de setembro de 2001, com área de aproximadamente 230 mil 

hectares. Posteriormente, sua área foi alterada pela Lei número 8.458, de 17 de 

janeiro de 2006, para 223 mil hectares (SEMA-MT, 2020). 

Seu Plano de Manejo foi aprovado através da Portaria número 152, de 11 de 

dezembro de 2008 e seu Conselho Consultivo foi criado em outubro de 2010, 

ressaltando-se que a composição do conselho foi alterada posteriormente, em 
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meados de outubro de 2016. A Zona de Amortecimento do parque possui cerca de 

110.000,00 ha e atinge parte do município de São Félix do Araguaia e o município de 

Novo Santo Antônio (SEMA-MT, 2020). 

Esse parque é uma das maiores unidades de conservação do Mato Grosso, e 

desde a criação do mesmo, o município de Novo Santo Antônio já recebeu R$ 22 

milhões de ICMS Ecológico, segundo levantamento realizado no ano de 2015 (MT, 

2021).  

No ano de 2011, a Assembleia Legislativa do Estado, por meio da Lei 

9.564/2011, autorizou a permuta do estado com a União Federal de aproximadamente 

8 mil ha de terras federais localizadas no interior do parque, com áreas do estado 

localizadas Reserva Indígena Marawaitsede. 

A SEMA-MT não traz informações em seu sítio eletrônico sobre a situação 

fundiária desse parque. O plano de manejo, ao tratar da questão fundiária, apenas 

relata que a falta de pagamento das indenizações aos proprietários rurais é fonte de 

tensão, mas não traz dados acerca da extensão dessa presença antrópica. 

Em solicitação feita à CUCO, recebemos apenas planilha na qual consta que 

1% dessa UC foi regularizada sob o aspecto fundiário. Não foram disponibilizadas 

outras informações, e o setor responsável não tem registros da forma como ocorreu 

essa regularização.  

Percebe-se pela análise da figura 13, que essa Unidade de Conservação sofre 

forte pressão antrópica, com aproximadamente 36% de sua área Cadastrada no 

SIMCAR. Esse percentual importa em uma sobreposição de áreas particulares no total 

de 82.334,80 hectares (SEMA-MT, 2020). 
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Figura 13. Sobreposição SIMCAR x Parque Estadual do Araguaia 

 
Fonte: SEMA-MT 

 

 A falta de pagamento da indenização devida aos proprietários afetados pela 

criação dessa Unidade de Conservação impede a implementação do uso público. 

Não existe previsão orçamentária ou fonte de recursos definida para as 

indenizações pelas terras e benfeitorias. Também não existem estudos por parte da 

SEMA-MT, que apontem quais são esses valores necessários para a regularização 

fundiária prevista em lei. 

  

6.1.2.4 Parque Estadual da Serra Azul 

 

O Parque Estadual da Serra Azul, localizado no município de Barra do Garças, 

foi criado por meio da Lei número 6.439, de 31 de maio de 1994, com área de 

11.002,44 hectares. Seu Plano de Manejo foi aprovado em janeiro de 2003, conforme 

Portaria número 003 do mesmo ano (SEMA-MT, 2020). 

Segundo consta em seu plano de manejo, o parque foi criado por iniciativa 

popular, e não por meio de ações governamentais ou grupos técnicos. Dentre seus 

atrativos, existe a possibilidade de realizar voo livre, pois o local possui duas rampas 
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para a prática do esporte, bem como visitação monitorada para instituições de ensino 

(SEMA-MT, 2020). 

Além disso, o parque tem um mirante, dá acesso a uma escadaria para o Cristo, 

conforme reprodução fotográfica na figura 14. 

 
Figura 14. Cristo - Parque Estadual da Serra Azul 

 
FONTE: GOV.MT LINK: http://www.mt.gov.br/-/9528992-peregrinos-lotam-parque-estadual-da-serra-

azul-durante-feriado-santo?inheritRedirect=true 

 

Também se localiza nessa área base na Aeronáutica utilizada para controle do 

tráfego aéreo local, cujas áreas foram doadas pelo município de Barra do Garças ao 

Ministério da Defesa em 1.991. 

Segundo informação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato 

Grosso, aproximadamente 85% dessa UC está regularizada sob o aspecto fundiário, 

vez que esse parque foi predominantemente instituído sobre áreas de domínio 

público.  

Como pode ser observado na figura 15, já existem 39 propriedades registradas 

no SIMCAR, o que representa mais de 12% da área total do parque. 

 

http://www.mt.gov.br/-/9528992-peregrinos-lotam-parque-estadual-da-serra-azul-durante-feriado-santo?inheritRedirect=true
http://www.mt.gov.br/-/9528992-peregrinos-lotam-parque-estadual-da-serra-azul-durante-feriado-santo?inheritRedirect=true
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Figura 15. Sobreposição SIMCAR x Parque Estadual da Serra Azul 

 
Fonte: SEMA-MT 

 

Não existem dados referentes a valores necessários para as desapropriações, 

nem para a recuperação de áreas já antropizadas. 

 

6.1.2.5 Parque Estadual Encontro das Águas 

 

Criado no ano de 2005 através do Decreto n.º 4.881 de 22 de dezembro de 

2004, o Parque Estadual Encontro da Águas possui área total de 108.960 hectares. 

Ainda não foi iniciada a sua regularização sob o aspecto fundiário. 

A falta de regularização fundiária importa em importante pressão antrópica, 

conforme se verifica pelos dados do SIMCAR representados pelo croqui reproduzido 

na figura 16.  
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Figura 16. Sobreposição SIMCAR x Parque Estadual Encontro da Águas 

 
Fonte: SEMA-MT 

 

É possível perceber que de 83 % da área desse parque, encontra-se com 

pedido de cadastro formulado junto ao SIMCAR. Isso representa uma área de 

aproximadamente 90 mil hectares. 

A SEMA-MT não traz informações sobre esse parque em seu endereço 

eletrônico. Em consulta à CUCO, foi disponibilizada planilha com a situação fundiária 

de todos as unidades de conservação estadual. Nessa planilha, consta apenas que 

3% da área total desse parque já está sob domínio público, mediante doações 

decorrentes de compensação ambiental em projetos de significativo impacto ao meio 

ambiente. 

Não existem estudos ou cronograma para efetivação fundiária desse parque 

estadual, assim como não existe previsão orçamentária. 

 

6.1.3 Parques Estaduais sem Regularização Iniciada  

 

Com área superior a seiscentos e noventa mil hectares, os 8 parques estaduais 

contidos na tabela 6 não tiveram qualquer providência no sentido de regularização 

fundiária e efetiva implementação. 
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Tabela 6. Parques estaduais sem regularização iniciada 

Nome Categoria Uso Município Bioma Área da UC (ha) 
Área pendente de 
regularização (%) 

Parque Estadual 
Serra de Santa 

Barbara 
PI 

Pontes e Lacerda 
e Porto Esperidião 

Amazônia 120.092,12 100 

Parque Estadual 
Serra de 

Ricardo Franco 
PI 

Vila Bela da 
S.Trindade 

Amazônia 158.620,85 100 

Parque Estadual 
do Xingu 

PI 
Santa Cruz do 

Xingu 
Amazônia 95.024,84 100 

Parque Estadual 
do Cristalino I 

PI 
Alta Floresta e 
Novo Mundo 

Amazônia 66.900,00 100 

Parque Estadual 
do Cristalino II 

PI 
Alta Floresta e 
Novo Mundo 

Amazônia 118.000,00 100 

Parque Estadual 
Dom Osório 

Stoffel 
PI Rondonópolis Cerrado 6.421,69 100 

Parque Estadual 
Gruta da Lagoa 

Azul 
PI Nobres Cerrado 12.512,54 100 

Parque Estadual 
do Guirá 

PI Cáceres Pantanal 114.000,00 100 

Fonte: Autor  

 

Percebe-se que cinco dessas unidades cuja regularização e implementação 

não se iniciou pertencem ao bioma floresta amazônica, duas pertencem ao bioma 

cerrado e uma unidade pertence ao bioma pantanal. 

Boa parte desse conjunto de parques estaduais possui forte presença 

antrópica, o que representa risco para a preservação e equilíbrio ambientais, além de 

violação aos direitos de propriedade do conjunto de proprietários afetados. 

Além disso, considerando, no território brasileiro, a proporção de áreas 

preservadas dentro das propriedades rurais em razão das disposições do código 

florestal, questionamentos acerca da viabilidade e efetividade da criação de espaços 

protegidos como mecanismo mais eficaz de preservação ambiental podem ser 

levantados. 

 

6.1.3.1 Parque Estadual Serra de Santa Bárbara 

 

Criado em 04 de novembro de 1997 pelo Decreto Estadual n.º 1.797, o Parque 

Estadual Serra de Santa Bárbara, localizado nos municípios de Pontes e Lacerda e 

Porto Esperidião, fronteira com a Bolívia, inicialmente possuía uma área total de 

157.151,38 ha, que foi reduzida para 120.092,11 ha, nos termos da Lei estadual 7.165 

de 23 de agosto de 1999.  
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Segundo consta no plano de manejo dessa UC, a redução da área total ocorreu 

em virtude de questões fundiárias. Segundo esse documento, um levantamento 

realizado pelo Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso -INTERMAT, apurou que 

uma propriedade rural com área de 23.989,96 ha, era a única que possuía título 

definitivo emitido pelo INCRA.  

O plano de manejo desse parque foi aprovado no ano de 2008, e o Conselho 

foi criado no ano de 2014, mesmo ano em que ocorreu um chamamento aos posseiros 

para que apresentassem documentos visando a regularização fundiária, que até o 

momento não ocorreu. 

Por esta razão, ainda segundo consta no plano de manejo, é que foi retirada a 

área dessa única fazenda titulada dos limites da UC, o que explica a redução da área 

total do Parque Estadual Serra de Santa Bárbara definida no Decreto Estadual no 

1.797, mas alterada e consolidada através da Lei Estadual no 7.165/99.  

Segundo consta no diagnóstico fundiário contido no plano de manejo, esse 

parque encontra-se em área de fronteira de modo que suas terras pertencem ao 

Patrimônio da União. Contudo, grande parte destas terras são ocupadas por 

posseiros. 

No ano 2000, o estado de Mato Grosso enviou ofício ao Departamento de 

Patrimônio da União solicitando o repasse das áreas federais inseridas nesse parque, 

não havendo retorno até então (SEMA-MT, 2020).  

Dados do SIMCAR apontam, como se percebe na figura 17, que 61 imóveis 

foram cadastrados por particulares. 
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Figura 17 - Sobreposição SIMCAR x Parque Estadual Serra de Santa Bárbara 

 
Fonte: SEMA-MT 

 

Juntas, essas 61 propriedades representam 20.666,87 hectares, o que 

representa 17,2% da área total do parque. 

Devemos mencionar que pouco mais da metade das propriedades rurais do 

estado foram cadastradas no SIMCAR, o que pode alterar esses números, 

evidenciando assim existência de pressão antrópica. 

 

6.1.3.2 Parque Estadual Serra de Ricardo Franco  

 

Criado no ano de 1997, o PESRF sofre intensa pressão antrópica, e ainda não 

possui seu perímetro delimitado por georreferenciamento (SENOGRAFIA , 2019).  

O Conselho dessa unidade de conservação foi criado apenas no ano de 2018. 

Mais de duas décadas depois de sua criação, ainda não tem plano de manejo.  

Seu interior possui atividade pecuária muito marcante, sendo essa atividade, 

além dos incêndios, fatores de extremo risco para a preservação ambiental. Estima-

se que desde sua criação 13 mil hectares de floresta foram suprimidos para dar lugar 

a pastagens, segundo relatório do Greenpeace.  
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O alto custo estimado para as indenizações aos proprietários rurais, além dos 

recursos necessários para a recuperação da floresta e para manter infraestrutura 

necessária para a gestão dessas unidades são fator impeditivo da regularização 

dessa unidade. 

Com base em estudos da empresa contratada pela Assembleia Legislativa para 

realizar o diagnóstico fundiário, o custo para implementação dessa unidade de 

conservação, considerando apenas as indenizações aos proprietários, é superior a 

700 milhões de reais.  

Se for considerado ainda o valor necessário para recuperação de áreas 

antropizadas e da construção da infraestrutura necessária, os valores para efetiva 

implementação dessa unidade de conservação ainda mais altos. 

Segundo dados do SIMCAR, 60 proprietários reivindicam áreas que 

correspondem a aproximadamente 69% da área total do Parque Ricardo Franco, que 

é de pouco mais de 158 mil hectares.  

A extensão dessa ocupação antrópica em relação a esta unidade de 

conservação pode ser verificada no croqui representado pela figura 15, que traz em 

destaque os limites do parque e os limites das propriedades rurais, de acordo com 

dados do SIMCAR. 
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Figura 18. Sobreposição SIMCAR x Parque Estadual Serra de Ricardo Franco 

 
Fonte: SEMA-MT 

 

Percebe-se na figura 15 que aproximadamente 110 mil hectares são 

reivindicados por particulares, estando pendente de regularização. 

Essa omissão estatal acabou resultando em Termo de Ajustamento de Conduta 

- TAC, assinado entre Ministério Público e o estado de Mato Grosso.  

Esse acordo que foi assinado no ano de 2017, impõe prazos para que o estado 

providencie elaboração de diagnóstico fundiário e plano de manejo, retirada dos 

posseiros e indenização dos proprietários, como se verifica na tabela 7 

(TAC005/2017):  
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Tabela 7. Obrigações TAC 005/2017 

Providência 
Prazo – a partir de abril 

de 2017 
Situação 

Plano de Manejo 21 meses Não cumprido 

Fiscalização Ostensiva (equipe policial e de técnicos 

da SEMA-MT) 
10 meses Não cumprido 

Diagnóstico Fundiário 14 meses Não cumprido 

Georrefenciamento da UC 14 meses Não cumprido 

Desocupação de áreas ocupadas indevidamente 

(diagnóstico preliminar em três meses) 
3 anos Não cumprido 

Regulamentação de uso público da UC 4 meses Não cumprido 

Doação obtida junto ao Município da sede 

administrativa/ Doação de Glebas da União 

inseridas na UC 

30 dias Não cumprido 

Infraestrutura da Cachoeira dos Namorados 

(contados a partir da doação ou cessão) 
10 meses Não cumprido 

Conselho Consultivo Imediato Cumprido 

Regularização Fundiária (contados a partir da 

conclusão do diagnóstico fundiário 
6 meses Não cumprido 

Fonte: Autor 

 

Contudo, percebe-se mediante análise dos dados contidos na tabela 7 que a 

única providencia contida do TAC que foi cumprida pelo Estado foi a criação do 

Conselho Consultivo do Parque. 

Em razão do descumprimento das obrigações assumidas pelo estado no TAC, 

no final do ano de 2020 o Ministério Público de Mato Grosso acabou propondo medida 

judicial de execução desse instrumento, com objetivo de compelir judicialmente o 

Estado a cumprir as obrigações assumidas. 

Quanto à presença antrópica, os proprietários rurais cujas propriedades estão 

inseridas no parque conseguiram diversas decisões judiciais no Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, garantindo o direito de utilizar as suas propriedades rurais enquanto 

não houver o efetivo pagamento das indenizações devidas pelo estado.  

Nesse cenário, não há desapropriação das áreas particulares, trazendo uma 

série de prejuízos aos proprietários rurais afetados, ao mesmo tempo em que se deixa 

de dar cumprimento à Lei 9.985/2000, vez que nas unidades de conservação de 

proteção é vedada a presença e o desenvolvimento de atividades antrópicas. 
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6.1.3.3 Parque Estadual do Xingu 

 

O parque estadual do Xingu foi criado pelo Decreto n.º 3.585 de 2001, com área 

inicial aproximada de 135 mil hectares. Posteriormente sua área foi reduzida para 

95.024,84 hectares, nos termos da Lei 8.054 de 29 de dezembro de 2003. 

O conselho foi instituído pela portaria 107 de 27 de setembro de 2007. Não foi 

elaborado o plano de manejo. 

Conforme se verifica no croqui representado na figura 19, mesmo após a 

desafetação de parte considerável de sua área, aproximadamente 64 % dessa 

unidade de conservação é objeto de cadastro feito por particulares. 

 

Figura 19 - Sobreposição SIMCAR x Parque Estadual do Xingu 

 
Fonte: SEMA-MT 

 

Verifica-se ainda na figura 19, que o percentual de terras registradas soma área 

superior a 61 mil hectares, o que importa em significativa pressão antrópica. 
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6.1.3.4 Parque Estadual do Cristalino I  

 

Localizado nos municípios de Alta Floresta e Novo Mundo, norte do estado, o 

Parque Estadual do Cristalino foi criado por meio do Decreto n.º 1.471 de 09 de junho 

de 2000, posteriormente homologado pela Lei 7.518 de 28 de setembro de 2001 

(SEMA-MT, 2020). 

Possui área de 66.900 hectares, e foi criado em razão de compromissos 

assumidos pelo governo estadual com o Programa de Desenvolvimento 

Agroambiental – PRODEAGRO, que previa a criação de um conjunto de unidades de 

conservação.  

O plano de manejo, foi elaborado em conjunto com o Parque estadual do 

Cristalino II. Conforme se observa na figura 20, já chega a 11 o número de imóveis 

particulares cadastrados nesse parque.  

 

Figura 20 - Sobreposição SIMCAR x Parque Estadual do Cristalino I 

 
Fonte: SEMA-MT 

 

Esses 11 imóveis representam mais de 16.500 hectares, o que equivale a 24% 

da unidade de conservação, evidenciando também a pressão antrópica. 



85 
 

O plano de manejo desse parque, ao tratar da questão fundiária, apenas relata 

que existem problemas, mas não apresenta diagnóstico fundiário com mosaico das 

propriedades, informações sobre título ou posse, nem valores necessários para essa 

regularização. 

 

6.1.3.5 Parque Estadual do Cristalino II 

 

Em área contígua ao Parque Estadual do Cristalino I, O Parque Estadual 

Cristalino II, foi criado pela Lei 2.628 de 30 de maio de 2001, com área de 118.000 

hectares. 

Conforme se verifica na figura 21, aproximadamente 73 mil hectares, 

representados por 64 imóveis, estão cadastrados no SIMCAR por particulares, 

evidenciando a pressão antrópica nesse espaço. 

 

Figura 21 - Sobreposição SIMCAR x Parque Estadual do Cristalino II 

 
Fonte: SEMA-MT 

 

O total das áreas cadastradas representa mais de 62% da área total da unidade 

de conservação, o que permite concluir pela dificuldade em promover a regularização 
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fundiária, vez que mesmo sem a existência de um levantamento fundiário, são 

evidentes os altos custos necessários para aquisição desse volume de terras. 

 

6.1.3.6 Parque Estadual Dom Osório Stoffel 

 

Criado pelo decreto n.º 5.437 de 12 de novembro de 2002, o Parque Estadual 

Dom Osório Stoffel possui área de 6.422 hectares, e está localizado no município de 

Rondonópolis. 

Seu conselho foi instituído no ano de 2010, tendo sua composição sido 

renovada no ano de 2016.  

Essa unidade de conservação também não tem plano de manejo ou diagnóstico 

de sua situação fundiária. 

Segundo informações da SEMA-MT, contidas na figura 22, existem 3 

propriedades rurais cadastradas no SIMCAR. 

 

Figura 22 - Sobreposição SIMCAR x Parque Estadual Dom Osório Stoffel 

 
Fonte: SEMA-MT 
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Apesar de apenas 3 imóveis possuírem cadastro no SIMCAR, esses somam 

área superior a 4.200 hectares, o que corresponde a mais de 65 % da área total do 

parque, evidenciando assim a pressão antrópica decorrente da não regularização 

fundiária. 

  

6.1.3.7 Parque Estadual Gruta da Lagoa Azul 

 

Localizado no Município de Nobres e sendo uma das principais atrações 

turísticas do estado, o Parque Estadual Gruta da Lagoa Azul tem área estimada de 

12.512 hectares, consoante se observa na figura 23.  

 

Figura 23 - Sobreposição SIMCAR x Parque Estadual Gruta da Lagoa Azul 

 
Fonte: SEMA-MT 

 

No entanto, seu plano de manejo atesta que os limites desse parque, com base 

na base cartográfica e imagens de satélite encaminhados pela SEMA-MT contempla 

área de apenas 8.380 hectares (SEMA-MT, 2020). 

Observa-se também na figura 23 que não existem propriedades cadastradas 

no SIMCAR inseridas nesse parque. Segundo seu decreto de criação, o parque foi 



88 
 

criado sobre terras da reserva técnica de projeto de assentamento, não havendo 

maiores informações sobre a efetiva titularidade. 

O plano de manejo não aponta de forma conclusiva a razão de existir dessa 

divergência de áreas, não havendo maiores informações nas bases de dados 

públicos. Contudo, na base de dados da SEMA-MT esse parque está listado como 

sem regularização sob o aspecto fundiário (SEMA-MT, 2020). 

 

6.1.3.8 Parque Estadual do Guirá 

 

Criado pela Lei 7.625 de 15 de janeiro de 2002, o Parque Estadual do Guirá 

está localizado no município de Cáceres, e tem área de 100 mil hectares. Essa 

unidade de conservação ainda não tem plano de manejo. Seu conselho foi criado no 

ano de 2014. 

A figura 24 mostra que existem nove propriedades cadastradas no SIMCAR, 

com área total superior a 75 mil hectares, o que representa 75 % da área total do 

parque. 

 

Figura 24 - Sobreposição SIMCAR x Parque Estadual do Guirá 

 
Fonte: SEMA-MT  
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Não há maiores informações sobre esse parque na base de dados da SEMA-

MT, e não existe diagnóstico da situação fundiária ou valor estimado para a efetiva 

implementação desse parque. 

Percebe-se claramente que a determinação legal de que os parques estaduais 

dever ser de posse e domínio públicos não vem sendo priorizada pelo estado. 

 

6.2 Análise dos Processos de Desapropriação das Áreas Particulares: 

Dificuldades e Vulnerabilidades 

 

A lei 9.985/2000 institui a obrigatoriedade de desapropriação das áreas 

particulares inseridas nos parques nacionais ou estaduais, dada a natureza desses 

espaços que normativamente devem ser de posse e domínio públicos.  

A razão de ser dessa exigência decorre do maior interesse na proteção integral 

desses espaços, nos quais são vedados a presença e o desenvolvimento de 

atividades antrópicas, ressalvada, nos termos do artigo 11, “a realização de pesquisas 

científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, 

de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico” (BRASIL, 2000). 

Mais que um mero procedimento, a desapropriação das áreas particulares e a 

efetiva regularização fundiária dos parques estaduais deve ser entendida como “um 

fim a ser alcançado, cujo objetivo final é a transferência de domínio das terras de uma 

UC para o ente responsável e/ou para a delimitação das possibilidades de uso dessas 

terras, por meio de um processo de construção de políticas públicas e com o auxílio 

de instrumentos jurídicos vigentes” (KURY, 2009, p. 81). 

Necessário inicialmente estabelecer que a desapropriação deverá ocorrer 

apenas nas propriedades inseridas nas unidades de conservação que a lei determine 

que a posse e o domínio sejam públicos, como no caso dos parques estaduais, vez 

que existem unidades de conservação que podem permanecer sob domínio privado, 

como no caso de uma Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN.  

Uma vez definidos os limites do parque estadual, tem início o processo de 

desapropriação ou regularização fundiária, que consiste em cinco etapas distintas. 

 A primeira etapa é a demarcação, que tem como objetivo delimitar a área. A 

segunda etapa consiste na elaboração do chamado diagnóstico fundiário, que deve 

ser feito por equipe multidisciplinar, e visa identificar os proprietários de áreas no 
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interior do parque. A terceira etapa consiste na vistoria fica das áreas, que é seguida 

pela avaliação e aquisição das áreas (KURY, 2009). 

Dentro do procedimento de diagnóstico fundiário deve ser dada importância 

especial para a pesquisa cartorária, identificando as cadeias dominiais dos imóveis a 

fim de se adotar a melhor estratégica jurídica para a válida desapropriação. Igual 

cuidado se deve observar na quarta etapa, que é a avaliação das terras, evitando 

comisso que valores indevidos sejam acrescidos aos cofres públicos. 

As dificuldades do processo de desapropriação direta são significativas, vez 

que demandaria valores expressivos do orçamento público, nem sempre disponíveis. 

No caso de Mato Grosso, a Lei Orçamentária Anual – LOA, n.º 11.300 de 27 de janeiro 

de 2021, não contempla reserva de valores para desapropriações em parques 

estaduais (SEFAZ, 2021). 

No caso de Mato Grosso, o processo de regularização fundiária das áreas 

particulares inseridas em parques estaduais, nos poucos casos em que isso ocorreu, 

foi feito mediante doações de terras ao estado, em processos de compensação em 

licenciamento ambiental de significativo impacto ao meio ambiente.  

Nesse estudo não foi identificado nenhum processo de desapropriação de área 

rural para regularização fundiária de parque estadual, frustrando a reposta ao objetivo 

específico de análise desses processos.  

Por outro lado, os valores obtidos em dinheiro nos processos de compensação 

ambiental, além de inexpressivos diante do passivo de áreas particulares pendentes 

de regularização, são partilhados entre várias unidades de conservação, e não são 

destinados à aquisição de terras. Basicamente, são utilizados para aquisição de 

veículos e outros equipamentos utilizados em fiscalização ambiental.  

O estado também não faz uso da compensação de déficit de reserva legal, 

prevista na legislação, como medida alternativa ao procedimento comum de 

desapropriação para regularização das propriedades privadas e para regularização 

de unidades de conservação com áreas particulares não desapropriadas.  

Com isso, os parques estaduais seguem sem sua implementação concluída, 

em desobediência às normas legais, potencializando vulnerabilidades ao meio 

ambiente e gerando insegurança jurídica aos proprietários com áreas inseridas 

desses parques. 
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As principais dificuldades e vulnerabilidades encontradas para desapropriação 

das áreas particulares inseridas nos parques estaduais de mato grosso estão 

relacionadas na tabela 8:  

 

Tabela 8. Dificuldades e Vulnerabilidades 

Vulnerabilidade Fonte de Pesquisa Objeto Pesquisa 

Falta de Recursos 
Informações e relatórios solicitados para 

SEMA-MT 

Parques estaduais não regularizados criados 

por Lei ou Decreto 

Caducidade dos 

Decretos 

Jurisprudência / Obras Jurídicas/ 

Dissertações/ Artigos 

Parques não regularizados criados por 

Decreto 

Interesses Conflitantes 
Processos judiciais/ histórico criação parques 

estaduais 

Parques estaduais não regularizados criados 

por Decreto 

Não utilização de 

mecanismos alternativos 

aos processos de 

desapropriação  

Análise de dados públicos 
Parques estaduais não regularizados criados 

por Decreto 

Redução de Limites / 

desafetação  
Análise de normas legais Todos os parques estaduais 

Violação aos Direitos de 

Propriedade 
Normas Legais Todos os parques estaduais 

Fonte: Autor 

 

Essas vulnerabilidades e dificuldades contidas na tabela 8 são aquelas mais 

evidentes considerando o objetivo dessa pesquisa. Existem outras de igual relevância, 

como desmatamento, ocupação irregular e atividades incompatíveis com a natureza 

jurídica dos parques estaduais, que não serão abordadas nesse estudo. 

 

6.2.1 Falta de Recursos  

 

Uma das principais dificuldades surge já no momento de criação de uma 

unidade de conservação. Kury (2009) registrou a mesma percepção, aduzindo que 

praticamente nenhuma unidade de conservação no Brasil detinha previsão 

orçamentária para sua execução quando de sua concepção, o que acaba por gerar 

uma série de vulnerabilidades para essas unidades, principalmente pressão de alguns 

grupos visando a redução dos limites do parque ou requalificação da categoria de 

proteção inicialmente prevista.   

A falta de recursos para implementação dos parques estaduais impede a 

retirada de proprietários que ocupam essas áreas protegidas, permitindo desempenho 

de atividades agrosilvopastoris que acabam impossibilitando a regeneração de áreas 
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que deveriam ser destinadas para a preservação ambiental. Pressão do setor 

produtivo, conflitos diversos, riscos de caducidade, redução ou requalificação são 

riscos que não podem ser desconsiderados.  

Não existe um diagnóstico fundiário do estado de Mato Grosso com previsão 

dos valores necessários para a implementação dos parques estaduais. Isso também 

demonstra a falta de interesse do poder público na regularização desses espaços. 

Importante também ressaltar que os recursos financeiros necessários para a 

implantação de um parque estadual não se limitam aos valores que deverão ser pagos 

pela desapropriação das áreas particulares nela inseridas.  

Devem ser destacados recursos para contratação de empresas especializadas 

para elaboração dos estudos necessários, dentre eles o plano de manejo, e próprio 

levantamento fundiário, além da construção de equipamentos necessários para a 

unidade. Também são necessários recursos para recomposição de áreas 

degradadas, vez que a integralidade da área dos parques estaduais deve ser 

destinada à proteção integral do meio ambiente.  

Diante dessa realidade podemos afirmar que não há por parte do poder público 

um levantamento completo e detalhado indique a dimensão do montante de recursos 

necessários para resolver o problema no estado de Mato Grosso com relação a 

implementação de seus parques estatuais. 

Evidente a importância que o legislador conferiu acerca da necessidade da 

dominialidade pública das unidades de conservação do grupo proteção integral, vez 

que a legislação, ao tratar da destinação dos recursos advindos da compensação 

ambiental, traz como prioridade a questão da regularização fundiária (SILVA e 

PRATES, 2020) . 

No entanto, mesmo com essa priorização legal, o poder público não consegue 

equacionar a questão da presença antrópica e a titularidade particular dos parques 

estaduais de Mato Grosso. 

Não há previsão de verbas do orçamento estadual para regularização de áreas 

particulares inseridas nos parques estaduais. Como visto no item 6.2, o pequeno 

percentual de regularização de áreas particulares ocorre mediante doação de terras 

por particulares em processos de compensação ambiental. 

Nesse sentido, não há perspectiva em médio prazo de solucionar a questão de 

falta de domínio e posse do poder público nos parques estaduais de Mato Grosso.  
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6.2.2 Caducidade dos Decretos 

 

Sem adentrar na discussão posta em torno do artigo 225 da Constituição 

Federal, que impõe a necessidade de lei específica para que ocorra a extinção ou a 

recategorização de uma Unidade de Conservação, o fato é que a possibilidade de 

reconhecimento de caducidade, ainda que não extinga uma unidade, importa em risco 

para a consolidação de um parque estadual criado por decreto e ainda não 

consolidado. 

O instituto da caducidade deve ser analisado sobre os efeitos do decreto. A 

jurisprudência é pacífica no que se refere à ocorrência da caducidade dos efeitos de 

um decreto de declaração de utilidade pública, quando não forem obedecidos os 

prazos estabelecidos intrinsecamente.  

Na ausência de prazo para desapropriação no ato legal que instituiu o parque 

estadual, deve ser obedecido o prazo máximo de cinco anos previsto no Decreto n.º 

3.365/41.  

A doutrina jurídica ensina ainda que o decreto expropriatório possui natureza 

constitutiva e produz seus efeitos a partir da data de sua publicação (JUSTEN FILHO, 

2016). Decorrido o prazo estabelecido na norma para que seja efetivada a 

desapropriação, ocorre a caducidade dos seus efeitos expropriatórios (STJ AgRg no 

AREsp 611.366/MG). 

Uma vez declarada a caducidade do decreto que cria uma unidade de 

conservação, o estado perde o direito de desapropriar a área afetada, ao mesmo 

tempo em que o particular inserido nesses espaços não pode ser impedido do livre 

exercício do seu direito de propriedade.  

Pode-se concluir, portanto, que a não efetivação da regularização fundiária no 

prazo de cinco anos torna ineficaz o decreto de criação de uma unidade de 

conservação de proteção integral, o que impede que ocorra a desapropriação dessas 

áreas.  

Como a transferência dessas áreas para o domínio público é condição de 

validade e eficácia dessa modalidade de espaço protegido, e com a caducidade do 

decreto pode haver oposição por parte dos legítimos proprietários, na prática esta 

unidade de conservação jamais será consolidada. 
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A Lei n.º 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), que cria diretrizes gerais para a 

efetivação das unidades de conservação, traz de modo expresso a obrigatoriedade 

de desapropriação prévia das áreas afetadas pela criação de uma unidade de 

conservação de proteção (BRASIL, 2000). 

Isso se evidencia porque, transcorrido o prazo de 5 anos para a regularização 

fundiária, e reconhecida judicialmente a caducidade dos efeitos expropriatórios do 

decreto, mesmo que o estado passe a reunir condições financeiras para desapropriar 

as áreas particulares inseridas na UC, não se poderá obrigar o particular, nem 

administrativa, nem judicialmente, a deixar seu patrimônio em troca da indenização 

oferecida.  

Portanto, não há possibilidade de se desapropriar, pela extinção do caráter 

cogente do decreto que declarou a utilidade pública da área. O estado não pode mais 

desapropriar a área particular, e via de consequência, não poderá, nos termos do 

artigo 11 da Lei 9.985/2000, consolidar a unidade de conservação. 

Sem essa consolidação, não há como legalmente impedir que os particulares 

continuem a desenvolver atividades econômicas no interior dos parques estaduais, o 

que se traduz em severa vulnerabilidade para a manutenção desses espaços 

protegidos.  

Sob esse risco representado pela possibilidade de caducidade do Decreto de 

criação, estão 6 parques estaduais de Mato Grosso que ainda não foram 

regularizados, conforme lista contida na tabela 9, que traz o nome da Unidade de 

Conservação, o ato legal de criação, a data de edição do decreto e a área total da 

unidade em hectares:  

 

Tabela 9. Parques estaduais criados por decreto ainda não implementados 

NOME ATO LEGAL Área em Ha 

Parque Estadual Igarapés do Juruena 
Decreto 5.438 de 12/11/2002 

 
227.817,00 

Parque Estadual Serra de Ricardo Franco 
Decreto 1.796 de 04/11/1997 

 
158.620,85 

Parque Estadual do Tucumã 
Decreto 5.150 de 23/02/2005 

 
80.944,71 

Parque Estadual Dom Osório Stoffel 
Decreto 5.437 de 12/11/2012 

 
6.421,69 

Parque Estadual Gruta da Lagoa Azul 
Decreto 1.472 de 09/06/2000 

 
12.512,00 

Parque Estadual Encontro das Águas 
Decreto 4.881 de 22/12/2004 

 
108.960,00 

Fonte: Autor 
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Todas essas unidades de conservação integral contidas na tabela 9, que 

somadas concentram área aproximada de 600 mil hectares, foram criadas por 

decretos editados há mais de 5 anos, que é o prazo previsto na legislação e na 

jurisprudência como sendo o prazo derradeiro para sua desapropriação, sendo real o 

risco de declaração da caducidade dos efeitos expropriatórios desses atos 

normativos. Esses parques estaduais correm risco real de nunca saírem do papel. 

 

6.2.3 Interesses Conflitantes 

 

A falta de implementação dos parques estaduais de Mato Grosso acaba por 

fomentar o surgimento de conflito de interesses. A política ambiental de se criar 

unidades de conservação sem critérios técnicos claros, e sem a definição de 

cronogramas de implementação, não apenas no que se refere ao aspecto fundiário 

acaba por potencializar disputas. 

É possível perceber que nenhum dos parques estaduais analisados foi 

precedido de planejamento que tenha abordado questões técnicas sob o aspecto 

ambiental, social, econômico e legal. Igualmente, não é regra realizar consultas 

previas à comunidade local, o que poderia mitigar conflitos. 

Com isso, a criação dos parques estaduais no estado de Mato Grosso, via de 

regra, não deu a devida atenção ao necessário debate com a comunidade que seria 

diretamente envolvida com a criação dessas unidades de conservação. 

Essa assertiva se direciona sobremaneira aos produtores rurais, que já 

desenvolviam atividades produtivas e tiveram suas propriedades rurais, total ou 

parcialmente inseridas em parques estaduais. 

Há muitos obstáculos que vão desde a utilização das áreas para atividades 

produtivas, até a dificuldade de crédito ou a venda dos produtos agropecuários, em 

razão de políticas de rastreabilidade das empresas que adquirem essas comodities, 

seja em razão de posicionamento de mercado, seja em razão daquelas adotadas em 

acordos ou termos de ajustamento de conduta firmados com o Ministério Público.  

Esses proprietários rurais acabam buscando, através de ações judiciais, o 

reconhecimento do seu direito de explorar as suas áreas já consolidadas, enquanto 

não ocorrer a indenização prevista em lei e na própria Constituição Federal. 

Além disso, mesmo que não tenha a sua propriedade rural absorvida pelos 

limites de um parque estadual, aqueles proprietários rurais que estão próximos à linha 
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divisória são afetados pela criação de zonas de amortecimento, espaços esses 

destinados à proteção da unidade de conservação, e que trazem restrições ao normal 

exercício das atividades produtivas, sem contar em desvalorização das terras 

(SENOGRAFIA , 2019). 

 Com efeito, esses proprietários rurais e a comunidade local que depende das 

atividades produtivas para geração de emprego e renda, tem a forte percepção de que 

os parques estaduais de mato grosso não são efetivos na proteção ambiental, e 

acabam de certo modo dificultando o desenvolvimento econômico e social 

(SENOGRAFIA , 2019). 

Também se verifica a ocorrência de posseiros e grileiros, que diante da 

situação de fragilidade fundiária, acabam invadindo os parques estaduais, sem que 

haja uma resposta efetiva do estado (SOCIOAMBIENTAL, 2020).  

Com isso, alguns setores da sociedade civil e o próprio Ministério Público, 

buscam o judiciário denunciando esses fatos e questionando a falta de implementação 

desses parques, vez que a falta de regularização acaba fragilizando a proteção 

ambiental. 

Cria-se assim um cenário em que todos os envolvidos sentem que suas 

expectativas são violadas e seus direitos desrespeitados. Não se protege o direito à 

propriedade, trabalho e livre iniciativa; não se protege o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 

 

6.2.4 Não Utilização de Mecanismos Alternativos aos Processos de Desapropriação 

 

Nesse cenário, podemos concluir que a implementação e efetivação dos parques 

estaduais não são priorizadas, em evidente descumprimento ao ordenamento jurídico 

por parte dos gestores públicos. 

Não há por parte do estado política clara de utilização dos processos de 

regularização dessas unidades mediante uso de alternativas previstas em lei, como a 

redução dos limites de unidades já antropizadas e compensação de déficit de reserva 

legal. 

Percebe-se que existem parques criados há quase três décadas, que não foram 

regularizados e o estado permanece inerte, agindo apenas quando provocado por 

ações ora do Ministério Público, ora dos proprietários rurais. 
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Isso se deve ao fato de que a implantação da compensação de reserva legal 

depende da finalização dos processos de regularização ambiental das propriedades 

do estado de Mato Grosso, que é o estado com a maior extensão de áreas de reserva 

legal passíveis de serem recuperadas mediante compensação ambiental (SOUZA, 

2019) . 

 

6.2.5 Redução de Limites / Desafetação 

 

Diante da falta de regularização fundiária e da falta de recursos para tanto, 

verifica-se que muitas vezes a redução de área dos parques estaduais, mediante leis 

que venham a desafetar parcialmente as áreas afetadas por decretos que as declaram 

como sendo de utilidade pública, acabam sendo a alternativa encontrada. 

Essa redução já foi verificada anteriormente no estado de Mato Grosso, no 

Parque Estadual do Xingú e no Parque estadual Serra de Santa Bárbara, como forma 

de sanar parcialmente o problema, diante da falta de recursos do estado para 

desapropriação. 

Essa alternativa é alvo de críticas, sob argumento de que atendem apenas as 

pressões e interesses do setor produtivo (SOUZA, 2019). 

Contudo, no estado de Mato Grosso já ocorreu a desafetação, mediante leis, 

de aproximadamente 84 mil hectares, que é a soma das áreas reduzidas nos parques 

estaduais do Araguaia (7 mil), Serra de Santa Bárbara (37 mil) e Xingú (40 mil). 

 

6.2.6 Violação ao Direito de Propriedade 

 

Não menos importante que o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, também está consolidado em nosso país o direito constitucional à 

propriedade, que permite ao titular de um imóvel o pleno uso e gozo de sua 

propriedade. 

A não regularização dos parques estaduais de Mato Grosso acaba impondo 

àqueles que adquiriram legalmente suas áreas e nelas exercem atividades produtivas, 

restrições contrárias ao ordenamento jurídico, vez que decorrem não da necessidade 

de preservação ambiental, mas principalmente da inércia do estado. 

Essa violação impõe um ônus à toda sociedade, que depende das atividades 

produtivas para geração de emprego e renda, vez que a mera declaração de utilidade 
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de uma área para criação de um parque estadual, impõe severas restrições ao direito 

de usar a terra. 

Esse ônus se traduz também em vulnerabilidade ao meio ambiente e ao 

desenvolvimento sustentável, vez que os objetivos de preservação ambiental exigem 

também proteção e observância às suas dimensões social e econômica. 

E isso apenas se torna efetivo se for estritamente observada a segurança 

jurídica, a qual reclama ação clara e positiva dos gestores públicos, não apenas ao 

editar normas legais que criam uma unidade de conservação, mas também, e talvez 

principalmente, quando da necessidade de sua consolidação, que não ocorre sem o 

pagamento da justa indenização das terras particulares afetadas. 

Sem isso, os parques estaduais estarão sujeitos a jamais alcançar os objetivos 

que levaram à sua criação, tornando-se meros parques de papel, que muitas vezes 

são vetores de conflitos e injustiça àqueles que legalmente adquiriram terras que 

foram posteriormente impactadas pelos parques estaduais no estado de Mato Grosso. 

 

6.3 Análise de Alternativas Legais aos Processos de Desapropriação de Áreas 

Particulares 

 

Os processos de desapropriação de áreas particulares em unidades de 

conservação não se resumem ao instituto jurídico da desapropriação, existindo meios 

alternativos previstos em lei, que possibilitam a regularização e implementação de 

uma unidade de conservação mediante transferência da posse e domínio públicos das 

terras ao estado, sem depender do orçamento público para tanto. 

Esses meios alternativos estão previstos na legislação, a saber: “compensação 

de déficit de área de reserva legal” e a “compensação ambiental por empreendimento 

de significativo impacto ambiental”. 

O estado de Mato Grosso não tem nenhum caso regular de desapropriação de 

área particular para regularização de parque estadual, e o orçamento anual do estado 

não traz reserva de valores para tal. Além disso, não existe diagnóstico fundiário que 

aponte efetivamente os valores necessários para essas desapropriações, que se 

mostra como um caminho difícil de ser trilhado. 

Por outro lado, os poucos casos das áreas regularizadas, ainda que ínfimos 

diante do tamanho do problema, foram alcançados com sucesso mediante processos 

de compensação ambiental por empreendimentos de significativo impacto ambiental. 
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O problema reside na dificuldade de fazer a gestão desses recursos, bem como 

a aplicação para aquisição de terras, vez que a maior parte desses valores, que em 

geral quando provisionados não são suficientes, são utilizados para outros fins, como 

a aquisição de equipamentos e veículos utilizados em ações fiscalizatórias. 

A legislação traz o instituto da compensação de déficit de reserva legal mediante 

aquisição de terras em unidades de conservação, com posterior doação ao estado. 

Evidenciada a viabilidade legal da utilização da compensação de áreas de 

reserva legal em parques estaduais como forma de regularizar, ou ao menos mitigar, 

sob o aspecto fundiário a existência de áreas particulares não desapropriadas nos 

parques estaduais de Mato Grosso, foi possível concluir que o principal obstáculo 

decorre da falta de ações do poder público. 

Mediante análise dos aspectos ambiental, socioeconômico, político e jurídico, 

foi possível estabelecer as principais forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da 

alternativa avaliada ao processo de desapropriação de áreas particulares nos parques 

estaduais de Mato Grosso, consistente na aquisição e posterior doação ao poder 

público dessas áreas particulares não desapropriadas, a ser feita por proprietários 

rurais, como mecanismo de compensação de área de reserva legal faltante. Os 

principais achados estão relacionados na tabela 10: 

 

Tabela 10. Oportunidades e ameaças da compensação de ARL em parques estaduais 

FORÇAS FRAQUEZAS 

● Consolidação dos parques estaduais; 
● Mitigação das atividades incompatíveis com os objetivos 

desses parques; 
● Possibilidade de reduzir o déficit de reserva legal nas 

propriedades rurais do estado; 
● Redução das vulnerabilidades decorrentes da ocupação 

antrópica nesses parques estaduais; 
● Recebimento de valores por parte dos proprietários na 

indenizados; 
 

● Ausência de políticas públicas; 
● Falta de banco de dados com áreas passiveis de 

compensação; 
● Falta de pessoal e recursos públicos; 
● Ausência de diagnóstico fundiário dos parques 

estaduais. 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

● Efetivar a preservação ambiental; 
● Cumprir compromissos assumidos internacionalmente; 
● Redução de recursos públicos necessários  aos processos de 

desapropriação; 
● Segurança jurídica; 

● Desinteresse político na regularização dos parques 
estaduais; 

● Descumprimento da legislação pelo poder público; 
● Burocracia; 
 

Fonte: Autor 

  

Os dados contidos na tabela 10 reafirmam a assertiva acima, e apontam que as 

fraquezas encontradas nessa pesquisa são decorrentes de omissões do poder 

público, assim como ocorre com grande parte dos itens classificados como ameaças. 
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As fraquezas e ameaças podem ser mitigadas mediante adoção de políticas públicas 

efetivas, que não são realizáveis em curto prazo, mas que são possíveis de 

implementar, como concluiu Souza (2019), ao tratar especificamente do estado de 

Mato Grosso. 

Saretta (2017), ao tratar especificamente sobre as fortalezas, ameaças, 

oportunidades e forças da utilização do mecanismo de compensação de reserva legal 

em unidades de conservação, identificou elementos semelhantes aos achados do 

presente trabalho, e também concluiu que esse caminho se mostra viável como 

alternativa ao processo de desapropriação, mas que depende de uma atuação 

comprometida dos agentes públicos na resolução desse problema que afeta unidades 

de conservação em todo Brasil. 

Não há utilização desse mecanismo até então pelo estado de Mato Grosso, 

mesmo diante da existência de dispositivo legal estadual, Decreto 1.491 de 15 de maio 

de 2018 regulamentando o tema, e demonstrando ser possível, ao menos sob o 

aspecto normativo, a adoção desse mecanismo legal como alternativa aos processos 

de desapropriação. Em pesquisa de grande relevância, Souza (2019) constatou que 

a questão financeira, em que pese seja fator relevante, não é a única dificuldade para 

a adoção do mecanismo da desapropriação, citando também como entraves 

dificuldade de comprovação da titulação, sobreposição com outras áreas, diversos 

títulos sobre uma mesma área e outros tantos problemas na documentação exigida 

pelos proprietários privados cadastrados na UC. 

Para tanto, assim como concluiu Saretta (2017) ao tratar da compensação de 

reserva legal em unidades de conservação, para efetiva resolução da questão 

fundiária dos seus parques estaduais, é indispensável que o estado adote políticas de 

estímulo a essa modalidade, contemplando os seus aspectos ambiental, 

econômico/social e jurídico. Adicionamos aqui a necessidade de se observar também 

o aspecto político. Considerar e cutir esses aspectos se faz necessário.A seguir são 

apresentadas considerações e estado da arte sobre esses eixos influenciadores. 

 

6.3.1 Aspecto Ambiental 

 

Inicialmente, para que seja viável a compensação de reserva legal em unidade 

de conservação, deve ser observado o aspecto ambiental. Tão importante quanto 

observar os requisitos legais que exigem áreas do mesmo bioma ou áreas legalmente 
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declaradas como prioritárias para esse fim, é necessário quantificar e compreender, 

por um lado, o déficit de reserva legal no estado, e por outro, o montante de áreas 

passíveis de regularização fundiária localizadas no interior de unidades de 

conservação estaduais. Nesse sentido, a pesquisa de Souza (2019) trouxe valiosa 

contribuição ao levantar e tratar esses dados, mostrando que no estado de Mato 

Grosso existem 8.700.000 hectares de déficit de reserva legal no bioma amazônia 

1.900.000 hectares no bioma savana, e aproximadamente 174.000 no pantanal. A 

pesquisa apontou ainda que aproximadamente 1.560.000 hectares estão pendentes 

de regularização em unidades de conservação estaduais, sendo 1.098.892 hectares 

no bioma amazônia, 245.056 hectares no cerrado e 219.691 hectares no pantanal. 

Assim, menos de 13% dos proprietários poderiam regularizar suas áreas de reserva 

legal através desse mecanismo (SOUZA, 2019). 

Por outro lado, do ponto de vista quantitativo, seria possível regularizar sob o 

aspecto fundiário todos os parques estaduais de Mato Grosso, vez que a demanda 

por áreas para compensação de reserva legal se mostra muito superior às 

quantidades de áreas não desapropriadas no interior dos parques estaduais. Os 

ganhos ambientais são percebidos na medida em que se resolve o problema sobre 

dois vieses igualmente importantes, seja do ponto de vista ambiental, seja do ponto 

de vista socioeconômico.  

O Primeiro viés é a regularização das propriedades rurais com déficit de reserva 

legal, cuja legislação ambiental traz essa exigência como pressuposto para emissão 

do respectivo licenciamento das atividades. O segundo viés, afeto ao presente estudo, 

é a possibilidade consolidação dos parques estaduais, com a transferência por 

doação, da sua posse e domínio ao poder público, permitindo assim a gestão efetiva 

desses parques estaduais de acordo com os fins propostos quando de sua criação. 

 

6.3.2 Aspecto Político 

 

É evidente que a regularização fundiária dos parques estaduais não é tratada 

com prioridade pelo poder público, sendo que o aspecto político se torna fator decisivo 

para a implementação efetiva dos parques estaduais. Isso apenas será possível com 

adesão de todos os atores envolvidos, o que demanda comunhão de esforços e 

enfrentamento do tema sem o viés ideológico, o que por vezes acaba por vezes 

permeando as questões ambientais. Essa realidade não é apenas do estado de Mato 
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Grosso, sendo verificada em todo Brasil, nos parques estaduais, nacionais e 

municipais, como observou a pesquisa de Saretta (2017). Sem o esforço dos gestores 

públicos no sentido de implementar políticas claras, não será possível mitigar esse 

problema nacional, que também se verifica nos parques estaduais de Mato Grosso. 

Assim, é fundamental a criação de um banco de dados contendo áreas 

prioritárias, assim declaradas, para compensação de reserva legal, aliado ao 

empenho de analisar os dados contidos no SIMCAR, validando ou não as informações 

ali declaradas pelos proprietários rurais. Com a validação das informações do 

SIMCAR, necessariamente será conferida se a propriedade analisada possui ou não 

área de reserva legal a ser compensada. Caso haja déficit, este deverá ser lançado 

em banco de dados próprio, de base pública para consultas, visando dar credibilidade 

a todo processo. 

Também são necessárias ações governamentais no sentido de incentivar a 

aproximação entre os proprietários com áreas nesses dois cadastros, ou seja, aqueles 

que tem área não regularizadas dentro dos parques estaduais, e aqueles que tem 

déficit de reserva legal. 

 

6.3.3 Aspecto Socioeconômico  

 

A política de preservação ambiental consistente na criação de parques 

estaduais não se aperfeiçoa nem se efetiva, como constatou-se no presente estudo, 

sem a construção de caminhos que levem à compatibilização da proteção ao meio 

ambiente com as necessidades e aspirações socioeconômicas dos atores envolvidos. 

Nesse sentido, a regularização fundiária mediante alternativas ao processo de 

desapropriação e pagamento de indenização também se mostra efetiva sob esse 

aspecto. No mesmo sentido, a pesquisa de Saretta (2017) demonstrou que a 

compensação de reserva legal mediante doação ao poder público de áreas 

particulares inseridas em unidades de conservação pendente de regularização 

fundiária, é meio eficaz de solucionar a questão também sob o aspecto econômico e 

social. 

A alternativa se mostra viável, na medida em que permitiria àqueles 

proprietários rurais cujas áreas estão inseridas nos parques estaduais de Mato 

Grosso, e que ainda não foram indenizados, possam vender sua área a outro 
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particular que tenha déficit de reserva legal, e que posteriormente fará a doação ao 

poder público. 

Isso possibilitaria a regularização sem custos financeiros diretos ao estado, que 

por sua vez equacionaria dois problemas de uma única vez, ou seja, o problema dos 

parques estaduais e o problema, ainda que de forma parcial, do déficit de reserva 

legal. 

A regularização fundiária traz possibilidade de crédito aos produtores, 

fomentando o desenvolvimento da economia local. Os parques estaduais efetivados, 

trazem oportunidades de captação pelo estado de recursos internacionais. 

 

6.3.4 Aspecto Jurídico 

 

Por fim, a regularização das áreas particulares não desapropriadas nos parques 

estaduais de Mato Grosso mediante compensação de reserva legal também se mostra 

viável sob o aspecto jurídico, dado as disposições contidas no art. 66 do Código 

Florestal. 

Segundo esse dispositivo, o proprietário rural com déficit poderá fazer doação 

ao poder público de área localizada no interior de unidade de conservação de domínio 

público pendente de regularização fundiária, desde que: i) sejam equivalentes em 

extensão à área de reserva legal a ser compensada, ii) estejam localizadas no mesmo 

bioma da reserva legal a ser compensada e, iii) no caso de estarem localizadas fora 

do estado, estejam localizadas em áreas identificadas como prioritárias pela União ou 

pelos estados (BRASIL, 2012). 

Para a definição das áreas prioritárias para fins de compensação, entre outros 

fatores relevantes, deverá ser priorizada a recuperação de bacias hidrográficas 

significativamente desmatadas, a “criação de corredores ecológicos, a criação de 

grandes áreas protegidas e a conservação ou recuperação de ecossistemas 

ameaçados” (BRASIL, 2012). 

 No estado de Mato Grosso a questão é tratada pelo Decreto n.º 1.481/2018, que 

repete as exigências da Lei 12.651/2012, e exige CAR validado, declaração de área 

para compensação, aprovação e inserção no banco de dados. Aqui já surge 

impedimento ao prosseguimento do processo, decorrente de nova inércia estatal, vez 

que o estado não possui esse banco de dados.  
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Assim, mesmo com área de aproximadamente 1.563.640 hectares de terras 

passíveis de regularização em UCs estaduais, o estado de Mato Grosso não possui, 

um banco de dados que possa subsidiar o processo de compensação ambiental por 

meio da doação de terras sujeitas à regularização em UCs estaduais (SOUZA, 2019). 

Portanto, há viabilidade jurídica para a adoção desse mecanismo alternativo, vez 

que existe autorização por meio de norma regulamentando o tema. Porém, se faz 

necessário que o estado tenha interesse político na resolução desse problema.  

 

6.4 Documento Técnico 

 

A elaboração de um documento técnico é objetivo proposto no presente trabalho. 

Nesse sentido, foi elaborado guia orientativo versando sobre as dificuldades e 

vulnerabilidades nos processos de desapropriação de áreas particulares nos parques 

estaduais de Mato Grosso.  

Nesse documento foram apontadas as alternativas legais a esse procedimento 

de desapropriação, com foco no procedimento para utilização do mecanismo legal de 

compensação de déficit de reserva legal mediante aquisição de áreas particulares 

inseridas em unidades de conservação de proteção integral e posterior doação ao 

poder público.  

O objetivo é disponibilizar esse documento técnico para gestores de unidades 

de conservação estaduais, de modo a contribuir com subsídios teóricos para a 

regularização fundiária dos parques estaduais, apontando a possibilidade legal de 

utilização do mecanismo de compensação de déficit de reserva legal. 

O documento técnico encontra-se apensado a essa dissertação. 
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7 CONCLUSÕES 

 

● Esse trabalho se propôs a avaliar as consequências da existência de áreas 

particulares não desapropriadas nos parques estaduais de Mato Grosso. 

● Dentre as 107 unidades de conservação existentes no estado, 17 são parques 

estaduais; apenas 4 desses parques estão totalmente regularizados sob o 

aspecto fundiário; outros 5 parques foram parcialmente implementados 

enquanto 8 parques estaduais, cuja área total é superior a 690 mil hectares, 

não tiveram sua regularização fundiária iniciada.  

● Dentre os 5 parques parcialmente regularizados, apenas um teve regularização 

de 85%, enquanto os outros 4 parques tiveram 3% ou menos de sua área total 

regularizada. 

● Os 17 parques estaduais analisados correspondem a uma área total de 

aproximadamente 1.345.145 hectares, sendo que aproximadamente 98,5% 

desse total, ou 1.322.762 hectares estão pendentes de regularização fundiária. 

● A falta de implementação dos parques estaduais de Mato Grosso acaba 

evidenciando a existência dos “parques de papel”, que comprometem os 

objetivos pretendidos quando da sua criação. 

● Ao mesmo tempo em que fragiliza a proteção ambiental, a existência de áreas 

particulares não indenizadas no interior de parque estaduais de Mato Grosso 

acaba gerando conflitos e disputas judiciais com proprietários. 

● Além disso, verifica-se que o estado de Mato grosso não tem um único caso de 

desapropriação para implementação de parque estadual. Os pequenos 

percentuais regularizados se deram por meio de processos de compensação 

ambiental, o que, diante da falta de protocolos e processos definidos, 

rotineiramente acaba sendo objeto de questionamentos por parte do Tribunal 

de Contas do Estado. 

● Isso tudo decorre da inobservância da Lei 9.985/2000, notadamente no 

momento de criação desses parques estaduais, que muitas vezes são 

localizados em áreas produtivas e já antropizadas, sem estudos técnicos 

adequados, e sem definição prévia da fonte de recursos para implementação 

desses parques. 
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● Há o risco jurídico decorrente da caducidade dos decretos de criação dos 

parques estaduais, o que poderia levar a ineficácia dos mesmos, em razão da 

impossibilidade de desapropriação decorrente da caducidade. 

● Diante da falta de recursos para regularização fundiária, a redução das áreas 

dos parques estaduais, como já ocorreu com o Parque Estadual do Xingú, 

Parque Estadual do Araguaia e o Parque Estadual Serra de Santa Bárbara, se 

mostra como alternativa muito criticada. 

● A lesão ao direito de propriedade também importa em risco à preservação 

ambiental e ao desenvolvimento sustentável. 

● Podem ser utilizados mecanismos alternativos, com o incentivo do estado a 

processos de compensação de déficit de reserva legal de propriedades rurais, 

mediante aquisição e posterior doação ao estado de áreas inseridas em 

parques estaduais pendentes regularização fundiária. 

● Isso depende da adoção de políticas públicas que priorizem a regularização 

dos parques estaduais não consolidados, observando a autorização da 

legislação do próprio estado, que traz regras claras para utilização desse 

mecanismo pelos gestores estaduais. 

● Necessário como condição antecedente, que o estado elabore um banco de 

dados confiável, com mapeamento das áreas passíveis de regularização, 

declarando aquelas prioritárias nos termos da Lei. 

● Do mesmo modo, necessário que se faça levantamento fundiário minucioso 

das áreas inseridas nos parques estaduais não consolidados, analisando títulos 

e situações de posse. 

● A postura passiva do estado no cumprimento das normas Constitucionais e 

daquelas contidas na Lei 9.985/2000 e no código florestal, implica na perda de 

oportunidade de mitigar os problemas decorrentes da existência de áreas 

particulares nos parques estaduais de Mato Grosso. 

● Com isso, o estado deixa de conferir efetividade aos seus parques estaduais, 

fazendo com que os mesmos deixem de ter eficácia enquanto mecanismo de 

preservação ambiental, em harmonia com os direitos dos proprietários rurais, 

comprometendo a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável. 
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2. APÊNDICE A – GUIA ORIENTATIVO 
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1. APRESENTAÇÃO  
 

O presente guia orientativo tem como objetivo oferecer subsídios teóricos aos 

gestores de Unidades de Conservação para a possibilidade de regularização fundiária 

mediante utilização do mecanismo legal de compensação de déficit de Área de 

Reserva Legal em propriedades rurais. 

A mera declaração de utilidade pública e criação do ato normativo que institui 

um parque estadual não significa a existência de fato desse espaço protegido, sendo 

necessária a efetiva regularização fundiária das áreas particulares para a 

consolidação desses espaços protegidos. 

Para que isso ocorra se faz necessária a transferência ao poder público da 

posse e titularidade dessas áreas. Porém, não é isso que acontece nos parques 

estaduais de todo o Brasil. 

Com isso, subsistem dois grandes problemas: de um lado, proprietários de 

terras declaradas de utilidade pública não desapropriadas que esperam o recebimento 

da indenização e de outro, proprietários rurais com déficit de reserva legal, que 

precisam regularizar essa situação.  

As principais causas que geram esse cenário são a falta de recursos e de 

políticas públicas que venham a priorizar a regularização dessas áreas. 

O Novo Código Florestal traz expressamente a possibilidade de utilização do 

mecanismo de compensação de déficit de ARL, mediante aquisição de áreas 

particulares em Unidades de Conservação de Proteção Integral não regularizadas. 

Contudo, os gestores responsáveis pela efetiva regularização fundiária das 

áreas particulares não desapropriadas em parques estaduais não fazem uso dessa 

alternativa legal ao procedimento de desapropriação de terras, o que importa, na 

prática, em real desperdício daquela que talvez seja a única forma de regularização 

dos parques estaduais ainda não consolidados. 

 

2.  PARQUES ESTADUAIS 
 

O objetivo de criação de um parque estadual é a preservação dos recursos 

naturais. De acordo com a Lei 9.985/2000, os parques estaduais são áreas de 
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proteção integral, de posse e domínio públicos, de modo que não são admitidas a 

realização de atividades antrópicas no interior dessas áreas protegidas. 

Quando os parques são criados sobre áreas particulares, os proprietários 

legítimos dessas áreas devem ser indenizados, mediante procedimento de 

desapropriação. 

 

3.  DIFICULDADES PARA DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARTICULARES EM PARQUES 
ESTADUAIS 

 

Referidas desapropriações acabam envolvendo valores vultosos, e muitas vezes 

o estado não dispõe de recursos disponíveis para essa regularização fundiária. 

Com isso, em muitos dos parques estaduais, existe a presença antrópica e 

exercício de atividades incompatíveis com a preservação do meio ambiente. 

Por outro lado, os legítimos proprietários rurais, assim considerados aqueles que 

regularmente adquiriram suas propriedades antes da criação desses espaços 

protegidos, acabam tendo seu direito à propriedade e ao trabalho violados, com 

diversas restrições. 

 

Mas porque isso ocorre? 

 

Muitos parques estaduais foram criados sem o devido estudo ambiental, 

delimitando áreas muitas vezes antropizadas há décadas. Isso pode gerar custos 

muito elevados ao estado, vez que, além das indenizações devidas pelo valor das 

terras e benfeitorias realizadas, são necessários elevados valores para a recuperação 

da vegetação nativa já degradada. 

Em muitos casos verifica-se que áreas particulares produtivas e antropizadas 

foram declaradas como de utilidade pública para criação de parques estaduais, sem 

que houvesse estudos técnicos, participação popular e previsão da fonte dos recursos 

necessários para a sua efetiva implementação. 

 

4. FALTA DE RECURSOS 
 

 A falta de recursos para a regularização fundiária afeta diversos parques 

estaduais em todo Brasil. Os orçamentos dos estados não trazem previsão 
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orçamentária para essa finalidade, ou trazem valores insuficientes. Isso se traduz em 

números alarmantes.  

No estado de Mato Grosso, por exemplo, apenas 1,5% das áreas existentes no 

interior dos parques estaduais foram regularizadas sob o aspecto fundiário, sendo que 

em nenhum caso ocorreu a efetiva desapropriação. Porém, essa realidade se verifica 

em diversos parques estaduais por todo Brasil. 

 

5. FALTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS  
 

Ao lado da falta de recursos, a falta de políticas públicas bem definidas, que 

permitam a utilização dos meios alternativos de regularização fundiária, também se 

mostra como fator de risco para esses espaços protegidos. 

 

6. UTILIZAÇÃO DE MEIOS ALTERNATIVOS  
 

A partir da adoção de politicas públicas, surge a oportunidade de utilização do 

meio alternativo previsto nesse guia, que é a compensação de déficit de área de 

reserva legal, mediante aquisição de áreas particulares em parques estaduais não 

regularizados, e a posterior doação ao poder público. 

Esse mecanismo alternativo, previsto na Lei 12.651/2012 ainda é pouco 

utilizado pelos estados, o que importa no agravamento de dois problemas: 

regularização fundiária dos parques estaduais e regularização de propriedades rurais 

com déficit de reserva legal. 

 

7. COMPENSAÇÃO DE ARL MEDIANTE AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARTICULARES E 
PARQUES ESTADUAIS PENDENTES DE REGULARIZAÇÃO 

 

A Compensação de Reserva Legal está prevista no artigo 66 do Código 

Florestal (Lei Federal n° 12.651/2012).  

Esse mecanisco permite que as Unidades de Conservação de domínio público 

com pendência de regularização fundiária, possam receber, em doação, imóveis 

privados localizados em seu interior para fins de Compensação de Reserva Legal de 

imóveis fora da UC. 

 Contudo, alguns requisitos devem ser observados: i) as áreas deverão ser 

equivalentes em extensão com a área de reserva legal a ser compensada; ii) devem 
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estar localizadas no mesmo bioma da reserva legal a ser compensada e; iii) no caso 

de estarem localizadas fora do estado, devem ser identificadas como prioritárias pela 

União ou pelos estados. 

Para a definição das áreas prioritárias para fins de compensação, entre outros 

fatores relevantes, deverá ser priorizada a recuperação de bacias hidrográficas 

significativamente desmatadas, a criação de corredores ecológicos, a criação de 

grandes áreas protegidas e a conservação ou recuperação de ecossistemas 

ameaçados.  

 No estado de Mato Grosso, por exemplo, a questão é tratada pelo Decreto n.º 

1.481/2018, que repete as exigências da Lei 12.651/2012, e exige CAR validado, 

declaração de área para compensação. 

 

8. PROCEDIMENTOS  
 

A compensação deve ocorrer através da doação de imóvel privado, localizado 

no interior de um parque estadual, ao órgão responsável pela gestão desse parque.  

Desse modo, o doador deve ser o proprietário ou possuidor de imóvel rural que 

detinha em 22 de julho de 2008, área de Reserva Legal em extensão inferior a prevista 

na Lei 12.651, de 25 de maio de 2012 (Novo Código Florestal): 

 
"Art. 66. 0 proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha, em 22 de 
julho de 2008, área de Reserva Legal em extensão inferior ao estabelecido 
no art. 12, poderá regularizar sua situação, independentemente da adesão 
ao PRA, adotando as seguintes alternativas, isolada ou conjuntamente: 
 
I - recompor a Reserva Legal; 
II - permitir a regeneração natural da vegetação na área de Reserva Legal; 
III - compensar a Reserva Legal.  
(...) 
§ 5º A compensação de que trata o inciso III do caput deverá ser precedida 
pela inscrição da propriedade no CAR e poderá ser feita mediante: 
(...) 
Ill - doação ao poder público de área localizada no Interior de Unidade de 
Conservação de domínio público pendente de regularização fundiária;  
§ 6º As áreas a serem utilizadas para compensação na forma do § 5º deverão: 
I - ser equivalentes em extensão à área da Reserva Legal a ser compensada; 
II- estar localizadas no mesmo bioma da área de Reserva Legal a ser 
compensada; 
III - se fora do Estado, estar localizadas em áreas identificadas como 
prioritárias pela União ou pelos Estados. 

 

§ 7º A definição de áreas prioritárias de que trata o § 6º buscará favorecer, 
entre outros, a recuperação de bacias hidrográficas excessivamente 
desmatadas, a criação de corredores ecológicos, a conservação de grandes 
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áreas protegidas e a conservação ou recuperação de ecossistemas ou 
espécies ameaçados." 

  

Por outro lado, o Decreto nº 8.235/2014 regulamentou o disposto no inciso III, 

do parágrafo 6º, do artigo 66, da Lei no 12.651/2012, definindo que: 

 

"Art. 16. Para os fins do disposto no inciso III do § 6o do art. 66 do Lei no 
12.651, de 2012, consideram-se áreas prioritárias: 
II - as unidades de conservação de domínio público pendentes de 
regularização fundiária"; 

 
Em razão disso, é imprescidível que os estados criem mecanismos para 

habilitar imóveis privados que estejam inseridos em parques estaduais com 

pendências de regularização fundiária.  

É necessário, portanto, a implementação de um sistema que permita aos 

proprietários cadastrarem as áreas objeto de compensação, e que posteriormente, 

habilite esses imóveis como aptos a serem utilizados para esta finalidade.  

Referida habilitação permitirá que esses imóveis sejam utilizados em processos  

de Compensação de Reserva Legal, permitindo aos adquirentes dessas áreas a 

posterior doação das mesmas ao órgãos gestores dos parques estaduais nas quais 

as mesmas estão inseridas. 

O presente guia tem cunho meramente informativo e contém informações 

básicas sob o aspecto teórico/jurídico do tema. Para a efetiva implementação do 

mecanismo de compensação, se faz necessária o acompanhamento de uma 

consultoria técnica multidisciplinar e especializada para cada caso concreto. 

 

9. HABILITAÇÃO DE IMÓVEL PARTICULAR NÃO DESAPROPRIADO  LOCALIZADO EM 
INTERIOR DE PARQUE ESTADUAL 

 

O primeiro passo é a criação de um sistema que possibilite aos proprietários de 

áreas não desapropriadas que assim queiram, cadastrarem seus imóveis, fornecendo 

informações que permitam a habilitação dos mesmos para serem utilizados em 

processo de compensação.  

Referido sistema deve disponibilizar um requerimento padrão a ser preenchido 

pelo particular não indenizado, que deverá apresentar mediante protocolo, no mínimo, 

os seguintes documentos: 
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● Requerimento da abertura de processo de CRL; 

● Cópia da carteira de identidade, do Cadastro de Pessoa Física – CPF dos 

proprietários e representante legal, bem como os comprovantes de endereços; 

● Atos constitutivos atualizados (em caso da propriedade pertencer a pessoa 

jurídica), bem como documentos pessoais e requerimento assinados por todos 

os sócios; 

● Matriculas atualizadas com georreferenciamento do imóvel e memorial 

descritivo que possibilite identificar a localização do imóvel em relação a UC e 

a outros imóveis existentes; 

● Recibo de Inscrição no CAR e; 

● Certidões comprobatórias da inexistência de ônus, gravames e ações reais e 

pessoais reipersecutórias sobre o imóvel e os proprietários. 

 

Com essa documentação e finalização do processo de cadastro, o órgão gestor, a 

seu critério, emitirá uma certidão contendo a área do imóvel em hectares, o bioma em 

que está localizado, declarando de que este imóvel está apto a ser adquirido por 

particulares para a compensação do déficit de reserva legal. 

A emissão da certidão acima, nos termos da Lei, obedece ao disposto no artigo 

66, parágrafo 6.º já transcrito acima, permitindo maior amplitude ao processo, vez que 

autoriza a aquisição de áreas localizadas em outros estados. 

 
10. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL RURAL POR PARTICULARES  

 
 Após essa etapa, os particulares interessados negociarão diretamente entre si, 

sem intervenção do poder público, que não deverá assumir nenhuma 

responsabilidade civil ou ambiental decorrente dessa negociação. 

 

11. DOAÇÃO DO IMÓVEL AO ÓRGÃO GESTOR DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 
 

Por fim, o último passo é a doação do imóvel ao órgão gestor do parque estadual. 

Para tanto, deverão ser apresentados, no mínimo, os seguintes documentos: 
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● Certificado de Cadastro de Imóvel Rural; 

● Certidão negativa de ônus, gravames e ações reais e pessoais reipersecutórias 

sobre o imóvel; 

● Certidao de Habilitação do Imóvel a ser doado, constando que o mesmo está 

apto a ser utilizado como forma de compensação; 

● Certidão Negativa de Débitos de Imóvel Rural emitida pela Receita Federal;  

● Comprovação da inexistência de débitos perante órgãos ambientais federais, 

estaduais e municipais;  

● Planta do imóvel e memorial descritivo, assinados por profissional habilitado e 

com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e; 

● Laudo de vistoria realizada pelo órgão ambiental que ateste a inexistência de 

ocupação no imóvel que está sendo doado como forma de compensação. 

 

Após, finalizado o processo de doação, deverá ser feita a retificação no CAR, 

contendo as respectivas informações sobre o processo de compensação.  

 

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A regularização fundiária de Unidades de Conservação de Proteção Integral 

encontra diversos desafios, o que acaba por colocar em risco a própria função desses 

espaços protegidos. 

O mecanismo de compensação tratado neste pequeno guia, se mostra como a 

grande oportunidade trazida pelo Código Florestal de 2012 para ao menos, mitigar 

esse problema. Ao mesmo tempo possibilita ao produtor rural com déficit de reserva 

legal o cumprimento da legislação ambiental. 

 


