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O SNUC: AMEAÇAS, DESAFIOS E ENFRENTAMENTOS



ESTADO ATUAL DA CONSERVAÇÃO DA 
BIODIVERSIDADE NO BIOMA MATA ATLÂNTICA

Em Unidades de Conservação de Proteção 
Integral – apenas um pouco mais de 2% 
dessas áreas

No Paraná:
UCE= 43 Unidades = 0,44%
UCF = 12 Unidades = 2,29%
Total de 2,73%

 



Percentual de Remanescentes por Bacia



Mapa Fitogeográfico do PR - % de remanescentes
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PARANÁ E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Em Unidades de Conservação de Proteção 
Integral – apenas um pouco mais de 2% dessas 
áreas

No Paraná……….  
 



Parque Nacional dos Campos Gerais e 
enfoque econômico: conflitos reais ou 
oportunidades? 

- Potencial econômico turístico
- quatro atrativos já consolidados (Buraco do 
Padre, Cachoeira do Rio São Jorge, Cachoeira da 
Mariquinha e Capão da Onça) – aproximadamente 
150 mil visitações em 08 meses – quase dois 
milhões de reais em ingressos
-  mais de 135 cavernas levantadas, além de trilhas, 
pinturas rupestres, cachoeiras e outros
- setores econômicos associados
- potencial de ICMs Ecológico aos municípios – 
3.200.000,00;



Atuação do Ministério Público e outras 
proposições

1) Fomentar a inclusão no âmbito do planejamento institucional de ações para a 
fiscalização, regularização e proteção das Unidades de Conservação, com todos 
os instrumentos previstos na Lei Federal 9.985/2000 e em outros diplomas 
legais;

2) Potencial de criação das RPPNs – compensações ambientais;

3) Solicitação ao TCE-PR auditorias específica sobre a criação, implantação e 
gestão das Unidades de Conservação, inclusive quanto à destinação das verbas 
originárias da aplicação do artigo 36 da Lei Federal 9.985/2000 apontando as 
eventuais irregularidades;

4) Solicitação ao IAP informações sobre a destinação das verbas relativas ao 
disposto no artigo 36 da Lei do SNUC;

5) Necessidade da inserção em sistema de informações ambientais de acesso 
ao público dos dados referentes à situação das Unidades de Conservação e da 
atuação do Ministério Público;



Atuação do Ministério Público e outras 
proposições

6) Monitoramento de revisão dos critérios e parâmetros do ICMS 
Ecológico;

7) Fiscalizar a adequada implantação e composição paritária dos 
Conselhos Gestores das Unidades de Conservação;

8) Quais ações do Estado para a proteção das zonas de 
amortecimento das Unidades de Conservação de Proteção 
Integral e de implementação dos corredores de biodiversidade?

9) Quais ações do Estado para a regularização fundiária? E a 
transparência?

10) Quais os investimentos e projetos para a conservação da 
biodiversidade no Estado do Paraná? Ou são apenas esforços 
para empreendimentos econômicos?

 



Obrigado!!!
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