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RESUMO 
 
O principal objetivo deste artigo é refletir sobre a participação 
popular na gestão de Unidades de Conservação, enfatizando o 
contexto da Área de Proteção Ambiental do Maracanã, 
localizada no município de São Luís, Estado do Maranhão. Os 
resultados foram obtidos através dos métodos dedutivo, 
indutivo e fenomenológico, subsidiados por pesquisa 
bibliográfica, análise de documentação jurídica, consultas a 
sítios eletrônicos e a gestores da área protegida. Conclui-se 
que a participação popular é imprescindível à efetivação das 
políticas públicas de conservação da natureza. 
 
Palavras-chave: Gestão participativa. Unidades de 
Conservação. Maracanã. 
 
ABSTRACT 
 
The main objective of this article is reflect about the popular 
participation on the management of  Unities of Conservation, 
emphasizing the context of the Maracana’s Environmental 
Protection Area, situated in a city of São Luís, State of 
Maranhão. Results were obtained through deductive, inductive 
and phenomenological methods, subsidized by bibliographic 
research, analysis of legal documentation, confers with 
electronic sites and also managers of the protected area. It was 
concluded that popular participation is essential to the 
effectiveness of public policies for the conservation of nature. 
 
Keywords: Participative management. Unities of Conservation. 
Maracanã. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Políticas públicas orientadas para o enfrentamento de processos antropogênicos 

que implicam na intensa degradação da qualidade ambiental e, consequentemente, na 

redução da diversidade biológica, são extremamente relevantes no contexto de países como 

o Brasil, cujo território é internacionalmente reconhecido como sustentáculo de diversos 

ecossistemas, a exemplo dos que compõem os biomas Amazônia, Cerrado e Caatinga. 

Nessa perspectiva, Brasil (2005) menciona que o território brasileiro integra o rol dos 17 

países que concentram aproximadamente 70% das espécies animais e vegetais da Terra, 

situação que lhe confere o título de país megadiverso. 

No cenário das políticas para conservação da natureza do Brasil, cumpre 

enfatizar a base constitucional da temática, expressa no artigo 225 da Constituição Federal 

de 1988 (CF/88), cuja essência se reporta ao fato de que todos os brasileiros têm direito ao 

ambiente ecologicamente equilibrado, fator essencial à sadia qualidade de vida. Para 

garantir esse direito fundamental, a Carta Magna deixa claro o dever do Poder Público e da 

coletividade em defender e preservar o ambiente sadio, de forma que tanto as gerações 

atuais quanto as futuras possam viver conforme os benefícios proporcionados por condições 

ambientais adequadas. 

Influenciado pelas discussões e acordos internacionais sobre a problemática 

ambiental, bem como pressionado pelos movimentos sociais ambientalistas, especialmente 

a partir da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Eco-

92), o governo brasileiro iniciou a formulação e implementação de políticas públicas, planos 

e programas como ênfase sobre a conservação da biodiversidade. Dentre os resultados 

mais expressivos das articulações, situam-se os compromissos assumidos pelo Estado 

brasileiro ao assinar a Convenção Sobre Diversidade Biológica (CDB), durante a Eco-92. 

A CDB deixa clara a necessidade dos países signatários estabelecerem em seus 

territórios sistemas de áreas protegidas, onde possam ser executadas medidas destinadas à 

conservação da biodiversidade; nesse contexto, a participação das populações locais é 

entendida como fator-chave para o êxito das políticas públicas especificamente elaboradas 

com essa finalidade. 

Através deste artigo, busca-se refletir sobre a importância da participação 

popular na gestão de Unidades de Conservação (UC) – áreas instituídas pelo Poder Público 

para cumprir os compromissos decorrentes da assinatura da CDB. No intuito de sistematizar 

a reflexão, optou-se pelo desencadeamento das ideias a partir do referencial histórico-

normativo das políticas de conservação da natureza no Brasil. Em seguida, explanou-se 

sobre a participação popular na gestão de UCs e as Áreas de Proteção Ambiental (APA) no 
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contexto brasileiro. Finalmente, foram apresentadas as especificidades da APA do 

Maracanã em relação à gestão participativa. 

 

2 REFERENCIAL HISTÓRICO-NORMATIVO DAS POLÍTICAS PARA CONSERVAÇÃO DA 

NATUREZA NO BRASIL 

 

É praticamente impossível refletir sobre o Brasil sem que se mencione o 

extraordinário patrimônio ambiental existente em seu território, cuja beleza e significativa 

diversidade ambiental e biológica sempre exerceram fascínio e despertaram vários 

interesses nos grupos humanos, especialmente a partir do processo de colonização, no 

limiar do século XVI. Marcondes (2005) lembra que a Carta de Pero Vaz de Caminha a Dom 

Manuel, rei de Portugal na época, demonstra o assombro daqueles europeus frente à 

exuberância da terra “descoberta”. 

Superada a admiração inicial face às paisagens da nova terra – objeto da cobiça 

territorialista essencialmente mercantilista, portanto exploratória – iniciou-se o processo de 

degradação incessante da natureza, vista pelos colonizadores, predominantemente, como 

recurso para a obtenção de lucros nos negócios da metrópole. Esse movimento incluiu a 

dominação e escravização dos habitantes locais, grupos de diversas etnias, os quais foram 

violentamente expropriados de seus territórios. 

A história do país revela um cenário repleto de lacunas em termos de políticas 

para conservação da natureza, situação que começa a mudar na primeira metade do século 

XX. De acordo com Dean (1996), a Primeira Conferência Brasileira de Proteção à Natureza, 

realizada no ano de 1934, demarcou o limiar das articulações em prol da elaboração e 

execução de ações governamentais atinentes à problemática.  

Nesse sentido, a década de 1930 se destacou pela instituição de alguns 

instrumentos jurídicos, os quais serviriam de base às futuras intervenções do Poder Público 

no que se referisse à regulação do uso dos elementos da natureza brasileira; como 

exemplo, cita-se o Decreto nº 4.645/34 (Proteção aos Animais), Decreto nº 23.793/34 

(Código Florestal), Decreto nº 24.643/34 (Código das Águas) e Decreto-Lei nº 794/38 

(Código de Pesca). 

Merece destaque o fato de que em 1937 foi promulgada uma nova Constituição 

Federal, a qual, endossando as disposições da anterior – a de 1934 –, determinou, dentre 

outras, que a União, os Estados e os Municípios eram responsáveis pela proteção das 

belezas naturais da nação. 
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Na década de 1960, foi promulgada a Lei nº 4.771/65 (Novo Código Florestal), 

que previa a instituição de alguns tipos de áreas protegidas no país, como Áreas de 

Preservação Permanente, Reservas Legais, Parques e Florestas Nacionais, Estaduais e 

Municipais, e Reservas Biológicas. 

O ano de 1979 merece destaque, considerando a publicação do Sistema de 

Unidades de Conservação do Brasil, que, segundo Pádua e Coimbra-Filho (1979), arrolava 

16 categorias de áreas protegidas, bem como especificava os objetivos de manejo de cada 

uma. Na década seguinte foi sancionada a Lei nº 6.902/81, que previu mais duas categorias, 

as APAs e as Estações Ecológicas. Outros fatos relevantes naquela época foram o advento 

da Lei nº 6.938/81, que instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), do Decreto 

nº 88.336/84, que orientou a criação das categorias Reserva Ecológica e Área de Relevante 

Interesse Ecológico e da Resolução nº 01/86, do Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA). 

Ratificando as preocupações de uma parcela da sociedade brasileira, 

essencialmente composta por integrantes dos movimentos sociais ambientalistas, na CF/88 

– expressão do processo de redemocratização do Brasil – foram contempladas 

determinações favoráveis à ampliação e ao fortalecimento das políticas públicas para 

conservação da natureza. Ademais, na CF/88 ressaltou-se a obrigatoriedade do Poder 

Público em criar mecanismos que possibilitassem a participação efetiva da sociedade civil 

em suas decisões. 

No inciso III do artigo 225 da CF/88, fica evidente a preocupação com a 

conservação da biodiversidade e a responsabilização do Poder Público pela garantia do 

direito de todos os brasileiros ao ambiente ecologicamente equilibrado, a quem cumpre “(...) 

definir, em todas as Unidades de Federação, espaços territoriais e seus componentes a 

serem especialmente protegidos”. No que tange à participação popular nas políticas 

ambientais, o inciso VI do mesmo artigo declara que também cabe ao Poder Público “(...) 

promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública 

para a preservação do [...] ambiente” (BRASIL, 1998). 

Visando atender ao disposto na CF/88, bem como na CDB, foi sancionada a Lei 

9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

(SNUC), bem como seu regulamento, o Decreto nº 4.340/2002. O SNUC apresenta as UCs 

como principais tipos de áreas protegidas do país e se reporta à gestão participativa como 

estratégia para o alcance dos objetivos desses territórios, o que se confirma pela exigência 

de que disponham de um “Conselho Gestor”, instância colegiada composta por 

representantes do Poder Público e dos setores sociais que se relacionam com a UC. 
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Convém notar que o SNUC contempla doze categorias de UCs, subdivididas em 

dois grupos, o de Uso Sustentável e o de Proteção Integral. No primeiro grupo, são 

elencadas as sete categorias em que é permitida a utilização direta dos recursos naturais; 

as do segundo são regidas pelos princípios do uso indireto dos recursos, ou seja, aqueles 

que não envolvem coleta, consumo, dano ou destruição. 

 

3 PARTICIPAÇÃO POPULAR NA GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

Refletir acerca da participação popular no âmbito das políticas públicas 

brasileiras para conservação da natureza requer atenção ao processo de democratização do 

país, formalmente demarcado pela CF/88. Sob essa óptica, Milani (2004) se reporta à 

participação social como elemento central nos processos de reforma democrática do Brasil 

desde a CF/88. Bordenave (1995) interpreta a participação como algo, inclusive, biológico 

do ser humano, uma vez que este só sobreviveu como espécie por sua capacidade de vida 

coletiva organizada. 

No que se refere às políticas para conservação da natureza, a participação 

popular fica subentendida na CF/88 (art. 225, VI), em que se responsabiliza o Poder Público 

pela incumbência de promover a educação ambiental voltada à proteção do ambiente. Sob 

essa lógica, Bauman (2000) afirma que a participação é um processo gerador da interação 

entre diferentes atores sociais na definição do espaço comum e do destino coletivo. 

Loureiro e Cunha (2008) relatam que com a promulgação da CF/88, explicitou-se 

a necessidade de construção de espaços públicos, em vários setores, voltados à definição e 

execução de políticas públicas, em que se incluem as referentes à gestão ambiental. Assim, 

foram iniciados processos de criação de diversos conselhos, comitês de bacias 

hidrográficas, coletivos jovens e outras formas de colegiados compostos pelo Poder Público 

e pela da sociedade civil, que, baseados em normas e acordos específicos, vêm 

contribuindo para a consolidação da participação popular nas diversas esferas de consulta e 

decisão. 

Segundo Ruffino (2005), a participação popular é considerada primordial à 

tomada de decisões, implicando na intervenção direta dos diferentes atores sociais na 

produção de conhecimentos, planejamento, execução, controle, avaliação e 

redimensionamento das ações a partir de demandas locais, sendo que uma das diretrizes 

básicas para implementar e consolidar este tipo de processo, consiste em fortalecer as 

estruturas organizacionais da sociedade civil. Desse modo, é possível a integração e 

interlocução formal com legitimidade para a representação de diferentes interesses. 
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As UCs constituem uma das principais estratégias de proteção da biodiversidade 

no Brasil, entretanto, para que essas áreas cumpram suas funções socioambientais de 

forma efetiva, são necessários esforços articulados entre os diversos entes sociais 

envolvidos nas questões que permeiam sua gestão, o que vai muito além do ato de criação 

pelo Poder Público. 

Embora haja diversos obstáculos à participação popular nas políticas públicas, 

iniciativas inovadoras vêm fazendo a diferença no auxílio à criação, planejamento e 

implementação das UCs, como forma de minimizar os diversos conflitos ambientais 

inerentes a estes processos. Analisando o SNUC, verifica-se claramente a determinação 

atinente à gestão compartilhada com os Conselhos, os quais podem ter caráter consultivo 

ou deliberativo. Destarte, depreende-se a relevância desses fóruns no contexto da 

consecução dos objetivos das UCs, ou seja, estes são indispensáveis à viabilização de 

ações orientadas pelos princípios da sustentabilidade socioambiental. 

Especialmente após a regulamentação do SNUC, muitas iniciativas vêm sendo 

realizadas pelas instituições públicas e demais setores da sociedade, no intuito de cumprir 

as determinações jurídicas referentes à gestão participativa das UCs. Ressalta-se que 

desde o processo de criação, os sujeitos sociais afetados pelos fenômenos desenvolvidos 

sobre os territórios das UC devem ser conscientizados sobre a importância de sua 

participação nas decisões, mediante atuação nos Conselhos Gestores. 

Outros instrumentos normativos reforçam a necessidade de inclusão da 

sociedade civil organizada na legitimação, gerenciamento e efetivação das políticas públicas 

direcionadas à conservação da natureza, é o caso, por exemplo, do Plano Estratégico 

Nacional de Áreas Protegidas, instituído por meio do Decreto nº 5.758/2006, que estabelece 

a participação social como uma de suas estratégias. Também merecem destaque a Política 

Nacional de Participação Social, instituída através do Decreto nº 8.243/2014 e a Instrução 

Normativa nº 09/2014, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio). 

 

4 ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL NO ÂMBITO DO BRASIL 

 

As APAs integram o rol das categorias previstas pela International Union for 

Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN); suas principais características se 

relacionam à possibilidade de conciliação entre a conservação da biodiversidade e o uso 

direto dos recursos naturais. Nesse modelo, concebe-se a conservação de ecossistemas 

como algo intrinsecamente ligado à valorização das culturas e manejos tradicionais. 



 

7 

                  

De modo geral, as APAs possuem territórios relativamente grandes, onde ainda 

existem sistemas naturais capazes de sustentar os remanescentes da biodiversidade 

regional. Um dos requisitos para a criação desse tipo de área é o baixo nível de uso 

industrial dos recursos naturais do território que se pretende proteger. 

No Brasil, as APAs começaram a ser implantadas a partir da promulgação da Lei 

nº 6.902/81, primeiro dispositivo legal a dispor sobre a criação e o objetivo fundamental 

desse tipo de área protegida, qual seja: “assegurar o bem-estar das populações humanas e 

conservar ou melhorar as condições ecológicas locais” (BRASIL, 1981). Segundo Cabral e 

Souza (2005), APA é uma categoria de UC específica do Brasil, não sendo registrada sua 

existência em outros países. 

Também há referência às APAs na PNMA, onde é concebida como um dos 

instrumentos de execução, bem como na Resolução CONAMA nº 10/88, como UC 

destinada a proteger e conservar a qualidade ambiental e os recursos naturais locais, 

objetivando melhorar a qualidade de vida da população humana residente e proteger os 

ecossistemas regionais. No SNUC são apresentados os objetivos vigentes, quais sejam: 

proteger a biodiversidade, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a 

sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 

Ao longo dos processos de implementação das políticas de conservação da 

natureza no Brasil, as APAs têm sido vistas com certa desconfiança devido aos complexos 

desafios que entravam sua administração. O próprio conceito indica a dimensão das 

dificuldades: “(...) área em geral extensa, com [...] 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 (...)” (BRASIL, 2000). 

No cerne dos entraves, destacam-se dois fatos: a grande dimensão territorial e o 

grau de ocupação. Somam-se a essas problemáticas questões extremamente sérias, como 

as inerentes ao desconhecimento das comunidades residentes sobre a existência das 

APAs, à inexpressiva participação popular na gestão, assim como aos problemas estruturais 

associados à desigualdade social e à miséria. Convém enfatizar que, apesar das 

dificuldades, a existência dessas UCs exerce certa influência sobre a maneira como seus 

habitantes começam a conceber seu território a partir do momento em que adquirem 

consciência sobre sua condição de área protegida. 

De acordo com as previsões do SNUC, ao criar uma APA, o Poder Público não 

visa proibir o desenvolvimento das atividades econômicas incidentes sobre o território, mas 

discipliná-las, a fim de que seus impactos sobre a ecodinâmica sejam minimizados. 

Considerando a complexidade cultural dos espaços habitados, cenário de sociabilidades 

distintas, portanto, de vários conflitos socioambientais, as APAs podem ser vistas como 
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desafios à capacidade de controle dos órgãos executores das políticas de conservação da 

natureza. Assim como em outros territórios, nela estão contidas relações de poder, logo, 

coexistem diferentes interesses. 

O decreto de criação representa o primeiro instrumento normativo a ser utilizado 

na gestão de uma APA, considerando que nele estão contidas informações primordiais à 

conservação da mesma. Segundo o regulamento do SNUC, o documento deve indicar 

denominação, categoria de manejo, objetivos, limites, extensão territorial, órgão responsável 

pela administração, atividades econômicas, de segurança e de defesa nacional. Torna-se 

imperativo afirmar que a simples existência do decreto de criação não garante a 

conservação efetiva das UCs. 

Segundo a legislação nacional, as APAs devem dispor de um Conselho Gestor, 

um dos instrumentos obrigatórios à gestão; este será presidido por representante do órgão 

responsável por sua administração e constituído por representantes do Poder Público, das 

organizações da sociedade civil e da população residente; trata-se de imperativo positivo, 

pois visa garantir a descentralização das decisões inerentes às políticas de conservação. 

Dados do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC), 

demonstram que atualmente existem 1.944 UCs no Brasil, sendo 294 APAs. Ratifica-se a 

relevância da categoria ao se concordar que ela “possibilita o ordenamento da ocupação 

humana e a sustentabilidade dos recursos naturais, especialmente em áreas em processo 

de expansão urbana” (BRASIL, 2011, p. 05). 

 

5 ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO DE MARACANÃ NO CONTEXTO DA 

GESTÃO PARTICIPATIVA 

 

Criada por meio do Decreto Estadual nº 12.103/91, a APA da Região de 

Maracanã, popularmente denominada APA do Maracanã, é uma UC estadual de Uso 

Sustentável localizada na zona rural do município de São Luis, capital do Estado do 

Maranhão. A instituição pública responsável por sua gestão é a Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais do Maranhão (SEMA), através da Superintendência 

de Biodiversidade e Áreas Protegidas (SBAP). 

Os principais objetivos dessa UC, segundo Maranhão (1991), são: disciplinar o 

uso e a ocupação do solo, bem como a exploração dos recursos naturais; manter a 

integridade biológica das espécies e a qualidade das águas. Analisando sua situação em 

relação ao alcance desses objetivos, verifica-se a persistência de inúmeros problemas 
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relacionados à sua efetividade, dentre os quais a falta do Plano de Manejo, documento 

obrigatório e norteador das atividades gerenciais do território protegido. 

Acerca da gestão participativa, os avanços são muito recentes, pois seu 1º 

Conselho Gestor foi criado no ano de 2013, treze anos após a instituição do SNUC, o que 

revela sérias deficiências no tocante ao funcionamento efetivo das políticas estaduais de 

conservação da natureza. Tal situação é ainda mais alarmante quando se atenta para 

fatores inerentes à posição geográfica da APA em relação à sede do órgão gestor, visto que 

ambas se localizam no município de São Luís. 

De acordo com a representante da SBAP, as primeiras articulações diretamente 

vinculadas à formação do Conselho Gestor foram realizadas no final do ano 2012 e 

originaram o processo intitulado “Mobilização para Formação do Conselho Consultivo da 

Área de Proteção Ambiental da Região de Maracanã”, concebido como possibilidade de 

inclusão das comunidades na gestão da APA e, por conseguinte, a implantação dos 

instrumentos preconizados pelo SNUC. 

Durante o processo de mobilização, foram identificadas as principais lideranças 

comunitárias, setores produtivos e instituições públicas potencialmente relevantes à gestão 

participativa da APA. Após os primeiros contatos e diálogos com representantes dos 

diversos setores identificados, foram realizadas algumas reuniões, em que se priorizou a 

capacitação das lideranças interessados em compor o Conselho Gestor da área protegida. 

Observações in loco, por ocasião da mobilização para a formação do Conselho, 

facilitaram a percepção do descontentamento das lideranças locais em relação à atuação do 

órgão gestor e à inclusão efetiva das comunidades no contexto das políticas de conservação 

da APA. 

Ao longo das reuniões, as lideranças criticaram o distanciamento da SEMA em 

relação aos problemas ambientais afetos à APA e avaliaram como positivo o interesse da 

instituição em modificar aquela realidade, especialmente pela valorização da participação 

popular. Em vários momentos ratificou-se que o êxito das políticas para a conservação da 

APA são essencialmente dependentes da participação de seus habitantes. 

Após a fase de mobilização, ocorreu a eleição dos Conselheiros da APA, no dia 

16 de fevereiro de 2013, demonstrando o sucesso da etapa. A formalização dos resultados 

da eleição foi publicada por meio da Portaria SEMA nº 052, de 16 de junho de 2014, que 

institui o Conselho Consultivo da UC, um ano depois da eleição, o que constitui motivo de 

inquietação. Outro fato que chamou atenção foi posse dos conselheiros ter ocorrido três 

meses após a publicação dessa Portaria. A informação mais recente é a de que o 

Regimento Interno do Conselho está sendo concluído, mas não se sabe quando o mesmo 

será publicado, situação desfavorável ao início da efetiva gestão participativa da APA. 
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Ainda que os processos junto ao órgão gestor da UC sejam muito lentos e não 

supram as demandas, não há como negar a importância dos esforços empreendidos na 

complexa tarefa de efetivar a gestão da APA. Cumpre mencionar que a estrutura e os 

recursos disponibilizados pelo Estado do Maranhão para a gestão das UCs estaduais é 

insuficiente para garantir a conservação da biodiversidade, situação que torna mais urgente 

a participação efetiva da sociedade civil nas políticas públicas destinadas a este fim. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Políticas para conservação da natureza devem ser capazes de incluir, desde a 

fase de planejamento, todos os setores sociais que se relacionam com as áreas relevantes 

para a manutenção dos ecossistemas e, consequentemente, da diversidade biológica. 

Não obstante às críticas aos modelos de conservação adotado no Brasil, UCs 

como as APAs podem contribuir de forma eficaz para os alcances dos objetivos presentes 

na CDB, desde que as esferas do Poder Público responsáveis por sua gestão cumpram o 

que preconiza a legislação pertinente, especialmente no que tange à participação popular. 

A gestão participativa requer medidas governamentais orientados pelas 

determinações da CF/88, principalmente no que se refere à capacitação dos cidadãos e 

cidadãs para a proteção da natureza junto ao Poder Público. 

No caso da APA da Região de Maracanã, ficam evidentes alguns problemas 

estruturais na gestão do território que deveria ser efetivamente protegido, ao mesmo tempo 

em que se constatam tentativas proativas de alguns gestores, orientadas pelo desejo de 

tornar possível a conciliação entre conservação de biodiversidade e uso direto dos recursos 

naturais, o que fica evidente na realização, mesmo que tardia, dos processos de 

mobilização e constituição do Conselho Consultivo da UC. 

Assim como as demais categorias de UCs de Uso Sustentável, a APA precisa 

ser permanentemente envolvida em estudos que avaliem sua efetividade, o que inclui 

questões diretamente associadas à gestão participativa. Nesse sentido, a sociedade civil 

organizada representa importante fator de acompanhamento e avaliação das Políticas 

Públicas para conservação da natureza local. 

Na complexa tarefa de possibilitar o alcance dos objetivos preconizados na CDB 

e demais instrumentos jurídicos em que se ratifica a urgente necessidade de proteger os 

sistemas ambientais brasileiros, resguardando-os de danos potencialmente capazes de 

provocar a extinção de espécies, a gestão participativa deve ser, de fato, considerada algo 

prioritário, pois possibilita a articulação direta entre Poder Público e sociedade civil. 



 

11 

                  

 

REFERENCIAS 

 

BRASIL (País). Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do 

Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 

providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Poder Executivo, 

Brasília, DF, 02 set. 1981. 

______. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 

Senado,1998. 

______. Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o Art. 225,§ 1º, inciso I, II, III, VII 

da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. 

Poder Executivo, Brasília, DF, 19 jul. 2000. 

______. Ministério da Ciência e Tecnologia. Programa de Pesquisa em Biodiversidade – 

PPBio: Documento  básico. Brasília: MCT, 2005. 

______. Ministério do Meio Ambiente (MMA). O sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza. Brasília: MMA, 2011. 

BAUMAN, Z. Em busca da política. Rio de Janeiro: Zahar, 2000. 

BORDENAVE, J. D. O que é participação? São Paulo: Brasiliense. 1995. (Coleção 

Primeiros Passos). 

CABRAL, N. R. A. J.; SOUZA, M. P. de. Área de Proteção Ambiental: planejamento e 

gestão de paisagens protegidas. 2. ed. São Carlos: RiMa, 2005. 

DEAN, W. A ferro e fogo: a história e a devastação da Mata Atlântica Brasileira. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1996. 

LOUREIRO, C.F.B.; CUNHA, C.C. Educação Ambiental e Gestão Participativa em 

Unidades de Conservação: elementos para se pensar a sustentabilidade democrática. 

Ambiente & Sociedade, Campinas, v. XI, n. 2, p. 237-253, jul-dez. 2008. 

MARANHÃO (Estado). Decreto 12.103 de 01 de outubro de 1991. Cria, no Estado do 

Maranhão, a Área de Proteção Ambiental da Região do Maracanã, com limites que 

especifica e dá outras providências. Diário Oficial [do] Estado do Maranhão, Poder 

Executivo, São Luís, 01 out. 1991. Ano LXXXV, n. 189. 

MARCONDES, S. Brasil, amor à primeira vista! São Paulo: Peirópoles, 2005. 

MILANI, C. Como articular o “capital” e o “social”? Teorias sobre o capital social e 

implicações para o desenvolvimento local. Santa Cruz do Sul: Unisc, Redes, vol. 9, n. 2, pp. 

31-54, 2004. 



 

12 

                  

PÁDUA, M. T. J.; COIMBRA-FILHO, A. F. Os parques nacionais do Brasil. Brasília: IBDF, 

1979. 

RUFFINO, M. L. Gestão do uso dos recursos pesqueiros na Amazônia. Pró-varzea – 

Manaus- IBAMA, 2005. 135p. 


