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RESUMO 
 

PEIXOTO, Sônia Lúcia. Proteção da Natureza e Segurança Pública: integração de Políticas 
Públicas no Parque Nacional da Tijuca. Rio de Janeiro: UFRJ/EICOS; CNPq, 2008. Dissertação 
(Mestrado em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social) – Instituto de Psicologia, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2010. 

 
 

A gestão dos Parques Nacionais em áreas urbanas envolve importantes desafios para 
que seja assegurado o processo de conservação da biodiversidade. Isto porque estas áreas 
estão sujeitas a fortes e crescentes impactos socioeconômicos, entre os quais, o problema da 
violência urbana, emblemático no caso das principais metrópoles brasileiras. 

Assim, intepretar como a políticas de proteção da natureza se articulam (ou não) com 
as políticas de segurança pública, passa a se configurar como tema central em pesquisa 
acadêmica e também na gestão governamental do patrimônio natural. 

Com base nessas premissas, a presente pesquisa objetiva investigar as lacunas, 
entraves e potencialidades para a integração entre as políticas de proteção da natureza e de 
segurança pública no Parque Nacional da Tijuca (PNT), situado na Cidade do Rio de Janeiro. 

O estudo de caso envolveu pesquisa bibliográfica e documental, entrevistas com 
interlocutores-chave das políticas setoriais em questão, levantamento e análise de dados sobre 
os registros de ocorrências criminais na área do PNT e entorno. 

O contexto da violência urbana na área do Parque e seu entorno indica que o problema 
de segurança pública da Cidade do Rio de Janeiro tende a afetar a implementação dos 
programas de manejo do PNT, onde a inexistência de um Plano de Ação Integrado entre as 
políticas de proteção da natureza e de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro tende a 
fragilizar o processo de conservação da natureza, assim como interfere na segurança daqueles 
que o visitam. 

A pesquisa indica, portanto, a necessidade de assegurar as formas de articulação e 
avaliação entre as políticas setoriais tratadas, a partir de banco de dados sobre os registros 
criminais que ocorrem no Parque, e de instrumentos que possam balisar as competências, 
meios e modos de operacionalização do policiamento no PNT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Política para Proteção da Natureza, Política de Segurança Pública, Gestão de 
Parques Nacionais e outras áreas protegidas.  
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ABSTRACT 
 
 

PEIXOTO, Sônia Lúcia. Nature Protection and Public Security: Integration of Public 
Policies in the Tijuca National Park. Rio de Janeiro: UFRJ/EICOS; CNPq, 2008. 
Thesis (Master in Psychosociology of Communities and Social Ecology) – Institute of 
Psychology, Federal University of Rio de Janeiro, 2010. 
  

The management of national parks in urban areas involves important challenges to 
ensure the conservation process of biodiversity. This is because these areas suffer strong and 
increasing socio-economic impacts,  including the problem  of urban  violence, so 
emblematic in the case of the major cities in Brazil.  
 

Therefore, interpreting how the natures conservation policies are articulate (or not) 
with the public security policies shall be configured as a central theme in academic researchs 
and also in the government management of natural heritage.  

 
Based on these assumptions, this research aims to investigate the gaps, 

barriers and potential for the integration between the nature protection policies and the public 
security policies in the Tijuca National Park (TNP), located in Rio de Janeiro. 

 
 The case study involved literature and documental research, interviews with key-

interlocutors of the sectoral policies in question, survey and analysis of data on occurrences of 
criminal records in the area of the TNP and surroundings. 

 
The context of urban violence in the TNP and its surroundings indicates that the 

problem of public security of Rio de Janeiro tends to affect the implementation of 
management programs, where the lack of an Integrated Plan of Action between the policies of 
protection of nature and public security of the State of Rio de Janeiro tends to weak nature 
conservation strategies, as well as interfere on the visitants safety. 

 
So, the research indicates the neddes to ensure the forms of articulation and 

evaluation between the sectoral policies in question, by the use of a database of criminal 
records that occur in the Park, and instruments that may baliser the skills, ways and 
means of operationalizing the policing in the TNP. 

  

Keywords: Nature Protection Policy, Public Security Policy, Management of National 
Parks and other protected areas. 
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Em meus pensamentos tenho visto anéis de fumaça atravessando as árvores 
E as vozes daqueles que ficam parados olhando 

 
Isto me faz pensar 

Isto realmente me faz pensar 
 

E um sussurro avisa que em breve se todos entoarmos a canção 
O flautista nos levará à razão 

E um novo dia irá nascer para aqueles que suportarem 
E a floresta irá ecoar gargalhadas 
Se há um alvoroço em sua horta 

 
Não fique assustada 

É apenas limpeza de primaveril da rainha de maio 
Sim, há dois caminhos que você pode seguir 

Mas na longa estrada 
Há sempre tempo de mudar o caminho que você segue 

 
E isso me faz pensar 

 
Stairway to Heaven 

Led Zeppelin 
Jimmy Page/Robert Plant 
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INTRODUÇÃO 
 
 

 

Este estudo se propõe a investigar e interpretar a relação entre as políticas de proteção 

da natureza e de segurança pública, no âmbito do Parque Nacional da Tijuca (PNT), área 

protegida1 federal inserida na malha urbana da cidade do Rio de Janeiro, e que vem sendo, 

nos últimos anos, fortemente afetada pela violência urbana. Esta categoria de manejo de 

Unidade de Conservação (UC), normatizada pelo Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza - SNUC (BRASIL, 2000), permite atividades de recreação, lazer e 

educação ambiental, além de prover serviços ambientais indispensáveis para a qualidade de 

vida da população da Cidade do Rio de Janeiro, tais como: prevenção ao desbarrancamento 

das encostas, regulação climática, manutenção estética da paisagem, controle da poluição 

atmosférica e de processos erosivos, além de assegurar as condições de conservação da 

diversidade biológica, razão central para a sua existência.   

Nesse contexto, é importante enfatizar que a gestão das áreas protegidas em malhas 

urbanas envolve tensões com relação às principais questões políticas, sociais, científicas, 

culturais e econômicas, características do conflito de interesses associados a essas áreas, 

compondo distintos campos discursivos e arenas de debate de diferentes interesses individuais 

e coletivos.  

Conflitos socioambientais interferem nas estratégias de gestão da diversidade 

biológica, sobretudo no bioma2 da Mata Atlântica, ‘hotspot’3 mundial de biodiversidade pela 

                                                 
1 O Termo áreas protegidas significa “uma área definida geograficamente que é destinada, ou regulamentada, e 
administrada para alcançar objetivos específicos de conservação” (Decreto n0 2.519, de 16 de março de 1998. O 
termo é utilizado no Brasil para designar Unidades de Conservação, que são entendidas pela Lei n0 9.985, de 18 
de julho de 2000, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza “como espaços territoriais e 
seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente 
instituídas pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 
administração, às quais se aplicam garantias adequadas de proteção.” Entretanto, conforme apontado por 
Gerhardt, C.H (2008), em termos jurídicos, “unidade de conservação” e “área protegida” são considerados 
conceitos distintos, mas primeiro se refere aos espaços físicos delimitados cuja titularidade pertence ao Estado 
(excetuando RPPNs). Já a expressão “área protegida”, além de incluir as diferentes categorias de unidades de 
conservação (Reserva Biológica, Parque Nacional, Reserva Extrativista etc.), é também adotada para as 
chamadas “reservas legais” e “áreas de preservação permanente”.  
2 Em Ecologia, o termo bioma é utilizado para designar o conjunto de diferentes ecossistemas, caracterizados 
pelos tipos fisionômicos semelhantes de vegetação, vinculadas à faixas de latitude. 
http://www.ibot.sp.gov.br/educ_ambiental/termos.htm.  
3 O termo Hotspots” é usado tanto para as políticas de proteção da natureza, quanto para as de segurança pública. 
No primeiro caso, designa as áreas que ocupam 1,4% da superfície da Terra e que concentram mais de 60% das 
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Conservation International (CI), cuja maior parte do seu território concentra 70% da 

população brasileira. Neste bioma, os remanescentes florestais são fragmentados e dispersos, 

sendo que a contínua pressão antrópica coloca em risco permanente inúmeros hábitats4 e 

espécies.  

A violência urbana e sua interferência no manejo de UCs tem sido uma questão cada 

vez mais estratégica, em anos recentes, em várias áreas protegidas do planeta, nas quais os 

índices de criminalidades são elevados, da mesma forma que em áreas associadas a conflitos 

armados. Neste contexto, diversos exemplos internacionais ilustram a necessidade de 

integração entre políticas de proteção da natureza e demais políticas setoriais, com o 

envolvimento dos atores de diversos segmentos da sociedade. É o caso dos esforços dirigidos 

aos “Peace Parks”, propostos pela “The International Union for Conservation of Nature” 

(IUCN) como resposta aos desafios associados a parques situados em contextos de tensão e 

insegurança, tendo por objetivo fortalecer estratégias de conservação da biodiversidade em 

áreas de conflito armado, através da articulação de políticas setoriais e de diferentes níveis de 

cooperação de organizações internacionais (MOVCHAN, 2004) 5. 

Segundo o autor, as também deenominadas Transboundary Protected Áreas (TBPAs) 

têm sido adotadas pela The International Union for Conservation of Nature (IUCN) como 

uma resposta aos desafios associados à proteção da biodiversidade em regiões de conflitos 

armados. Estas áreas têm como objetivos fortalecer estratégias de conservação de modo a 

facilitar a gestão dos recursos naturais em zonas de fronteiras, a partir da promoção de 

diferentes níveis de cooperação, entre agentes locais, regionais e internacionais, incluindo a 

geração de benefícios econômicos para contextos locais e nacionais. 

A interferência deste tipo de conflitos afeta a conservação da biodiversidade no plano 

das UCs também inseridas em metrópoles. Alguns trabalhos tem sido realizados visando 

                                                                                                                                                         
espécies terrestres do mundo (CEPF, 2001). No caso da política de segurança pública, o termo é usado para 
designar áreas nas quais existe maior concentração de ocorrências criminais. 
4 Em Ecologia, o termo “habitat” designa o lugar de vida de um organismo,. É usado também para designar o tal 
de características ecológicas do lugar específico habitado por um organismo ou população. 
http://www.ibot.sp.gov.br/educ_ambiental/termos.htm. - acesso em 25/09/2009. 
5 O Para o autor, a preocupação de instituições internacionais como a Organização das Nações Unidas (ONU), a 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e a The International Union 
for Conservation of Nature (IUCN) áreas protegidas fronteriças localizadas em países em guerra e/ou conflitos. 
Tal preocupação levou a construção das denominadas Transboundary Protected Áreas (TBPAs). Estas áreas 
protegidas, terrestres e marinhas, foram criadas com objetivos de conservação dos patrimônios natural e cultural, 
sobre as quais incidem uma ou mais fronteiras entre nações, províncias ou regiões com distintas juridições e que, 
por conta disso, são geridas através de mecanismos de cooperação, estabelecidos oficialmente ou por outros 
meios. 
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refletir sobre essa problemática, como é o caso do estudo intitulado Warfare in Biodiversity 

Hotspots, publicado na revista científica Conservation Biology (Hanson et al., 2008), que 

revela que mais de 80% dos maiores conflitos armados do mundo, que resultaram em um 

número significativo de mortes durante o período de 1950 a 2000, ocorreram em regiões 

identificadas como prioritárias para a conservação da biodiversidade. Estas regiões estão 

associadas a altos índices de biodiversidade, contendo metade de todas as espécies de plantas 

e, aproximadamente, 42% dos vertebrados altamente ameaçados de extinção. O estudo 

comparou grandes zonas de conflito e 34 (trinta e quatro) áreas de importância ecológica 

identificadas pela Conservation International (CI)6 como áreas relevantes para a conservação 

da biodiversidade global. Esses conflitos não só ameaçam a biodiversidade, mas também os 

grupos humanos menos favorecidos que dependem dos recursos naturais para sua 

sobrevivência7. 

Este é o contexto que caracteriza o PNT, foco desta pesquisa e unidade de conservação 

afetada pela violência urbana da Cidade do Rio de Janeiro. Além deste quadro problemático é 

importante ressaltar que as políticas públicas de proteção da natureza no Brasil, que 

estabelecem as diretrizes de gestão e implantação de unidades de conservação, como o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC (BRASIL, 2000) e o 

Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (BRASIL, 2006), recomendam ações de 

inclusão social, redução da pobreza e que o diálogo entre as políticas setoriais seja efetivo 

para o manejo e a proteção das UCs. 

No tocante à política de segurança pública, um marco recente se expressa pelo 

Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI), instituído pela Lei n0 

11.530, de 24 de outubro de 2007, e alterado pela Lei n0 11.707, de 19 de junho de 2008. Esta 

é de responsabilidade da União que, por meio da articulação dos órgãos federais, em regime 

de cooperação com Estados e Municípios, mediante programas, projetos e ações de 

assistência técnica, financeira e mobilização social, visa melhorar a implementação da 

segurança pública. Este Programa disponibiliza recursos financeiros e estabelece parcerias 

com os Estados, tendo como um dos critérios de alocação de recursos financeiros as 

estatísticas sobre os registros de ocorrência de crimes por 100 mil habitantes. 

                                                 
6 Dentre os exemplos foi mencionada a Guerra do Vietnã, onde o denominado "agente laranja" foi despejado por 
aviões, voando baixo, destruindo aproximadamente 14% da cobertura florestal do país, e mais de 50% de seus 
manguezais costeiros. 
7 http://www.conservation.org/warfare/Pages/map.aspx - acesso em 20/06/2009. 
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Contudo, a falta de interlocução entre as políticas de proteção da natureza e de 

segurança pública tem sido um problema de gestão de áreas protegidas, maximizado quando 

estas se encontram inseridas em metrópoles, nas quais a tensão floresta-cidade impõe novos 

desafios para conservação da biodiversidade. No caso da Cidade do Rio de Janeiro, onde está 

localizado o PNT, de 1990 até 2008, o número de favelas praticamente dobrou no Município 

do Rio de Janeiro, de 585 para 1023 favelas (ICMBIO, 2008), agravando a pressão antrópica 

no entorno, não só do Parque quanto também das demais das UCs localizadas na Cidade. 

Além disso, o avanço horizontal das áreas urbanas sobre os limites das UCs, inclusive em 

localidades onde atuam grupos de narcotraficantes8, oferece riscos potenciais crescentes para 

a integridade física dos usuários e funcionários das UCs, bem como da população do entorno. 

Inclusive, frequentemente, as áreas florestadas servem como rotas de fuga de delinquentes e 

de esconderijo para narcotraficantes9.  

Assim, a interferência da violência urbana na gestão das áreas protegidas representa 

um processo que não atinge apenas o PNT. A mesma situação ocorre em demais áreas 

protegidas inseridas em metrópoles, nas quais se constata altos registros de criminalidade. 

Nestas circunstâncias adversas para gestão dessas áreas, é fundamental que se investigue 

como as políticas de proteção da natureza e de segurança pública se articulam (ou não), para 

que se possa pensar a gestão, em um cenário futuro 

À luz do exposto, a pesquisa parte das seguintes hipóteses de trabalho: i) o problema 

de segurança pública da Cidade do Rio de Janeiro tende a afetar a implementação dos 

programas de manejo do PNT; e, ii) a inexistência de um Plano de Ação Integrado entre as 

políticas de proteção da natureza e de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro dificulta 

o processo de conservação da natureza no PNT e interfere na segurança daqueles que o 

visitam. 
                                                 
8 O crime organizado, que nem sempre apresenta características de uma verdadeira organização, encontra-se 
instalado em regiões ocupadas por comunidades de baixa renda. Há “gerentes”, “aviões” (que levam as drogas 
aos consumidores), indivíduos responsáveis pela vigilância da favela, em especial, quando há a possibilidade de 
ação ou ocupação policial. Enfim, verdadeiros “exércitos” de meninos e jovens excluídos da sociedade. Os 
lucros ilícitos garantem a disponibilidade de artefatos muitas vezes superiores ao dos policiais, tais como 
granadas, sofisticadas metralhadoras, armamentos, alguns de propriedade do exército brasileiro e/ou oriundos de 
outros países, além de eficientes equipamentos de comunicação. 
9 Caso emblemático que ilustra esta afirmação ocorreu recentemente na Cidade do Rio de Janeiro, em dezembro 
de 2010, quando alguns narcotraficantes foragidos das localidades denominadas Complexo do Alemão e Vila 
Cruzeiro, em razão da ocupação da região pelas forças do exército, das policiais federais e estaduais, buscarem 
abrigo nas florestas do Parque Nacional da Tijuca. Informações apontavam para a possibilidade do traficante 
Fabiano Atanásio, o FB, chefe do tráfico do Alemão e acusado de ser responsável pela queda do helicóptero da 
polícia no ano passado, estivesse na região. http://www.clubedosaventureiros.com/conteudo/noticias/866-pm-
busca-criminosos-do-complexo-do-alemao-na-floresta-da-tijuca - acesso em 2/12/2010. 
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Com base nessas hipóteses foi realizada a pesquisa de natureza exploratória para 

investigar a relação entre as políticas de proteção da natureza e de segurança pública, na 

gestão do PNT. Com tal pesquisa, espera-se gerar subsídios para o aprimoramento dos 

processos de conservação da biodiversidade no Estado do Rio de Janeiro, especialmente no 

PNT, e provocar reflexões sobre esta temática para a gestão dos demais parques situados em 

áreas urbanas do país.  

O Capítulo I da dissertação apresenta a metodologia da pesquisa. A pesquisa 

qualitativa envolveu os atores institucionais que executam as políticas de proteção da natureza 

na UC, e um ator institucional-chave da área de segurança pública do Governo do Estado do 

Rio de Janeiro. A pesquisa quantitativa englobou o levantamento, sistematização e análise de 

microdados obtidos junto ao Instituto de Segurança Pública, no período compreendido entre 

2005 e junho de 2010, sobre os registros de crimes ocorridos no PNT e em áreas pré-

selecionadas do seu entorno, tendo como diretriz o dignóstico realizado pelo Plano de Manejo 

da UC (ICMBio, 2008). 

O Capítulo II discute as políticas de proteção da natureza que incidem na gestão das 

UCs brasileiras, e também traz um panorama sobre a política de segurança pública no país, 

mas com foco na sua aplicação no Estado do Rio de Janeiro. Para tanto, se explora a 

compreensão de instituições e seus mandados no processo de execução dessas políticas, 

ressaltando o que vem a ser o poder de polícia dessas instituições, e o ser discricionário, com 

base na fiscalização, na proteção e no monitoramento das UCs, aspectos integrantes do 

policiamento. 

O Capítulo III aborda os conceitos de governança, participação social e accountability, 

na execução dos mandatos de polícia das instituições que executam as políticas de proteção da 

natureza e de segurança pública.  

O Capítulo IV apresenta o PNT, e engloba a discussão sobre sua importância para a 

Cidade do Rio de Janeiro, com ênfase nos conflitos derivados da relação floresta-cidade, e os 

processos de gestão para a proteção da integridade territorial e daqueles que visitam e atuam 

na UC. Também apresenta e analisa o processo da gestão compartilhada entre o Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a Prefeitura do Rio de Janeiro e 

o Governo do Estado do Rio de Janeiro. 

O Capítulo V discute os problemas enfrentados pelo PNT, e busca interpretar as 

questões de segurança pública na UC. Tem como base empírica as informações obtidas pela 
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percepção dos atores institucionais sobre a segurança pública do PNT, e o levantamento de 

dados sobre as ocorrências criminais na UC, e em algumas áreas selecionadas no seu entorno, 

de janeirto de 2005 a junho de 2010. Com estas fontes foram elaborados mapas dos hotspots 

para a ocorrência de crimes. Ainda neste capítulo se busca analisar o processo de gestão 

compartilhada no PNT, suas lacunas, entraves e potencialidades futuras. 

Finalmente, o Capítulo VI apresenta as conclusões e recomendações da pesquisa com 

base na discussão teórica realizada e nos resultados apresentados. 

A relevância da discussão acerca dos problemas de segurança pública e seus impactos 

sobre a gestão de áreas protegidas, sobretudo aquelas situadas em grandes cidades, se impõe 

em políticas públicas e também na pesquisa acadêmica, no âmbito da conservação da 

diversidade biológica, tendo em vista a magnitude do desafio. Mas é importante também 

salientar que a pesquisa resulta da experiência acumulada pela pesquisadora na gestão do 

PNT, entre 1996 a 1999 e, em um segundo período, de 2001 a 2007. Nestes períodos de 

“participação observante” da realidade pesquisada se pode constatar a dificuldade na 

execução de programas e projetos de manejo no PNT, em função das pressões da violência 

urbana. Esta percepção foi também apoiada em registros das vistorias realizadas pela 

fiscalização do Parque, nos relatos de atores sociais que pesquisam e atuam em projetos 

socioambientais em seu entorno, e também no universo de ocorrências criminais divulgadas 

pela mídia.  

Nesse contexto, um dos problemas críticos que tem afetado a execução dos programas 

de manejo do PNT, diz respeito às ações do tráfico de drogas e das “milícias”10 que impedem 

o acesso de pesquisadores, visitantes e do próprio pessoal técnico do Parque a determinadas 

áreas da UC, tanto em suas zonas de acesso mais restrito (que são comumente utilizadas para 

levantamentos e pesquisas em Biologia e Ecologia), quanto nas áreas de uso intensivo, 

dedicadas ao uso público, e que comportam trilhas, mirantes, cachoeiras, grutas, entre outros 

atrativos. Além disso, no cotidiano da gestão são registradas ocorrências criminais em pontos 

turísticos do Parque, como o Corcovado, Mirante Dona Marta, Vista Chinesa, Floresta da 

Tijuca, Pedra Bonita, Pedra da Gávea e Parque Lage, dentre outras localidades, que afetam, 

diretamente, a imagem do PNT com relação à segurança pública. 

                                                 
10 As chamadas “milícias” são grupos criminosos formados por policiais civis e/ou militarem que atuam e 
controlam favelas na cidade do Rio de Janeiro. Esta designação é dada pelos próprios integrantes que se 
denominam milicianos, e para que sejam distinguidos dos narcotraficante que atuam nas favelas. 
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Tal situação tem reflexos na execução nos programas de manejo do PNT, que 

atualmente conta com a gestão compartilhada entre o Instituto Chico Mendes de Conservação 

da Biodiversidade, o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura do Rio de Janeiro. 

Mas apesar da gestão compartilhada, os Termos de Parceria entre estas instâncias não 

contemplaram ainda Planos de Trabalho integrados, com definição das linhas de ação, 

objetivos, metas e indicadores de resultados, e nem sanções que possam ser aplicadas quando 

do não cumprimento das cláusulas acordadas.  

Na prática, a gestão do PNT enfrenta limitações institucionais para a integração de 

políticas públicas, notadamente entre as de proteção da natureza e de segurança pública, tendo 

em vista a indefinição de uma agenda conjunta de competências e inexistência de padrões que 

apóiem a avaliação das ações decorrentes das atividades de fiscalização exercidas pelos 

parceiros das três esferas governamentais. Deste modo, não existem definições de 

competências, procedimentos e uso de métricas de desempenho sobre as ações de segurança 

desenvolvidas no Parque. 

Pelas razões expostas, esta pesquisa visa contribuir para estas reflexões em políticas 

públicas, tendo como foco uma unidade de conservação inserida em metrópoles, e que 

apresenta, em seu território, áreas de difícil monitoramento, barreiras geográficas naturais, 

trilhas abertas de forma ilegal e entradas sem fiscalização, o que impõe desafios aos 

administradores e parceiros da gestão compartilhada da UC.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

26 

CAPÍTULO I: METODOLOGIA 
 

 

 

A modalidade de pesquisa adotada é o estudo de caso que visa, por um lado, explorar a 

complexidade de forma mais aprofundada, dando conta de singularidades e, no outro, 

possibilita generalizações, por meio de contrastes, com outras realidades e recortes analíticos. 

Neste contexto, a pesquisa teve como recorte analítico o Parque Nacional da Tijuca. Esta 

escolha foi facilitada pela disponibilidade de informações sobre a UC, consolidadas durante 

dez anos em que a pesquisadora exerceu a função de Chefe do PNT, e também por ter 

participado da elaboração do atual Plano de Manejo da UC (ICMBio, 2008).  

O dimensionamento das problematizações trabalhadas nesta pequisa, sobre a 

interferência dos problemas associados à violência urbana na gestão do PNT, e a falta de 

articulação entre as políticas de proteção da natureza e de segurança pública, foi realizado 

através da análise teórica, apoiados em dados empíricos, constituídos a partir da combinação 

das abordagens qualitativa e quantitativa.  

A pesquisa é apoiada em levantamentos e análises qualitativas, tendo como fonte de 

dados os interlocutores institucionais que atuam na execução das políticas de proteção da 

natureza e de segurança pública, e em informações oriundas de dados quantitativos sobre os 

registros das ocorrências criminais no PNT, para o período de janeiro de 2005 a junho de 

2010.  

Por conta do ineditismo da temática no Brasil e de sua dimensão interdisciplinar, a 

pesquisa se inscreve como um trabalho de natureza exploratória e aplicada, no sentido de que 

os seus resultados poderão contribuir para a gestão de Parques Nacionais, e outras áreas 

protegidas, inseridas em metrópoles, e que tenham seus programas de manejo afetados pela 

violência urbana. 

 

 
1.1. Pesquisa Bibliográfica e Documental 
 

 

A primeira etapa da pesquisa, realizada entre 2008 e 2009, se constituiu no 

levantamento e análise de diversas referências bibliográficas, visando compor o corpo teórico 

da dissertação. Foi considerado o acervo bibliográfico disponível em bibliotecas, internet, 
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bancos de pesquisa, teses e dissertações, bem como o levantamento, sistematização e análise 

de documentos e relatórios relevantes para os objetivos da pesquisa. 

Com relação aos temas que orientaram a pesquisa, foram abordados conceitos e 

considerações sobre política pública e as instituições que as executam, bem como seus 

mandatos, em função da importância do entendimento desses conceitos para a análise das 

possibilidades de integração entre as políticas de proteção da natureza e de segurança pública, 

no âmbito do PNT.  

As políticas públicas foram apreciadas como o campo de conhecimento que busca 

colocar o governo em ação e/ou analisar essas ações, de modo a buscar soluções para 

problemas que entram na agenda política, tendo como base os conceitos norteadores 

discutidos por Guedes e Fonseca (2007), Souza (2007) e Frey (2000). Incrementa a discussão, 

a abordagem realizada por Proença, Muniz e Poncioni (2009) sobre como interagem as 

dimensões da política para formulação, implementação, monitoramento e avaliação das 

políticas públicas: “polity' para denominar as comunidades políticas ou grupos de interesse, 

“politic” (política) se referindo ao processo político, e “policy' à configuração das políticas e 

programas públicos, os conteúdos concretos. 

Para contextualizar as políticas que incidem sobre as UCs, são analisadas as políticas 

brasileiras para a proteção da natureza. Neste caso, são discutidas aquelas que norteiam o 

Sistema de Unidades de Conservação brasileiro, a Lei do SNUC (BRASIL, 2000), e o Plano 

Estratégico Nacional de Áreas Protegidas - PNAP (BRASIL, 2006), em especial no tocante as 

diretrizes referentes à gestão de UCs, participação social e integração entre políticas setoriais. 

Quanto às políticas de segurança pública, buscou-se situar um panorama dos avanços e 

entraves para construção, implementação e avaliação dessas políticas no Brasil, incluindo o 

Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI (BRASIL 2008) e as 

políticas implementadas no Estado do Rio de Janeiro, tomando como base a discussão 

desenvolvida por Muniz e Zacchi (2004). 

A análise das políticas públicas evoca os fundamentos sobre instituições. Neste 

contexto, a abordagem selecionada sobre as instituições se pautou em teorias fundantes sobre 

o tema, baseadas em North (1990), que aponta como sendo a principal função de uma 

instituição, na sociedade, a redução da incerteza, a partir das informações disponibilizadas que 

traduzem as regras do jogo. Em Douglas (1998), que analisa as instituições sob o ponto de 

vista de um grupamento social legitimado, tendo com base a concordância comum em torno 



 

 

28 

de algum princípio fundante, sustentando decisões legitimadas para resolver os problemas que 

decorrem de informações incompletas.  

Especificamente sobre instituições ambientais, a discussão partiu de Bonfim (2007), 

quando este destaca a importância da interação entre instituições e estruturas de governança 

para a gestão de UCs brasileiras. A análise se baseou também em Camphora (2008) quando 

esta apresenta o tema sob a ótica da importância da definição e clareza das regras do jogo, 

entre instituições e comunidade política, para que se possa implementar e avaliar as políticas 

para a conservaçãoo da natureza.   

Para a discussão dos mandatos institucionais, especialmente mandatos com poder de 

polícia, de modo a comprovar que as instituições ambientais exercem o poder de polícia, o 

balisamento foi realizado a partir das normas jurídicas que definem tal mandato, e seu 

exercício, se considerou a Lei de Crimes Ambientais (BRASIL, 1998), e a abordagem sobre 

poder de polícia, enforcement e discricionariedade, orientada por Muniz e Proença Júnior 

(2007a). 

A temática voltada à governança e accountability está centrada em autores que 

partiram da leitura e análise de textos seminais sobre o tema, como foco no estudo realizado 

por Muniz, Proença Júnior e Poncioni (2007b), e Proença Júnior, Muniz e Poncioni (2009). 

No contexto da governança ambiental, com foco nas áreas protegidas, a análise e a 

contextualização das políticas de proteção da natureza foi centrada em Irving et al. (2006), 

Irving e Matos (2006), Medeiros e Garay (2006), Irving (2007;2010), Bonfim (2007) e 

Camphora (2008). 

A pesquisa documental foi realizada com base nos levantamentos e análises das 

normas ambientais para as políticas de proteção da natureza e de segurança pública (Leis, 

Decretos, Portaria e demais instrumentos normativos), por meio de pesquisas na internet. 

Através de visitas ao PNT, ao Instituto de Meio Ambiente do Governo do Estado do Rio de 

Janeiro e à Secretaria de Meio Ambiente da Cidade do Rio de Janeiro, foram compilados e 

analisados documentos e relatórios pertinentes ao tema da pesquisa. 

 

1.2. Pesquisa de Campo 

 

As entrevistas com os atores selecionados foram realizadas nos meses de agosto a 

setembro de 2010, envolvendo a ida da pesquisadora ao PNT e ao Instituto de Segurança 
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Pública do Estado do Rio de Janeiro. Durante a pesquisa de campo, as informações prestadas 

pelos interlocutores foram transcritas no decorrer das entrevistas. Do conteúdo das entrevistas 

foram consideradas as informações relativas às questões-chave descritas adiante, bem como 

aquelas que pudessem fornecer um panorama da segurança pública no PNT, abrangendo 

recursos humanos, orçamento da UC, atuação de parceiros, projetos em andamento e demais 

informações pertinentes ao tema da pesquisa. 

Os primeiros contatos com o Instituto de Segurança Pública, para a obtenção dos 

Microdados, foram realizados em janeiro de 2010. Em agosto do mesmo ano foram 

solicitadas informações específicas sobre as áreas internas e do entorno do PNT, sendo estas 

informações disponibilizadas ao final do mês de setembro de 2010. 

 

1.2.1. Seleção dos Atores Institucionais para Entrevista 

 

Para a realização da pesquisa de campo foram solicitadas, em um primeiro momento, 

as devidas licenças junto à administração do PNT, e ao Instituto de Segurança Pública do 

Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para a pesquisa qualitativa se optou pelo recorte da 

percepção dos atores institucionais responsáveis pela execução das políticas públicas 

abordadas na pesquisa.   

No âmbito da política de proteção da natureza, foram realizadas entrevistas com o 

quatro atores institucionais:  

 

i) com o Chefe do PNT, em exercício no que decorrer da pesquisa, no texto da 

dissertação denominado “Chefe do PNT”;  

ii) com um Técnico Ambiental do PNT, e lotado no Parque há 20 anos, no texto 

da dissertação denominado “Técnico Ambiental do PNT”;  

iii) com o suplente da Secretaria Executiva do Conselho Consultivo da UC, 

denominado, no corpo da dissertação, como “Representante do Conselho 

Consultivo do PNT; e,  

iv) com  o Presidente do Instituto de Segurança Pública do Governo do Estado 

do Rio de Janeiro (ISP), denominado no corpo do texto como “Presidente do 

ISP”. 
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No decorrer da pesquisa, além das entrevistas formais e abertas, foram realizadas 

diversas conversas informais, trocas de e-mails e telefonemas, com o Chefe do PNT, analistas 

e técnicos ambientais lotados na UC, com funcionários do Instituto do Meio Ambiente do 

Governo do Estado do Rio de Janeirio (INEA), e servidores da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente da Prefeitura do Rio de Janeiro (SMAC), visando-se enriquecer a pesquisa com a 

perpecpção dos atores que atuam, direta ou indiretamente, no PNT. Também foram mantidas 

conversas informais com a Chefia de Gabinete e com um analista criminal da Coordenadoria 

de Pesquisa do ISP, com o objetivo de se obter um panorama aprofundado sobre as questões 

associadas à violência urbana na Cidade do Rio de Janeiro. 

 

1.2.2. Elaboração do Roteiro de Entrevistas 

 

Para compor o quadro perceptivo dos atores, foram realizadas entrevistas conduzidas 

por meio de um modelo aberto, porém estruturado a partir de três questões-chave sobre:  

 

i) o “Estado-da-Arte” da execução integrada das políticas para a proteção da 

natureza e de segurança pública no PNT;  

ii) a atuação dos atores distintos envolvidos para promover a segurança no PNT; 

e, 

iii) a indicação dos pontos críticos para a ocorrência de eventos criminais na UC, 

áreas denominadas hotspots, com base em um mapa do Parque, para que nele 

fossem apontados os pontos vulneráveis para a ocorrência de crimes, visando 

à elaboração de um mapa falado.  

 

Em função da pesquisadora ter exercido a função de Chefe do PNT, durante 10 anos, e 

tendo como conseqüência uma “escuta privilegiada” a partir de uma dinâmica de 

“participação observante”, optou-se por reduzir resistências na situação de “interação em 

pesquisa” e realizar entrevistas não gravadas. As mesmas foram transcritas no decorrer da 

própria entrevista. Foi mantido o mesmo padrão para a entrevista com a Presidência do 

Instituto de Segurança Pública. 
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1.2.3. Coleta e Mapeamento dos Registros Criminais 

 

Para análise quantitativa das informações obtidas foi solicitado ao Instituto de 

Segurança Pública os registros de ocorrências criminais da Polícia Civil do Governo do 

Estado do Rio de Janeiro, de janeiro de 2005 a junho de 201011, no PNT e em algumas 

localidades do seu entorno, pré-selecionadas com base no diagnóstico realizado pelo Plano de 

Manejo do PNT (ICMBio, 2008), e informações prestadas pela equipe do PNT12.  

As informações solicitadas foram disponibilizadas pelo Instituto de Segurança Pública, 

na forma de Microdados, com base na fonte “Microdados dos Registros de Ocorrência da 

Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro”. Além de registros específicos para o PNT, foram 

levantadas informações sobre as ocorrências criminais nas áreas do entorno, pré-definidas, e 

de acordo com as Áreas Integradas de Segurança Pública (AISPs)13 onde se encontram 

localizadas. No período de janeiro de 2005 a junho de 2010, foram registradas 9.613 

ocorrências criminais no total, sendo 8.515 relativas ao entorno e 1.098 para o interior do 

PNT.  

 

 
1.3. Sistematização e Análise das Informações  

 

Para a pesquisa qualitativa, a partir das entrevistas, foi analisado o “Estado- da-Arte” 

da interlocução entre as políticas de proteção da natureza e de segurança pública, no âmbito 

da gestão compartilhada do PNT. Também foram analisadas as informações que fornecessem 

subsídios sobre potenciais e limitações institucionais à implementação de políticas públicas 

para a gestão das áreas protegidas em cenário de insegurança urbana, de modo a apoiar a 

reflexão crítica sobre a relação entre as políticas de proteção da natureza e de segurança 

pública. 

                                                 
11 Não foram levantadas as informações sobre as ocorrências criminais registradas pela Guarda Municipal do Rio 
de Janeiro, pelos Bombeiros do Governo do Estado do Rio de Janeiro, bem como as registradas através do 
Disque Denúncia, em função do prazo restrito para elaboração da pesquisa. 
12 Informações prestadas pelo Chefe do PNT, por Analista Ambiental e por Técnico Ambiental do PNT, via-
email, conversas telefônicas e entrevistas. 
13 As Áreas Integradas de Segurança Pública (AISPs) foram criadas em 1999, com o objetivo de reestruturar os 
serviços de segurança pública, de modo “integrado e sistêmico”, descentralizador e com participação da 
sociedade. Este modelo foi criado pelos pesquisadores Jacqueline de Oliveira Muniz, Domício Proença Júnior, 
Leonardo Musumeci e Laprice Larvié, cabendo a primeira o seu desenvolvimento e implementação quando 
Diretora da Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado do Rio de Janeiro.  
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Na pesquisa quantitativa, a partir da sistematização e construção da base de dados 

através do Programa Acess, referente ao período de janeiro de 2005 a junho de 2010, foram 

estabelecidas e descritas oito tipologias de ocorrências criminais (crime de agressão/ameaça, 

crime ambiental, crime com uso de armas, crime de corrupção, homicídio, danos ao 

patrimônio, roubo ou furto, crime sexual, suicídio e outros), e efetuadas análises estatísticas 

correlacionando os registros criminais, por tipologia de delito e horário das ocorrências 

criminais nas áreas internas do PNT.  

Também foram levantados e analisados os registros de ocorrências criminais, para o 

mesmo período, em áreas favelizadas situadas no entorno da UC, conforme já enfatizado, 

previamente selecionadas com base no Plano de Manejo do PNT (ICMBio, 2008). As análises 

foram apresentadas na forma de representações gráficas, visando estabelecer o número de 

ocorrências criminais nas áreas do entorno do PNT, bem como estabelecer as áreas 

consideradas hotspots para a ocorrência de crimes no interior da UC, com o propósito de 

dimensionar e avaliar de que forma questões de segurança afetam a gestão do PNT. 
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CAPÍTULO II 

 

POLÍTICAS DE PROTEÇÃO DA NATUREZA E DE SEGURANÇA PÚBLICA: 

INSTITUIÇÕES E SEUS MANDATOS 

  

 

Sobre as diversas definições e considerações acerca de políticas públicas, Souza 

(2007) menciona que estas contemplam soluções que devem ser buscadas em relação à 

resolução de algum problema ou questão que entra na agenda governamental (agenda setting), 

com vistas a responder “quem ganha o quê; por quê; e que diferença faz.” Lowi (1964) 

observa que a política pública seria a regra formulada por alguma autoridade governamental 

que expressaria uma intenção de influenciar, alterar e regular o comportamento individual ou 

coletivo, através do uso de sanções.  Segundo a análise de Souza (op.cit.), poderia ser também 

entendida como um sistema, entendido como uma relação entre formulação, resultados e o 

contexto onde ocorre este processo, composto por partidos políticos, mídia e demais grupos 

de interesse. Políticas públicas, ainda segundo a análise da autora, também podem ser 

compreendidas como o que o governo escolhe fazer ou não fazer, ou por medidas que 

influenciam e regem, diretamente ou por delegação, a vida dos cidadãos.  

Na discussão sobre política públicas é enfatizado o papel do Estado como agente de 

intervenção, regulação e normatização do que é comum ou público. De acordo com Guedes e 

Fonseca (2007), alguns pesquisadores analisam o papel do Estado em relação ao espaço 

governamental, na definição de políticas públicas, argumentando que o Estado reflete a 

pressão de grupos de interesse ou serve aos interesses de determinada classe social. Outros 

tratam da dualidade Estado/mercado como fator de interferência na formulação das políticas 

públicas. Essas noções ou definições apresentam um recorte instrumental que arrisca 

naturalizar o que seja o “processo de decisão” e o estado-da-arte do governo, que não se 

restringe ao Estado. Tendo esta consideração em vista, pode-se explicitadar políticas públicas, 

nos termos de Souza (2007: 69), como: 

 
o campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, colocar o governo em ação e/ou 
analisar essa ação (variável independente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou 
curso dessas ações (variável dependente). A formulação de políticas públicas constitui-se no 
estágio em que governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em 
programas e ações, que produzirão resultados ou mudanças no mundo real. 
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Para que uma política pública seja formulada entende-se que determinado problema 

entrou na agenda política. O ciclo das políticas públicas envolve sua elaboração, 

implementação, monitoramento e avaliação. Estes dois últimos aspectos pressupõem que as 

políticas públicas devam ser monitoradas e avaliadas, visando à proposição de mudanças de 

rumo, quando necessário. Neste contexto, Frey (2000) diferencia três dimensões para a análise 

política: 

 

i) no quadro das instituições políticas e das comunidades políticas (polity), se 

referindo à ordem do sistema político, delineada pelo sistema jurídico, bem 

como à estrutura institucional do sistema político-administrativo;  

ii) no quadro da dimensão processual, a dimensão política (politic) na qual leva 

em conta o processo político, comumente de caráter conflituoso, no que tange à 

imposição de objetivos, aos conteúdos e às decisões de distribuição; e, 

iii) na dimensão material “policy' se referindo aos conteúdos concretos, ou seja, à 

configuração das políticas e programas públicos, os problemas técnicos e ao 

conteúdo material das decisões políticas.  

 

Para Frey (2000) estas interrelações podem ser observadas na política ambiental, na 

qual existem conflitos entre os campos econômico e ambiental, onde a dimensão material dos 

problemas ambientais engloba uma gama de interesses. Programas ambientais são resultados 

de um processo político, intermediado por estruturas institucionais que refletem constelações 

específicas de vontades em oposição ou em conflito. 

Para o autor, no Brasil, apesar dos consideráveis avanços em termos comparação entre 

estudos sobre formulação e implementação de políticas públicas, os campos da avaliação e 

análise de políticas públicas ainda são precários. Farias (2003) menciona a carência de 

estudos dedicados aos processos de avaliação de políticas públicas, atribuída à escassa cultura 

institucional de avaliação da gestão pelo setor público. 

No tocante à implementação da integração entre políticas setoriais, especificamente 

entre as dirigidas às UCs, e às de segurança pública, o processo no Brasil é incipiente. 

Observa-se dificuldades e obstáculos referentes à interlocução, implementação, 

monitoramento e avaliação acerca dessas políticas setoriais. 
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2.1. Políticas de Proteção da Natureza no Brasil  
 
 

Para Frey (2000), a proteção ambiental pode ser entendida como uma política setorial 

conflituosa, dinâmica e peculiar, que leva a transformações significativas dos arranjos 

institucionais em todos os níveis de ação estatal. Além disso, determina a entrada de novos 

atores políticos em cena, como organizações não governamentais, institutos de pesquisa 

ambiental, repartições públicas com a competência de preservação ambiental, transformando 

e reestruturando o processo político. 

Analisando as políticas ambientais no Brasil, Little (2003) menciona que o conceito de 

política também se amplia, quando referida às normas técnicas e sociais que são estabelecidas 

por uma coletividade pública e que são utilizadas na administração do domínio público. Neste 

contexto, o conceito de políticas públicas, levando em conta a dimensão ambiental, ganha 

novo sentido com a articulação entre conservação ambiental, desenvolvimento econômico e 

justiça social, conforme discutido a seguir: 

 
a política pública seria definida como “o conjunto de decisões inter-relacionadas, definido por 
atores políticos, que tem como finalidade o ordenamento, a regulação e o controle do bem 
público”. E, a políticas ambientais seriam definidas como “aquelas políticas públicas que 
procuram garantir a existência de um meio ambiente de boa qualidade para todos os cidadãos 
do país” (LITTLE, 2003:18). 

 

As políticas de proteção da natureza brasileiras estão sintonizadas às convenções 

internacionais, das quais o país é signatário, em especial, a Convenção da Diversidade 

Biológica (CDB), em vigor desde 1992. A CDB estabeleceu normas e princípios que regem a 

proteção da diversidade biológica, visando a alcançar os seguintes objetivos gerais:  

 

i) a conservação da diversidade biológica;  

ii) o uso sustentável de seus componentes; e,  

iii) a repartição equitativa dos benefícios resultantes do uso de recursos 

genéticos.  

 

O Brasil, através do Decreto Legislativo n0 2, de 03 de fevereiro de 1994, aprovou o 

texto Convenção sobre Diversidade Biológica. A cada dois anos ocorre a Conferências das 

Partes (COP), que é a instância de decisão e acompanhamento da CDB, onde participam os 

países membros. As organizações não governamentais atuam como observadoras. Em geral 
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são negociados documentos oriundos de reuniões realizadas entre as COPs, temáticas ou 

provenientes das discussões do Corpo Subsidiário de Assessoramento Científico, Técnico e 

Tecnológico.  

Segundo Irving e Matos (2006), o Plano de Implementação do Fórum Mundial de 

Desenvolvimento Sustentável e o Acordo e Plano de Ação de Durban, estabelecidos no V 

Congresso Mundial de Parques, que adotou um Programa Global de Trabalho para áreas 

protegidas, prevêem, para o período de 2009 a 2014, a consolidação de um sistema mundial 

de áreas protegidas, alcançando paisagens mais amplas que abarcam ambientes terrestres e 

marinhos. 

Desde a década de 30, o Brasil incorporou a questão ambiental como de 

responsabilidade governamental, tendo a Constituição de 1934 estabelecido que o Governo 

Federal, Estados e Municípios deveriam concorrer para a proteção da natureza. Irving et. al 

(2006) mencionam que, de todos os instrumentos legais criados à época, o Código Florestal 

(BRASIL, 1934), se tornou um dos mais importantes. Isto porque definiu, de forma concreta, 

um projeto brasileiro para a proteção da natureza, considerando a criação de áreas protegidas 

segundo objetivos e finalidades, na lógica da classificação das UCs em categorias de manejo, 

tendo como resultado a criação de distintas categorias, a saber:  

 

i) áreas protegidas com territórios demarcados e dinâmicas de uso e gestão 

definidas (Parques Nacionais, Reservas Biológicas, Estações Ecológicas, 

Reservas Ecológicas, Florestais Nacionais, Parque de Caça Federal, e Áreas de 

Relevante Interesse Ecológico, entre outros); e, 

ii) espaços protegidos definidos através de instrumentos legais em função de seus 

atributos e serviços (Áreas de Preservação Permanentes e Reservas Legais).  

 

O Código Florestal posterior, que entrou em vigor em 1965, onze anos depois, sofreu 

várias emendas e medidas provisórias, avançando na concepção de que a proteção da natureza 

deve ser realizada em caráter solidário entre Estado e sociedade. Mas apesar disso, até a 

década de 90, em alguns biomas, foram criadas UCs de várias categorias de manejo, de modo 

desarticulado de uma visão estratégica. 

Ainda de acordo com Irving et al. (2006), na década de 70, durante a ditadura militar, 

a criação de UCs ocorreu na perspectiva de controle do território, sendo resultante de uma 
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estratégia do Estado para integrar, interligar e desenvolver as regiões do país. Neste período 

foram criados os órgãos responsáveis pelas UCs federais, como o Instituto Brasileiro do 

Desenvolvimento Florestal (IBDF) e as Secretarias Estaduais de Meio Ambiente, com o 

objetivo de executar a política ambiental.  

Na década de 80, em um contexto de transição democrática, foi instituída a Política 

Nacional do Meio Ambiente, Lei n0 6.938, de 31 de agosto de 1981. Esta Política, em vigor, 

objetiva a preservação, a melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, 

visando assegurar as condições necessárias ao desenvolvimento socioeconômico, à segurança 

nacional e à proteção da dignidade da vida humana. Apresenta como princípios:  

 

i) a racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar;  

ii) o planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais;  

iii) a proteção dos ecossistemas;  

iv) a recuperação de áreas degradadas;  

v) o controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente 

poluidoras; 

vi) o acompanhamento do estado da qualidade ambiental;  

vii) a proteção de áreas ameaçadas de degradação; e,  

viii) a educação ambiental em todos os níveis de ensino.  

 

A Política Nacional do Meio Ambiente também estabeleceu o Sistema Nacional do 

Meio Ambiente (SISNAMA), que integra os órgãos e entidades da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo 

Poder Público que são responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental. O 

Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) acompanha a execução da política do 

meio ambiente. 

Entretanto, segundo Medeiros e Garay (2006), a política pública mais integrada para a 

proteção da natureza e a gestão de áreas protegidas é o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza (SNUC), Lei N0 9.985, de 18 de julho de 200014. Apesar de um 

                                                 
14 A Lei foi instituída no Governo do Presidente Fernando Henrtique Cardoso, do Partido da Social Democracia 
Brasileira (PSDB), tendo como Ministro o então Deputado Federal do Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro (PMDB), Sarney Filho. Ressalta-se que o processo de construção da Lei do SNUC foi iniciado em 
1989 a partir do debate entre conservacionistas (que seguiam o modelo baseado no modelo Norte Americano, 
defendendo que os habitantes das áreas protegidas, e de seu entorno, causavam significativos impactos 
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texto advindo de discussões mais técnicas do que, propriamente, da consolidação de uma 

ampla discussão com a sociedade, esta Lei levou em conta muitas das demandas dos gestores 

públicos das UCs federais, das organizações não governamentais ambientais, além de outros 

segmentos da chamada “sociedade civil organizada”. Para Medeiros (op. cit.), o SNUC 

contribuiu para o estabelecimento de uma agenda positiva no país e resultou em avanços 

significativos no plano das políticas de proteção da natureza, envolvendo:  

 

i) o incremento do processo participativo na criação e gestão das UCs;  

ii) a definição de novas categorias de manejo mais flexíveis em 

consonância com as demandas sociais;  

iii) o desenvolvimento de modelos inovadores de gestão e parceria; e, 

iv) a articulação progressiva de políticas públicas, expressa nas noções de 

transversalidade e internalização da política ambiental pelos demais 

ministérios. 

 

De acordo com o conteúdo da Lei que estabeleceu o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza - SNUC (BRASIL, 2000), as UCs são categorizadas de acordo com 

suas possibilidades de uso e/ou restrições de acesso aos recursos naturais, em proteção 

integral e uso sustentável. As UCs de proteção integral objetivam preservar a natureza, sendo 

nelas admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos 

previstos na Lei do SNUC. Constituem UCs desta tipologia: as Estações Ecológicas, as 

Reservas Biológicas, os Parques Nacionais, os Monumentos Naturais e os Refúgios da Vida 

Silvestre.  

As UCs de Uso Sustentável objetivam compatibilizar a conservação da natureza com o 

uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais e são exemplificadas pelas seguintes 

categorias de manejo: Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, 

Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural.  

Adaptado por Dourojeanni e Pádua (2001), o Quadro 1 apresenta as diferentes  

categorias de manejo do SNUC (BRASIL, 2000) a partir das tipologias estabelecidas pela 

                                                                                                                                                         
antrópicos e que deveriam ser removidos, e socioambientalistas, que argumentavam que o sistema nacional de 
UCs teria maior proteção se as populações locais participassem da gestão). A proposta final foi oriunda das 
negociações entre esses atores. 
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União Internacional para Conservação da Natureza (UICN) / Comissão Mundial de Áreas 

Protegidas - WCPA (1997).  

 

 
Quadro 1: Síntese das categorias de manejo propostas pela Lei do SNUC (BRASIL, 

2000) e sua equivalência com a IUCN. 

Brasil (Lei n0 9.985/00) Tipo de Propriedade Categorias da IUCN 
Estação Ecológica 
Reserva Biológica 

Indireto 
Terra pública 

1. Áreas naturais selvagens 
1.1. Reserva natural estrita 
1.2. Área natural silvestre 

Parque 
Nacional/Estadual/Municipal 

Indireto 
Terra pública 

2. Parque Nacional 

Monumento Natural 
 

Indireto 
Terra pública ou privada 

3. Monumento Natural 

Refúgio da Vida Selvagem 
Área de Relevante Interesse 
Ecológico 

Direto 
Terra pública ou privada 

4. Área de manejo de espécies e 
“habitats” 

Área de Proteção Ambiental 
 

Direto 
Terra pública ou privada 

5. Paisagem terrestre ou 
marinha protegida 

Reserva Extrativista 
Reserva de Fauna 
Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável 
Floresta Nacional/Estadual 

Direto 
Terra pública ou comum 

6. Reserva de recursos 
manejados 

Monumento Natural 
 

Indireto 
Terra pública ou privada 

3. Monumento Natural 

Refúgio da Vida Selvagem 
Área de Relevante Interesse 
Ecológico 

Direto 
Terra pública ou privada 

4. Área de manejo de espécies e 
“habitats” 

                      Fonte: Dourojeanni & Pádua (2001). 
 

Uma política complementar para as UCs nacionais é o Plano Estratégico Nacional de 

Áreas Protegidas (PNAP). Instituído pelo Decreto n0 5.738, de 13 de abril de 200615, que 

incorpora, de maneira evidente, aos compromissos de proteção da natureza, as dimensões e 

estratégias sociais como pobreza, inclusão social e integração entre as políticas públicas 

setoriais. Também recomenda, no processo, garantias para a denominada “boa” governança, 

bem como a articulação das UCs com as dinâmicas socioeconômicas do entorno. Realizando 

uma análise crítica do PNAP, Irving et al. (2006: 63) mencionam que: 

 

                                                 
15 O PNAP foi instutuído no Governo do Presidente Luis Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores 
(PT), tendo como Ministra a então Senadora do PT, Marina Silva. Já era uma proposta defendida pelo PT, no 
sentido do fortalecimento da gestão participativa das UCs, e considerando a repartição, justa e equitativa dos 
benefícios gerados pelas UCs. 
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uma preocupação central do PNAP se dirige ao envolvimento e à qualificação dos atores 
sociais para a gestão de áreas protegidas, o que se reflete em uma necessidade de melhorar a 
qualidade dos espaços de governança, que incluem tanto os Conselhos Estaduais e Municipais 
de Meio Ambiente, como os Conselhos Gestores das diversas UCs. Se for considerado que, na 
atualidade, ainda são poucos os conselhos de parques nacionais (e demais UCs) efetivamente 
instalados e operacionais, este talvez seja um dos maiores desafios a ser enfrentado pelo PNAP, 
em sua fase inicial de implementação. 
 
 

Além do exposto, para Irving et al. (op. cit.), o PNAP apresenta princípios, diretrizes e 

metas, com objetivo de consolidação, até 2015, de um sistema de unidades de conservação 

efetivamente manejado e representativo da biodiversidade brasileira, tendo como eixos 

temáticos:  

 

i) planejamento, fortalecimento e gestão;  

ii) governança, participação, equidade e repartição de custos e benefícios;  

iii) capacidade institucional; e, 

iv) avaliação e monitoramento.  

 

Além disso, o PNAP recomenda a repartição justa e equitativa dos custos e benefícios 

advindos da conservação da natureza, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, 

erradicação da pobreza e redução das desigualdades regionais. Também recomenda o 

exercício da cidadania na gestão das áreas protegidas, buscando permanentemente o 

desenvolvimento social, especialmente para as populações do interior e do entorno das áreas 

protegidas.  

Contudo, quando se traça um paralelo entre o SNUC e o PNAP algumas questões 

emergem. O SNUC aponta para o compromisso da “gestão participativa”16, através dos 

conselhos consultivos das UCs, e a possibilidade da gestão compartilhada das UCs com 

OCIPs. Porém, somente através do PNAP é que se propõe a denominada “governança 

democrática” no processo, a necessidade da repartição justa dos benefícios gerados pelos 

recursos naturais, no sentido de influenciar, de forma positiva, o processo de erradicação da 

pobreza. Além disso, segundo Irving e Matos (2006), o PNAP recomenda a articulação entre 

políticas setoriais, deixando entrever a importância de ações e programas intersetoriais e 

intergovernamentais: 

                                                 
16 Participação entendida como a inclusão das comunidades sociais na gestão das áreas protegidas, em 
consonância com as diretrizes emanadas pela Lei do SNUC (BRASIL, 2000) e seu Decreto de Regulamentação 
(BRASIL, 2002).  
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o PNAP assinala com clareza a urgência de integração de políticas públicas de conservação e 
desenvolvimento, numa lógica de parceria entre as três esferas governamentais e destas com a 
sociedade. Evidentemente que nesta lógica, a gestão de parques nacionais implica em um olhar 
“extramuros”, para além dos limites formais da área protegida, numa perspectiva clara de 
integração com as demais intervenções governamentais (Irving; Matos: ibid:89) 

 

 

Nota-se que para Irving e Matos (op.cit), o PNAP se constitui em um avanço 

significativo com relação às políticas de proteção da natureza no Brasil, uma vez que se apóia 

em uma leitura realista das demandas das UCs, com base na realidade nacional, aproximando 

poder público e sociedade, em uma perspectiva de co-responsabilidade na conservação do 

patrimônio natural do país. Isto envolve a articulação das políticas setoriais e, no caso dos 

parques inseridos em áreas com altos indicadores de violência e vulnerabilidade social, na 

integração entre as políticas de proteção da natureza e de segurança pública. Contudo, até o 

momento, o PNAP não foi incorporado à gestão pública, como se poderá observar, sobretudo, 

no caso do Parque Nacional da Tijuca. 

 

 

2.2. Políticas de Segurança Pública no Brasil 

 

No tocante à política de segurança pública, Muniz e Zacchi (2004) observam que a 

partir da Constituição de 1988, foram introduzidos novos marcos legais e arranjos 

institucionais. Neste sentido, cabe destacar dois capítulos distintos da Constituição: aquele 

que trata das forças de defesa nacional e das forças armadas; e, o referente às políticas de 

segurança pública.  Tal configuração indica uma mudança de postura ao tratar dos aspectos 

referentes à manutenção da ordem pelas forças armadas e pelas políticas de segurança, 

refletindo a adoção de uma visão mais plural e participativa da sociedade no provimento da 

segurança.  

Assim, para os autores, a segurança pública se torna um direito social que se apresenta 

como um dever do Estado e de todos os cidadãos. Contudo, entendendo-se que se vivia à 

época um período de transição democrática, Muniz e Zacchi (op. cit.) mencionam as 

dificuldades, resistências e desafios de se buscar explorar um marco sociopolítico mais amplo, 

rumo a uma reforma sistêmica e operacional do setor. Dentre os fatores que podem 

contextualizar os entraves relacionados a uma repactuação federativa da segurança pública, os 

autores destacam: 
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i) a falta de centralidade na agenda política, só se tornando pauta para a 

população nos primeiros anos da década de 90;  

ii) a prioridade das forças de esquerda, e demais atores, era a recuperação 

da legitimidade democrática do Estado, o retorno das forças armadas ao 

âmbito de suas competências constitucionais e a afirmação dos direitos 

humanos, inclusão social e pautas prioritárias como saúde e educação; 

iii) o caráter arraigado no imaginário popular e dos agentes públicos do 

setor, no tocante ao rigor na punição e, consequentemente, no recurso 

repressivo como instrumento basilar para a promoção de segurança; 

iv) a resistência corporativa, tanto nas organizações policiais quanto na 

justiça criminal; e,  

v) a inexistência de um paradigma alternativo para a área oferecido ao 

debate público e político com clareza e respaldo suficientes, para além 

da agenda de necessária subordinação das organizações policiais, 

judiciais e penitenciárias às exigências da norma democrática e dos 

direitos e garantias fundamentais contemplados pela nova Constituição. 

 

Muniz e Zacchi (2004) mencionam que, nos anos seguintes à Constituição, época na 

qual cresceram as taxas de criminalidade no Brasil, a reação progressista se focou na agenda 

de promoção de controle social e accountability das organizações policiais e penitenciárias, 

refletindo a falta de modelos alternativos substanciais para a política em si.  Pode-se 

interpretar que tal perspectiva limitava-se a chamar atenção para as ineficiências derivadas de 

regras pouco claras das polícias nos estados da federação, bem como para a associação entre a 

criminalidade e os desafios estruturais de superação da pobreza e/ou da desigualdade social. 

Muniz (2008) também observa que apesar do processo da Constituinte, de 1987 a 1988, ter 

considerado algumas importantes demandas da sociedade, diferentemente do que ocorreu em 

outros setores da administração estatal, a política de segurança pública se desenvolveu como 

uma exceção.  

Mesmo tendo absorvido a declaração de direitos humanos, incorporando o paradigma 

da segurança como preservação da ordem pública e como serviço de caráter civil, 

dissociando-a das tarefas e instituições de defesa nacional, o traço que distinguiu o período foi 

de notável permanência das estruturas e práticas institucionais do passado autoritário, anterior 
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à nova Constituição. Deste modo, o quadro institucional e legal das instituições policiais e as 

divisões de competência entre elas foram mantidas, assim como a localização do setor na 

estrutura do pacto federativo, que manteve o desenho elaborado pelo regime militar de 1969. 

Além disso, não foram introduzidas novas instâncias e novos mecanismos de controle e 

participação social na gestão da política de segurança pública, a despeito de sua previsão na 

constituição federal e em vários estados. 

Nesse contexto, esforços resultantes de pesquisas da área acadêmica, de parcerias com 

organizações não governamentais e do debate com a sociedade, visando a ultrapassar as 

iniciativas pontuais e descontínuas e dar forma sistêmica as estruturas de gestão e execução 

das políticas de segurança pública, implementa-se o I Plano Nacional de Segurança Pública 

(PNSP).  Ainda de forma incipiente e difusa, o PNSP, instituído em 20 de junho de 2000, 

durante o segundo governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, expressa 

compromissos e ações que visam reprimir e prevenir a criminalidade, reduzir a impunidade e 

aumentar a tranquilidade e segurança dos brasileiros17, em consonância com o Artigo 144 da 

Constituição da República. Muniz e Zacchi (2004) apresentam, no Quadro 2, uma síntese dos 

principais avanços e limitações da política de segurança pública no Brasil nos últimos anos. 

 

Quadro 2: Síntese das limitações e avanços da política de segurança pública no 

Brasil, no período de 1997 a 2003. 

Avanços Limitações 

- Criação, em 1997, da Secretaria Nacional de 
Segurança Pública do Ministério da Justiça. 
- Lançamento, em 2000, do I Plano Nacional de 
Segurança Pública, e criação do Fundo Nacional 
de Segurança Pública como mecanismos de 
financiamento da sua execução. 
- Criação, em 1980, do Conselho Nacional de 
Política Penitenciária e do Fundo Penitenciário 
Nacional. 
 

- Derrota ou paralisia ante a resistência 
corporativa das organizações policiais de todas as 
propostas de reforma constitucional do capítulo 
da Segurança Pública. 
- Tibieza da União em assumir a liderança de um 
processo de reforma do sistema do sistema de 
gestão da segurança pública no país, e ampliação 
da integração entre as várias agências que o 
integram. 
 

                                                 
 
17 Os compromissos assumidos pelo PNSP são os seguintes: 10) Combate ao Narcotráfico e ao Crime 
Organizado; 20) Desarmamento e controle de armas; 30) Repressão ao roubo de cargas e melhoria da segurança 
nas estradas; 40) Implantação do Subsistema de Inteligência e Segurança Pública; 50) Ampliação do Programa de 
Proteção às Vitimas e Testemunhas Ameaçadas; 60) Mídia x Violência; 70) Redução da Violência Urbana; 80) 
Inibição de Gangues e combate à Desordem Social; 90) Eliminação de Chacinas e Execuções Sumárias; 100) 
Redução da Violência Rural. 110) Intensificação das ações do Programa Nacional de Direitos Humanos; 120) 
Capacitação Profissional e Reaparelhamento das Polícias; 130) Aperfeiçoamento do Sistema Penitenciário; 140) 
Aperfeiçoamento Legislativo; e, 150) Sistema Nacional de Segurança Pública. Em http://www.mj.gov.br - acesso 
em 20/07/2009. 
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- Criação, em 2000, do Programa de Integração e 
Acompanhamento de Ações de Prevenção à 
Violência em Áreas de Risco / PIAPS. 
- Aprovação, em 2003, do novo Estatuto do 
Desarmamento. 
- Criação do Sistema de Informações em 
Segurança Pública / Infoseg e, em 2003, do 
Sistema Nacional de Estatísticas Criminais. 
- Surgimento de uma rede sólida de novas 
organizações nas universidades e na sociedade 
civil dedicadas à pesquisa, à formulação de 
propostas e ao desenvolvimento de projetos na 
área. 
- Afirmação crescente na agenda da segurança 
pública de temas como violência de gênero, 
contra a criança e o adolescente, intolerância 
étnico-racial e outros, contribuindo para a 
introdução de novos enfoques e prioridades do 
sistema. 

- Concentração dos investimentos financiados 
pelo Funseg na aquisição de equipamentos e 
viaturas, sem condicionamento a ações de 
natureza estrutural e reformadora. 
- Ausência de orçamento próprio para o PIAPS e 
marginalização do programa no interior do 
governo como um todo. 
- Ausência de mecanismos de participação social 
na formulação e avaliação das políticas. 
- Elevação constante dos índices criminais e de 
violência em praticamente todo o país, minando a 
credibilidade do sistema e evidenciando a 
insuficiência das políticas adotadas. 

                                                                                                     Fonte: Muniz e Sacchi (2004:31).  

 

Em 2002, foi elaborado o II Plano de Segurança Pública para o Brasil, no governo do 

Presidente Luis Inácio Lula da Silva. Este Plano realizou uma síntese do diagnóstico das 

políticas públicas para o combate à violência, e identificou os princípios para a elaboração de 

uma nova política de segurança pública no país, propondo:  

 

i) um novo marco legal para o setor de segurança, envolvendo propostas 

de mudanças constitucionais relativas às agências reguladoras;  

ii) a reforma na persecução penal;  

iii) metas e ações envolvendo questões relacionadas à violência 

doméstica e contra as minorias;  

iv) a reforma em questões relativas ao acesso à justiça e a importância da 

defensoria pública;  

v) a mudança do sistema penitenciário;  

vi) o enfrentamento das questões referentes à segurança privada;  

vii) programas de proteção da testemunha e a concepção de um sistema 

nacional de proteção;  

viii) a redução da violência de trânsito; e,  

ix) o desarmamento e o controle de armas no país.  
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Em 2003, foi proposta a criação do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), 

visando à articulação entre as polícias federal, estadual e municipal, nas áreas de segurança 

pública e de Justiça Criminal. Contudo, a implementação do SUSP segue parcial, sem 

institucionalidade e sem marco legal que o embase como uma política de segurança pública 

integrada e participativa (MUNIZ e SACCHI, 2004). 

Um dos produtos derivados dos avanços das pesquisas realizadas na área de segurança 

pública, bem como do debate da sociedade sobre violência urbana e rural, inclusão social e 

cidadania, foi o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI), 

constituído através da Lei n0 11.530, de 24 de outubro de 2007, alterada pela Lei n0 11.707, de 

19 de junho de 2008.  

Executado pela União, por meio da articulação dos órgãos federais, em regime de 

cooperação com Estados, Distrito Federal e Municípios, o PRONASCI preconiza a 

participação de famílias e comunidades, através de programas, projetos e ações de assistência 

técnica, financeira e mobilização social, com o objetivo de melhorar a segurança pública e 

apoiar ações de prevenção ao crime, controle e repressão da criminalidade, articulando ações 

de segurança pública com as políticas sociais18. 

Como ilustração, cabe destacar que, anteriormente à instituição do PRONASCI, o 

Estado do Rio de Janeiro promoveu, em 1999, uma experiência emblemática para o país, no 

tocante à participação dos setores sociais, para o provimento de segurança pública.  Na época, 

foram criados: o Instituto de Segurança Pública (Lei Nº 3.329, de 28 de dezembro de 1999), 

as Delegacias Legais, as 35 Áreas Integradas de Segurança Pública (AISPs), a Ouvidoria de 

Polícia, o Programa de Proteção à Testemunha, a Campanha pelo Desarmamento, o Mutirão 

pela Paz, o Projeto dos Batalhões Comunitários, os convênios com universidades para 

formação policial, e a Secretaria adjunta, dedicada a combater a violência de gênero, racismo 

e homofobia. 

                                                 
18As estratégias do PRONASCI visam promover: i) os direitos humanos, intensificando a cultura da paz e o 
combate aos preconceitos; ii) o fortalecimento de redes sociais e comunitárias; iii) a participação de jovens 
egressos do sistema prisional com a implementação de projetos educativos; iv) a intensificação e ampliação das 
medidas de enfrentamento do crime organizado e da corrupção policial; v) medidas de urbanização e da 
recuperação de espaços públicos; vi) a observância dos princípios e diretrizes dos sistemas de gestão 
descentralizados e participativo das políticas sociais; vii) a implementação de programas de inclusão social para 
jovens e adolescentes, bem como famílias expostas à violência urbana e vítimas da criminalidade; viii) a 
repressão ao crime organizado; ix) a garantia da participação da sociedade e dos conselhos tutelares nos fóruns 
de segurança pública, além do acompanhamento e fiscalizarão os projetos do PRONASCI e de sua gestão; e, x) o 
compartilhamento de ações e das políticas de segurança pública, sociais e de urbanização. Em 
http://www.mj.gov.br – acesso em 20/07/2009. 
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 No contexto do que foi discutido, até o momento, observa-se que os marcos 

normativos, das políticas de segurança pública e de proteção da natureza, apontam para a 

percepção de políticas públicas orientadas pela integração sistêmica e gestão participativa. No 

caso dos Parques Nacionais, que são territórios de integração das políticas públicas, isto se 

traduz, em termos instrumentais, na construção de ferramentas e procedimentos de gestão que 

possibilitem a intersetorialidade das iniciativas.  

 

 

2.3. Parques Nacionais, Estaduais e Municipais: Territórios de Integração entre 

Políticas Públicas 

 

Os Parques Nacionais, foco prioritário desta dissertação, são de posse e domínio 

públicos e considerados espaços das ações das Políticas Públicas. Segundo a Lei do SNUC 

(BRASIL, 2000) têm 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.  

Segundo Serpa (2007), espaços públicos urbanos devem ser administrados 

considerando-se, além de seu território, as práticas e dinâmicas sociais que se desenvolvem no 

seu interior. Nos Parques inseridos em malha urbana, as questões de acessibilidade não se 

restringem ao espaço territorial, posto que esta acessibilidade também é simbólica, e 

ultrapassa seus limites físicos. Contudo, quando, além da proteção da natureza se visa integrar 

a manutenção da ordem pública, entendida como um bem coletivo que requer mecanismos 

para a efetivação do controle social, a questão dos limites físicos e da acessibilidade emerge 

como central quando se pretende analisar o modo como se operacionaliza o policiamento das 

UCs. 

No caso de UCs inseridas em metrópoles, frequentemente afetadas por conflitos 

sociais e pressões derivadas da expansão urbana, a necessidade de se integrar políticas 

setoriais distintas para tornar possível a sua própria gestão emerge de maneira explícita. É no 

contexto de ressonância dos problemas estruturais que afetam as metrópoles que se encontram 

os Parques Nacionais, Estaduais e Municipais do Estado do Rio de Janeiro.  
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Ainda que em certa medida vulneráveis aos problemas urbanos, os Parques Nacionais 

apresentam uma estrutura mais adequada para promover a conservação da biodiversidade, 

mesmo em áreas que apresentam forte pressão antrópica, como evidenciam os levantamentos 

realizados junto aos funcionários do Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade19. O Estado do Rio de Janeiro possui 5 Parques Nacionais, sendo que o único 

totalmente inserido em malha urbana é o PNT. Os demais Parques abarcam vários municípios, 

fazendo fronteiras com áreas urbanas e rurais.  

Os problemas que mais afetam os Parques Nacionais federais, assim como nas demais 

UCs estaduais e municipais, se derivam da pressão antrópica, da caça ilegal, do extrativismo 

vegetal, da ocorrência de crimes ambientais e, de crimes comuns, quando totalmente inseridos 

em malha urbana, como é o caso do PNT. Em termos de estrutura para fiscalização, estão 

mais bem equipados para proteção do que os Parques Estaduais e os Municipais. O Quadro 3 

apresenta uma síntese dos Parques Nacionais, considerando tensões socioambientais, recursos 

humanos e instrumentos disponíveis para a gestão. 

 

Quadro 3: Parques Nacionais, tensões socioambientais, recursos humanos e 

instrumentos para a gestão. 

Nome, Decreto de Criação e 
Localização. 

Tensões socioambientais Recursos humanos e instrumentos 
disponíveis para a gestão 

Parque Nacional da Tijuca, 
criado pelo Decreto Federal 
N0 50.923, de 06.07.1961, 
com 3.200ha, tendo sua área 
ampliada, em 2004, para 
3.954ha. 

Totalmente inserido em malha 
urbana. 
Seus principais problemas 
derivam da pressão antrópica 
provocada por favelas e 
condomínios de luxo localizados 
no entorno, caça ilegal, incêndios 
florestais, ocorrência de crimes 
ambientais, bem como dos 
derivados da violência urbana. 

- Para proteger uma área de 3.954ha 
conta com aproximadamente 200 
funcionários. 
- A razão fiscal/ área protegida é de 1 
servidor para a proteção de 19,77ha.  
- Possui Plano de Manejo e Conselho 
Consultivo atuante. 
 

Parque Nacional do Itatiaia, 
primeiro Parque Nacional 
brasileiro, criado pelo Decreto 
Federal N0 1.713, de 14.06. 
1937, localizado nos 
municípios de Itatiaia, 
Resende/RJ, Itamonte, 
Bocaina de Minas/MG. 
 

Seus principais problemas 
derivam da caça, incêndios, 
extrativismo vegetal, ocupações 
irregulares e pressão antrópica em 
determinadas áreas. 
 
 
 

- Para proteger uma área de 30.000ha 
conta com cerca de 100 funcionários. 
- A razão fiscal/ área protegida é de 1 
servidor para a proteção de 300ha.  
- Possui Plano de Manejo e Conselho 
Consultivo atuante. 
 

                                                 
19 Levantamentos realizados junto aos Chefes de UCs e servidores do ICMBio, e informações prestadas pelo 
atual Chefe do PNT.  
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Nome, Decreto de Criação e 
Localização. 

Tensões socioambientais Recursos humanos e instrumentos 
disponíveis para a gestão 

Parque Nacional da Serra dos 
Órgãos, criado através do 
Decreto-Lei N0 1.822, de 
30.11.1939, com cerca de 
9.000ha. Teve sua área 
ampliada, através do Decreto 
Federal N0 90.023, de 
2.08.1984, para 10.537ha. Em 
2008 teve suas áreas 
ampliadas para 20.050ha. 

Seus principais problemas 
derivam da caça, incêndios, 
extrativismo vegetal, ocupações 
irregulares e pressão antrópica em 
determinadas áreas. 

- Para proteger uma área 20.050ha de 
conta com aproximadamente 150 
funcionários. 
- A razão fiscal/ área protegida é de 1 
servidor para a proteção de 133,66ha. 
- Possui Plano de Manejo e Conselho 
Consultivo atuante. 
 

Parque Nacional da Serra da 
Bocaina, criado pelo Decreto 
Federal s/nº de 68.172 de 
04.02.1971, abrangendo os 
municípios de Parati; Angra 
dos Reis/RJ e Ubatuba; São 
José do Barreiro, São Paulo. 

Seus principais problemas 
derivam da caça, incêndios, 
extrativismo vegetal, ocupações 
irregulares e pressão antrópica em 
determinadas áreas. 

- Para proteger uma área de 100.000ha 
conta com cerca de 20 funcionários. 
- A razão fiscal/ área protegida é de 1 
servidor para a proteção de 5.000ha. 
- Possui Plano de Manejo e Conselho 
Consultivo atuante. 
 

Parque Nacional da Restinga 
de Jurubatiba, criado pelo 
Decreto Federal s/nº de 
29.04.1998, abrange as 
planícies, fluviais e marinhas, 
do litoral dos municípios de 
Quissamã, Carapebus e 
Macaé. 

Seus principais problemas 
derivam da caça, incêndios, 
extrativismo vegetal, ocupações 
irregulares e pressão antrópica em 
determinadas áreas. 

- Para proteger uma área de 14.860ha 
conta com cerca de 20 funcionários. 
- A razão fiscal/ área protegida é de 1 
servidor 1 servidor para a proteção de 
743ha.  
- Possui Plano de Manejo e Conselho 
Consultivo atuante. 
 

 

 

O Instituto do Meio Ambiente do Governo do Estado do Rio de Janeiro (INEA) 

administra 7 Parques Estaduais. Nessa esfera, são comuns os problemas derivados da pressão 

antrópica, da expansão imobiliária, da caça, do extrativismo vegetal, da ocorrência de crimes 

ambientais e de crimes comuns, principalmente em áreas urbanizadas que são afetadas, de 

forma mais aguda, pelos problemas da cidade onde se inserem. Este é o caso dos Parques 

Estaduais da Pedra Branca, onde atuam narcotraficantes e milicianos, da Serra da Tiririca, e 

da Ilha Grande.  

Dos sete Parques estaduais, apenas os Parques Estaduais da Serra da Tiririca e Pedra 

Branca estão situados na região metropolitana da Cidade do Rio de Janeiro, e completamente 

envolvidos pela malha urbana da cidade. No Quadro 4 são apresentados os Parques Estaduais, 

os recursos humanos e instrumentos de gestão disponíveis, e as tensões derivadas da inserção 

dessas UCs em áreas urbanizadas. 
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Quadro 4: Parques Estaduais, tensões socioambientais, recursos humanos e 

instrumentos para a gestão. 

Nome, Decreto de Criação e 
Localização. 

Tensões Socioambientais Recursos humanos e instrumentos 
disponíveis para a gestão 

Parque Estadual da Pedra 
Branca (PEPB), totalmente 
inserido na malha urbana do 
Município do Rio de Janeiro. 
Criado pelo Decreto Estadual 
N0 2.377, de 28.06.1974. 
 

- Totalmente inserido em malha 
urbana. 
- Seus problemas mais comuns 
derivam dos incêndios, da 
grilagem e invasão de terras, do 
extrativismo predatório, e da ação 
de bandidos e milicianos. 

- Para proteger uma área de 12.500ha, 
conta com 36 funcionários, sendo que 2 
são agentes administrativos.  
- A razão fiscal/ área protegida é de 1 
funcionário para 347ha.  
- Não possui Plano de Manejo e o 
Conselho Consultivo não dispõe de 
Regimento Interno. 

Parque Estadual da Serra da 
Tiririca (PESET). Totalmente 
inserido em malha urbana e 
situado nos municípios de 
Niterói e Maricá (Legislação: 
Lei Estadual N0 1.901, de 
29.11.1991, Decreto-Lei 
Estadual N0 18. 598, de 
19.04.1993, e Lei Estadual N0 
5.079, de 3.09.2007). 
 
 

- Totalmente inserido em malha 
urbana. 
- Seus problemas mais comuns se 
derivam da especulação 
imobiliária, da favelização em 
áreas do entorno, da ocorrência de 
crimes ambientais e comuns, e da 
ocupação irregular nas áreas do 
entorno da UC, além do 
extrativismo vegetal, da caça, e do 
turismo desordenado. 
 

- Para proteger uma área de 2.264ha 
conta com apenas 10 servidores.  
- A razão fiscal/área protegida é de 1 
funcionário para 226ha. 
- Não possui Plano de Manejo, mas já 
existe Conselho Consultivo em 
funcionamento. 

Parque Estadual da Ilha Grande 
(PEIG), criado pelo Decreto 
Estadual N0 15.273, de 
26.06.1971, localizado no 
município de Angra dos Reis. 

Especulação imobiliária, turismo 
depreciativo, falta de destinação 
de resíduos sólidos e orgânicos, 
extrativismo vegetal e animal, 
presença de espécies exóticas e 
invasoras. 

- Para proteger uma área de 12.502ha 
conta 20 servidores que atuam na 
fiscalização. 
- A razão homem/área protegida é de 1 
fiscal para 625ha. 
- Possui Plano de Manejo e Conselho 
Consultivo. 

Parque Estadual do Desengano 
(PED), criado pelo Decreto-Lei 
N0 250, de 13.04.1970. 
Municípios de Santa Maria 
Madalena, São Fidélis e 
Campos dos Goitacazes. 

Seus principais problemas são 
derivados da pecuária e da 
agricultura extensiva, da caça, do 
extrativismo predatório e dos 
incêndios florestais. 

- Para proteger uma área de 22.400 ha 
conta como 1 administrador, 1 guarda-
florestal, 3 auxiliares de campo e 3 
bombeiros militares. Todos atuam na 
fiscalização. 
- A razão homem/área protegida é de 1 
fiscal para 2.800ha. 
- Possui Plano de Manejo e Conselho 
Consultivo em funcionamento. 

Parque Estadual dos Três Picos 
(PETP), criado pelo Decreto-
Lei N0 31.343, de 05.06.2002, e 
ampliado pelo Decreto Estadual 
N0 41.990, de 12.08.2009. 
Municípios de Cachoeiras de 
Macacu, Nova Friburgo, 
Teresópolis, Guapimirim e 
Silva Jardim. 
 
 

Seus principais problemas são 
derivados da especulação 
imobiliária, do turismo 
depreciativo, da falta de 
destinação de resíduos sólidos e 
orgânicos, do extrativismo vegetal 
e animal, e de espécies exóticas e 
invasoras. 

- Para proteger uma área de 64.000ha, 
conta 19 servidores. 
- A razão homem/área protegida é de 1 
fiscal para 3.368ha. 
- Possui Plano de Manejo e Conselho 
Consultivo em funcionamento. 
 



 

 

50 

Nome, Decreto de Criação e 
Localização. 

Tensões Socioambientais Recursos humanos e instrumentos 
disponíveis para a gestão 

Parque Estadual Cunhambebe 
(PEC), criado pelo Decreto 
Estadual Nº 41.358 de 
16.06.2008. Municípios de 
Angra dos Reis, Itaguaí, 
Mangaratiba e Rio Claro. 

Seus principais problemas são 
derivados da especulação 
imobiliária, das ocupações 
irregulares, da falta de 
saneamento, do turismo 
desordenado, da caça, e do 
extrativismo de palmito. 

- Não possui agentes de fiscalização para 
proteger uma área de 38.053,05ha. 
- Não possui Plano de Manejo e nem 
Conselho Consultivo. 
 

Parque Estadual da Serra da 
Concórdia (PESC), criado pelo 
Decreto Estadual N0 32.577, de 
30.12.2002. Município de 
Valença. 

Carência de infraestrutura, e 
insuficiente conhecimento sobre as 
tensões urbanas. 

- Não possui agentes de fiscalização para 
proteger uma área de 804,41ha. Conta 
apenas com pessoal administrativo. 
- Possui Plano de Manejo e Conselho 
Consultivo em funcionamento. 

                Fonte: Instituto do Meio Ambiente do Governo do Estado do Rio de Janeiro, 2010. 

 

Os Parques Estaduais encontram-se em graus diferenciados de implementação. Os 

funcionários que atuam na fiscalização não dispõem de formação para o exercício do poder de 

polícia, as políticas estaduais de proteção da natureza e de política de segurança pública não 

estão articuladas, e ações conjuntas ocorrem, na maior parte das vezes, de forma pontual, 

como as ações conjuntas com o Batalhão da Polícia Florestal do Estado. Cabe destacar que o 

Instituto de Meio Ambiente do Governo do Estado do Rio de Janeiro pretende contratar cerca 

de 200 guarda-parques em 2011.  

Considerando todas as categorias de manejo das UCs que estão localizadas no Estado 

do Rio de Janeiro, têm-se, em âmbito federal: 5 Parques Nacionais, 4 Áreas de Proteção 

Ambiental, 1 Estação Ecológica, 1 Reserva Biológica, e 1 Área de Relevante Interesse 

Ecológico. No âmbito Estadual, o sistema conta com: 7 Parques Estaduais, 5 Reservas 

Biológicas, 2 Estações Ecológicas e 13 Áreas de Proteção Ambiental. Isto totaliza 12 UCs 

federais e 28 UCs estaduais.  

Este quadro demonstra a importância do Estado do Rio de Janeiro para o sistema de 

UCs brasileiras. Ressalta-se, ainda, que no Estado do Rio de Janeiro ocorreram importantes 

eventos relacionados com a conservação da biodiversidade, principalmente a ECO-9220. Além 

disso, nos próximos cinco anos, estão previstos dois eventos de importância mundial, a Copa 

do Mundo, em 2014, e os Jogos Olímpicos, em 2016. 

                                                 
20 Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMA), realizada na Cidade do 
Rio de Janeiro, entre 3 e 14 de junho de 1992, com o objetivo de conciliar o desenvolvimento socioeconômico 
com a preservação do meio ambiente. 
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O sistema de UCs sob a administração da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura 

do Rio de Janeiro (SMAC), é composto por 17 Parques Naturais Municipais (PNM), 

incluindo dois em gestão compartilhada com o Governo do Estado do Rio de Janeiro: Parque 

Estadual do Grajaú, Decreto Estadual N0 1.921, de 22 de junho de 1978, com área de 112,6 

ha, e localizado no bairro do Grajaú; e Parque Estadual da Chacrinha, criado pelo Decreto 

Estadual N0 2.943, de 22 de maio de 1969, com área de 13,6ha, e localizado na vertente sul do 

Morro de São João, em Copacabana, Zona Sul. Os Parques Naturais Municipais que se 

localizam nas áreas contíguas ao PNT integram o Mosaico Carioca, e estão sob a 

administração da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura do Rio de Janeiro (SMAC).  

De acordo com informações fornecidas pela SMAC21, o PNM dos Dois Irmãos serve 

como rota de para fuga narcotraficantes, das favelas da Rocinha e Vidigal, quando em 

confronto com a polícia, inclusive ocorrendo tiroteios nas áreas de uso público. Ainda 

conforme informações prestadas por técnicos da SMAC, no PNM do Grumari foi encontrado 

um cadáver em 2010. No PNM da Saudade operam narcotraficantes provenientes do Morro 

do Cabrito. No PNM da Cidade já foram registrados roubos, furtos e homicídios, e os 

narcotraficantes que operam na UC são provenientes da favela Vila Parque da Cidade. 

Em termos de conservação da biodiversidade, um das mais importantes UCs 

municipais é o Parque Natural Municipal do Mendanha. Criado pela Lei Municipal N0 1.958, 

de 05 de abril de 1993, com área de 1.444,86ha, localizado na zona oeste da Cidade do Rio de 

Janeiro, vem sofrendo forte pressão antrópica observada pela retração da cobertura florestal 

do maciço do Gericinó-Mendanha. De acordo com as informações da SMAC, são comuns os 

crimes provenientes da violência urbana, bem como a observação de construções irregulares 

erguidas por milicianos22. 

Para as UCs municipais inexiste estrutura organizacional adequada, planejamento, 

orçamento especialmente designado para as UCs, Planos de Manejo e Conselhos Consultivos.  

Também inexiste qualquer mecanismo de avaliação das políticas municipais para proteção da 

natureza. Portanto, apesar da importância dessas áreas para o sistema de UCs da Cidade do 

Rio de Janeiro, onde o PNT está inserido, os Parques Naturais Municipais podem ser 

considerados como Parques de Papel. No sistema de UCs municipais, não há gestão 

                                                 
21 Informações prestadas pela Coordenação de Proteção Ambiente e Gerência de Gestão de UCs Municipais da 
Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura do Rio de Janeiro, em 3/07/2010. 
22 Informações prestadas pelo Coordenador de Proteção Ambiente e Gerência de Gestão de UCs Municipais da 
Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura do Rio de Janeiro, em 3/07/2010. 
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participativa, bem como se observa limitada integração entre instituições governamentais e 

não governamentais para gestão dessas áreas.  

Quanto à proteção, fiscalização e monitoramento, ou seja, atributos do policiamento 

público, os Parques Naturais Municipais contam, em média, com um administrador e dois 

membros do Grupamento de Defesa Ambiental da Guarda Municipal (GDA)/dia, em escala 

de 12 x 36 horas. No caso de operações para coibição de crimes ambientais e ocupações 

irregulares, a SMAC opera com a Patrulha Ambiental, composta pelo GDA e técnicos da 

própria Secretaria de Meio Ambiente, em ações planejadas e de pronto atendimento às 

denúncias, funcionando 24h. 

O que as UCs federais, estaduais e municipais têm em comum é a baixa efetividade, 

nos termos de Bruner (2001), quando analisa a efetividade da gestão dos Parques em termos 

de relação fiscal/área a ser protegida. Para ilustrar a questão da efetividade da gestão dos 

Parques Nacionais, em relação à proteção, Bonfim (2007) toma por base o estudo realizado 

por Bruner et al. (2001)23, em áreas protegidas de caráter restritivo em 22 países africanos, e 

observa que a efetividade dessas áreas está mais fortemente relacionada com a densidade de 

guardas florestais, com poder de autuação dos infratores, por hectare. Resultados importantes 

também são fornecidos pela pesquisa de Struhsaker et al. (2005)24, realizada em 16 Parques 

africanos. Nesta segunda pesquisa, constatou-se que o enforcement foi considerado ineficiente 

em quase 70% dos Parques, por conta da carência no número de guarda-parque, falta de 

infraestrutura e equipamentos. Apenas 25% dos Parques tinham financiamento de longo prazo 

e, em 7 das áreas estudadas, a corrupção foi considerada um sério problema.  

Como condição sine qua non para a efetividade foi apontado no estudo o 

aperfeiçoamento da gestão dos Parques, o que se traduz nos seguintes aspectos:  

 

i) aumento da proporção de fiscais por área a ser protegida;  

ii) aumento e regularidade no aportes de recursos orçamentários para os 

programas de proteção e monitoramento;  

                                                 
23 Bruner, A. G., Gullison, R. E., Rice, R. E., Fonseca, G. A. “Effectiveness of parks in protecting tropical 
biodiversity”. Science, 291, 2001. p. 125-128. 
24 Struhsaker, T. T., Struhsaker P. J., Siex, K. S. (2005). Conserving Africa‘s rain forests: problems in protected 
areas and possible solutions. Biological Conservation, 123, 45-54. 
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iii) incremento das parcerias com instituições de pesquisa, organizações 

não governamentais e organismos de fomento, nacionais e 

internacionais; e, 

iv) maior articulação entre as políticas de proteção da natureza e as demais 

políticas setoriais. 

 

Além do exposto, as políticas públicas que incidem sobre os parques das três esferas 

de governo, são executadas por instituições, com diferentes estruturas e meios operacionais. 

Deste contexto derivam diferentes mecanismos de controle e regulação, práticas e 

procedimentos de gestão pública, e regras do jogo também diferenciadas, por vezes 

conflitantes e contraditórias. As variadas dinâmicas e arranjos que visam ao cumprimento dos 

mandatos das instituições impõem desafios à governabilidade dos parques que seguem 

dependentes de políticas e de recursos de outros agentes governamentais, a despeito de sua 

relativa autonomia como unidades administrativas. 

 

 

2.4. As Instituições e seus Mandatos na Execução das Políticas Públicas  

 

Em uma abordagem político-administrativa, o termo instituição é usado para 

representar organizações, como empresas, família, partidos políticos etc., como também para 

fazer referência às regras que condicionam a tomada de decisão que, de forma geral, são 

efetivadas no âmbito dos ambientes organizacionais (OSTROM, 2005).  

Foi North (1990), no entanto, que interpretou as organizações como jogadores e, as 

instituições, como as regras do jogo, nos âmbitos político, social e econômico, que 

influenciam as forma das interações sociais voltadas para um determinado fim coletivo.  

Neste contexto, as instituições são análogas às regras de um jogo, definindo o que pode e o 

que não pode ser feito, quando a tomada de decisões, à luz destas regras, expressam os 

cálculos dos jogadores.  

Para Bonfim (2007) as instituições compreendem as normas formais e informais, em 

suas características próprias. Costumes, crenças, tradições e códigos de conduta são algumas 

regras informais que, diferente das regras formais, não necessitam estar escritas e amparadas 

em um sistema jurídico. O autor observa que as convenções cotidianas se sustentam na 
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medida em que todas as partes estão interessadas em respeitá-las, sem a necessidade de uma 

norma efetivida por um enforcement externo25. Os mecanismos de sustentação das 

convenções sociais podem independer de coerção externa. Entendidos como uma espécie de 

self-enforcement, eles expressam dispositivos coletivos de regulação e controle internalizados. 

Normas de comportamento são consideradas como códigos de conduta que a 

coletividade entende como adequados. Contudo, certos indivíduos, em determinados 

momentos, podem considerar vantajoso desobedecer. Estas normas são monitoradas pelo 

grupo, havendo sanção em casos de desvios. Outro exemplo seriam os códigos de conduta 

autoimpostos, regras de comportamento que o indivíduo acredita que deve seguir, mesmo que 

não existam sanções sociais, no caso de desobediência. Tanto em um caso quanto no outro, os 

mecanismos de enforcement precisam ser legitimados e aceitos pelo grupo. 

Já as regras formais podem ser expressas em leis, decretos, portarias administrativas e 

contratos amparados juridicamente. São as regras escritas, com ordenamento legal e que 

explicitam os modos e os meios da administração do Estado autorizado pela sociedade. Para 

Bonfim (op.cit), as instituições poderiam ser consideradas como um sistema formado por 

componentes interrelacionados, as regras formais, crenças e normas sociais, que por vezes 

podem se agrupar de modo sistêmico, formando organizações. Estes componentes, 

institucionais são exógenos em relação aos indivíduos por eles influenciados, apesar de 

endógenos à sociedade. Assim, é possível que, de alguma forma, as regras, crenças e normas 

se institucionalizem. 

Uma parte essencial do funcionamento de uma instituição implica em aplicar sanções 

para violações, considerando que as normas formais e informais, bem como o tipo e a eficácia 

de sua obrigatoriedade conformam os termos do jogo. Assim, segundo Bonfim (op.cit.), 

agentes específicos observariam as regras, de modo compreensível e aceitável para a maior 

parte de um grupo, e aplicariam as sanções quando tais regras fossem descumpridas. O 

resultado da estratégia adotada dependerá da efetividade do monitoramento e da severidade da 

sanção.  Logo, o propósito das regras é definir a forma como o jogo se desenvolverá, o que 

poderá implicar em interações que criam conflitos, arranjos e rearranjos dessas interações, 

tendo em vista que o objetivo dos participantes é ganhar o jogo, dentro do conjunto de regras, 

através de uma combinação de atitudes, estratégias e coordenação. 

                                                 
25 O termo enforcement, no sentido da imposição de uma regra, com o recurso coercitivo da força, foi mantido 
em inglês por conta do uso do termo em língua inglesa pelos autores citados na pesquisa. 
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Para North (1990), a principal função de uma instituição, na sociedade, é reduzir a 

incerteza estabelecendo uma estrutura estável, mesmo que não necessariamente eficiente. Esta 

estabilidade não significa que as instituições não estejam em transformação permanente. 

Partindo de acordos, códigos de conduta, normas de comportamento, passando pelas leis 

emanadas pelo poder judiciário ou estatutárias, e dos contratos com indivíduos, as instituições 

evoluem e se alteram. Algumas instituições se transformam de modo mais ágil, outras de 

forma mais lenta, posto que não incorporam com presteza as transformações tecnológicas e as 

novas demandas da sociedade. O autor menciona, ainda, que as normas formais podem 

mudar, da noite para o dia, com o resultado de decisões políticas, do poder judiciário e de 

outras instâncias. Ao contrário das normas informais, revelam-se mais resistentes e 

impenetráveis que as políticas deliberadas, já que podem ser entendidas como leis, decretos e 

portarias administrativas. 

Ao destacar a incerteza como componente intrínseco às regras do jogo, na medida em 

que ela se conserva como um dado indissociável do mundo real, a discussão realizada por 

Camphora (2008) menciona que abordar as instituições implica reconhecimento do ambiente 

no qual elas se inserem. Tal contexto define seu caráter formatador, os modos de interação e 

as influências exercidas pelas instituições sobre as organizações que, em última análise, 

expressam o “caráter abstrato e imaterial das regras versus a operacionalidade e 

objetividade das organizações ou jogadores” (CAMPHORA, op. cit.: 10). 

A finalidade das instituições consiste em estabilizar experiências, reduzindo o grau de 

incerteza derivada da condição de racionalidade imperfeita e informações incompletas que 

envolvem os atores sociais. Situações de incerteza, com regras do jogo difusas, podem 

prevalecer, quando nenhuma das partes tem interesse em investir recursos para produzir 

mudanças institucionais. Situações de incerteza também podem assumir um componente 

político, expressando o interesse dos governantes na manutenção de mandatos institucionais 

em aberto, tendo em vista lobbys promovidos pelos grupos de interesses, em especial políticos 

e econômicos (PROENÇA JÚNIOR; MUNIZ; PONCIONI, 2009). 

Segundo os autores, assegurar a redução da incerteza e insegurança diante das regras 

do jogo consiste em reduzir formas de manipulações privadas, conforme conveniência de 

determinado governo. A Lei é um instrumento político que empresta estabilidade e 

institucionalidade às relações de poder, de forma hierárquica e com distintas temporalidades 

para diferentes formas constitucionais, legais e jurídicas. Na democracia, a Lei corresponde a 
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determinados fins consentidos. Contudo, as Leis não se encontram acima da política, posto 

que sua materialidade é a expressão do resultado de determinada dinâmica política.  

A capacidade de fazer valer os contratos (custos de transação) reflete a efetividade das 

instituições. Em outras palavras, “o custo de fazer negócios depende da capacidade de 

mensurar o que está sendo transacionado e garantir o cumprimento dos termos contratuais, 

ao longo do tempo e do espaço” Bonfim (2007: 21). 

Prosseguindo no embasamento conceitual da economia das instituições, Douglas 

(1998) entende que as instituições são compreendidas no sentido de um grupamento social 

legitimado, tendo como base a concordância comum em torno de algum princípio fundante, 

sustentando decisões legitimadas para resolver os problemas que decorrem da racionalidade 

limitada e de informações incompletas. A autora discute que a teoria da escolha racional 

individual26 encontra dificuldades em abordar o conceito de comportamento coletivo, posto 

que se baseia em motivos autoreferenciados, ou seja, com o indivíduo calculando o que 

melhor atende a seus interesses e agindo de acordo com isso.  Mas as instituições, segundo a 

autora, também demonstram que os indivíduos contribuem para o bem público com 

generosidade, até mesmo sem hesitações e intenção de obter um benefício próprio. Esta 

colocação pode ser ilustrada com o comportamento das instituições públicas diante de ações 

terroristas ou de catástrofes ambientais27. 

A partir dessa discussão sobre instituições, organizada a partir de um recorte político-

administrativo, para Bonfim (2007) as instituições ambientais representam as regras formais, 

as organizações, tais como o ICMBio, as Secretarias de Meio Ambiente e as organizações não 

governamentais, assim como os elementos institucionais informais, quais sejam, normas 

sociais, crenças e hábitos, entre outros.  

Para Muniz e Proença Júnior (2007a), as instituições com mandato de polícia, em 

sociedades livres e plurais, se inscrevem em quem exerça o mandato do uso da força para a 

                                                 
26 Teoria da Escolha Racional Individual considera que as relações sociais inseridas no âmbito do mercado se 
remeteriam à satisfação racional e utilitária de interesses individuais. Segundo Ferejohn, John & Pasquino, 
Pasquale (A Teoria da Escolha Racional na Ciência Política: conceitos de racionalidade em Ciência Política. 
Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol. 16, n0 45, 2000, pgs. 1-23.) a Teoria da Escolha Racional entrou em 
pauta na Ciência Política, a partir da Economia, com trabalhos pioneiros de Mancur Olson, Anthony Downs, 
James Buchanan Gordon e Tullock, George Stigler Apesar desses terem discordado em vários aspectos, 
adotaram uma interpretação materialista da teoria da escolha racional, considerando que os agentes sociais 
estariam interessados na maximização da riqueza, de votos, ou de outras dimensões mais ou menos mensuráveis 
em termos de quantidades e sujeitas a constrangimentos de recursos materiais enfrentados por eles.  
27 Atuação dos Bombeiros e policiais de Nova York, EUA, durante e depois dos ataques terroristas de 11 de 
setembro, serve como ilustração para o fato de que os indivíduos agem em prol do bem público, sem a intenção 
de obter algum tipo de benefício próprio. 
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produção de alternativas de obediência, com o consentimento social e sob o império da lei. 

Esta colocação se inscreve na leitura de que o mandato policial é um instrumento da 

administração pública de conflitos, de mediação entre vontades em oposição, cujo emprego é 

inegociável.  

No Estado democrático, a coerção da polícia é legal e legítima. Contudo, cabe 

destacar, que todas as ações de polícia se inserem no campo da segurança pública, mas nem 

todas as ações de segurança pública são de competência da polícia. Logo, nem toda a polícia 

tem o poder de polícia e, não apenas a polícia exerce o policiamento.  

Ainda para os autores28, a natureza política do policiamento público e estatal se 

inscreve na sustentação do pacto de uma comunidade política; na expressão mais sensível e 

concreta do exercício de governo, de uma forma de governar; na afirmação do território sob a 

lei de um governo e suas fronteiras; e na estabilidade, regularidade e previsibilidade no 

exercício de poder. Tais afirmações se inscrevem no poder de polícia exercido pelas polícias 

de segurança pública, quanto para as policias que atuam na proteção da natureza das UCs. 

 

 

2.5. O Poder de Polícia das Instituições Envolvidas 

 

No Brasil o poder de polícia, delegado pelo Estado, encontra-se definido no Código 

Tributário Nacional (Lei N0 5.172, de 25 de outubro de 1966), que dispõe sobre o Sistema 

Tributário Nacional, instituindo normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados 

e Municípios. No art. 78, este conceito é definido da seguinte forma:  

 

Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou 
disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em 
razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à 
disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de 
concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à 
propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. 

 

A definição do poder de polícia expressa no Código Tributário, conforme explicitado 

no art. 77 do referido Código, derivou do poder para a cobrança de taxas pela União, Estados 

e Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições. Entretanto, o termo poder de polícia, 

                                                 
28  Com base nas transparências de aulas da Dra. Profa. Jacqueline de Oliveira Muniz, 2009. 
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na administração pública, é utilizado como atividade administrativa limitadora de direitos e 

liberdades individuais, em favor do interesse público.  

Nesse sentido, a administração pública exerce seu poder de polícia a partir de ações 

preventivas, dissuasórias e repressivas. Os atos preventivos seriam, em parte, expressos no 

enforcement dos próprios regulamentos expedidos no intuito de padronizar certos 

comportamentos, ou através das autorizações e/ou licenças às quais cabe ao Poder Público 

conceder. Os atos dissuasórios consistem em fiscalização, inspeções, vistorias e exames 

realizados pela Administração, justamente para se fazer cumprir os regulamentos e normas e 

interromper ou de estimular condutas indesejáveis. Os atos repressivos consistem na aplicação 

de sanções pela desobediência das normas de conduta, previamente impostas aos 

administrados29.  

Assim, conforme já mencionado por Muniz e Proença Júnior (2007a), as instâncias de 

controle e regulação têm poder de polícia delegado pelos cidadãos ao Estado, diferindo 

quanto à extensão e uso autorizado do poder em prol da finalidade da instituição.  

Nesses termos, as agências ambientais, como o ICMBio, o Instituto Estadual do 

Ambiente do Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Secretaria de Meio Ambiente da 

Prefeitura do Rio de Janeiro (SMAC), possuem poder de polícia para controlar, auditar e 

fiscalizar as UCs sob sua administração.  

As organizações policiais propriamente ditas são aquelas em que o poder de polícia 

tende a ser mais amplo e complexo, uma vez que a especificidade de seus mandatos está na 

autorização do uso potencial e concreto da força para sustentar as regras do jogo, sob o 

império da lei. Assim, as instituições com poder de polícia, policiais ou não, fazem algum tipo 

de policiamento ao prevenir, dissuadir ou reprimir crimes e atos indesejáveis. 

No sentido de exercer o poder de polícia, foram criados departamentos de polícia nas 

três esferas de governo. O Departamento de Polícia Federal foi instituído pela Constituição 

Brasileira de 1988, artigo 144, parágrafo 1º, como um órgão subordinado ao Ministério da 

Justiça, cuja função é exercer a segurança pública para a preservação da ordem pública e da 

incolumidade das pessoas e do patrimônio. É um órgão permanente, organizado e mantido 

pela União, cujas funções são:  

                                                 
29 Novas considerações sobre Poder de Polícia, por Átila Da Rold Roesler Procurador Federal da Advocacia-
Geral da União, especialista em Direito Processual - http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=10112 - 
acesso em 20/08/2010. 
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i) apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em 

detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades 

autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja 

prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija 

repressão uniforme, segundo se dispuser em lei; 

ii) prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, 

o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de 

outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência;  

iii) exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; e, 

iv) exercer, com exclusividade, as funções de Polícia Judiciária da União.  

 

A polícia estadual tem atuação nos limites das unidades federativas, no Brasil, e em 

equivalência com a polícia de outros países federativos, como Austrália, Canadá e Estados 

Unidos, nos quais são também designadas como polícias provinciais. De acordo com a 

Constituição Federal (1988), a polícia estadual é composta pelas polícias militares e civis. A 

Polícia Militar, de corporação militar, é responsável pelo policiamento ostensivo e pela 

preservação da ordem pública, desempenhando suas funções com o uso de farda. A Polícia 

Civil, denominada de polícia judiciária, tem a responsabilidade de prevenir e reprimir as 

infrações penais através da investigação criminal e da informação policial. 

Já as polícias municipais são departamentos especiais dos municípios. São 

encarregadas do cumprimento dos regulamentos municipais e de outras normas legais de 

interesse local. O artigo 144 da Constituição Federal determina que os Municípios podem 

constituir guardas municipais destinadas à proteção de suas populações, de seus bens, 

serviços, instalações e logradouros públicos municipais. 

Em geral, nos Parques Nacionais, atuam a polícia federal e a polícia militar. No Parque 

Nacional da Tijuca, foco da presente pesquisa, além dessas polícias, também atua a Guarda 

Municipal da Prefeitura do Rio de Janeiro, em função da gestão compartilhada com a 

Prefeitura.  

A partir de análise criteriosa da literatura internacional consolidada sobre a idéia de 

polícia, Muniz e Proença Júnior (2007a) discutem as variadas representações e expectativas 

sociais acerca da polícia, seus papéis e funções na produção de controle social, assim como 
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nas percepções sobre o exercício da coerção pelo uso (potencial e concreto) de força. A idéia 

de polícia retrata: 

concepções e vivências de uma comunidade política sobre a práxis policial, remetendo à 
capacidade da Polícia (The Police) de cumprir o mandato policial, produzindo alternativas 
pacíficas de obediência pelo uso da força (policing stricto sensu), segundo as regras sociais do 
jogo e sob o império da Lei, de acordo com um determinado conjunto de prioridades de 
governo (policy), fruto do processo político (politics) (MUNIZ; PROENÇA, Ibid.: 8). 

 

Para os autores, sob a inspiração de Bittner (1990) 30, a polícia atua quando algo está 

ocorrendo e alguém deve fazer algo a respeito, sendo disto derivado o fato de atender 

emergências, sustentar a ordem pública, respaldar a lei e desempenhar outras tantas funções 

sociais, onde a força pode vir a ser útil. A Polícia atua de variadas formas e com padrões 

diferenciados de policiamento. A polícia é acionada pela população quando a força pode ser 

útil, segue sendo polícia porque se distingue no uso da força diante de quaisquer outros atores, 

e quando produz enforcement consentido sem que leve à tirania ou à interferência de 

interesses particulares.  

O uso de força pela polícia tem um propósito político distintivo e invariante que é a 

produção de alternativas pacíficas de obediência, sob consentimento social, sob o ‘Império da 

Lei’. Isto implica destinar o uso da força para fins restritos e transparentes, em maneiras e 

controles que a salvaguardem de se converter numa ferramenta de opressão ou em 

instrumento a serviço de indivíduos ou grupos de poder.  Espelha o pacto social de uma 

comunidade política (polity) de modo que os empregos dos meios não atentem contra os fins 

políticos estabelecidos. 

Em um recorte jurídico-administrativo, o poder de polícia é uma noção instrumental 

que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou 

abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, 

aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas 

dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao 

respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos (PIETRO, 2000) 

Para Muniz e Proença Júnior (2007a), o conceito de polícia pode ser aplicado para 

qualquer organização ou instituição que atue sob regras de enfrentamento, que expressem o 

mandato policial de modo independente, se tal atuação é permanente, interina e pontual. Na 

                                                 
30 Bittner, E. Floresnce Nightngale in pursuit of Wille Sutton: a theory of the Police. In E. Bittner. Aspecto of 
Police Work. Boston: Northeastern University Press, 1990, pp- 233-268. (originally published 1974).  
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dimensão da práxis social, a idéia de polícia se aplica a quem responde pela produção de 

coerção pelo respaldo da força com consentimento social e sob o império da lei, em uma 

comunidade política (polity). A polícia representa um instrumento de administração de 

conflitos, de mediação entre vontades em oposição, cujo emprego é inegociável. Assim, onde 

as regras de enfrentamento expressam o conteúdo do mandato policial, tem-se polícia.  

Ainda na visão de Muniz e Proença Júnior (op.cit.), a idéia de polícia abarca todos os 

possíveis efeitos que a polícia pode produzir, em razão de sua existência, da expectativa ou 

manifestação de sua presença ou não. A ação da polícia é reativa, ao prevenir, dissuadir ou 

reprimir, quando executa atividades de rotina ou operações especiais; seja na antecipação ou 

intervenção na emergência dos eventos, ou ao tomar a iniciativa de agir antes, durante ou 

depois da ocorrência de um fato no qual entende que deve atuar. A polícia não atua na 

causalidade dos problemas que interfere, e sim de modo situacional e atitucional, ou seja, ela 

atua sobre os acontecimentos que emergem. Contudo, a decisão quanto à necessidade da ação 

policial, em geral, é tomada antes pelo cidadão solicitante. 

 A idéia de polícia, conforme expresso por Muniz e Proença Júnior (op.cit.), se aplica 

às instituições ambientais. A instituição responsável pela execução das políticas nacionais 

para UCs é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)31 que tem, 

dentre suas finalidades, o de exercer o poder de polícia ambiental para a proteção das UCs 

instituídas pela União. Neste sentido, conforme já mencionado por Proença Júnior e Muniz 

(2007a), as instituições com poder de polícia respondem pela produção de coerção com 

consentimento social e sob o império da Lei, o que significa dizer que o ICMBio, assim como 

os demais órgãos administradores das UCs brasileiras possuem mandatos para função de 

policiamento, o que significa dizer, para exercer alguma atividade de controle e regulação. 

De acordo com Milaré (2004), o sentido de poder de polícia passou por uma 

transformação, ao longo da história e, através das práticas do Direito, passando de um poder 

                                                 
31 Criado através da Lei n0 11.516, de 28 de agosto de 2007, como uma autarquia vinculada ao Ministério do 
Meio Ambiente. Sua estrutura organizacional é composta pelo órgão colegiado, o Conselho Gestor, formado 
pelo presidente, diretores, Procuradoria e Auditoria, o órgão de apoio ao presidente - Gabinete, os órgãos 
seccionais - Procuradoria Federal Especializada, Ouvidoria e Diretoria de Planejamento, Administração e 
Logística (DIPLAN), órgãos específicos, a Diretoria de Unidades de Conservação de proteção Integral (DIREP) 
e a Diretoria de Unidades de Conservação de Uso Sustentável e Populações Tradicionais (DIUSP) e, ainda, a 
Diretoria de Conservação da Biodiversidade (DIBIO). Fazem parte também da estrutura organizacional do 
ICMBio os órgãos descentralizados como os centros especializados, unidades avançadas, coordenações regionais 
e unidades de conservação. 
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autônomo por sobre a sociedade para um poder sob a sociedade, e subordinado às garantias e 

aos direitos institucionais e coletivos. O poder de polícia cuida da elaboração e da aplicação 

das normas que regulam determinados negócios de Estado, bem como de interesses das 

comunidades sociais.  

Para o autor, no caso ambiental, vigora o poder de polícia administrativa ambiental, 

que age em favor do Estado, sendo definido como incumbência pelo artigo 255 da 

Constituição Federal. É parte da ação policial, de qualquer natureza, a permanente vigilância 

sobre pessoas ou bens, incluindo as esferas de ação preventiva, se expressando na simples 

presença policial, quando age de forma dissuasória, por meio de advertência, ações corretivas 

e aplicação de sanções. Contudo, o poder de polícia administrativa ambiental se distingue das 

outras formas de poder de polícia no tocante aos seus meios e modos de agir diante dos seus 

fins políticos.  

Os agentes de fiscalização da área ambiental agem segundo aspectos específicos de 

um bem coletivo e difuso, no caso, a defesa e preservação e proteção da natureza, com o 

entendimento de que muitas das agressões à natureza se derivam de “velhos vícios culturais, 

da falta de consciência sobre problemas e exigências ambientais, como da compulsão de 

hábitos arraigados na população em geral” Milaré (2004: 284) 

Ao conjugar “velhos vícios, hábitos arraigados” a problemas ambientais, Muniz e 

Proença Júnior (2007b) observam que as sociedades humanas, tribais ou complexas, conforme 

suas características históricas e culturais desenvolveram mecanismos de regulação coletiva 

dos comportamentos dos indivíduos, visando garantir a coesão social na experimentação da 

diversidade humana e, deste modo, garantir a sua própria possibilidade de existência e 

reprodução simbólica e material.  

De acordo com os autores, a ordem social é uma expressão concreta da operação 

destes mecanismos de coesão. Estes mecanismos são oriundos, primordialmente, do 

entrecruzamento das diversas expectativas de ordem construídas pelos mais distintos grupos 

sociais que compõem uma sociedade, sendo constituídos pela diversidade de territórios 

simbólicos, morais e físicos. Logo, a ordem social é um cenário complexo do encontro da 

multiplicidade de fluxos sociais, dos eventos voláteis e das interações descontínuas. 

Os Parques Nacionais podem ser entendidos como espaços públicos que dependem da 

manutenção da ordem social. Suas áreas podem ser utilizadas para diferentes fins, conforme 

expresso no artigo 11 da Lei do SNUC (BRASIL, 2000), a saber:  
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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 (BRASIL,  2000). 

 

Na gestão dos parques, agentes e analistas ambientais atuam interagindo com 

comunidades sociais das mais diferentes crenças, culturas e tradições. Atos de incivilidade, 

agressões aos patrimônios culturais e naturais, bem como riscos à integridade física de seus 

usuários, independentemente de crenças e tradições, em geral, emergem sem aviso prévio, 

produzindo situações de incerteza, risco e perigo, no âmbito da fiscalização e monitoramento 

das UCs. Contudo, a atuação dos agentes de fiscalização está amparada pelo Código Florestal 

brasileiro, Lei n0 4.771, de 15 de setembro de 1965. Em seu artigo 24, o Código estabeleceu 

que os funcionários florestais, no exercício de suas funções, são equiparados aos agentes de 

segurança pública, sendo-lhes assegurado o porte de armas. O exercício do poder de polícia 

dos agentes ambientais está inscrito na idéia de polícia e conformado por seu mandato 

estabelecido pelo marco normativo do Código Florestal.  

Nos termos da atuação com poder de polícia (MUNIZ; PROENÇA JÚNIOR, 2007a), é 

que foi criado, em 1986, o Batalhão da Polícia Florestal e de Meio Ambiente do Estado do 

Rio de Janeiro (BPFMA), situado em Columbadê, município de São Gonçalo, Estado do Rio 

de Janeiro. Este Batalhão é composto por 15 destacamentos (postos de Policiamento Policial), 

e atua em parceria com várias instituições ambientais, como o Instituto do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMbio), Instituto Estadual do Ambiente do Estado do Rio de Janeiro 

(INEA) e Ministérios Públicos, no combate aos crimes ambientais. 

A Lei de Crimes Ambientais, conhecida como Lei da Vida, Lei N0 9.605, de 12 de 

fevereiro de 1998, e seu Decreto de Regulamentação, N0 3.179, de 21 de outubro de 1999, 

constituem instrumentos legais dos quais se extraem os “contornos”32 do mandato do 

policiamento ambiental. Nelas estão previstas sanções para crimes cometidos contra o 

ordenamento urbano e o patrimônio cultural, incluindo atos de incivilidade como pichações. 

As autoridades competentes podem lavrar auto de infração, aplicar multa e conduzir o infrator 

à delegacia policial para que se instaure processo criminal. Ressalta-se, porém, que uma 

                                                 
32 Para uma discussão sobre formas e contornos dos mandatos públicos, em geral, e os mandatos policiais, em 
particular, estruturados sob as categorias “âmbito”, “alcance” e “contornos”, ver Muniz e Proença Júnior 
(2007b). 
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resolução policial admite revisão, emenda ou reversão política, legal ou judiciária, somente a 

posteriori (MUNIZ; PROENÇA JÚNIOR, 2007a). 

Também se identificou o mandato policial na Guarda Ambiental Nacional e no Corpo 

de Guarda-Parques33, criados pelo Decreto n0 6. 515, de 22 de julho de 2008, e instituído no 

âmbito dos Ministérios do Meio Ambiente e da Justiça, com o objetivo desenvolver ações de 

cooperação federativa, para a preservação da fauna e da flora, prevendo a adesão dos entes 

federativos interessados e considerando as especificidades das instituições. 

Apesar do cotidiano de atuações conjuntas, entre as instituições tutelares das UCs e 

órgãos de segurança pública, nos âmbitos federal, estadual e municipal, para a coibição e 

punição de crimes ambientais, a primeira tentativa de articular, especificamente, políticas 

ambientais e de segurança pública, ocorreu com a publicação da Portaria Interministerial N0 

292, de 4 de março de 2009, entre os Ministérios do Meio Ambiente (IBAMA e ICMBio) e da 

Justiça (Polícias Federais e Rodoviárias). Esta Portaria criou a Comissão Interministerial de 

Combate aos Crimes e Infrações Ambientais (CICCIA), na qual o artigo 10 estabelece os 

seguintes objetivos:   

 

i) determinar, planejar e coordenar ações integradas para a prevenção e 

repressão aos crimes e infrações ambientais em todo o território 

nacional; 

ii) articular mecanismos de inteligência que possibilitem a intervenção 

antecipada, com o objetivo de coibir e dissuadir ações que representem 

ameaças ou danos ao meio ambiente; e 

iii) acompanhar a elaboração, celebração e execução de convênios e 

acordos de cooperação com os Estados-membros, o Distrito Federal e 

os Municípios, visando à execução dos Programas de Segurança 

Ambiental de que trata o Decreto N0 6.515, de 22 de julho de 2008 (que 

cria os Programas de Segurança Ambiental denominados Guarda 

Ambiental Nacional e Corpo de Guarda-Parques). 

 

                                                 
33 Atualmente a Guarda Ambiental Nacional tem agido em parceria com a Polícia Federal e os agentes de 
fiscalização do ICMBio nas UCs federais.  
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A Portaria Ministerial N0 292/2009 estabelece algumas diretrizes para a ação conjunta 

de forças policiais de esferas governamentais distintas, procurando definir o âmbito de 

atuação, as competências e o “alcance” das atribuições dessas agências envolvidas, assim 

como as regras do jogo e seus “contornos”. Mas cabe ressaltar que no cotidiano da 

fiscalização das UCs, as polícias agem com base na discricionariedade para a tomada de 

decisão no tempo real da ocorrência criminal, condição objetiva da práxis policial ou do 

exercício concreto do poder de polícia. 

 

 

2.6. Discricionariedade das Instituições com Poder de Polícia 

 

Na prática das instituições que possuem mandato de polícia, como o ICMBio, as 

decisões de agir ou não agir em determinadas circunstâncias, tanto com relação aos agentes 

quanto de suas agências (instituições), levam em conta a convergência de determinantes 

políticos, legais, normativos e técnicos. As bases legais constituem um dos aspectos da 

decisão. Estas decisões emergem de situações que demandam ações reativas, imediatas e 

provisórias daqueles que detém o poder de polícia, e que o exercem de modo discricionário 

(selective enforcement), diante de um fim (police) estabelecido pela comunidade política 

(polity) que autoriza ser policiada. 

Nesse contexto, Muniz e Proença Júnior (2007a) mencionam que o poder 

discricionário não inclui o favorecimento a determinados grupos de interesse, dentre eles os 

políticos, a prevalência do interesse particular sobre o público, ou mesmo que a polícia possa 

agir de modo provocativo, impertinente, invasivo, inoportuno e inapropriado diante das 

liberdades e garantias individuais e coletivas, o que poderia provocar abuso de poder e tirania.  

Para Pietro (2000), o poder de polícia é discricionário, tendo em vista que no mundo 

real, a polícia tem que avaliar e decidir qual o melhor momento de agir, qual o meio de ação 

mais adequado, qual a sanção cabível diante do previsto na norma legal, sabendo-se que esta 

jamais cobrirá todos os eventos e problemas que conformam a ordem social. Em sua tradução 

jurídica, o poder de polícia traz os seguintes atributos administrativos:   
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i) a autoexecutoriedade, isto é, a possibilidade que tem de por em 

execução suas decisões, utilizando seus próprios meios, sem precisar 

recorrer ao Poder Judiciário; e, 

ii) a coercibilidade que está intimamente ligada a autoexecutoriedade. 

Os atos de polícia são autoexecutórios por existir neles força 

coercitiva. Além disso, as restrições impostas são para evitar que as 

atividades ou situações pretendidas pelos particulares sejam feitas de 

maneira maléfica ou perigosa.  

 

Quanto aos fins do poder de polícia, destaca-se que esse poder só dever ser exercido 

para atender ao interesse público. Segundo Pietro (op.cit.), a competência e os procedimentos 

para o exercício do poder de polícia devem obedecer às normas legais pertinentes. Quanto ao 

seu objeto, segundo o princípio da proporcionalidade dos meios aos fins, o poder de polícia 

não deve ir além do necessário para satisfazer o interesse público. Assim, para a autora, as 

regras devem ser respeitadas para que não sejam eliminados os direitos individuais. Para tal, 

se considera as seguintes cauções que se reportam aos limites ou “contornos” da ação de 

policiamento público e estatal:  

 

i) Necessidade: a medida de polícia só deve ser adotada para evitar 

ameaças reais ou prováveis de perturbações ao interesse público;  

ii) Proporcionalidade: é a relação necessária entre a limitação do direito 

individual e o prejuízo a ser evitado; e, 

iii) Eficácia: a medida dever ser adequada para evitar o dano ao interesse 

público.  

 

Na prática, as ações policiais, as decisões de agir ou não agir (não tomar nenhuma 

iniciativa), resultam da convergência entre os aspectos políticos, legais, normativos e técnicos 

“que informam o mandato policial e as exigências contextuais e idiossincráticas oriundas de 

cada situação em particular, onde o conjunto de leis é apenas um dos aspectos da tomada de 

decisão no momento da ação policial” (MUNIZ, 2008:4). Disto resulta que há uma decisão 

discricionária, por exemplo, em prender, ou não prender, uma pessoa. Esta discricionariedade, 

sob autorização coletiva e subordinada ao império da Lei, possibilita a constituição no tempo 
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real da ocorrência, de uma solução comedida, a de nada fazer em termos legais para garantir o 

espírito da lei e, ao mesmo tempo, produzir uma solução suficiente, “justa”. 

Cabe observar que os agentes de fiscalização florestais, imbuídos do poder de polícia, 

como já demonstrado, fazem uso da discricionariedade. Esta conclusão está em consonância 

com a discussão travada por Muniz (op.cit.), quando evidencia o não agir dentro dos 

parâmetros legais, tendo em vista a impossibilidade da aplicação plena da Lei (full 

enforcement), posto que a Lei não é autoevidente, nem expressa de forma cabal o mundo real 

e sua complexidade. Assim, segundo a autora, o processo de tomada de decisão dos detentores 

do mandato policial (streetcorner politics) se dá no lugar e no tempo dos eventos, enquanto 

que a apreciação das ações se dá a posteriori. 

A afirmação acima pode ser evidenciada com o exemplo das práticas religiosas em 

Parques Nacionais, nas quais expressam vontades em conflito e tensões entre cultura e 

preservação da biodiversidade. Nestes casos, a polícia florestal pode e faz uso do selective 

enforcement, em oposição ao full enforcement para produzir algum enforcement autorizado. 

Os agentes que fiscalizam os Parques estão amparados na idéia democrática de uma justiça 

“justa”, ordenada por um espírito da lei em todas as suas formas. Por isso levam em conta a 

tradição e a cultura das populações religiosas que necessitam da natureza para suas 

celebrações. E, nessas condições, como discute Muniz (op.cit.), a ação policial se caracteriza 

como discricionária e provisória, pois a solução policial de dado evento não soluciona as 

causas sociais que o produziram, sendo este o limite produtivo da coercitividade .  

Para Muniz e Proença Júnior (2007a), a apreciação da possibilidade dada por 

antecipação do uso da força já é suficiente para dobrar vontades. Isto ocorre, na maior parte 

das vezes, quando da ocorrência de conflitos, de incivilidades, e mesmo quando decorrente 

dos crimes que mobilizam aqueles que possuem o mandato. O potencial uso da força explica 

os efeitos dissuasórios e, em alguma medida, preventivos da presença da polícia, ou delegado 

de polícia, até da possibilidade desta presença. O concreto uso da força explica os efeitos 

repressivos e, em alguma medida, dissuasórios da ação manifesta da polícia. Eis aqui uma 

consideração útil para que se compreenda a razão do recurso coercitivo da força, concreta, 

potencial e comedida, isto é, expresso no seu mínimo necessário para sustentar ou restituir 

direitos e garantias.  

Um bom exemplo desta discussão é o Projeto Espaços Sagrados, desenvolvido desde 

1998, no Parque Nacional da Tijuca. Este projeto logra êxito em razão da pactuação entre os 
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agentes do PNT e a comunidade religiosa, com a ação dos agentes da fiscalização do Parque 

de modo discricionário. Este agir dos agentes de fiscalização florestais está em conformidade 

com as reflexões de Muniz (2008:98) quando coloca que a lei não inventa o mundo e, ainda, 

quando menciona que:  

 
uma das visões mais problemáticas e, ao mesmo tempo, uma das mais corriqueiras que se tem 
sobre as instituições policiais é a que elas “fazem cumprir a lei”. Nada é mais enganoso e 
inconsistente com a realidade das polícias. Apesar de caracterizar-se como um consenso e 
revertir-se de uma roupagem legalista, esta visão oculta os elementos que conformam a polícia 
como um instrumento de coerção sob consentimento social subordinado ao império da lei. 
 

 

Segundo Proença Júnior e Muniz (2007a), a discricionariedade, é claro, pode ser 

utilizada de forma equivocada, quando não são estabelecidos procedimentos, significando que 

não há previsibilidade (regras policiais de atuação) e regularidade na aplicação dos meios e 

modos que possam blindar sujeições e apontar responsabilizações. Para os autores, no Brasil, 

onde ainda não existem procedimentos e regras policiais publicizadas para as diferentes 

esferas de poder, federal, estadual e municipal, o mandato de polícia está em aberto, 

apresentando baixa institucionalidade e espaços significativos de invisibilidade social. E isso 

faz com que boa parte das decisões discricionárias se arrisque a caminhar do necessário 

arbítrio para uma indesejada arbitrariedade, pondo em relevo as fragilidades de se produzir 

controle, transparência e responsabilização.  

No caso específico da pesquisa, onde se pretende investigar as possibilidades de 

integração entre as políticas de proteção da natureza e de segurança pública na gestão do 

PNT, que envolve as polícias federais, estaduais e municipais, que combatem os crimes em 

geral e, especificamente, os ambientais, as competências, meios e modos para a ação conjunta 

devem ser claros e publicizados, posto que em um ambiente com regras obscuras qualquer 

articulação se torna mais problemática. Regras obscuras favorecem uma frágil estrutura de 

governança, em função do estímulo a imprevisibilidade e a incerteza nos processos decisórios. 
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CAPÍTULO III 

 

GOVERNANÇA DEMOCRÁTICA E ACCOUNTABILITY NA GESTÃO PÚBLICA 

 

 

Para se discutir o mandato das instituições, cuja responsabilidade é a proteção da 

natureza, cabe conceituar e contextualizar temas como governança e accountability. A 

discussão destes temas pode ser iniciada no âmbito das mudanças de atuação do Estado nas 

sociedades democráticas, uma vez que é na estrutura estatal que se inscreve a construção e a 

implementação das políticas públicas que disciplinam a gestão das UCs, até os dias atuais. 

  Ao fim da década de 80, as instituições governamentais começavam a atuar de modo 

menos centralizador nas sociedades democráticas ocidentais, partindo para um modelo mais 

flexível e voltado para uma perspectiva menos intervencionista que, garantia a centralidade do 

Estado, por meio da regulação do mercado.  Isso significou em novas políticas e instrumentos 

de regulação que articulassem iniciativas privadas de empresas, organizações não 

governamentais e comunidades, com novas formas de interação entre Estado e sociedade, 

quando antes apenas o Estado impunha e definia tal relação.  Esta nova postura se pautou, por 

exemplo, nos questionamentos sobre a eficiência do Estado no cumprimento de suas funções, 

como sua efetiva capacidade de implementar e monitorar políticas públicas (MILARÉ, 2001). 

Proença Júnior, Muniz e Poncioni (2009) reconhecem que o papel do Estado vem 

sofrendo diversas mudanças no provimento do bem-estar econômico e social, em especial nas 

três últimas décadas. Para ilustrar esta afirmação, os autores citam as transformações do 

conteúdo do exercício da soberania de um governo assentado sobre um determinado 

território34. Estas transformações levaram a ilusão de um Estado enfraquecido de sua 

autoridade diante das forças do mercado, das organizações internacionais e dos atores 

transnacionais (ONGs, redes, comunidades). Isto a tal ponto que se erigiu como um 

paradigma, um “novo estilo de governar” - a chamada administração de risco, cujos limites e 

fragilidades são apontados por Proença Júnior, Muniz e Poncioni (2009), nos campos da 

defesa e da segurança pública, nacional e internacional. 

 

                                                 
34 Os autores exemplificam que, atualmente, existem tratados e políticas transnacionais nos quais se evidencia a 
perda de centralização do Estado (acordos de livre comércio e circulação de pessoas no mercado comum europeu 
zona do euro etc.).  
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Segundo Camphora (2008)35, os mecanismos regulatórios nos Estados Unidos da 

América (EUA) já contavam, ao final do século XIX, com agências e comissões reguladoras, 

apresentando variadas feições em distintos períodos políticos, tendo sua  ênfase no grau de 

autonomia das agências reguladoras. No início do século XX, estas comissões já estavam 

consolidadas e regulavam serviços de gás, energia, ferrovia, telefonia, dentre outras. Na 

década de 60, com vistas a internalizar os custos sociais da atividade econômica, mecanismos 

de regulação foram estabelecidos para o direito do consumidor e do trabalhador, a saúde 

pública e o controle ambiental. Estes mecanismos tiveram como base as produções técnico-

científicas, inovações tecnológicas, os processos de avaliação e monitoramente dos impactos 

ambientais e sociais das atividades econômicas, com dinâmicas diferenciadas de acordo com 

as forças sócio-econômicas e dos grupos de interesse intervenientes.  

No caso das políticas para a proteção da natureza, em consonância com o movimento 

internacional para a consecução de governos mais democráticos e descentralizados, a 

sociedade brasileira possibilitou o realinhamento da estrutura de incentivos dos policy-

makers. Para Bonfim (2207), o ambiente institucional se alterou, não apenas com a legislação 

ambiental, mas também com a construção de organizações de novas políticas públicas. 

 

 

3.1. O Ambiente Institucional na Implementação das Políticas de Proteção da Natureza 

 

Analisando os problemas da reforma do Estado no Brasil nos anos 90, em consonância 

com a perspectiva neoliberal sobre o papel do Estado, Bresser Pereira (1997) apontou quatro 

problemas cruciais a serem superados no processo de descentralização:  

 

i) um problema econômico-político, no que tange à delimitação do 

tamanho do Estado, tendo em pauta as idéias de privatização, 

publicização e terceirização; 

ii) um outro problema, ainda de ordem econômico-político, relativo à 

redefinição do Estado no papel de regulador, ou seja, o grau de 

intervenção do Estado no funcionamento do mercado;  

                                                 
35 Segundo análise da literatura científica sobre as origens do Estado Regulador. 
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iii) o terceiro problema, de cunho econômico-administrativo, diz respeito à 

recuperação da capacidade financeira e administrativa na 

implementação das decisões políticas tomadas pelo governo, de modo a 

superar a crise fiscal, redefinir as formas de intervenção do Estado no 

âmbito econômico-social e superar o modo burocrático da 

administração estatal; e,  

iv) finalmente, no âmbito político, a governabilidade entendida como a 

capacidade política do governo de intermediar interesses, garantir 

legitimidade e governar, de maneira a adequar as instituições políticas à 

mediação desses interesses. 

 

No caso do Estado e a descentralização na implementação das políticas para proteção 

da natureza, Bonfim (2007) menciona uma tendência de descentralização que já é observada a 

partir das duas últimas décadas do século XX. Para o autor, os avanços relativos à 

descentralização estão ilustradas com a publicação da Lei do SNUC (BRASIL, 2000), mesmo 

que esta Lei tenha sido elaborada a partir de decisões legislativas e da burocracia estatal, sem 

a participação efetiva de outros stakeholders, dos setores da sociedade diretamente afetados 

ou, de outra forma, interessados na construção das instituições ambientais.  

Este fato dificultou a aderência do SNUC à realidade brasileira, uma vez que um leque 

previsto e tão variado de categorias de manejo pode demandar uma diversidade de estruturas 

de governança para a implementação do sistema de UCs, com diferentes modelos de 

descentralização do Estado36. Assim, apenas a consecução de estruturas de governança 

ambiental descentralizadas, por si só, não garante melhoria no desempenho no processo de 

gestão das áreas protegidas. Para tal, é necessário um firme aparato institucional para que as 

regras que regem estas áreas sejam eficazes. 

De qualquer forma, a abordagem sobre diferentes modos de atuação do Estado vem se 

traduzindo não só nos instrumentos de gestão para as UCs, de acordo com as categorias de 

manejo previstas, mas também na forma como o Estado vem se colocando diante dos 

                                                 
36 Segundo a Lei do SNUC (BRASIL, 2000) as Unidades de Conservação estão divididas em duas categorias de 
manejo: i) Proteção Integral: com o objetivo de preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos 
seus recursos naturais; e, ii) Uso Sustentável: com o objetivo de compatibilizar a conservação da natureza com o 
uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. 
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processos de participação social e nas chamadas parcerias público-privadas na esfera da 

efetiva implementação do sistema de unidades de conservação da natureza. 

 

 

3.2. Descentralização e Participação Social na Política de Proteção da Natureza 

 

No Brasil, com o objetivo de descentralizar a execução de políticas públicas, foi 

instituído o Programa Nacional de Publicização (PNP), Lei Federal N0 9.937, de 15 de maio 

de 1998, que estabelece as diretrizes e critérios para a qualificação de organizações não 

governamentais como organizações sociais (OS), pessoas jurídicas de direito privado e sem 

fins lucrativos, que poderiam assumir alguma função de administração pública como a 

parceria para a gestão de UCs. Estas organizações, conforme o artigo 10 da referida Lei, 

seriam aquelas cujas atividades seriam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao 

desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação ambiental, à cultura e à saúde. 

Em conformidade com as diretrizes de descentralização emanadas pelo governo, na 

esfera da gestão das áreas protegidas e, antes da publicação da Lei do SNUC (BRASIL, 

2000), Almeida (2005) relembra que, em 1997, os então Chefes das UCs federais do Estado 

do Rio de Janeiro já haviam proposto o estabelecimento de um modelo gerencial com 

autonomias técnica, administrativa e financeira para os Parques Nacionais. Este modelo 

visava fortalecer a gestão das UCs do Estado do Rio de Janeiro, a partir da criação do Núcleo 

Regional de Unidades de Conservação - NURUC/RJ. Este Núcleo propunha uma gestão 

descentralizada e a criação de Unidades Gestoras dos recursos orçamentários dirigidos às UC 

(UGs), tendo a subordinação técnica das UCs à Diretoria de Ecossistemas do IBAMA/DF, e a 

subordinação administrativo-financeira submetida à Superintendência do IBAMA/RJ, esta 

última sob forte interferência e pressão de distintos grupos políticos.  

Como resultado foram implementadas Unidades Gestoras nos Parques Nacionais da 

Serra dos Órgãos, Itatiaia e Tijuca. Esses Parques passaram a gerir os seus próprios recursos 

orçamentários, bem como das demais UCs federais do Estado do Rio de Janeiro, o que 

minimizou as interferências, de cunho político, no processo de gestão das mesmas. 

Em relação à participação social na gestão das UCs, tal diretriz só foi consolidada 

quando da publicação do Decreto de Regulamentação da Lei, que criou o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza - SNUC (BRASIL, 2002). O SNUC estabeleceu a 
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possibilidade da gestão compartilhada das UCs entre o Poder Público e as Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs), nos termos da Lei N0 9.790, de 23 de março 

de 1999. Além disso, a Lei do SNUC (BRASIL, 2000) dispôs sobre a qualificação de pessoas 

jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, para a gestão compartilhada das UCs, como 

OSCIPs. 

Na época da publicação da Lei do SNUC, a parceria entre o poder público e as 

OSCIPs era compreendida, pela maior parte dos gestores públicos do IBAMA e chefes das 

UCs, como uma forma de privatização do espaço público. Isto porque muitas OSCIPs não 

apresentavam a devida competência, estrutural e técnica para a gestão das UCs. Além da falta 

de estrutura das OSCIPS, foi considerado que estas instituições não estariam aptas para 

promover ações sustentáveis, conforme as diretrizes emanadas pelas Convenções 

Internacionais e as políticas públicas nacionais para a proteção da natureza37.  

À época, um relevante contingente de gestores públicos que atuavam nas UCs 

entendeu como sendo papel do Estado, e não de uma OSCIP, a gestão das UCs. Vale ressaltar 

que tal postura impediu o estabelecimento da parceria público-privada, tanto que nenhum 

Parque Nacional brasileiro é gerido, até o momento, por uma OSCIP. O que ocorreu de fato 

foi que a celebração de Termos de Parceria, sem que a gerência das UCs fosse delegada à 

ONGs e/ou OSCIPs. E, nesta lógica, foram efetivadas concessões públicas e terceirizações, 

via processo licitatório, para a gestão de serviços específicos, como serviços para as áreas de 

uso público, como a segurança das UCs38. Contudo, os serviços terceirizados de segurança em 

UCs realizam a apenas segurança patrimonial, sem poder de autuação. Assim, no tocante a 

ocorrência de crimes ambientais e/ou comuns a segurança terceirizada atua de forma 

dissuasória.  

No panorama geral das UCs federais, ao invés do estabelecimento da parceria público-

privada, foi dada ênfase à gestão participativa. Esta tendência se baseou no entendimento de 

                                                 
37 Anotações da ex-gestora do Parque Nacional da Tijuca, Sônia Peixoto, das reuniões realizadas pelo 
NURUC/RJ, no período de 1997 a 1999. 
38 Exemplos dessas parcerias podem ser observados na concessão de serviços de uso público do Parque Nacional 
do Iguaçu, cujo contrato de longo prazo cobre investimentos realizados e garante retorno monetário à empresa; 
ou da possibilidade de co-gestão de unidades de conservação entre esferas governamentais nos âmbitos federal, 
estadual e municipal, e também entre UCs e Organizações Sociais de Interesse Público (OCIPs), conforme 
preconizado pela Lei do SUNUC (BRASIL, 2000). Ocorre também a parceria público-privada nas políticas de 
segurança pública, com a participação de empresas apoiando a manutenção da ordem pública. 
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que a sociedade deve ser protagonista no que se refere aos seus interesses, fazendo a gestão 

mediante diferentes pactos, através de grupos constituídos para esta ou aquela finalidade 

(Milaré, 2000). Neste sentido, após a instituição do da Lei do SNUC (BRASIL, 2000) e seu 

Decreto de Regulamentação (BRASIL, 2002), se tornou imperativo que os Parques Nacionais 

brasileiros, e as demais categorias de manejo de UCs, promovessem o estabelecimento de 

Conselhos Gestores em um prazo máximo de cinco anos.  

O capítulo V, do Decreto que regulamenta a Lei do SNUC (BRASIL, 2002), se dedica 

à composição e funcionamento dos Conselhos. Sobre a natureza do Conselho, se consultivo 

ou deliberativo, a Lei do SNUC estabelece que, para as UCs de Proteção Integral, o Conselho 

é Consultivo. Para UCs de Uso Sustentável, apenas as Reservas Extrativistas e as Reservas de 

Desenvolvimento Sustentável, o Conselho é Deliberativo. Nos casos para os quais o SNUC 

não estabelece a natureza do Conselho, coube ao IBAMA a definição da sua natureza, 

mediante publicação de Portaria. 

A Lei do SNUC (BRASIL, 2002) também recomenda a gestão por Mosaico, ou seja, 

através de conselhos constituídos de representantes da sociedade e por administradores das 

UCs inseridas em um mesmo corredor ecológico39. Neste contexto, no Estado do Rio de 

Janeiro foram criados os Mosaicos da Mata Atlântica, com o objetivo de estimular novos 

processos e estratégias voltadas para a preservação e conservação dos recursos naturais, e o 

desenvolvimento sustentável. Isto visava a promover a gestão integrada de UCs, bem como 

fortalecer a implementação dos corredores ecológicos no Bioma da Mata Atlântica. Os 

Mosaicos foram criados através da Portarias do Ministério do Meio Ambiente (MMA), N0s 

349, 350 e 351, de 11 de dezembro de 2006, respectivamente, a saber:  

 

i) Mosaico de Unidades de Conservação da Região da Serra da Bocaina, 

(Mosaico Bocaina), com área de 221.754 hectares, e abrandendo 9 

municípios localizados no Vale do Paraíba do Sul, litoral sul do Estado 

do Rio de Janeiro e litoral norte do Estado de São Paulo. Engloba 10 

UCs e suas zonas de amortecimento; 

                                                 
39 Corredores Ecológicos: porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades de conservação, 
que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a 
recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam para sua 
sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das unidades individuais.   
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ii)  Mosaico da Mata Atlântica Central Fluminense, no Estado do Rio de 

Janeiro, com área de 233.710 hectares, e abrangendo 13 municípios. 

Engloba 22 UCs e suas zonas de amortecimento; e, 

iii) Mosaico de Unidades de Conservação da Região da Serra da 

Mantiqueira, Mosaico Mantiqueira, com área de aproximadamente 

445.615 hectares, e abrangendo 37 municípios. Engloba 19 UCs e suas 

zonas de amortecimento, nos Estados de MG, SP e RJ. 

 

A criação dos Mosaicos veio fortalecer a abordagem regional e participativa que leva 

em conta o fato de que os atores sociais devem estar envolvidos em todas as fases dos 

processos de tomada de decisão. Esta construção leva em consideração a multiplicidade de 

parceiros, a definição de seus papéis, e a variedade de interesses dos atores sociais envolvidos, 

o que também determina visões diversas a cerca das formas de uso e não uso dos recursos 

naturais.  

De acordo com a revisão bibliográfica realizada por Bonfim (2007), alguns autores 

defendem maior participação das populações locais na gestão das UCs e outros enfatizam o 

papel das instituições governamentais. Mas a controvérsia subsiste porque ambas as formas de 

promover o enforcement têm problemas crônicos. De um lado, se reconhece que o aparato 

governamental responsável pela gestão de áreas protegidas, notadamente nos países 

subdesenvolvidos, tem condições de trabalho inadequadas. Por outro lado, há também o fato 

de que muitas vezes as populações locais demonstram forte oposição às políticas 

implementadas, em especial quando estas políticas não levam em conta as regras informais e 

as necessidades regionais.  

Para o autor, além do exposto, os processos “de baixo para cima” demandariam 

grandes esforços voluntários. Em última instância, o poder decisório sobre definição das 

prioridades de investimentos, concessões de crédito etc., recairia na esfera governamental. 

Assim, ambas as posições defendidas têm argumentos contra ou a favor. Porém, se reconhece 

que cada UC tem especificidades próprias, tanto no contexto regional, quanto na alocação de 

pessoal, orçamentos, grupos de interesse, e diferentes níveis de comprometimento da 

população local na gestão das UCs.  

Contudo, segundo Irving (2010) o êxito das políticas de proteção da natureza, 

referindo-se ao SNUC (Brasil, 2000) e ao Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas - 
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PNAP (BRASIL, 2006), dependerá do engajamento das populações do entorno das UCs, bem 

como dos diferentes atores sociais, no processo de gestão e decisão política, partindo da 

internalização da natureza como um bem coletivo. Segundo a autora é fundamental: 

 
pensar e discutir o significado dos conselhos de Unidades de Conservação como “espaços” 
possíveis de construção de governança democrática. Para tal, é fundamental a desconstrução de 
clichês, cronicamente delineados e internalizados, a partir da perspectiva tecnocrática, 
frequentemente associada ao discurso de políticas públicas. Esta reflexão demanda também a 
neutralização de uma versão simplista e estereotipada de gestão, que transforma a “arena social 
complexa”, representada pela figura do Conselho de Unidades de Conservação, em mera 
instância formal, prevista pelo arcabouço legal vigente, para apoiar e legitimar, 
operacionalmente, as ações de manejo (Irving, Ibid: 144). 
 

Para a autora, para a efetiva participação da sociedade na gestão das UCs, é necessário, 

em primeiro lugar, entender o alcance do Conselho como instância política e de cidadania. 

Em segundo lugar é fundamental decodificar do real alcance dos Conselhos, em função do seu 

significado como “campo de forças e arena de poder”, em uma visão estratégica de cenários 

possíveis, considerando tanto a UC, quanto as dinâmicas socioculturais e política de sua 

região de inserção, tendo em conta os diversos desafios para a gestão das UCs brasileiras. 

 

 

3.3.  Participação Social nas Políticas de Segurança Pública  

 

A política de segurança pública, assim como a política de proteção da natureza, 

também está pautada no exercício da democracia participativa, através das instituições de 

conselhos.  Já em 1990, o Decreto N0 98.936, aprovava o Protocolo de Intenções entre o 

Ministério da Justiça e as Secretarias Estaduais da área de Segurança Pública, para 

institucionalização do Conselho Nacional de Segurança Pública - CONASP, órgão colegiado 

de cooperação técnica entre a União, os Estados, o Distrito Federal e Territórios, no combate 

à criminalidade. Em 1997, através do Decreto N0 2.169, se estabelece as finalidades do 

CONASP, a saber:  

 

i) formular a Política Nacional de Segurança Pública;  

ii) estabelecer diretrizes, elaborar normas e articular a coordenação da 

Política Nacional de Segurança Pública;  

iii) estimular a modernização de estruturas organizacionais das polícias 

civil e militar dos Estados e do Distrito Federal;  
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iv) desenvolver estudos e ações visando a aumentar a eficiência dos 

serviços policiais e promover o intercâmbio de experiências;  

v) estudar, analisar e sugerir alterações na legislação pertinente; e,  

vi) promover a necessária integração entre órgãos de segurança pública 

federais e estaduais 

 

Em 2007, o Decreto N0 6.061 aprova a nova estrutura regimental do Ministério da 

Justiça e dá outras providências. Contudo, em 2009, através do Decreto N0 6.959, de 25 de 

agosto de 2009, são revogados os Decretos anteriores e se dispõe sobre a composição, 

estrutura, competências e funcionamento do Conselho Nacional de Segurança Pública –

 CONASP que, no seu artigo 20, estabelece as seguintes competências para o CONASP:  

 

i) atuar, como órgão normativo, na formulação de estratégias e no controle de 

execução da Política Nacional de Segurança Pública;  

ii) estimular a modernização institucional para o desenvolvimento e a 

promoção intersetorial das políticas de segurança pública;  

iii) desenvolver estudos e ações visando a aumentar a eficiência da execução da 

Política Nacional de Segurança Pública;  

iv) estabelecer diretrizes para as ações da Política Nacional de Segurança 

Pública e acompanhar a destinação e aplicação dos recursos a elas 

vinculados;  

v) convocar e coordenar as Conferências Nacionais de Segurança Pública e 

zelar pela efetividade das suas deliberações;  

vi) articular e apoiar, sistematicamente, os Conselhos Estaduais, do Distrito 

Federal e Municipais de Segurança Pública, visando à formulação e 

realização de diretrizes básicas comuns e a potencialização do exercício das 

suas atribuições legais e regulamentares;  

vii) estudar, analisar e sugerir alterações na legislação pertinente; e,  

viii) promover a integração entre órgãos de segurança pública federais, estaduais, 

distritais e municipais.  
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Além do Conselho Nacional de Segurança Pública, também existem conselhos 

regionais, estaduais, municipais e comunitários. Os Conselhos Regionais não possuem um 

modelo de estruturação ou funcionamento, operando de modo mais articulador entre estados 

e/ou municípios. Os Conselhos Estaduais operam em caráter consultivo, propositivo e 

fiscalizador. Os conselhos municipais funcionam de modo a apoiar os municípios na 

formulação de políticas públicas de prevenção à violência. E, os conselhos comunitários 

tratam dos problemas locais de segurança pública, de modo a aproximar a população dos 

problemas locais relativos à criminalidade onde vivem. 

No caso da participação social, no âmbito da política de segurança pública do Estado 

do Rio de Janeiro, em 1999, as Áreas Integradas de Segurança Pública (AISPs), através da 

Resolução N0 263, de 27 de julho de 1999, instituíram Conselhos Comunitários de Segurança 

(CCS). Os Conselhos, de caráter consultivo, são vinculados às diretrizes da Secretaria de 

Estado de Segurança e Instituto de Segurança Pública (ISP). Através da Resolução da 

Secretaria de Segurança Pública (SSP) Nº 781, de 08 de agosto de 2005, alterada pela 

Resolução SESEG Nº 78, de 20 de setembro de 2007, foram estabelecidas um conjunto de 

regras que devem ser observadas, tanto pelas organizações policiais quanto pelos 

representantes da comunidade, competindo a Coordenadoria (ISP) integrar as atividades dos 

CCS e esclarecer aspectos relativos ao seu pleno funcionamento. 

Em conjunto com a força policial, estes Conselhos participam da avaliação, por área, 

da dinâmica criminal, observando a incidência criminal, elucidação de delitos e qualidade do 

serviço prestado pela polícia. A sociedade é convidada a identificar os crimes mais comuns, 

discutindo soluções integradas e acompanhando os resultados das medidas adotadas. Os CCS 

têm as seguintes atribuições:  

 

i) aproximar as instituições policiais da comunidade; 

ii) aprimorar o controle do crime através do apoio dos que convivem mais 

de perto com os problemas, no cotidiano;  

iii) elevar o grau de consciência comunitária sobre a complexidade dos 

problemas relativos à segurança pública; 

iv) definir as prioridades na segurança pública, na sua área de atuação; 

v) promover programas de instrução e divulgação de ações de autodefesa; 
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vi) programar eventos comunitários que fortaleçam os vínculos da 

comunidade com as organizações policiais;  

vii) promover a integração com as demais instituições públicas e privadas, 

cujas atividades tenham influência na segurança pública; e, 

viii) colaborar na identificação das deficiências de instalações físicas, 

equipamentos, armamentos, viaturas e na implementação de estratégias 

de segurança.  

 

De acordo com o Instituto de Segurança Pública40, o Estado do Rio de Janeiro possui 

46 CCS implementados, sendo que o Município do Rio conta com 14 CCS, em atividade, e 4 

em fase de implementação. Há também o Fórum Permanente dos CCS da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ), que reúne 18 CCS. Através de reuniões mensais e 

cafés comunitários, realizados por cada Área Integrada de Segurança Pública, o comandante 

do Batalhão da Polícia Militar e delegados da Polícia Civil se reúnem com representantes de 

diversos setores da sociedade para analisar e discutir estratégias de policiamento na região.   

Apesar dos consideráveis avanços relativos à participação popular na implementação 

das políticas para a proteção da natureza e de segurança pública, a qualidade dessa 

participação apresenta alguns obstáculos a serem superados. Jacobi (2002) destaca alguns 

problemas que precisam ser superados:  

 

i) supostos “interesses públicos”, nos quais se mantêm estruturas autoritárias e 

verticalizadas que servem para proporcionar interesses corporativos, visando 

à privatização de recursos orçamentários e à concessão de benefícios 

políticos para determinados grupos; 

ii) falta de definição de critérios de representação; 

iii) manipulação por determinados grupos com interesses particularizados 

gerando a possibilidade de sua instrumentalização pela administração 

pública;  

iv) dificuldade em se superar a lógica tradicional; e,  

v) falta de cooperação e articulação entre o Estado e alguns municípios, o que 

impede a ampliação do poder local.  

                                                 
40 http://www.isp.rj.gov.br/ - acesso em 20/06/2009. 
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Portanto, a participação social, tanto para a implementação das políticas de segurança 

pública quanto nas relativas à proteção da natureza, é permeada por tensões provocadas pela 

heterogeneidade do grupo, pelas práticas corporativistas e os demais elementos acima 

mencionados, tornando por vezes problemática as decisões coletivas. Tais tensões podem 

provocar o esvaziamento dos membros dos Conselhos e, em alguns casos, a 

instrumentalização das decisões. Assim, conforme também apontado por Jacobi (op. cit.), os 

desafios se remetem a superação das barreiras socioinstitucionais e socioculturais, e o 

fortalecimento das estruturas de governança das instituições.  

 

 

 

3.4. A Noção de Governança e suas Implicações 

 

Proença Júnior, Muniz e Poncioni (2009), observam que a noção de governança não é 

nova, existindo em diversos idiomas, pelo menos, desde a Renascença. Os autores observam 

que o termo surgiu, com maior ênfase, no debate político e como decorrência na produção 

acadêmica, em especial na área das ciências sociais, há aproximadamente uma década, na 

Europa, e em países como os Estados Unidos da América e Canadá.  

Na visão dos autores, o termo governança pode estar associado às intensas mudanças 

derivadas do papel e do modo de atuação do Estado, particularmente, nas sociedades 

democráticas ocidentais, para a regulação da economia e da sociedade. Os autores mencionam 

ainda que o termo governança ganhou um valor simbólico nas agendas políticas recentemente. 

No entanto, parece haver uma considerável dificuldade para se definir governança. 

Para Proença Júnior, Muniz e Poncioni (op.cit.), em geral, se observa a tendência de confundir 

a maneira como este fenômeno se expressa e é entendido, teoricamente, com o fenômeno 

empírico. Para os autores, são tantas as definições de governança em circulação quanto às 

práticas que estas mesmas definições pretendem explicar. Tais definições compartilham uma 

ampla gama de significados e adaptabilidade que se ajustam a toda sorte de práticas nas quais 

se reconhece alguma dinâmica de comando, condução, orientação ou direcionamento de 

ações, com objetivos ou interesses coletivos. 

Nesse contexto, Proença Júnior, Muniz e Poncioni (op.cit.) destacam diferentes usos 

do termo governança (político, econômico, ambiental, cultural), o que significa dizer que 

onde quer que se reconheçam esferas diferentes de tomada de decisão e articulação de 
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interesses, se atribui ao termo governança variados significados e sentidos, de acordo com os 

diferentes cenários ou unidades de análise em foco (Estado, mercado, instituições, redes, 

dentre outras). Isto demonstra que a discussão teórica associa a noção de governança a uma 

diferenciada gama de fenômenos e modos de ação que são situadas, freqüentemente, em dois 

pólos opostos, quais sejam: o do mercado e o da hierarquia da burocracia estatal.  

Considerando as várias abordagens sobre governança, Bonfim (2007) reconhece que 

quando se discute este tema, se aborda a idéia de instituições. Do seu ponto de vista, 

estruturas de governança são antes de tudo instituições. Na área ambiental, essencialmente 

interdisciplinar e intersetorial, a complementaridade entre ações institucionais é fundamental. 

Como ilustração, cita-se que na gestão das UCs federais de proteção integral é necessária a 

regularização fundiária. Isto envolve tanto o órgão responsável pela administração das UCs, 

como a Procuradoria Geral da União, às vezes o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA), a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), quando existe superposição das 

áreas protegidas com terras indígenas, dentre outras. A noção de complementaridade pode ser 

empregada para uma situação em que a simples co-existência entre duas ou mais instituições 

afeta o desempenho uma da outra e, assim sendo, o efeito conjunto destas instituições tende a 

ser diferente da soma dos efeitos isolados das partes.  

Para Bonfim (op. cit.) tal argumento parece importante quando se observa a resistência 

da sociedade com relação à extinção e/ou criação de novas instituições, posto que isto 

implicaria em consequências imprevisíveis na interação das instituições e poderia desencadear 

efeitos sobre o funcionamento de outras instituições, além de afetar um variado número de 

atores sociais. Também se pode considerar que diante da possibilidade de uma externalidade 

institucional negativa, a existência de uma determinada instituição poderia minimizar o 

desempenho de outra.  Dessa forma, a complementaridade institucional pode aumentar a 

eficácia de diferentes instituições (complementaridade unilateral), ou pode significar que as 

instituições se reforçam mutuamente, em um arranjo bilateral. Nessa discussão, o conceito de 

governança ambiental poderia ser traduzido em um recorte funcional-instrumental como: 

 
um conjunto de mecanismos institucionais para a alocação e controle dos direitos de 
propriedade sobre os recursos e serviços ambientais. À primeira vista, uma definição 
específica à governança ambiental seria, praticamente, a mesma que a definição geral, 
com a única diferença sendo a adição da expressão - sobre os recursos e serviços 
ambientais. Contudo, esta pequena diferença gramatical tem grandes implicações 
econômicas, devido às peculiaridades que permeiam tais recursos e serviços. 
Considerando que parte significativa dos ativos ambientais tem características de 
common-pool resources, poderão existir problemas de incentivos que deverão ser 
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corrigidos pelas estruturas de governança ambiental. As pessoas consomem common-
pool resources por meio da coleta e extração de uma parte do fluxo/estoque dos 
recursos disponíveis, mas também pelo despejo de subprodutos indesejáveis no 
ambiente. Basicamente, a estrutura de governança ambiental deverá: (i) evitar o uso 
excessivo dos recursos, (ii) garantir que todos colaborem com a solução do problema, 
ou seja, deve impedir o comportamento de - free-rider (BONFIM, Ibid: 46 Apud Dietz 
et al., 2002) 41. 

 

Continuando em uma leitura mais direcionada para as áreas protegidas, o conceito de 

governança se inspira na formulação apresentada em Durban, África do Sul, durante o V 

Congresso Mundial de Parques (UICN, 2003), desenvolvido por Graham, Amos e Pumptre 

(2003) que definem governança como: 

 
“... a interação entre estruturas, processos, tradições e sistemas de conhecimento que 
determinam a forma pela qual o poder e as responsabilidades são exercidas, como as decisões 
são tomadas e como cidadãos e outros [atores sociais envolvidos] interessados expressão suas 
opiniões42” (Irving, 2007). 

 

Na análise realizada por Irving et.al. (2006; 2007), o conceito discutido por Graham, 

Amos e Pumptre (op. cit.) considera os consensos, princípios e acordos internacionais que 

balizam o tema da governança, tais como a Convenção sobre a Diversidade Biológica e a 

Declaração do Milênio (ONU, 2000).  Neste está internalizada também a adoção de cinco 

princípios-chave na gestão de áreas protegidas, como base para o desenvolvimento de 

instrumentos de gestão, que atendam às especificidades socioambientais de cada área.  Irving 

et. al. (2006: 49) descrevem tais princípios como: 

 

i) Legitimidade e voz: relativo à avaliação da UC segundo a participação 

dos cidadãos em diversos níveis da tomada de decisão. Considera 

aspectos como o de orientação ao consenso, descentralização presente 

no processo de decisão, direto à voz dos atores implicados, a existência 

de mídia independente e de associações civis, a confiança mútua entre 

os atores envolvidos, e a existência de um suporte democrático e de 

direitos humanos. 

                                                 
41 Dietz, T., Dolsˇak, N., Ostrom, E., Stern, P. C. The drama of the commons. In The Drama of the Commons. 
Ed. E. Ostrom, T. Dietz, N. Dolsˇak, P.C. Stern, S. Stovich, and E.U. Weber. Washington, DC: National 
Academy Press, 2002. 
42 Livre tradução da equipe de pesquisa do texto: “La gobernança abarca la interacción entre las estructuras, 
los procesos, las tradiciones y los sistemas de conocimiento que determinan la forma en que se ejerce el poder y 
la responsabilidad y se adoptan las decisiones, y en que se expresan su opinión los ciudadanos y outros 
interesados directos.” (Graham, Amos e Pumptre, 2003) 
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ii) Direcionamento: envolve aspectos referentes à visão estratégica da UC, 

que devem estar em consonância com as Convenções e recomendações 

internacionais que tratam do tema. Para a avaliação deste princípio deve 

ser considerada a existência de um aparato legislativo que considere as 

normas formais, como as regras tradicionais. Também é avaliada a 

existência de planos de gestão específicos para cada UC, demonstrações 

de liderança efetiva, capacidade de mobilização e apoio dos gestores, 

bem como recursos para a implementação de programas e projetos para 

a gestão. 

iii) Desempenho: considera a análise e a eficiência em atingir os objetivos 

de gestão, com base na capacidade de execução das funções 

demandadas, do balanço custo/benefício e veiculação das informações 

ao público sobre desempenho. Considera aspectos como o 

monitoramento e avaliação da gestão, a “gestão adaptativa”, traduzida 

como a capacidade de aprender com a experiência operacional. 

Também considera o Gerenciamento de Risco, ou seja, a identificação 

dos riscos para a gestão e como lidar com eles. 

iv)  Responsabilidade/credibilidade na prestação de contas: se baseia na 

clareza da definição de responsabilidades e autoridades, respondendo 

ao questionamento: “quem presta contas, por que, e a quem?”. Neste 

princípio são considerados o papel das lideranças políticas e sua 

responsabilidade, em contraste com os gestores indicados, e a 

existência, ou não, de corrupção. Também é avaliada a transparência no 

processo de gestão. 

v) Honestidade e equidade: avalia os impactos causados pela criação e 

gestão da UC, levando em consideração a existência de um aparato 

jurídico de apoio, a correção e eficácia da aplicação das normas 

relativas à UC. Considera equidade no processo de criação e gestão da 

UC, o que se traduz em lidar com possíveis problemas decorrentes e 

como lidar com tais questões, reconhecendo injustiças e buscando 

formas de solucioná-las. 
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Irving et al. (2007), ao discutir o que se entende por “boa governança”, ressaltam a 

importância de que seja incorporado, nos processos de gestão das áreas protegidas, o 

reconhecimento de diferentes sistemas e níveis de conhecimento, uma postura de 

transparência e responsabilização no processo de tomada de decisões, o exercício de uma 

liderança includente, a mobilização para o apoio aos grupos locais, a descentralização e, a 

opção pela gestão participativa, sempre que possível. Os autores mencionam que a orientação 

democrática-participativa, expressa na definição adotada, torna-se particularmente 

interessante para os estudos de construção de governança em áreas protegidas no Brasil, uma 

vez que permite sua aplicação nos diversos níveis de gestão (federal, estadual, municipal e 

particular) e nas categorias de manejo de UCs (proteção integral/uso sustentável). 

Proença Júnior, Muniz e Poncioni (2009) apontam que o que se considera “boa” 

governança é a decisão política de se manter ou não manter, na prática, o qualitativo “boa”, ou 

seja, incidindo de modo simultâneo sobre finalidade, meios e modos, de tal forma a assegurar 

o enforcement coletivo sem produzir tirania. Governança, portanto, não é um conceito 

redutível apenas às boas práticas. A denominada governança democrática pode facilitar o 

processo compartilhado de tomada de decisões, mas não substitui a ação política no exercício 

do governo. Para os autores, a “boa” governança está associada à clareza das regras do jogo, 

princípios de legitimidade e legalidade, mas entendendo que a legalidade, ou o mundo das 

leis, nem sempre reproduz as leis do mundo. Quando se fala em governança com relação às 

instituições com mandato de polícia, discute-se um juízo de razoabilidade quanto ao que se 

pode saber para que se possa governar, e o que se busca controlar para saber, posto que 

controlar tudo é impossível.  

Inserindo esta discussão na política ambiental, Camphora (2008) ressalta que a norma 

ambiental corresponde a um contrato que define um acordo entre duas ou mais partes, 

delimitando direitos e deveres aos quais ambas estão sujeitas. Seu cumprimento é sustentado 

em seu arcabouço institucional, que estabelece mecanismos de incentivos e punições que 

oferecem salvaguardas a essas relações. A instituição define, com clareza, os direitos e 

deveres que perpassam a interação entre os diferentes agentes envolvidos. Uma estrutura de 

enforcement omissa, morosa ou corrupta, pode inviabilizar a gestão dessa política. Por outro 

lado, por meio de mecanismos de coerção ou incentivo, o Estado emite claros sinais aos 

agentes (econômico, ambiental etc.) com respeito a opções sobre práticas ambientalmente não 



 

 

85 

impactantes, facilitando ou desincentivando mudanças associadas à adoção de um novo 

padrão ambiental.  

Ainda para a autora, na gestão da política ambiental, o amadurecimento das relações 

firmadas entre governo e sociedade, reflete a confiança e o crédito da sociedade em relação às 

decisões e atos operacionalizados pelo órgão público. Quando restrições políticas unilaterais 

prevalecem, a incerteza é ampliada e, com ela, os custos de transação que instabilizam os 

arranjos institucionais. Desta forma, em condições de assimetria de informação, setores 

governamentais e privados não conseguem alinhar informações e procedimentos operacionais 

com coerência, por conta exatamente da assimetria de poderes, conhecimentos, informações e 

interesses entre os atores políticos e privados, e que se faz necessária a construção de políticas 

públicas e de seus mecanismos de governabilidade, posto que a ausência de pactuação política 

pode comprometer as estratégias e os resultados esperados, quando não inviabilizá-los. Tal 

ambiente torna-se propício a influências do setor privado, em defesa dos seus próprios 

interesses, aumentando a instabilidade sobre os já precários arranjos institucionais.  

Para Camphora (2008), a possibilidade de fortalecer a conduta de confiança e as 

relações firmadas entre o órgão regulador e os demais agentes da sociedade, através de maior 

controle social sobre a gestão ambiental, pode auxiliar na gestão dessas políticas. Autonomia 

e transparência se constituem em fundamentos para a ‘excelência técnica das decisões’, ao 

garantir que procedimentos decisórios reflitam interesses da sociedade, em lugar da 

prevalência de “conveniências políticas’ de um grupo específico.  

Proença Júnior, Muniz e Poncioni (2009), entendem que a noção de governança 

navega entre dois limites na democracia. Por um lado, a anterioridade constitucional das 

regras do jogo, que são traduzidas nos dispositivos legais e normas, tendo, por outro lado, os 

interesses dos atores políticos que são traduzidos em negociações e acordos.  

Assim, para os autores mencionados, o conceito de governança pode ser traduzido 

como um novo olhar sobre “a arte da política”, no qual as ações dos governos, logo, das 

instituições que o representam, devem ser orientadas pela legitimidade e legalidade emanadas 

pelo pacto político, em um acordo satisfatório, pela via da negociação, entre o que se deseja 

fazer e o que se pode fazer, diante do consentimento e sob as regras pactuadas. Em termos 

ideais, o que caracteriza uma condição de governança democrática seria a articulação entre 

interesses e a tomada de decisão entre os vários atores que atuam em cooperação, motivados 

pela expectativa de resolução de algum problema comum. Esta lógica pressupõe uma 
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construção horizontal, sendo a decisão construída pelo equilibro/simetria/equivalência na 

participação social.  

Desse modo, para Proença Júnior, Muniz e Poncioni (op.cit.), a noção de governança é 

fundada na participação democrática, de modo a estimular a adesão e, consequentemente, o 

consentimento necessário para dar legitimidade às decisões, tornando estáveis as regras do 

jogo. Quando se reflete sobre as possibilidades de integração entre as políticas de proteção da 

natureza e de segurança pública, é necessário que novas formas de interlocução, estruturação 

e organização possam emergir, visando fortalecer a estrutura de governança das UC, para a 

promoção da segurança pública dessas áreas. A partir do exposto, para que se possa 

aprofundar a discussão sobre governança é necessário esclarecer o que se entende por 

accountability no caso das políticas em análise no âmbito desta dissertação.   

 

 

3.5. Refletindo sobre Accountability nas Políticas de Proteção da Natureza e de 

Segurança Pública 

 

Existem várias reflexões sobre accountability. Muniz e Proença Júnior (2007b) 

mencionam que, no caso específico das instituições com poder de polícia, algumas vertentes 

entendem accountability como o resultado da adoção de determinadas rotinas, procedimentos 

e formas de relato das atividades policiais e/ou das instituições com poder de polícia. Outras a 

entendem como demanda por transparência sobre o que a polícia faz, como faz, e por que faz 

o que faz. Outras, ainda, entendem esta noção como um modo de monitorar e controlar a ação 

policial, tanto em detalhe quanto tão próximo do tempo real quanto possível.  

Muniz e Proença Júnior (op. cit.) notam que ser accountable43 é ser responsável, é ter 

que produzir accountability, de modo a atender as exigências intrínsecas a qualquer mandato. 

Isto significa dizer que todo o mandato envolve a outorga de terminado poder sobre uma 

pessoa ou grupo, o que traz responsabilidade de quem recebe a concessão de poderes por 

parte de quem concede estes poderes. Quem recebe o mandado se compromete assim a:  

 

i) usar os poderes concedidos apenas para justificar o fim que justifica o 

mandato; 
                                                 
43 Os termos citados foram mantidos em inglês, tendo em vista o contexto da discussão, e conforme utilizados 
por Muniz, Proença Júnior (2009).  
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ii) exercer os poderes delegados podendo escolher meios e formas de ação, ou não 

ação, que não contradigam a finalidade do mandato; e,  

iii) responder pelas escolhas efetuadas, resultados e conseqüências fins decorrentes 

por poderes concedidos.  

 

Diante do exposto pelos autores, entende-se que quem recebe os poderes é 

accountable e responde pelo seu exercício discricionário. Ser accountable é dar conta do 

contexto e do conteúdo de escolhas, com base em avaliação de resultados e consequências, 

diante, contra, ou na ausência de uma institucionalidade. Tendo em vistas estas considerações, 

pode se afirmar que é possível identificar cursos de responsabilização ou accounts, cujo 

resultado é a accountability ou a identificação de responsabilidades. Pode-se, assim, mediante 

questionamentos de quem delega mandatos, produzir accounts:  

 
sobre as mesmas escolhas, resultados e consequências em função de questionamentos, 
prioridades ou demandas sociais, políticas, econômicas, organizacionais, etc. Por exemplo, 
pode se fazer diferentes accounts de um mesmo evento: o exercício orçamentário de uma 
organização. Pode-se fazer um account que prioriza despesas de capital, outro que prioriza as 
despesas de custeio, outro ainda que se ocupa das despesas de pessoal; um account que enfoca 
principalmente o fluxo de caixa, outro que se debruça sobre a temporalidade do controle de 
gastos. Cada um destes accounts pode, ou não, conter elementos suficientes para responder a 
outros questionamentos. Mas, em princípio, cada account só seria suficiente ou completo para 
atender ao questionamento que lhe deu origem, produzindo respostas: accountability (MUNIZ; 
PROENÇA JÚNIOR, 2007b: 27). 

 

Partindo-se da análise da literatura internacional sobre governança, Proença Júnior, 

Muniz e Poncioni (op.cit.) observam que determinados autores são céticos quanto à 

suficiência de accountability quando despida de um enquadramento sobre governança. 

Quando se traduz governança sobre um novo olhar sobre “a arte da política”, pode se entender 

que as ações das instituições que representam a sociedade devem ser orientadas pela 

legitimidade e legalidade emanadas pelo pacto político. 

Este pacto considera que um acordo satisfatório entre o que se deseja fazer e o que se 

pode fazer, mediante legalidade e legitimidade. Deste modo, algumas decisões podem ser 

transparentes, mas carecem de mecanismos que demonstrem o que se fez ou se deixou de 

fazer e, o que se decidiu não fazer. Esta colocação pode ser observada tanto nas políticas para 

a proteção da natureza quanto para as voltadas para segurança pública44.  

                                                 
44 Um bom exemplo diz respeito às escolhas, meios e decisão pela ação ou não ação. No caso da gestão 
ambiental cita-se, como exemplo, o direcionamento e a aplicação dos recursos orçamentários destinados à 
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  No caso das políticas de proteção da natureza, um exemplo sobre questões de 

transparência é a destinação dos recursos financeiros para gestão das UCs. Historicamente, os 

recursos destinados têm sido efetivados abaixo do mínimo necessário para os programas de 

proteção, conforme relatório elaborado pela The Nature Conservacy (2006). Os recursos 

financeiros são disponibilizados em rubricas como custeio, manutenção, diárias, 

investimentos etc. No entanto, a análise da aplicação dos recursos, para cada programa de 

manejo, conforme apontado pelo referido relatório, não ocorre com clareza. Além disso, 

destaca-se que ser accountable não se reduz a prestar contas.45.  

Tão mais complexo do que apenas se prestar contas, seria responder pelo que se fez, o 

que se deixou de fazer, ou pelo que se decidiu não fazer. A lógica em uso do controle 

quantitativo sobre gastos sem controle qualitativo faz com que não se tenha uma idéia clara da 

qualidade decisória da aplicação dos recursos financeiros na gestão das UCs. Apesar da 

institucionalização da prestação contábil, como por exemplo, sua disponibilização na página 

da internet através do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal 

(SIAF), não se reflete, necessariamente, em instrumentos pelos quais se possa avaliar o que se 

fez ou se deixou de fazer, tal como considerado por Proença Júnior, Muniz e Poncioni (2009).  

O mesmo panorama pode ser verificado em outras agências governamentais, e nas 

instituições responsáveis pela execução das políticas de segurança pública. De acordo com 

Muniz e Zacchi (2004), o Fundo Nacional de Segurança Pública, criado em 2000 pelo 

governo federal, pode ser visto como uma “decisão de papel”, uma vez que é considerado 

para os estados e municípios como uma “tábua de salvação” que pode auxiliar, sobretudo, nos 

problemas cotidianos da administração financeira da política de segurança pública. O repasse 

de recursos orçamentários pelo Fundo Nacional de Segurança Pública se orienta pelos 

seguintes itens: intensificação de policiamento ostensivo em áreas críticas; reaparelhamento 

das polícias; treinamento; e, policiamento comunitário.  

                                                                                                                                                         
fiscalização e monitoramento das UCs. Raramente o planejamento anual que é estabelecido pelos chefes das 
UCs federais, com as respectivas atividades e seu correspondente valor orçamentário, se traduz na realidade dos 
orçamentos disponibilizados pelo órgão responsável pela gestão das UCs. Na maior parte das vezes os recursos 
são insuficientes.   
45 Proença Júnior, Muniz e Poncioni (2009) afirmam que “prestar contas” seria um reducionismo do processo de 
ser accountable e, por vezes, oculta e perverte o sentido do governar, reduzindo a noção de accountability a um 
fim em si mesma, produzindo desgoverno com o “prestar contas”, ou contas transparentes sem 
responsabilização. 
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O SENASP46 opera tendo como base as análises estatísticas e os sistemas de coleta e 

registro de informações das Polícias Civis, uma por unidade da federação. As informações, 

que chegam ao SENASP, são caracteristicamente diferentes em termos de qualidade, 

cobertura e consistência do processo de coleta e registro. O SENASP enfatiza a importância 

dos registros de ocorrências criminais na elaboração de um diagnóstico sobre a 

implementação das políticas públicas nos estados, considerando os seguintes fatores:  

 

i) o fato de que o sub-registro47 de ocorrências junto aos órgãos de segurança 

pública varia de intensidade entre as diferentes regiões espaciais analisadas 

(estados e capitais); e,  

ii) as variações que ocorrem no volume de ocorrências registradas também 

resultam nas diferenciações dos procedimentos adotados em cada sistema de 

registro e na coleta de informações criminais específicas de cada uma das 27 

Polícias Civis.  

 

Nesse sentido, as diferenças que podem ser verificadas entre as taxas de ocorrências de 

delitos de diferentes regiões podem indicar, menos uma diferença no nível de incidência 

criminal entre estas regiões, do que uma diferenciação nos níveis de sub-notificação dos 

registros criminais e nos procedimentos adotados em relação à coleta e registro das 

ocorrências criminais pelas organizações policiais. Logo, as estatísticas apresentam limitações 

pelo fato de que o fluxo de informações se subordina à decisão de diversos atores que 

participam de um determinado evento (cidadãos, policiais etc.), e de que nem todos os eventos 

criminais são registrados nos órgãos policiais, ocorrendo o denominado sub-registro. Caso os 

registros criminais sejam realizados, existe um fluxo de encaminhamentos para a abertura de 

processo, conforme demonstra a Figura 148.  

 

 

 

                                                 
46 http://www.mj.gov.br/data/Pages - acesso em 10/12/2009. 
47 Nem todos os eventos criminais são registrados nos órgãos policiais, ocorrendo o denominado sub-registro, ou 
seja, uma resultante da decisão de se registrar, ou não, determinada ocorrência criminal nos órgãos de segurança 
pública.  
48 http://wwwmj.gov.br/data - acesso em 22/01/2009 
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Figura 1: Fluxo de encaminhamento de informações criminais para abertura de 
processo. 

 
 

 
 

Fonte: Transparência de aulas elaborada pela 

Antropóloga, Dra. Jacqueline Muniz, e disponível 

na Página oficial do Ministério da Justiça. 

 

Para o Estado do Rio de Janeiro foi criado o “Sistema de Definição e Gerenciamento 

de Metas para Indicadores Estratégicos de Criminalidade”, através do Decreto Nº 41.931, de 

25 de junho de 2009, sendo a meta entendida, para fins de aplicação do sistema de 

gerenciamento, como o resultado esperado com relação a diversos indicadores estratégicos de 

criminalidade49. Tais indicadores estratégicos de criminalidade consideram os eventos que, do 

ponto de vista da gestão atual, mais impactam a sensação de segurança dos cidadãos. 

Para o estabelecimento das metas de redução da criminalidade são levadas em 

consideração as séries históricas estatísticas, últimos 4 anos, e as tendências para o ano 

                                                 
49 Os indicadores estratégicos de criminalidade consideram os eventos que mais impactam a sensação de 
segurança: homicídios dolosos (com peso 3); roubos de veículos e latrocínio (com peso 2); e roubos de rua, 
considerando roubos de transeuntes em rua, coletivos e de celulares (com peso 1). 
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seguinte. Por meio de Contratos de Gestão e de acordo com os Planos de Ação Integrados, são 

estabelecidas metas que deverão ser alcançadas pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro 

(PCERJ), Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, por meio de sua Direção Geral, 

Comandos Regionais e demais Unidades Operacionais (Batalhões, Companhias e Delegacias 

Policiais). Também está prevista a gratificação pela consecução das metas. A divulgação dos 

resultados, a redução ou aumento das ocorrências criminais, se realiza através de página da 

internet do Instituto de Segurança Pública50. 

Mesmo com a utilização de alguns critérios para alocar recursos financeiros, e para a 

realização de prestação de contas, que como nas instituições ambientais federais pode ser 

observada nas páginas do Sistema Integrado de Acompanhamento Financeiro (SIAF) do 

Governo Federal na internet, isto não significa dizer que se faça accountability. Para Muniz e 

Proença (2007b) accountability não corresponde a fazer gestão, mas pode ser útil a ela para 

orientar o processo de tomada de decisão, subsidiar a elaboração de novas normas ou sugerir 

o emprego de determinados instrumentos de gestão em detrimento de outros. Logo, não se 

administra por accountability, ao contrário, se faz prestação de contas sobre como se 

administrou, sempre a posteriori.  

Apesar dos avanços para se promover a transparência na definição de critérios para o 

aporte de recursos financeiros, para entender o accountability é necessário que se reflita sobre 

uma gama de repertórios de respostas a questões e implicações advindas das escolhas feitas 

em relação aos fins estabelecidos na delegação ou incumbência recebida. Toda accountability 

se situa entre dois limites que abrangem sua realização: “o que decorre da natureza de 

qualquer account e o que corresponde aos conteúdos pelos quais se é accountable” (Ibid: 

30). 

Finalmente, a discussão sobre governança e accountability inspira algumas indagações 

para a pesquisa: qual a accountability se espera para que se governe a polícia, ou órgãos com 

mandato de polícia? Como avaliar, orientar, avaliar e controlar estas instituições? Uma saída 

para tal questão é mencionada pelos próprios autores discutidos, quando estes entendem que a 

accountability depende de um constante questionamento sobre o que é, por quem, para quem, 

para que, sobre o que, como, quando, e quem faz a prestação de contas. 

 
                                                 
50 No caso da política de segurança pública, mesmo com a utilização de alguns critérios para alocar recursos 
financeiros nos estados, e para a realização da prestação de contas, isto não significa dizer que se faça 
accountability. 
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3.6. Ação Policial e Accountability Seletiva 

 

No exercício de um mandato existe plena responsabilização (full responsability) por 

escolhas, resultados e consequências, sobre o que se fez ou deixou de fazer com relação a uma 

ação ou planejamento proposto. Tomando-se por base a discussão desenvolvida por Muniz e 

Proença Júnior (2007b), para que se seja accountable por tudo, não se pode fazer a prestação 

de contas ou produzir o accountability, de tudo, já que há limites que são insuperáveis para 

uma full accountability. Isto significa que não há como se prestar conta de todas as escolhas 

realizadas por cada um dos atores envolvidos em cada evento, com relação exercício de um 

mandato. 

Mesmo que haja intenção institucional de se prestar contas de todos os gastos públicos 

para a proteção da natureza e de segurança pública, esta prestação de contas, com as variadas 

responsabilizações, não expressam, de forma clara, os porquês e como(s) os recursos 

orçamentários foram investidos e gastos.  Para Muniz e Proença Júnior (op. cit.: 35) “a 

realidade dos mandatos é a perspectiva de full responsibility por meio de selective 

accountability”.  

Ainda para os autores, a plena responsabilidade se materializa na identificação 

(account) e na atribuição (accountability) seletiva de responsabilização. A seletividade, que 

emerge de decisões discricionárias oriundas de questionamentos, prioridades ou demandas, 

leva a uma sucessão de traduções do que é potencial, no que se pode obter do real, cujo rumo 

é o da qualificação progressiva da responsabilidade concreta de quem exerceu poderes 

delegados. Através da prestação de contas, converte-se, a princípio, o responsabilizável em 

responsabilidades identificadas, se implementa o processo que se inicia a partir daquilo pelo 

que se é responsabilizável (accountable) para a identificação de responsabilidades no 

desenrolar de um determinado evento. Por meio do compromisso de accountability, parte-se 

das responsabilidades para a responsabilização de indivíduos, grupos ou instituições por 

determinadas escolhas, resultados e consequências em dado evento ou ação. Nesta lógica, se 

observa um encadeamento de discricionariedades, logo, de seletividade sobre o que é 

accountable, do que se pode fazer account, qual accountability se deseja, e qual a prestação 

de contas pode, enfim, ser efetuada. 

Em tal discussão também se avalia a questão do accountability nas ações policiais e 

sua impossibilidade, lógica e empírica, em tempo real, na hora que ocorre determinada ação 
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policial. Para Muniz e Proença Júnior (2007b), o questionamento de uma determinada ação 

policial e seus desdobramentos em termos de oportunidade para agir (ou não agir) e 

propriedade de meios e modos para a ação, se constitui o primeiro passo do processo de 

accountability.  

 
É este enquadramento que permite fazer dialogar os termos do mandato concreto com 
determinadas escolhas que foram feitas numa determinada ação policial, numa determinada 
situação real. Isso compreende uma análise que se inaugura pelo contraste entre a decisão 
tomada nesta ação policial e outras decisões tomadas em outras ações de acordo com o que esta 
polícia orienta a tomada de decisão. No caso deste exercício, em termos de oportunidade e 
propriedade (Ibid: 56). 

 

Nesse contexto, para os autores, na oportunidade da iniciativa policial (a decisão de 

agir ou não), pode ser aferida se alguma decisão foi tomada (ou não), e, ainda, se foi 

compatível com o que é o estado das práticas e diretrizes da organização policial. Logo, em 

termos da ação policial, da forma como se agiu, se verifica se tal forma de agir foi ou não 

compatível com o estado das práticas, os procedimentos, com as diretrizes da organização 

policial, tendo como base para a ação, legalidade e legitimidade. 

Essa discussão se aplica às instituições que administram as UCs brasileiras que, de 

fato, agem com poder de polícia, posto que este poder se aplica para “qualquer organização 

que atue, ou passe a atuar, sob as regras de enfrentamento que expressem o mandato policial 

é de facto Polícia, independente se esta atuação é permanente, interina ou pontual” (MUNIZ; 

PROENÇA JÚNIOR, 2007a: 5). Além disso, no âmbito da atuação da fiscalização ambiental, 

assim como ocorre com a polícia em geral, os eventos que ocorrem no cotidiano, podem 

variar da total imprevisibilidade (contingência) à total previsibilidade (ordenabilidade). O 

número de eventos envolvidos, em uma mesma ocorrência, pode variar de um máximo de 

complexidade (uma multiplicidade com inúmeras interdependências) a um máximo de 

simplicidade. 

O enfrentamento policial diante da imprevisibilidade se torna mais problemático 

quando as ações da polícia não estão adequados logística (meios), tática (modos) e estratégia 

de ação, visando um resultado final satisfatório quando ocorre um evento. A falta de clareza e 

adequação entre logística, tática e estratégia de ação, frequentemente impede que se avalie o 

desempenho de determinada ação policial. Disto se deriva que quando não existe adequação 

entre logística, tática e estratégia de ação, pode ocorrer que uma ação se sujeite a um interesse 

político (para obter apoio popular, visibilidade na mídia e popularidade do governante, dentre 
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outras variáveis). Isto implica, dizer que, muitas vezes, apenas uma decisão política, 

emancipada nos termos pactuados entre governo, sociedade e sua polícia, pode comprometer 

o resultado de qualquer uma das funções de polícia: investigação, patrulha, inteligência, 

operações especiais e atendimento às emergências.  

Nesse ambiente de procedimentos em aberto, a discussão travada por Muniz e Proença 

Júnior, Muniz (2007a) sobre como medir o que a polícia faz, bem como fazer a avaliação 

policial e, como formular e avaliar qualquer orientação ou política pública (policy) sobre a 

polícia proporciona reflexões importantes para o entendimento sobre a prática das ações 

policiais e, por sua vez, os policiamentos.  

Analisando os textos fundadores sobre a Teoria de Polícia e Mandato Policial, os 

autores mencionam que a avaliação do desempenho de determinada ação policial, para melhor 

ou pior, deverá levar em conta a eficácia da ação (produção da situação final desejada à luz de 

um fim político) e sua proficiência (a forma de obtenção do resultado a partir da utilização 

dos recursos policiais disponíveis), considerando-se os possíveis efeitos colaterais da ação.  

Para Muniz e Proença Júnior (op. cit.), em relação às ações policiais, em geral, pouco 

se avançou no desenvolvimento de métricas e padrões de medida de desempenho policial. 

Contudo, ressaltam que para avaliar a decisão e a ação policial faz-se necessário considerar as 

variáveis determinantes para a definição da tática, logística e estratégia de ação, a saber:  

 

i) a missão policial, definida como a expressão da situação final 

desejada pela autoridade competente e que refletem os fins da polícia 

pública;  

ii) o agente de desobediência, ou seja, o recalcitrante (quando a situação 

em que a detenção de um recalcitrante é a missão policial, quando o 

controle do recalcitrante é oportuna e temporária, e ainda a situação 

de relativa indiferença quando ao controle do reclamante ao fim ou 

mesmo no curso da ação policial); 

iii) o terreno em que se desenvolve a ação, tendo em vista que o controle 

do terreno onde se desenvolve a ação policial permite ampla variação 

em termos de prioridade política, passando da necessidade de 

controle total do espaço, como parte da missão policial, ao seu 
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isolamento provisório (apenas durante a ação policial) e, até mesmo 

a indiferença sobre a situação e controle do lugar;  

iv) o tempo da ação de uma ação policial, pois a presteza é um atributo 

indispensável da ação policial;  

v) preservação da vida dos agentes policiais; e, 

vi) o universo de cautela, ou seja, a incolumidade de todos os envolvidos 

na ação policial e que se reportam as exigências do mandato policial, 

ou dos meios e modos de agir autorizados pela sociedade e seu 

governo. 

 

Portanto, entende-se que estes atributos, que podem medir a eficácia de determinada 

ação policial, são plenamente aplicáveis à ação dos agentes florestais na proteção, fiscalização 

e monitoramento das áreas protegidas. Os Planos de Manejo das UCs, quando existentes, não 

estabelecem normas e procedimentos para as ações dos agentes e analistas ambientais, quando 

diante de ocorrências criminais, produzindo incerteza, perigo e riscos desnecessários. Desta 

discussão pode se concluir que uma ação policial, incluindo aquelas realizadas pela polícia 

ambiental, como as que ocorrem nas UCs, depende da sustentação da autoridade policial, o 

que implica na oportunidade de produção de obediência (na execução da tática, logística e 

estratégia), tendo como base as regras policiais de atuação (procedimentos e regras públicas) 

para as práticas de policiamento, conforme emanadas do pacto político e chancelado pela 

sociedade. 

Em Parques Nacionais, as práticas de policiamento, procedimentos e regras deveriam 

se estabelecido pelo Plano de Manejo, em consonância com a legislação e as diretrizes 

estabelecidas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), mas 

não é o que ocorre. Estes aspectos serão descritos e analisados tendo como foco o caso do 

Parque Nacional da Tijuca. 

 

 

 

 

 

 



 

 

96 

CAPÍTULO IV 

 

O PARQUE NACIONAL DA TIJUCA  

 

 

O Parque Nacional da Tijuca (PNT) é visitado por mais de sete milhões de 

pessoas/ano, em função dos seus atributos excepcionais de beleza cênica e natural, sendo 

reconhecido como ponto de atração turística nacional e internacional. Nele estão situados 

alguns dos principais marcos e símbolos da Cidade do Rio de Janeiro, e do país, tais como: a 

estátua do Cristo Redentor, no Corcovado, a Vista Chinesa e a Capela Mayrink.  Por outro 

lado, sua área está circunscrita por parte das zonas sul, norte e oeste da Cidade do Rio de 

Janeiro, determinando vínculos com problemas associados à ocupação das encostas, poluição 

hídrica e atmosférica, e outros tantos derivados da tensão floresta-cidade. Um dos problemas 

da cidade que ressoa na gestão do PNT, por vezes impedindo, em determinadas áreas, a 

execução de seus programas de manejo, deriva da violência urbana. 

 

 

4.1.  Contextualização Geográfica e Histórico da Criação  

 

O PNT representa uma das principais UCs de âmbito federal no Estado do Rio de 

Janeiro e foi criado pelo Decreto Federal Nº 50.923, de 6 de julho de 1961, (ANEXO 1), no 

antigo Estado da Guanabara, nas áreas de florestas de domínio público da União, 

denominadas Tijuca, Paineiras, Corcovado, Gávea Pequena, Trapicheiro, Andaraí, Três Rios e 

Covanca. Em 1966, o Parque Nacional do Rio de Janeiro (PNRJ), e suas florestas de proteção, 

sob jurisdição do Ministério da Agricultura, foram tombados pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).   

O Decreto Nº 60.183, de 8 de fevereiro de 1967 (ANEXO 2), alterou o nome da UC 

para Parque Nacional da Tijuca, mantendo sua administração sob a responsabilidade do 

Ministério da Agricultura. Este Decreto anexou ao Parque as áreas pertencentes aos conjuntos 

da Pedra Bonita e Pedra da Gávea, Dona Marta, Corcovado, Alto da Boa Vista e Jacarepaguá, 

nas quais não havia ocupação humana. No mesmo Decreto foram excluídos da UC 

logradouros e assentamentos urbanos (ISER, 1999; IBAMA, 2007), bem como áreas 
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irrecuperáveis e/ou invadidas por comunidades de baixa renda, parte da Florestas da Covanca 

e do Andaraí, Chácaras da Bica e da Cabeça da Gávea. Através do Decreto Nº 70.186, de 23 

de fevereiro de 1972 (ANEXO 3), o PNT passou a ser responsabilidade do Instituto Brasileiro 

de Desenvolvimento Florestal (IBDF), criado em 196751.  

O PNT, com área total de 3.953 hectares, e com altitudes variando entre 100 e 1.022m, 

está inserido na malha urbana da Cidade do Rio Janeiro, na porção oriental do município, 

entre os paralelos 22055,e 23000,S, e os meridianos 43010,W e 43020,. Engloba, ao sul, parte da 

Serra da Carioca e, ao norte, a Serra dos Três Rios ou da Tijuca, bem como a Serra dos Petros 

Forros. Este maciço montanhoso, no qual o PNT está inserido, faz parte da cadeia de maciços 

costeiros da região sudeste do Brasil.  

Em 2004, os limites do PNT foram redefinidos e sua área ampliada, passando de 3.200 

para 3.953ha, através do Decreto S/Nº, de 3 de junho de 2004 (ANEXO 4), englobando: 

Parque Lage (no bairro Jardim Botânico), a Floresta Covanca e a Serra dos Pretos Forros 

(entre os bairros Água Santa e Jacarepaguá), conforme apresentado na Figura 2. Foram 

realizadas as seguintes redelimitações e ampliações de áreas:   

 

1. Setor Floresta da Tijuca - Área com correção de limites: Thedim e Cova da 

Onça: 

Area de 14.732.718, 68 m2;  

2. Áreas Ampliadas: Vila Rica (setor Floresta da Tijuca), Conjunto Pretos 

Forros/Covanca e Parque Lage: 

Área de 5.173.592,97 m2;  

3. Setor Corvocado/ Sumaré/ Gávea Pequena com área 274.192,86 m2; e, 

4. Áreas Mantidas: Setor Pedra Bonita/Pedra da Gávea com área de 2.578.421,16 

m2.  

 

 

 

 

                                                 
51 Em 1989, o PNT passa a ser tutelado pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(IBAMA), Lei N0 7.735/89. E, em 2007, passa a ser administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICMBio). 



Figura 2: Contextualização geográfica do Parque Nacional da Tijuca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: Instituo Pererira Passos (2002). 

 

 



Em sua configuração atual, a superfície física do PNT se divide em 4 setores:  

 

� Setor A - denominado Floresta da Tijuca: limitado ao norte pela estrada 

Grajaú-Jacarepaguá e, ao sul, pela Avenida Edson Passos e a Estrada de 

Furnas no bairro Alto da Boa Vista. Está situado na Serra dos Três Rios ou 

Tijuca, integrando as florestas da Tijuca, Três Picos e Andaraí. Neste setor 

encontram-se instalados a sede administrativa da UC (denominada o 

Barracão), o Centro de Visitantes, a Casa do Pesquisador, a casa de apoio 

ao programa de conservação e manejo (setor de reflorestamento), os 

restaurantes Floresta (antiga casa dos escravos do Major Archer), Esquilos 

(antiga residência do Barão D'Estragnolle) e Cascatinha. Ainda no setor, 

estão localizadas várias trilhas sinalizadas, inclusive para deficientes 

físicos, a Cascata Taunay, a Capela Mayrink, e ruínas do século XIX. 

� Setor B - denominado Corcovado-Sumaré - Gávea Pequena: está situado 

na Serra da Carioca. Neste setor estão localizados importantes pontos 

turísticos da Cidade do Rio de Janeiro, como o monumento do Cristo 

Redentor, a Estrada das Paineiras, a Vista Chinesa, a Mesa do Imperador e 

o Parque Lage, onde funciona a Escola de Artes Visuais. No setor também 

está localizada a Mata do Pai Ricardo, que apresenta uma floresta em 

estado sucessional mais avançado e em melhor estado de conservação. 

� O Setor C - denominado Pedra-Bonita/Pedra da Gávea: situado na Serra da 

Carioca, abrange a Pedra Bonita, onde se localiza a rampa para a prática de 

vôo livre, na vertente voltada para o bairro de São Conrado, e a Pedra da 

Gávea.  

� O Setor D - denominado Covança-Pretos Forros: está situado em área 

contígua à porção noroeste do setor Floresta da Tijuca, separada pela 

Estrada Grajaú-Jacarepaguá. Trata-se de uma área estratégica para o 

corredor ecológico entre os maciços da Tijuca e o da Pedra Branca. 

 

O PNT é dividido por estradas na quais há intensa circulação de veículos. O Setor A 

(Floresta da Tijuca) está circunscrito pela zona norte da cidade, no qual ressoam, 

principalmente, os problemas derivados das favelas situadas em seu entorno. No Setor B, 

localizado na Serra da Carioca, e que divide a cidade do entre as zonas norte e sul, observam-
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se vários empreendimentos imobiliários de luxo, confrontando-se com favelas onde residem 

populações de baixa renda, em especial na zona norte da cidade. O Setor C (Pedra Bonita e 

Pedra da Gávea), situado nos bairros de São Conrado e Barra da Tijuca, também sofre com a 

pressão antrópica derivada dos empreendimentos imobiliários e favelas próximas as suas 

áreas de acesso. Finalmente, o Setor D (Petro Forros/Covanca), situado no bairro de 

Jacarepaguá, e que foi incorporado à área do PNT em 2004, apresenta os mesmos problemas 

relativos à pressão antrópica notados nos demais setores. Portanto, a área descontínua do 

PNT, associada à pressão urbanística e aos problemas socioeconômicos e socioambientais da 

cidade, torna a UC mais vulnerável para conservação da sua biodiversidade. 

 
 
4.2. Importância Ecológica 
 

 

O PNT é parte integrante da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA) 52, o mais 

ameaçado dos biomas brasileiros devido ao seu estado crítico de devastação. O seu processo 

de degradação teve início no histórico de ocupação do território brasileiro. Neste contexto de 

ameaça e riscos à Mata Atlântica, derivados da conflituosa relação floresta-cidade, a 

priorização da conservação dos remanescentes florestais do bioma passou a ser fundamental 

para a conservação da biodiversidade no Estado do Rio de Janeiro.  

De acordo com o Plano de Manejo do PNT (ICMBio, 2008), nas últimas três décadas 

houve uma considerável redução dos remanescentes florestais do Município do Rio de 

Janeiro, intensificada na década de 70, quando as áreas desmatadas, acima da cota 100, 

totalizavam de 9.265 ha. Ao final da década de 70, o desmatamento já atingia 10.624 ha e, em 

1984, 19.874 ha. Estimativas oficiais registram que, na década de 90, as perdas dos 

remanescentes florestais ocorriam ao ritmo de 4 m2/dia de área verde (Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente, 2000)53. Mas no sentido inverso a esta perda florestal, em 2004, conforme já 

mencionado, as áreas do PNT foram ampliadas, o que contribui para a conservação da 

biodiversidade e dos remanescentes florestais da Cidade do Rio de Janeiro. 

                                                 
52 A RMRB possui cerca de 35 milhões de hectares que abrangem áreas de 17 estados brasileiros inseridos no 
bioma, com extensão de mais de 5.000 dos 8.000 Km do litoral nacional. A RMRB também é constituída de 
áreas marinhas, que englobam diversas ilhas oceânicas, como a de Fernando de Noronha, Abrolhos e Trindade, 
além de abarcar o interior de vários estados costeiros. 
53 Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura do Rio de Janeiro - SMAC. Espécies Ameaçadas no Município do 
Rio de Janeiro: Flora e Fauna. Editora PCRJ/SMAC, Rio de Janeiro, 2000, 68p. 
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No PNT podem ser encontradas espécies da flora e da fauna endêmicas, ameaçadas ou 

em vias de extinção54. Em relação à flora, Coelho et al. (2009) apontam para o fato de que a 

retração florestal do Maciço da Tijuca vem se acentuando por conta da pressão antrópica 

verificada em suas encostas. No período compreendido entre 1972 e 1984, a taxa de 

devastação florestal atingia, em média, 0,5 km2/ano. E, entre 1984 e 1996, esta taxa duplicou 

(1 km2/ano). Assim, entre 1972 a 1996, houve a perda de uma área total florestada de 18 Km2, 

incluindo floresta clímax (local) e secundária (tardia) 55.  

Além da perda da cobertura vegetal, outro grave problema para o manejo e 

conservação da biodiversidade do PNT são as espécies exóticas, como as dracenas (pau-d´ 

água) e as jaqueiras, provenientes do Sul da Ásia. Com o objetivo de reversão da proliferação 

destas espécies, em 2000 a administração da UC iniciou um projeto de manejo das espécies 

exóticas, com o objetivo de restaurar, paulatinamente, o ecossistema original do Parque.  

De acordo com Coelho et. al. (op. cit.), as ameaças à redução da biodiversidade 

derivam da pressão antrópica sobre as bordas do PNT, incluindo assentamentos urbanos, 

edificações formais, favelas, e estradas. Barreiras naturais montanhosas inibem a ocupação 

das encostas. Contudo, onde não existem barreiras naturais, ocorre expansão de construções 

do entorno, de modo vertical e horizontal, pelos empreendimentos imobiliários e favelas. 

Algumas favelas já ultrapassam a ‘cota 100’, ou seja, acima de 100 metros, em desrespeito ao 

Decreto N0 322/1976, que estabelece os parâmetros urbanísticos e padrões construtivos para a 

Cidade do Rio de Janeiro. É o caso, por exemplo, das favelas do Vidigal e da Rocinha, 

localizadas na zona de amortecimento da UC.  

Apesar da pressão antrópica que ressoa no PNT, de acordo com Coelho et al. (2009), o 

Maciço da Tijuca está integrado à paisagem da cidade com um geoecossistema florestal-

urbano contendo fragmentos da Mata Atlântica. O Maciço tem um importante papel como 

                                                 
54 Com base no inventário da diversidade da fauna realizado durante o processo de atualização do Plano de 
Manejo do PNT (ICMBio, 2008), no período compreendido entre 2006 e 2008, estimou-se que das 1.624 
espécies da fauna inventariadas, 443 estão ameaçadas de extinção. Das espécies da avifauna 226 foram 
catalogadas, sendo 34 endêmicas e 10 ameaçadas. Das 64 espécies de mamíferos, 3 estão ameaçadas. No que diz 
respeito aos répteis, das 18 espécies inventariadas, 1 se encontra ameaçada. E, em relação aos anfíbios, foram 
identificadas 39 espécies. Finalmente, entre os peixes foram encontrados 2 espécies endêmicas, dentre 19 
identificadas. Entretanto, vale ressaltar que outros estudos identificaram outras categorias, como insetos, e 
também puderam identificar outras espécies ameaçadas de extinção. 
55 Em 1996 a cobertura florestal era expressiva, com 35% correspondendo florestas clímax e secundárias, 15% de 
florestas secundárias iniciais e pioneiras, e 18% de gramíneas que cobriam a área total do maciço, que propagam 
o fogo com rapidez, causando a mortandade de várias espécies da fauna que são carbonizadas. 
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centro armazenador e distribuidor de águas pluviais, para as descargas fluviais que deságuam 

nas baixadas circundantes, através de uma rede de canais retificados e drenos enterrados, 

antes de desaguar em reservatórios na Baía de Guanabara, e na manutenção do volume hídrico 

das lagoas costeiras Rodrigo de Freitas, Tijuca, Camorim e Jacarepaguá. 

É importante ressaltar que o PNT, bem como as áreas protegidas da Cidade do Rio de 

Janeiro, presta serviços ambientais fundamentais para a qualidade de vida da população 

carioca, como a manutenção do volume hídrico pelas fontes produtoras para abastecimento da 

cidade, a interceptação das chuvas pela serapilheira e prevenção a desbarrancamento das 

encostas; atuação na regulação climática; redução do pH da chuva ao passar pelo dossel; 

manutenção estética da paisagem; redução da poluição atmosférica; e controle de processos 

erosivos.  Portanto, a conservação da paisagem florestal da UC é fundamental para a 

qualidade de vida dos cariocas. 

 

 

4.3. Evolução do Processo de Ocupação no Entorno do PNT 

 

O PNT está sujeito a uma dinâmica socioeconômica complexa por estar inserido em 

uma grande metrópole como a Cidade do Rio de Janeiro. Com uma população estimada em 

2007, de 6.093.472 habitantes, e área territorial de 1.224,56 km2, sua região metropolitana é 

formada por 19 municípios, possuindo uma área de 5.693 km2, correspondendo a 13% do 

Estado do Rio de Janeiro, que engloba um total de 92 municípios56.  A divisão administrativa 

do município corresponde a cinco Áreas de Planejamento (APs), formadas por regiões 

administrativas. As 33 Regiões Administrativas (RA) da cidade englobam 159 bairros. O 

Quadro 5 apresenta os bairros que circundam o PNT e suas denominações administrativas. 

 

Quadro 5: Bairros limítrofes ao PNT e suas denominações administrativas. 

Bairro População AP RA Nome da RA 
Santa Teresa 

 
41.145 

 
 

AP1 RA3 Rio Comprido 

Botafogo 
Cosme Velho 

 
 
 

78.259 
7.229 

AP2 RA4 Botafogo 
 
 

                                                 
56 http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1 – acesso em 02/05/2009. 
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Bairro População AP RA Nome da RA 
Jardim Botânico 

Gávea 
São Conrado 

19.560 
17.475 
11.155 

AP2 RA6 Lagoa 

Tijuca 
Alto da Boa Vista 

163.636 
8.254 

AP2 RA8 Tijuca 

Andaraí 
Grajaú 

38.540 
38.296 

AP2 RA9 Vila Isabel 

Rocinha 
 

56.338 AP2 RA27 Rocinha 

Lins de 
Vasconcelos 
Engenho de 

Dentro 
Água Santa 

Piedade 

35.171 
 

46.834 
7.243 

44.111 

AP3 RA13 Méier 

Quintino 
Bocaiúva 

34.757 AP3 RA15 Madureira 

                             Fonte: http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br/ - acesso em 30/06/2010. 
                Legenda: AP = Área de Planejamento; RA = Região Administrativa. 

 

O Quadro acima apresenta um panorama da pressão antrópica a que está submetido o 

PNT, tendo em vista a magnitude da população e residências, inclusive de favelas, em cada 

um dos bairros que circundam a UC. Neste contexto, Peixoto et al (2008) mencionam que as 

UCs localizadas em metrópoles testemunham a evolução das cidades e dinâmicas do seu 

entorno, sendo pressionadas pela ocupação humana e por impactos das distintas atividades 

econômicas. Assim, o sistema de UCs, e demais áreas protegidas da Cidade do Rio de Janeiro, 

pode ser entendido como um anteparo ao processo de devastação dos remanescentes florestais 

da Mata Atlântica.  

No interior no PNT, conforme dados do ICMBio (2008), encontram-se cerca de 75 

domicílios, em um total de 350 moradores, sendo que 70,3% associados a um perfil 

socioeconômico de baixa renda, ou seja, com renda familiar de um a três salários mínimos 

mensais. Do total de moradores, 27% são pertencentes às famílias de funcionários 

aposentados57. O levantamento realizado pelo Instituto de Estudos da Religião, em 2000, 

constatou que a maior frequência de sucessão na ocupação dessas moradias ocorreu através de 

laços de parentesco, e agregados das famílias de ex-funcionários públicos de organismos 

municipais, estaduais e federais que no passado tiveram responsabilidades sobre a área do 

                                                 
57 Funcionários: 13 servidores (17%) da Prefeitura do Rio de Janeiro, 2 servidores do IBAMA em exercício na 
esfera federal, 5 servidores do Parque Nacional da Tijuca (7%), e 2 funcionários da concessionária Estrada de 
Ferro Corcovado (ESFECO), representando 3%.  
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PNT (ex-funcionários do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, Companhia 

Estadual de Água etc.). 

A maior parte das ocupações em áreas limítrofes ao PNT é constituída de comunidades 

de baixa renda em processo de favelização. A Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (2004) 

define favela como uma área predominantemente habitacional, caracterizada por ocupação da 

terra por população de baixa renda, precariedade da infraestrutura urbana e de serviços 

públicos, vias estreitas e de alinhamento irregular, lotes de forma e tamanhos irregulares e 

construções não licenciadas, em desconformidade com os padrões legais. A definição 

utilizada pelo IBGE classifica as favelas como um setor censitário especial, as definindo 

como aglomerado subnormal. Entretanto, contrariando o senso comum que considera as 

favelas como lugares de pobreza, na realidade, cerca de 2/3 das populações habitantes em 

favelas se encontram situadas na faixa de renda um pouco acima da linha de pobreza58. 

De acordo com o Plano de Manejo do PNT (ICMBio, 2008), de 1990 até 2008, o 

número de favelas praticamente dobrou no Município do Rio de Janeiro - de 585 para 1023 

favelas no período -, a maior parte localizada na Área de Planejamento (AP) 3, com 392 

favelas, seguida da AP 5, com 293 favelas59.  

O Plano também menciona que dentre as favelas que margeiam o Maciço da Tijuca e 

que oferecem risco para a integridade do ecossistema, estão as localizadas nos seguintes 

pontos:  

• No Setor Serra da Carioca, RA 27 Rocinha (São Conrado/Gávea), no qual se 

localiza a favela da Rocinha que, em 1949, apresentava uma população 

residente de 1.400 habitantes. Em 2000 este número já ultrapassava aos 57.000 

habitantes. 

• Também próximas a este setor estão situadas, na RA 4 Botafogo, a favela do 

Dona Marta (Botafogo) e, na RA 3, a favela do Guararapes (Cosme Velho).  

• No Setor A podem ser apontadas: RA 8 Tijuca, as favelas da Coréia e da 

Formiga (Tijuca), e na RA 9, as favelas da Borda do Mato (Vila Isabel) e da 

Nova Divinéia (Andaraí/Grajaú).  

                                                 
58 http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1 – acesso em 30/06/2010. 
59 Estima-se que 18,7% da população total do município reside em favelas. Os setores subnormais AP3, que 
correspondem aos subúrbios da Central e Leopolodina, além da Ilha do Governador, representam, 
aproximadamente, metade dos habitantes das favelas da cidade. Entretanto, a AP1, área central da cidade, é onde 
esses setores apresentam maior fatia da população total, 28,7%. Na Barra da Tijuca e Jacarepaguá, bairros 
pertencentes a AP4, houve maior crescimento dos setores subnormais. No ranking da cidade, elas ultrapassam a 
área central (AP1) em número absoluto de moradores em favelas - fonte: 
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1 – acesso em 30/06/2010. 
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• No Setor Pretos Forros/Covanca, na RA 16, que abarca o bairro de 

Jacarepaguá, encontra-se a favela do Inácio Dias. No Itanhangá, Barra da 

Tijuca, o condomínio ao lado da favela do Banco, localizado na área de 

amortecimento do Parque, poderá causar séria degradação ambiental.  

 

De modo a minimizar a pressão antrópica e o avanço da favelização sobre as áreas 

florestadas do PNT, o Governo do Estado do Rio de Janeiro construiu um muro de 2,8km na 

localidade da Rocinha60. No entanto, em outras as áreas favelizadas que provocam pressão 

antrópica nos limites do PNT, como algumas favelas situadas nos bairros da Tijuca, não 

existem propostas para construção de muros ou outros limites físicos. Até o momento, apenas 

o muro da Rocinha foi construído. 

 

 

4.4. Parcerias e Gestão Compartilhada 

 

Data de 1995, o primeiro Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Ministério do 

Meio Ambiente (MMA), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA), o Governo do Estado do Rio de Janeiro, e a Prefeitura da Cidade do 

Rio de Janeiro, que definia a co-gestão como sendo “equitativa nas funções de planejamento, 

programação e execução do manejo na UC, bem como na captação dos recursos para custeio das 

atividades e para execução de novos investimentos”. O Termo de Cooperação, na ocasião, visava 

basicamente:  

 

i) promover a gestão, a recuperação e a revitalização da infraestrutura física do 

PNT; 

ii) construir o novo complexo turístico e ambiental do Corcovado;  

iii) recuperar as infraestruturas e equipamentos  para fins turísticos, de lazer e uso 

científico; e,  

iv) retirar as ocupações irregulares existentes, inclusive aquelas localizadas na área 

de amortecimento da UC.  

 

                                                 
60http://g1.globo.com/Noticias/Rio-G1/ Portal de Notícias de O Globo - acesso em 20/05/2009.  
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Em 1996, o município do Rio de Janeiro foi atingido por chuvas torrenciais, 

particularmente, em áreas de remanescentes florestais do PNT, o que provocou acentuada 

intensificação erosiva-deposicional nas encostas da UC, e profundas transformações na 

paisagem florestal. Uma das primeiras providências da administração do PNT foi fortalecer os 

laços com a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, através das Secretarias Municipais de 

Meio Ambiente e de Obras, tendo em vista a parceria já em vigor, para ações de recuperação 

das áreas atingidas pelas chuvas. A sede do Parque, anteriormente localizada no Instituto 

Jardim Botânico do Rio de Janeiro, foi então transferida para o setor Floresta da Tijuca, no 

imóvel denominado “O Barracão”, e construída a casa de apoio à administração, na área 

denominada Açude da Solidão. 

A partir de então, no sentido de incrementar o leque de parcerias com a sociedade 

civil, a administração do Parque incentivou ações com organizações não-governamentais 

(ONGs), como o Instituto Terra Brasil, a União dos Escoteiros, a Associações de Moradores e 

as Associações de Bairros e de Comunidades, em especial do Tijuaçu. Através do Fundo 

Nacional para a Conservação da Biodiversidade (FUNBIO), foi realizada uma parceria para a 

elaboração do “Plano de Gestão do Parque Nacional da Tijuca”, e com a ONG Roda Viva, foi 

celebrado o convênio para a produção de cartilhas para professores e lideranças comunitárias, 

bem como o folder do Parque Nacional da Tijuca.  

Em 1997, visando minimizar danos ambientais e estabelecer o valor de compensação 

ambiental, foi elaborado o primeiro estudo brasileiro de valoração ambiental dos impactos 

provocados pelos empreendimentos de comunicação, tendo como estudo de caso os 

empreendimentos localizados na área do Sumaré/PNT (ALMEIDA; PEIXOTO, 1997).  

Em 1998, visando promover a Educação Ambiental aos visitantes do Parque e difundir 

informações sobre as normas de visitação, foi iniciada a construção do Centro de Visitantes, 

na Floresta da Tijuca, inaugurado em 2001. No mesmo ano foi iniciado o processo de 

implantação da Unidade Gestora (UG) financeira da UC, com o objetivo de se efetivar a 

gestão financeira dos recursos orçamentários do Parque. 

Apesar dessas iniciativas, até então a administração do PNT não tinha as condições 

necessárias para enfrentar os problemas derivados da pressão antrópica e da violência urbana, 

que vinham se acentuando ao longo dos anos. Em inúmeras ocasiões, a administração do 

Parque solicitou o apoio da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), da Polícia Federal e 

das Polícias Civil e Militar do Governo do Rio de Janeiro, em função de eventos recorrentes 

como encontro de cadáveres e de carros incendiados, eventos de roubo e furto, além de 
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denúncias sobre desvios de verbas na arrecadação da taxa de ingressos na guarita do 

Corcovado. Com efeito, investigações foram efetuadas e os resultados das investigações 

entregues ao Ministério Público Federal, áreas Criminal e Ambiental, visando à instauração 

de inquérito criminal.  

Em 1999, ainda vigorando o Termo de Cooperação anterior entre IBAMA e Prefeitura 

do Rio de Janeiro, datado de 1995, foi celebrado novo Convênio entre o IBAMA, com a 

interveniência do MMA, contando com duas novas instituições parceiras: o Ministério de 

Esporte e Turismo, e a Secretaria de Estado da Administração e do Patrimônio do Ministério 

do Orçamento e Gestão. Este novo Convênio teve como objeto regular as relações entre o 

IBAMA e a Prefeitura do Rio de Janeiro, com a interveniência dos citados Ministérios, 

visando à revitalização do PNT, “nas áreas de manejo dos recursos naturais, uso público, 

administração, pesquisa, vigilância e limpeza, bem como de outras que vierem a ser 

posteriormente definidas entre as partes”. 

Em 2001, foi celebrado novo Convênio para a co-gestão do PNT, com vigência de 24 

meses, sem a interveniência do Ministério de Esporte e Turismo e da Secretaria de Estado da 

Administração e do Patrimônio do Ministério do Orçamento e Gestão. O acordo foi assinado 

pelo Ministério do Meio Ambiente, pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, através da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e pelo IBAMA. O objeto deste instrumento foi dar 

continuidade ao processo de revitalização do PNT, nele sendo incluído o Parque Lage, antes 

mesmo da ampliação do PNT. No que dizia respeito à competência do Município, foi 

acordada a continuação dos serviços já prestados, além da manutenção e conservação da 

infraestrutura e equipamentos previstos para serem instalados no Corcovado, como elevadores 

panorâmicos e escadas rolantes de acesso ao monumento. Também foi acordada a revisão do 

Plano de Manejo da UC, contando com o apoio de técnicos das Secretarias Municipais de 

Meio Ambiente e de Urbanismo, através do Instituto Pereira Passos.  

No período entre 2001 a 2007 foi construída a Casa do Pesquisador; revitalizada a 

Pedra Bonita; inaugurado o Centro de Visitantes; finalizadas as obras para o acesso 

mecanizado ao monumento do Cristo Redentor, através do Projeto Cristo Redentor de Braços 

Abertos; construído o “Espaço Sagrado na Curva do S” no Alto da Boa Vista, com base no 

processo de desenvolvimento do projeto “Espaços Sagrados”; e recuperadas a Capela 

Mayrink e a Ponte Pênsil. Pela primeira vez foram confeccionadas placas interpretativas, com 

o apoio da organização não governamental Instituto Terra Brasil, que também inovou com a 

instalação da trilha para deficientes físicos. 
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Somando-se as ações decorrentes das parcerias estabelecidas, com o apoio do Governo 

do Estado do Rio de Janeiro, foi ampliada a atuação da Polícia Militar no Parque, visando à 

fiscalização móvel e fixa, em determinados pontos turísticos. Parcerias também foram 

ampliadas com as Associações de Moradores, inclusive da Rocinha, Turano e Borel, através 

do trabalho da equipe de educação ambiental do PNT. 

Os elos com organizações não governamentais internacionais também foram 

alicerçados no processo, podendo ser citadas as parcerias com a Wildlife Conservation Society 

(WCS), The Nature Conservancy (TNC), Conservation International (CI), National Parks 

Conservation Association (NPCA) e Fundação de Parques Naturais da França.  

Embora o PNT tenha fortalecido tais parcerias, a pressão das ocupações sobre seus 

limites e o aumento das ocorrências criminais na área da UC, continuavam sendo importantes 

problemas a serem enfrentados pela administração. Assim, visando estabelecer a comunicação 

entre o Parque e seu entorno, passou a ser dada ênfase ao projeto de integração com as 

comunidades do entorno. No entanto, as atividades previstas foram prejudicadas, em virtude 

do tráfico de drogas que ocorre nessas áreas. Para minimização dos problemas de gestão, foi 

implementado o processo de certificação ambiental do Parque (ISO 14.001), envolvendo um 

sistema de monitoria de impactos ambientais, através da contratação de jovens das 

comunidades do entorno, em parceria com o Instituto Terra Brasil, como o patrocínio do 

Fundo Nacional de Meio Ambiente (FNMA). 

Quanto aos serviços prestados aos visitantes e usuários, foram implementadas, em 

2001, as visitas guiadas, realizadas exposições, palestras e workshops no Centro de Visitantes. 

Foi também ampliado o programa de atendimento aos alunos das escolas municipais, e 

oferecidos serviços de guias treinados para a orientação dos usuários nas trilhas no Setor 

Floresta da Tijuca. Também foram contratados os serviços de pessoal terceirizado, visando à 

melhoria dos programas de manejo, inclusive, para na área administrativa da UC. 

Em 2003, a administração do PNT procedeu à elaboração do Plano de 

Sustentabilidade Econômica, como parte de um programa piloto internacional realizado entre 

o PNT e o Parque Nacional Masolu (Madagascar), contando com a parceria entre o IBAMA, 

o National Parks Conservation Association (NPCA) e a Wildlife Conservation Society 

(WCS)61.O Plano objetivou realizar uma radiografia aprofundada da aplicação dos recursos 

                                                 
61 O Plano foi apresentado no V Congresso Mundial de Parques e outras Áreas Protegidas, em Durban, África do 
Sul, em 2002. 
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financeiros, e consolidar estratégias de sustentabilidade da UC, de modo a promover a 

visibilidade da gestão e implementar a accountability financeira. 

Ainda no contexto de melhorias de gestão, uma das mais importantes demandas 

históricas da sociedade foi, enfim, efetivada: a ampliação das áreas do PNT, de 3.200ha para 

3.953ha, englobando o Parque Lage, e criando o Setor D (Petro Forros/Covanca). A proposta 

técnica, elaborada pela equipe do Parque, em parceria com a Secretaria Municipal de 

Urbanismo, foi aprovada pelo Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA, sendo chancelada 

pelo Presidente da República, através do Decreto Federal s/n0, em 4 de junho de 2004. 

Ainda em 2004, através do Programa Petrobrás Ambiental, passou também a ser 

desenvolvido no PNT o projeto “Água e Unidade de Conservação - projeto piloto para a Mata 

Atlântica”. O projeto desenvolvido pela equipe técnica da UC e instituições parceiras, sendo  

executado pela ONG Instituto Terrazul, em conjunto com o IBAMA, o Instituto Brasileiro de 

Análises Sociais e Econômicas (IBASE), a Wildlife Conservation Society (WCS), e o Instituto 

de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O projeto teve como objetivos:  

 

i) realizar estudo sobre a valoração econômica dos serviços ambientais 

prestados pelos recursos hídricos sob a proteção da UC62;  

ii) monitorar a qualidade das águas do PNT;  

iii) reflorestar a mata ciliar e encostas degradadas, bem como construir um 

viveiro de mudas;  

iv) realizar ações de curta duração (visitas orientadas), e média duração (oficinas 

e cursos), para estudantes e professores da Rede Municipal e Estadual de 

Ensino do Rio de Janeiro, além de escolas da rede privada, em particular 

aquelas que se situam no entorno do PNT; e,  

v) rever a constituição dos membros e capacitar o Conselho Consultivo do PNT, 

visando contribuir para mobilização e organização dos diversos atores sociais 

relevantes para a gestão participativa. 

 

Na mesma época, também foi celebrada a parceria entre o PNT e o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), através do fundo francês, objetivando a 
                                                 
62 May, P.; Santos, M. R.; Peixoto, S. L. Gestão de Recursos Hídrico em Unidades de Conservação: o caso do 
Parque Nacional da Tijuca. Organizadores: May, P.; Santos, M. R.; Peixoto, S.L. Instituto Terra Azul, Rio de 
Janeiro, 2006. Este trabalho foi apresentado, em 2009, ao Ministério do Meio Ambiente, à Diretoria de Áreas 
Protegidas do IBAMA e à Agência Nacional de Águas (ANA), com o objetivo de gerar aportes para a construção 
da Política Nacional para o Pagamento de Serviços Ambientais (PSA). 
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implantação do Sistema de Gestão e Monitoramento da UC. Este foi o primeiro projeto do 

Parque efetuado com recursos financeiros internacionais.  

Ainda em 2004, novo Acordo de Cooperação Técnica foi estabelecido entre o IBAMA 

e a Prefeitura do Rio de Janeiro, contando com a interveniência do Instituto de Pesquisas 

Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Como nos demais acordos, este previu a otimização da 

fiscalização, a manutenção e conservação do PNT.  

Em dezembro de 2005, foi iniciado o processo de atualização do Plano de Manejo do 

Parque63. O Plano foi elaborado pelos próprios técnicos da UC, contando com apenas um 

consultor, em parceria com a Diretoria de Ecossistemas do IBAMA/DF e a Secretaria de 

Urbanismo da Prefeitura do Rio de Janeiro.  

Em 2007, o PNT passou a ser administrado pelo Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio). No mesmo ano, se consolidou a participação dos 

diferentes atores sociais na gestão do PNT, com a operacionalização do Conselho Consultivo 

da UC, criado em 2006, reunindo integrantes de instituições governamentais, das três esferas 

de governo, e não governamentais.  

Em 2008, foi finalizado o processo de atualização do Plano de Manejo da UC, o que 

permitiu discussões públicas sobre a destinação do hotel das Paineiras, dentre outras possíveis 

estratégias de incremento ao turismo no local em harmonia com a conservação da 

biodiversidade. Em junho de 2009, foi lançado, pelo ICMbio e Instituto de Arquitetos do 

Brasil (IAB-RJ) o edital do concurso público nacional para Estudo Preliminar de Arquitetura 

e Urbanização do Complexo Hotel das Paineiras 64, mas não houve vencedor do certame 

licitatório. 

De modo a aprimorar e fortalecer a gestão do PNT, em 11 de maio de 2009, foi 

celebrado o Acordo de Cooperação para a gestão do PNT entre o ICMBio, o Governo do 

Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Em junho do mesmo 

ano, foi estabelecida a Coordenação do Núcleo Municipal de Apoio ao Parque Nacional da 

Tijuca, contando com doze órgãos vinculados à Prefeitura. Este acordo tem como objetivo 

regular as relações entre estas diferentes esferas governamentais, de forma a integrar ações de 

gestão nas áreas de uso público, administração, proteção dos limites da UC, pesquisa e 

                                                 
63 O Plano de Manejo (PM) é um instrumento técnico-científico que permite a administração, gestão e manejo 
das UCs. Devem estabelecer o zoneamento das UCs, conforme seus objetivos de manejo. No caso do PNT, seu 
primeiro PM foi elaborado, em 1981, pela Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza (FBCN). 
64 Informações prestadas pelo Chefe do PNT, Bernardo Issa, em 27.08.2010. O Projeto vencedor foi selecionado 
em 2010, tendo havido licitação pública. Mas até o momento não se concluiu o processo licitatório, posto que 
não apareceram empresas interessadas em assumir o empreendimento como hotel.  
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manejo dos recursos naturais, educação ambiental, conservação das áreas de uso público e 

vigilância. A parceria ainda integrou o PNT ao recém Mosaico Carioca, criado em 2 de março 

de 2010, que engloba 27 UCs, estaduais e municipais. 

No lastro das realizações que vem sendo realizadas para o aprimoramento da gestão do 

PNT, foi consolidado o seu papel como pólo disseminador de informações sobre o exercício 

da conservação ambiental e aspectos histórico-culturais. Estes avanços contam com inúmeros 

parceiros, que colaboram em projetos, atividades diversas e serviços, estabelecendo diálogo 

com a sociedade, no sentido de consolidar um regime permanente de cooperação técnica, 

educacional e cultural, envidando esforços à preservação dos recursos naturais, culturais e 

históricos da UC.  

 

 

4.5. Processo de Gestão 

 

Em 1995, foi celebrado o primeiro Termo de Cooperação Técnica para a gestão do 

PNT, com validade de cinco anos, com representação do Ministério do Meio Ambiente 

(MMA), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA), da Superintendência do IBAMA/RJ, do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da 

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

Foi criado um conselho institucional com essas representações.   

Em 1999, foi celebrado um Convênio envolvendo o IBAMA e a Prefeitura do Rio de 

Janeiro. No mesmo ano foi criada uma comissão de acompanhamento, constituída por 

representantes dessas instituições públicas, mas com a possibilidade de envolvimento da 

sociedade civil. Não houve repasse de recursos financeiros entre os partícipes, apenas 

estabelecidas as suas atribuições. O convênio não contou com um Plano de Trabalho.  

Em 2001, novo Convênio foi firmado, entre os mesmos parceiros do convênio 

anterior, com validade de 24 meses, podendo ser renovado e, envolvendo também o Parque 

Lage. Foi elaborado um Plano de Trabalho, mas também não houve previsão de repasses 

financeiros entre as instituições parceiras, e nem de sanções. 

Desse modo, as parcerias estabelecidas envolviam comitês de acompanhamento 

constituído apenas representações públicas. O primeiro Conselho Consultivo do PNT, 

envolvendo instituições públicas e representações da sociedade civil, só foi constituído em 

2002, com o objetivo de atender à Lei do SNUC (BRASIL, 2000), artigo 29, e seu Decreto de 
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Regulamentação (BRASIL, 2002). O Conselho foi criado através da Portaria do IBAMA Nº 

98/02-N, 2002), com a seguinte composição: 

 

• Chefia do Parque Nacional da Tijuca (na Presidência do Conselho); 

• Núcleo de Unidades de Conservação Federais do Rio de Janeiro - 

NUC/IBAMA; 

• Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (na Direção Executiva da Gestão 

Compartilhada com o Parque); 

• Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Rio de Janeiro; 

• Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR  

• Sociedade de Amigos do PNT; 

• Instituto de Estudos da Religião - ISER; 

• Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro; 

• Superintendência da Polícia Federal/RJ; 

• Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE; e, 

• Guarda Municipal da Cidade do Rio de Janeiro. 

 

Em 2004 o Conselho foi reestruturado, através do Projeto Água e Unidade de 

Conservação, a cargo do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE).  

Fragelli e Peixoto (2008) mencionam que foram também reconhecidos no processo atores 

estratégicos, alocados na categoria de “Observadores Convidados” constituída por instituições 

que manifestaram interesse em acompanhar a gestão do Parque, bem como a 

operacionalização do Conselho. Foram consideradas, nesta categoria, as instituições 

governamentais e não-governamentais consideradas parceiras do PNT, como o Fundo 

Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), o Instituto Pereira Passos (IPP), a Comissão de 

Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, o Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do 

Rio de Janeiro (IPJB), a ONG The Nature Conservancy (TNC) e a Escola de Artes Visuais do 

Parque Lage (EAV).  

Na época, o IBASE realizou oficinas de capacitação do Conselho Consultivo e apoiou 

a elaboração de seu Plano de Ação, que contém as bases para a estruturação e 

operacionalização do Conselho. Desde 2007, o Conselho se encontra em reuniões ordinárias 

bimestrais abertas ao público. 
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Apesar do caráter dinâmico do Conselho Consultivo do PNT, durante sua 

reestruturação ocorreram diversos problemas com relação à sua efetiva consolidação. Para 

Camphora (2008):   

 
os principais obstáculos a uma participação social plena e eficaz estão associados às 
dificuldades de mobilização e participação desses atores ao longo do processo, aos custos 
envolvidos no processo de mobilização, difusão de informação pertinente e comunicação com 
a sociedade, falta de cultura administrativa do agente público para a mobilização social, bases 
legais insuficientes para assegurar a implementação efetiva de participação, caráter difuso dos 
beneficiários e dificuldade de identificar e de reconhecer-se como um beneficiário dos serviços 
ambientais gerados pela UC, divergência de opiniões e possíveis conflitos com os grupos de 
interesse diretamente envolvidos no projeto (CAMPHORA, Ibid: 170). 

 

Atualmente, o Conselho Consultivo do PNT discute programas, projetos e atividades 

regularmente desenvolvidas no Parque, propõe temas prioritários a serem considerados pela 

gestão, e os conselheiros se atualizam regularmente sobre os problemas da UC, propondo 

possíveis soluções. Tendo em vista os problemas decorrentes da pressão antrópica no entorno, 

em 2007 foi criada a Câmara Técnica de Proteção, que trata da mobilização e articulação dos 

atores sociais estabelecidos no entorno do Parque, objetivando a criação e o fortalecimento de 

parcerias para a conservação da biodiversidade. Esta Câmara também aborda questões 

voltadas à visitação no Corcovado e Paineiras, bem como conduz programas de capacitação e 

treinamento de guias turístico, com orientação da equipe de Educação Ambiental do PNT, 

com foco nos jovens que operam na condução de turistas na subida para o Corcovado, a partir 

do acesso pelo bairro do Cosme Velho.  

Em 2008, em função da intensidade de visitação do PNT, foi também criada a Câmara 

Técnica de Turismo, reunindo interessados sobre tema da visitação e turismo. Outra Câmara 

Técnica, de Sustentabilidade, também instalada em 2008, tem sua atuação baseada em três 

linhas básicas de geração de recursos financeiros para a gestão da UC:  

 

i) incremento dos recursos orçamentários provenientes da União para 

serem utilizados em contratos de serviço e custeio, com cobrança de 

ingressos a serem estabelecidos, além do Corcovado, para o setor 

Floresta da Tijuca;  

ii) compensações ambientais geradas através da celebração de Termos 

de Ajustamento de Conduta (TACs) com os empreendimentos de 

comunicação localizados no Sumaré e Corcovado;  

iii) incremento das parcerias com a iniciativa privada. 
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Em 2009, através da Portaria Federal N0 54, publicada no Diário Oficial da União de 

29 de junho, o Conselho Consultivo do PNT foi novamente reestruturado, partindo-se para tal, 

apenas do critério da freqüência das instituições nas reuniões. A partir de então, ao Conselho 

foram incorporadas, no âmbito governamental: a Secretaria de Cultura do Governo do Estado 

do Rio de Janeiro e a Arquidiocese do Estado do Rio de Janeiro. Em contrapartida, não mais 

compõem o Conselho a Superintendência da Polícia Federal/RJ e o Corpo de Bombeiros do 

Governo do Estado do Rio de Janeiro.  

No âmbito da sociedade civil, foram incluídas, nesta etapa, a Sociedade de Amigos do 

Cristo, a Associação de Moradores da Taquara/Alto da Boa Vista/Conselho da Cidadania, o 

Instituto Terra Azul, a Empresa Jeep Tour, a Fundação Roberto Marinho, e a Associação de 

Amigos de Santa Teresa. Deixaram de compor o Conselho as seguintes instituições não 

governamentais: o Instituto Viva Santa, o Instituto de Estudos da Religião (ISER) e o 

Movimento Rocinha Comunidade 21. O Quadro 6 apresenta a atual configuração do Conselho 

do PNT. 

 

Quadro 6: Atual configuração do Conselho Consultivo do PNT. 

Instituições governamentais Instituições não governamentais 

Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade - ICMBio 

Associação de Moradores e Amigos da 
Taquara do Alto da Boa Vista/Conselho da 
Cidadania 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA 

Associação de Moradores e Amigos de Santa 
Teresa 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional – IPHAN 

Associação de Amigos do PNT 

Laboratório de Geo-hidroecologia do 
Departamento de Geografia do Instituto de 
Geociências da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro 

Associação dos Defensores da Terra 

Laboratório de Ecologia Florestal da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Estrada de Ferro Corcovado Administração 
Ltda 

Instituto Estadual do Rio de Janeiro - INEA Federação de Esportes e Montanha do Estado 
do Rio de Janeiro 

Secretaria de Cultura do Governo do Estado 
do Rio de Janeiro 

Fundação Roberto Marinho 

Companhia Estadual de Águas e Esgotos - 
CEDAE 

Instituto de Estudos da Religião/ Movimento 
Inter-Religião 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente do 
Rio de Janeiro 

Instituto Terra Brasil Projetos e Educação 
Ambiental 

Empresa de Turismo do Município do Rio de 
Janeiro 

Instituto Terra Azul 
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Instituições governamentais Instituições não governamentais 

Guarda Municipal da Cidade do Rio de 
Janeiro 

Jeep Tour 

Arquidiocese do Estado do Rio de Janeiro 
 

Rádio Grande Tijuca – Moitará 

 Sociedade de Amigos do Cristo 
 

 Sociedade de Assistência Social Novo 
Horizonte 

 

Em 2004, a participação no Conselho era paritária entre representantes governamentais 

e a sociedade civil, 12 membros em cada categoria. Em 2009, após a última revisão dos 

componentes do Conselho, a participação da sociedade civil foi ampliada para 14 membros, e 

foi mantido o número de membros da esfera governamental. Contudo, deixaram de compor o 

Conselho importantes instituições públicas - justamente aquelas associadas à segurança 

pública - a Polícia Federal e o Batalhão do Corpo de Bombeiros. Também é importante 

ressaltar que as instituições que fazem o patrulhamento do PNT, de forma dissuasória e 

repressiva, como as Polícias Civil e Militar, dentre elas, o Batalhão de Polícia do Turismo 

(BPTur) e o Batalhão Florestal, também não compõem o novo Conselho Consultivo da UC.  

Quanto às instituições não governamentais, cabe destacar que algumas associações, 

representantes das comunidades locais onde ainda ocorrem problemas relativos ao 

narcotráfico e presença de milicianos, como o Movimento Rocinha Comunidade 21 e 

Associação de Moradores Inácio Dias/Covanca, não participam do Conselho.  

A categoria de “Observadores Convidados”, estabelecida em 2002, foi também 

desativada, tendo a administração do Parque optado por uma convocação ampla na qual todos 

os interessados, com o objetivo de incremento da participação da sociedade, podem participar 

das reuniões que são divulgadas através de mala direta, blog etc. No plano operacional, o 

Conselho conta com uma secretaria executiva, que é responsável pela elaboração e divulgação 

das atas de reuniões e ações desenvolvidas pelo Conselho, tendo como base as diretrizes de 

gerenciamento recomendadas pelo Plano de Manejo do PNT (ICMBio, 2008). 

Cabe destacar que o primeiro Plano de Manejo (PM) do PNT, datado de 1981, foi 

elaborado pelo Instituto Brasileiro do Desenvolvimento Florestal (IBDF), em parceria com a 

Fundação Brasileira para a Conservação do Meio Ambiente (FBCN). O documento 

estabeleceu quatro subprogramas, que tiveram por finalidade orientar as atividades de uso 

público: (a) Recreação; (b) Interpretação; (c) Educação e (d) Turismo, e teve os seguintes 

objetivos (IBDF/FBCN, 1981):  
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i) Recreação: proporcionar atividades recreativas de acordo com as aptidões e 

recursos do Parque;  

ii) Interpretação: proporcionar aos visitantes e turistas o entendimento e 

apreciação do patrimônio natural e cultural, proporcionando uma experiência 

positiva e agradável;  

iii) Educação: favorecer a observação e interpretação ambiental dos estudantes e 

professores, através de trilhas e programas educativos; e,  

iv) Turismo: incentivar o turismo, a visitação e o entrosamento entre o Parque e as 

empresas de turismo, através de atividades que promovam sua divulgação e sua 

inclusão em roteiros turísticos, e o treinamento de guias.  

 

O Plano de Manejo de 1981 esteve em vigor por mais de vinte anos. Após a instituição 

da Lei do SNUC (2000) a necessidade de atualização do PM se fez mais premente e, em 2005, 

teve inicio o processo de atualização, finalizado em 2008.  O atual Plano de Manejo da UC 

seguiu as diretrizes propostas pelo Roteiro Metodológico de Planejamento (IBAMA, 2002). 

Este Plano também levou em consideração, as recomendações do Código Florestal Brasileiro 

(BRASIL, 1965), do Decreto de Regulamentação dos Parques Nacionais (BRASIL, 1979), da 

Lei de Crimes Ambientais (BRASIL, 1988), da Lei do SNUC (BRASIL, 2000) e seu Decreto 

de Regulamentação (BRASIL, 2002).  Plano de Manejo foi elaborado pelos técnicos do 

Parque, contando com a participação da Diretoria de Áreas Protegidas do IBAMA/DF, depois 

ICMbio, na lógica de um planejamento contínuo, gradativo, flexível e participativo, sendo 

composto de seis encartes:  

 

i) Encarte I: contextualização da Unidade de Conservação nos enfoques 

internacional, federal e estadual; 

ii) Encarte II: análise regional da UC, envolvendo a descrição regional da 

UC, a caracterização ambiental da região, os aspectos culturais e 

históricos, o uso e a ocupação do solo e os problemas ambientais 

decorrentes, as características da população, a visão das comunidades 

sobre a UC, as alternativas de desenvolvimento econômico sustentável 

para a região, a legislação pertinente e os potenciais apoios à UC; 

iii) Encarte III: análise da UC, envolvendo as informações gerais sobre a 

UC, a caracterização dos fatores bióticos e abióticos, a análise dos 
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patrimônios materiais e imateriais, a análise socioeconômicas e da 

situação fundiária, ocorrência de fogo e de fenômenos naturais, as 

atividades desenvolvidas da UC, os aspectos institucionais e a 

declaração de significância;  

iv) Encarte IV: planejamento da UC, por área de atuação, a estratégica do 

planejamento, os objetivos gerais da UC, seu zoneamento, as normas 

gerais da UC, o enquadramento das áreas de atuação por programas 

temáticos e as estimativas de custo; 

v) Encarte V: projetos específicos; e,  

vi) Encarte VI: sistema de monitoria e avaliação anual, da efetividade do 

planejamento e a avaliação final da efetividade do zoneamento. 

 

Apesar das Resoluções Internacionais em vigor e as diretrizes do Plano Estratégico 

Nacional de Áreas Protegidas (BRASIL, 2006), no sentido recomendar a articulação de 

políticas públicas, no processo de gestão, a administração do PNT ainda não atua de forma a 

incrementar processos como a redução da pobreza das populações situadas no seu entorno, a 

partir da articulação com as demais políticas setoriais, como assistência social e habitação. Na 

prática, a administração PNT persegue este objetivo de forma pontual, por exemplo, 

contratando moradores das comunidades do entorno para a prestação de serviços, 

preferencialmente jovens das localidades do Alto da Boa Vista, como Tijuaçu, Guararapes e 

Cerro-Corá.  

Contudo, desde 1997, a administração da UC estabelece cláusulas, em processos 

licitatórios e nas parcerias com demais instituições, dando preferência à contratação de 

moradores das comunidades carentes das áreas adjacentes. Atualmente, por conta do processo 

de interlocução com as comunidades do entorno estabelecido pelo programa de educação 

ambiental do PNT, 70% dos funcionários terceirizados da UC são oriundos dessas 

populações65, e atuam como mantenedores de trilhas, operadores de turismo, apoio 

administrativo, dentre outros serviços. 

Apesar da ampliação da participação da sociedade na gestão do PNT, a partir da 

reestruturação do Conselho Consultivo, com o incremento da interação entre as instituições 

que o compõem, a administração do PNT ainda não estabeleceu critérios de avaliação que 

                                                 
65 Informações prestadas pelo Chefe do PNT, em 27/08/2010. 
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produzam mudanças de rumos, quando necessário, nem implementou mecanismos para 

promoção do accountability na aplicação dos recursos financeiros. 

 

 

4.6. Administração e Accountability  

 

Para a operacionalização financeira dos programas de manejo, o Parque conta com 

uma Unidade Gestora, vinculada à Unidade Avançada de Administração e Finanças da 

Diretoria de Planejamento e Administração do ICMBio, na lógica de Coordenações 

Regionais.  A Unidade Gestora do PNT também atende ao Parque Nacional do Itatiaia. De 

acordo com depoimento prestado pelo Chefe do PNT66: 

 
o sistema operacional da UG vem dando dinamismo à gestão financeira do PNT, porém, 
sobrecarrega a UG do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que atende as demais UCs do 
Estado do Rio de Janeiro e algumas outras do Estado de São Paulo e do sul do Estado de Minas 
Gerais (Chefe do PNT). 

 

Em termos financeiros, a administração do PNT tem gastos na ordem de R$ 

4.000.000,00 (quatro milhões de reais), para a efetivação dos programas de manejo, e com os 

pagamentos dos contratos de serviços terceirizados. A arrecadação oriunda das taxas de 

ingresso do Corcovado chega ao montante de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais)/ano. 

Entretanto, esta arrecadação, para 2010, está prevista em R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de 

reais), podendo ultrapassar a arrecadação do Parque Nacional do Iguaçu, o primeiro lugar em 

termos de arrecadação do sistema de UCs federais. Mas em função das chuvas torrenciais 

ocorridas no verão, tendo por conseqüência o fechamento do Parque, até o momento, observa-

se que tal montante não será alcançado neste ano.  

Apesar da magnitude da arrecadação, os recursos financeiros obtidos são depositados 

na conta do Tesouro da União e não são totalmente repassados ao PNT, conforme preconiza o 

artigo 35 da Lei do SNUC (BRASIL, 2000) quando estabelece que, para as UCs do grupo de 

Proteção Integral, os recursos obtidos pelas UC, mediante taxas de visitação e outras rendas 

decorrentes de serviços e outras atividades rentáveis, sejam aplicados na própria UC, segundo 

os seguintes critérios: 

 

                                                 
66 Declaração prestada pelo Chefe do PNT, em 27/08/2010. 
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i - até cinquenta por cento, e não menos que vinte e cinco por cento, na implementação, 
manutenção e gestão da própria unidade;  
ii - até cinqüenta por cento, e não menos que vinte e cinco por cento, na regularização fundiária 
das unidades de conservação do Grupo;  
iii - até cinqüenta por cento, e não menos que quinze por cento, na implementação, manutenção 
e gestão de outras unidades de conservação do Grupo de Proteção Integral. 
 

 

Em termos de prestação de contas, se desconhece em quais programas e atividades os 

recursos financeiros foram efetivamente alocados e gastos, como foram definidas as 

prioridades de orçamento, e com que montante o Parque opera, anualmente. Neste contexto, 

não se conhece também o montante aportado pelos parceiros da co-gestão do PNT, o ICMBio, 

o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura do Rio de Janeiro. 

Não há como se ter idéia dos recursos e gastos, por programas de manejo, nem aqueles 

provenientes do orçamento da União e das parcerias e, consequentemente, não existem 

mecanismos para se discutir, em bases consistentes, a efetividade do PNT, com respeito ao 

seu orçamento e aos desembolsos realizados para o manejo da UC, ao longo do tempo. Logo, 

ainda não há como se ter uma rotina de accountability da UC.  

É importante ressaltar a carência de instrumentos de monitoramento e avaliação de 

políticas públicas, como também de ferramentas de governança e accountability, o que 

dificulta a construção de um sistema integrado entre as políticas de proteção da natureza e 

demais políticas setoriais. O Plano de Manejo do PNT (ICMBio, 2008), estabelece as normas 

e ações para o gerenciamento da UC, mas não as traduz em mecanismos de avaliação 

institucional, por meio de metas e indicadores de resultados, de modo semelhante, ao que vem 

sendo implementado na política de segurança pública brasileira, através da Secretaria 

Nacional de Segurança Pública ( SENASP) e, no Estado do Rio de Janeiro, pelo Instituto de 

Segurança Pública. Além disso, inexiste um banco de dados, contendo séries históricas e 

mapeamento geográfico, dos crimes ambientais e ocorrências criminais na área do PNT, nem 

nas demais UCs brasileiras. Sem um panorama claro que traduza a magnitude do problema, 

parece ainda mais relevante que sejam estabelecidos parâmetros de monitoramento e 

avaliação dos programas de proteção e manejo das UCs. 
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CAPÍTULO V 

 

ANÁLISE DA SEGURANÇA PÚBLICA NO PARQUE NACIONAL DA TIJUCA  

 

 

O PNT se difere das demais UCs brasileiras por sua importância para a Cidade do Rio 

de Janeiro, por estar situado em uma das principais metrópoles brasileiras e por seu valor 

simbólico no imaginário global. Também se destaca pelo montante da arrecadação financeira 

oriunda das taxas de ingresso, a segunda maior do sistema de UCs, pela diversificação das 

atividades de lazer que oferece aos visitantes, com usuários apresentando perfis diferenciados 

em cada um de seus setores ISER (1998), e pelas inúmeras parcerias efetivadas com a 

iniciativa privada e organizações não governamentais. De acordo com o Plano de Manejo da 

UC (ICMBio, 2008), mais de 300 grupos de interesse atuam junto ao Parque, considerando 

empresas privadas e públicas, concessionários, prestadores de serviços, institutos de pesquisa 

e entidades da sociedade civil. 

Apesar desta distinção, a administração do PNT se confronta com inúmeros problemas 

derivados do intenso e descontrolado processo de urbanização em seu entorno, o que gera um 

processo significativo de degradação ambiental, e enfrenta a ocorrência de diversos crimes 

ambientais e comuns, incluindo a presença de traficantes de drogas e milicianos nas favelas 

situadas no seu entorno. Estas circunstâncias não se restringem apenas ao PNT, mas a toda a 

sua região de inserção, e são semelhantes aos enfrentados por outras UCs inseridas em 

metrópoles. Contudo, comparando-o com os demais Parques do Estado do Rio de Janeiro, sua 

situação é privilegiada em termos de servidores terceirizados, com aproximadamente 200, 

infraestrutura consolidada, equipamentos em funcionamento, número de parcerias 

estabelecidas, Conselho Consultivo atuante e, o próprio processo de co-gestão entre 

instituições públicas das três esferas governamentais. 

 

 

5.1.  A Gestão da Segurança Pública no PNT 

 

De acordo com o diagnóstico apresentado no Plano de Manejo (ICMBio, 2008), o 

PNT não dispõe de uma estrutura que atenda às suas necessidades com respeito à fiscalização, 

tendo em vista sua área fragmentada, dividida em quatro setores que são transpostos pela 
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malha viária da Cidade do Rio de Janeiro, o que agrava ainda mais os problemas de controle e 

proteção do seu território. 

Com base no Plano de Manejo do PNT (ICMBio, 2008), as ações de fiscalização estão 

distribuídas em segurança patrimonial, que abrange infraestruturas e equipamentos, proteção e 

manejo. A infraestrutura para a operacionalização da fiscalização é limitada. Apenas dois 

veículos no Parque têm equipamentos de rádio-comunicação que, sistematicamente, não são 

usados devido às limitações decorrentes da topografia irregular dos terrenos de montanha que 

impedem a boa recepção das frequências de rádio nas áreas de sombra. Além disso, o número 

de agentes institucionais que operam na fiscalização é reduzido, existem problemas derivados 

da geografia do local, com territótio fragmentado e com cotas diferenciadas, interferindo na 

sua acessibilidade. 

 

5.1.1. Acessibilidade 

Um dos fatores que afeta a gestão da segurança do PNT consiste em sua interface com 

43 habitações de baixa renda situadas em seus limites, algumas das quais com acesso direto à 

UC, através da floresta e trilhas, além de outros acessos, conforme abaixo descritos e 

demonstrados na Figura 3. 

  

i) No Corcovado e nas Paineiras - 3 modos de acesso: pelo Trem do 

Corcovado, situado na Estação Cosme Velho; por automóvel, pela Rua 

Almirante Alexandrino, bairro de Santa Teresa; e pela Estrada do 

Redentor, com acesso pela Rua Amado Nervo, no Alto da Boa Vista; 

ii) Na Vista Chinesa e na Mesa do Imperador - 2 modos de acesso: de 

automóvel, pela Estada Dona Castorina, no Horto; e pela Estrada da 

Vista Chinesa que tem início na Estrada de Furnas, Alto da Boa Vista;  

iii) Na Estrada do Sumaré verifica-se acesso pelo bairro do Estácio; 

iv) Na Floresta da Tijuca verifica-se acesso pelo bairro do Alto da Boa 

Vista; 

v) Na Pedra Bonita e na Pedra da Gávea - 2 modos de acesso: para a 

rampa de vôo livre que, até seu portão, se dá através da Estrada das 

Canoas, em São Conrado; e pela Estrada da Gávea Pequena, no Alto da 

Boa Vista;  

vi) Na Pedra da Gávea, o acesso à trilha se dá a partir da Pedra Bonita;  
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vii) No Parque Lage verifica-se apenas 1 modo de acesso: pela Rua Jardim 

Botânico, no bairro Jardim Botânico;  

viii) Na Represa dos Ciganos verifica-se 1 modo de acesso: pela Rua 

Menezes Cortes (Estrada Grajaú-Jacarepaguá); 

ix) No Petro Forros/Covanca verifica-se 1 modo de acesso: pelo portão de 

entrada, mas com acesso através da Avenida Menezes Côrtes, antiga 

Estrada Grajaú-Jacarepaguá, em Jacarepaguá;  

x) Na Floresta da Tijuca – 2 modos de acesso: pela Estrada do Alto da Boa 

Vista, pelo bairro do Alto da Boa Vista; e acesso pela Barra da Tijuca 

também pela Estrada do Alto da Boa Vista. 



Figura 3: Estradas de acesso ao PNT. 

 
                                     Fonte: Mapa elaborado pelo Setor de Geoprocessamento do PNT, 2010. 

Legenda: o traço vermelho indica o acesso ao Corcovado pela Estação do Trem do Corcovado. 

    

 



No aspecto acessibilidade, observa-se que o PNT apresenta doze vias de entradas, 

sendo sete localizadas no Setor B (Corcovado-Paineiras-Sumaré).  O acesso e a segurança dos 

visitantes que chegam ao Parque, através do Trem do Corcovado, são de competência da 

Estrada de Ferro Corcovado Ltda, que tem sua base situada no bairro do Cosme Velho.  

O portão de entrada conta com o policiamento do Batalhão de Turismo do Rio de 

Janeiro (BPTur). Contudo, ocorrem frequentes denúncias de extorsão praticadas por taxistas 

que ficam baseados na rua lateral, próximo ao portão de entrada da estação. O policiamento 

do BPTur inibe parcialmente a prática de crimes, porém não existe um sistema de 

ordenamento e procedimentos quanto à abordagem dos taxistas aos turistas. A Prefeitura do 

Rio de Janeiro realiza incursões pontuais visando o ordenamento dos taxistas na guarita de 

entrada do Trem do Corcovado, a partir de reclamações dos visitantes e matérias vinculadas 

pela mídia. 

Os outros dois acessos ao Setor B são realizados através de ruas pavimentadas, nas 

quais não existem controles de acesso. O acesso pela Rua Almirante Alexandrino, no bairro 

do Cosme Velho, também apresentava problemas até 2008, quando a equipe de Educação 

Ambiental do PNT iniciou um projeto com os jovens que extorquiam os turistas, no início 

desta rua, promovendo a capacitação desses jovens para que atuassem como guias do PNT. 

Observa-se que os dois acessos ao Setor A (Floresta da Tijuca) não são problemáticos, 

pois existem guaritas de entrada e saída com segurança terceirizada. Contudo, o acesso 

realizado pela Represa dos Ciganos, em Jacarepaguá, não tem nenhum controle. De acordo 

com informações prestadas por funcionários do PNT, a Represa dos Ciganos apresenta 

degradação ambiental em função da sua utilização para práticas religiosas que, eventualmente, 

causam incêndios e deixam resíduos orgânicos e inogânicos na floresta, podendo causar danos 

aos animais.  

No Setor C (Pedra Bonita e Pedra da Gávea), existe uma guarita sob controle precário 

e informal da Associação de Asa Delta, que opera o vôo livre na área, não se verificando a 

presença institucional da administração do PNT. 

Nesse contexto, considerando a magnitude da visitação anual do PNT, as favelas do 

entorno e os empreendimentos imobiliários situados nos seus limites, a presença de moradores 

em suas áreas internas, os diferentes acessos ao Parque, sem contar os possíveis acessos 

através de trilhas, bem como a diversidade de interesses dos atores sociais que interagem com 

a UC, existem inúmeras possibilidades de conflitos e ocorrências de crimes.  
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5.1.2. Crimes Ambientais 

Para o combate aos crimes ambientais, o PNT conta com o apoio do Grupamento de 

Defesa Ambiental da Prefeitura do Rio de Janeiro (GDA), através da gestão compartilhada 

com o Município, com o Batalhão da Polícia Florestal, o Corpo de Bombeiros e a Polícia 

Militar do Governo do Rio de Janeiro, e com os agentes de fiscalização do ICMBio.  

Cabe ao contingente de GDAs a fiscalização das áreas de uso público, como trilhas, 

mirantes e cachoeiras, principalmente através do patrulhamento a pé. Em ações de combate 

aos crimes ambientais, os GDAs atuam em parceria com os agentes do PNT. Os bombeiros 

apóiam o Parque nos casos de combate aos incêndios florestais, resgate de visitantes perdidos 

nas trilhas da floresta e de animais feridos, além de ações pontuais demandadas pela 

administração do Parque. O Batalhão da Polícia Florestal fiscaliza a guarita do Sumaré, no 

Setor B, e atua quando solicitado pela administração da UC.  

Dentre os crimes mais comuns que ocorrem no PNT podem ser citadas as construções 

irregulares e o corte de vegetação, em especial nas zonas de amortecimento do Parque, além 

de incêndios provocados por balões e a ocorrência de caça. De acordo com o ICMBio (2008), 

as áreas de maior incidência de caçadores estão situadas nos setores Floresta da Tijuca e Serra 

da Carioca, sendo que na Floresta da Tijuca a caça é observada, com maior frequência, na 

área da bacia do Rio dos Ciganos, Cocanha e Serra do Andaraí.  

No setor Serra da Carioca também se observa a ocorrência de caçadores na bacia dos 

rios Cabeça e dos Macacos, nas florestas da Gávea Pequena e do Silvestre, no vale dos 

Trapicheiros e na Serra do Sumaré.  

A espécie mais cobiçada é a paca Agouti paca L. e, a mais caçada, o gambá Didelphis 

marsupialis L. Também se observa a caça voltada para o tráfico de animais silvestres, com 

frequência passeriformes, em toda área do Parque. Em geral, a caça ocorre nos períodos mais 

quentes do ano e é realizada por meio de armadilhas e jiraus, podendo-se dizer que persiste 

como um hábito cultural, pois eventualmente a caça é realizada para fins de subsistência 

(ICMBio, op.cit.). O Batalhão de Polícia Florestal do Governo do Estado do Rio de Janeiro 

atua em conjunto com a fiscalização do PNT em ações planejadas de combate à caça, 

conforme as demandas da Chefia da UC.  

De acordo com ICMBio (2008), para o combate à caça, a fiscalização do PNT realiza 

ações esporádicas em função do reduzido número de fiscais. Além disso, os caçadores quase 

sempre acampam em locais distantes, geralmente à noite, o que dificulta o combate a este 

crime ambiental. 
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Quanto aos incêndios provocados por balões, no Plano de Manejo do PNT (ICMBio, 

op.cit.) está registrado que, entre 1997 e 2006, houve a ocorrência de 20 focos de incêndio no 

interior do Parque e seu entorno, consumindo 127ha e 69ha de vegetação, respectivamente. 

Do total de área queimada (196ha), 45% foram de florestas (87ha no interior e 2ha no 

entorno), e 55% áreas de vegetação alterada (40ha no Parque e 67ha no entorno).  

No interior do Parque, excluindo dos registros o setor Petros Forros/Covanca, 

ocorreram 15 incêndios de proporções significativas, em extensões acima de 10ha, em seus 

três setores, sendo que a maior parte dos incêndios (67%) atingiu no máximo 5ha de área da 

UC. Estes incêndios, em geral, são provocados por balões no período das festas juninas.  

Para enfrentar o problema, a administração do Parque conta com Brigadistas do 

Programa PREVIFOGO do IBAMA, composta por jovens selecionados nas áreas de baixa 

renda situadas no entorno, e atua com o apoio do Corpo de Bombeiros do Governo do Estado 

do Rio de Janeiro para a prevenção e combate aos incêndios florestais. Importante frisar que 

existe um banco de dados do ICMBio contendo a frequência e áreas de abrangência dos 

incêndios, o que facilita o planejamento e as ações de combate.  

 

5.1.3. Crimes Comuns 

Para o combate aos crimes comuns, a administração do PNT conta com policiais dos 

Batalhões de Polícia Militar do Governo do Estado do Rio de Janeiro, das 1ª, 2ª, 6ª, 18ª e 23ª 

Áreas Integradas de Segurança Pública (AISPs), em pontos fixos e realizando rondas móveis, 

e com apoio do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur). Além disso, a 

administração da UC conta com 35 servidores de segurança terceirizada, contratada pelo 

ICMBio, em guaritas e alguns pontos turísticos; com o Grupamento de Defesa Ambiental da 

Guarda Municipal da Prefeitura do Rio de Janeiro, principalmente no patrulhamento a pé; e 

com os agentes da fiscalização da própria UC.  

No tocante às ocorrências de crimes ambientais e comuns, o Quadro 7 apresenta a 

sistematização dos procedimentos disponíveis no PNT para o equacionamento desses 

ptoblemas, considerando os recursos disponíveis, a política adotada e os modos de 

enfrentamento do problema. 
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Quadro 7: Recursos disponíveis, política adotada e modo de enfrentamentos dos problemas 

relativos aos crimes no PNT. 

Recursos disponíveis Política adotada Modos de enfrentamento do 
Problema 

Contingente de funcionários da 
segurança terceirizada, armados, 
localizados nas guaritas de acesso 
aos pontos turísticos, sede e centro 
de visitantes. 
 
 

- Contratação de servidores para 
segurança terceirizada, apoiada pelo 
Grupamento de Defesa Florestal da 
Guarda Municipal, Batalhões da Polícia 
Militar (1ª, 2ª, 6ª 18 a e 23ª AISPs) e 
Batalhão da Polícia Florestal na guarita 
do Sumaré. 

- Proteção das guaritas, sede e 
demais infraestruturas para a 
dissuasão de crimes nas áreas 
do PNT. 
 
 

Grupamento de Defesa Florestal 
da Guarda Municipal e agentes de 
fiscalização do PNT. 
 
 
 

- Convênio de co-gestão com a Prefeitura 
da Cidade do Rio de Janeiro e Governo 
do Estado do Rio de Janeiro. 
- Capacitação dos agentes de fiscalização 
do ICMBio. 
- 30 câmeras instaladas em pontos 
estratégicos do PNT. 

- Patrulhamento, 
principalmente a pé nas áreas 
de uso público. Os GDAs 
também participam em ações 
conjuntas com os agentes do 
ICMBio no combate aos crimes 
ambientais. 

Funcionários da COMLURB 
disponibilizados pela Prefeitura do 
Rio de Janeiro. 

- Convênio de co-gestão com a Prefeitura 
da Cidade do Rio de Janeiro, prevendo o 
trabalho da COMLURB. 
 
 

- Varrição e coleta diária de 
lixo, pela manhã, e disposição 
de containers nas áreas de uso 
público. 
 

Atuação da fiscalização do PNT 
junto aos comerciantes, ao 
funcionamento das operadoras e 
concessionárias. 
 
 

- Estabelecimento de Normas e Padrões 
de Conduta da ISO 14.001, e 
implementação das diretrizes e 
recomendações do Plano de Manejo. 

- Aplicação de advertências 
e/ou multas aos comerciantes e 
concessionários do PNT, de 
acordo com a magnitude do 
dano causado. 

Apoio do Corpo de Bombeiros do 
Alto da Boa Vista. 

- Parceria estabelecida entre o PNT e o 
Governo do Estado do Rio de Janeiro. 
- Programa PREVIFOGO do IBAMA 
para prevenção de incêndios florestais. 
 

- Câmera de fiscalização em 
área estratégica fora dos limites 
do PNT, mas voltada para a 
encosta norte – de maior 
incidência de incêndios.  
- Contratação, para o 
PEVIFOGO, de jovens 
oriundos das comunidades do 
entorno, e que são treinados 
pela equipe de Analistas 
Ambientais do PNT. 

- Condutores de visitantes no 
Centro de Visitante na Floresta da 
Tijuca. 
 

- Distribuição de Folders no Centro de 
Visitantes (setor Floresta da Tijuca) sobre 
a conduta do visitante quando em visita 
ao Parque. 

- Realização de visitas guiadas 
nas trilhas da Floresta da Tijuca 
para evitar que as pessoas se 
percam durante os passeios em 
trilhas. Também divulga as 
normas de visitação do PNT. 
Funciona nos finais de semana. 

- Funcionários das Unidades de 
Atendimento ao Turista no 
Corcovado, para orientar os 
visitantes sobre a conduta no PNT. 

- Distribuição de Folders divulgando 
informações sobre o PNT. 
 

- As Unidades funcionam como 
locais que prestam informações 
sobre o que é um Parque 
Nacional, e suas normas de uso.  
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5.2. Segurança do PNT do Ponto de Vista da Gestão Institucional 

 

De acordo com informações prestadas por analista ambiental da UC, com Portaria do 

ICMBio para exercer a fiscalização e lavrar autos de infração67, as ocorrências criminais mais 

comuns no Parque são os roubos e furtos, possivelmente praticados por jovens provenientes 

das seguintes localidades de baixa renda: Morro dos Prazeres, no bairro de Santa Teresa, e 

Morro do Banco, no bairro do Itanhangá.  

Para o referido analista ambiental, dois arrastões, ou “roubos coletivos”, ocorreram, 

em 2007, atingindo grupos de turistas durante passeios pela Floresta da Tijuca. Também na 

Pedra da Gávea, Pedra Bonita e Estrada das Canoas, foram verificados assaltos aos usuários e 

turistas que frequentavam suas trilhas, provavelmente efetuados por jovens rpovenientes da 

Rocinha e do Morro do Banco.  

Contudo, para o Chefe do PNT, uma ação foi fundamental para a redução de crimes no 

PNT: 

a operação realizada pelo IBAMA, em parceria com a Polícia Federal do Estado do Rio de 
Janeiro, em 2007, que resultou na prisão da quadrilha que atuava nos desvios de recursos das 
taxas de ingresso na guarita de arrecadação do Corcovado, formada por policiais civis, 
militares e segurança terceirizada, foi um divisor de águas para a redução das ocorrências 
criminais na UC (Chefe do PNT). 

 

Analisando o planejamento da referida ação, que se iniciou em 200668, e a ação que 

resultou na prisão dos integrantes da referida quadrilha, o Chefe do PNT observou que houve 

redução de crimes em 2007, e que alguns fatores podem ter contribuído para o sentimento de 

segurança da UC:  

 

i) a permanência da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP), 

durante aproximadamente um ano, após a operação que resultou na 

prisão nos suspeitos de desvio dos recursos financeiros provenientes 

da arrecadação de ingressos na guarita do Corcovado, de março até 

dezembro de 2007;  

ii) a celebração da nova parceria de co-gestão, tendo com partícipe o 

Governo do Estado do Rio de Janeiro;  

                                                 
67 Informação prestada por Analista Ambiental do PNT, através de correspondência via e-mail e interlocuções 
por telefone, entre junho e agosto de 2008. 
68 Memória de gestão de Sônia Peixoto, ex- Chefe do PNT, que administrou o Parque de 1996 a 1999, e depois, 
em um segundo período, de 2001 a março de 2007. 
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iii) a ampliação do efetivo da segurança terceirizada do Parque pelo 

ICMBio;  

iv) a ocupação das guaritas de acesso ao Parque pela segurança 

terceirizada; e, 

v) a sinalização das vias e dos limites do Parque.  

 

Para o Chefe do PNT, além da presença da Força Nacional de Segurança Pública no 

Parque, outro fator que contribuiu para o sentimento de segurança da UC decorreu da 

instalação de 23 câmeras de vigilância, em pontos específicos, assim distribuídas:  

 

• Na Floresta da Tijuca: 01 na sede do Parque (administração), 01 no Centro de 

Visitantes, 01 na Capela Mayrink, 01 na Cascatinha, 01 na guarita de entrada e 

01 na guarita de saída da Floresta da Tijuca; 

• No Corcovado: 01 no estacionamento inferior, 1 no estacionamento superior, 

01 nos elevador panorâmico, 01 na catraca, 01 na escada rolante e 01 na escada 

comum; 

• Nas Paineiras: 02 no estacionamento hotel paineiras, 01 bilheteria, 02 guaritas 

de vigilância;  

• No Parque Lage: 01 câmera entrada do Parque, 01 na saída e 01 no 

estacionamento. 

• No Sumaré: 01 câmarea na guarita de entrada e 01 voltada para a estrada do 

Sumaré;  

• Na Praça Saens Peña: 01 no alto de um edifício voltada para o Sumaré, para 

prevenção de incêndios florestais. 

 

As câmeras são visíveis, e operadas por uma empresa que trabalha 24 horas, em 

regime de escalas, tendo como base uma sala contígua à sede administrativa do PNT. Todas 

as câmeras são fixas, exceto as localizadas no Sumaré. Não existe nenhum tipo de ligação 

direta, de emergência, entre o Parque e a Polícia Militar do Governo do Estado do Rio de 

Janeiro, através do Disque Emergência 190.  

Esta situação é problemática porque não existe adequação entre meios e modos para o 

combate de qualquer ação criminosa em tempo real. No caso das câmeras filmarem 

incivilidades ou crimes, a ligação para o número 190 é realizada através de telefone comum 
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na administração da UC. Deste modo, a polícia é chamada do mesmo modo que é convocada 

por qualquer cidadão quando ameaçado ou em risco. Não existe, portanto, nenhum pronto 

atendimento, o que fragiliza o atual modo de uso das câmeras.  

Outro problema observado é que as imagens ficam gravadas por apenas 30 dias. No 

caso de realização de investigações sobre crimes ocorridos na área do PNT, trata-se de um 

prazo reduzido. Além disso, sendo as câmeras instaladas de modo fixo, em 90% das áreas, 

não se tem um panorama de toda a região, o que favorece a ocorrência de crimes em áreas 

onde as câmeras não focalizam. Esta estratégia requer, portanto, aprimoramento. 

Além do exposto, o quadro explicitado expõe a falta de articulação entre o sistema de 

segurança da administração do PNT, e o policiamento realizado pelos Batalhões de Polícia 

Militar que operam na área, sem adequação entre meios e modos de ação, e sem um 

planejamento estratégico para proceder à segurança dos usuários e visitantes da UC. 

À luz das declarações do Chefe do PNT, a Polícia Federal/RJ, só atua em 

investigações pontuais, como foi o caso da pichação do Cristo Redentor, ocorrida em 2007. 

As funções de fiscalização e monitoramento são efetivamente realizadas pelas seguintes 

instituições:  

i) A Polícia Militar, os 10, 20, 60 e 230 Batalhões, em conjunto com o 

Batalhão de Polícia de Turismo (BPTUR), com patrulhamento 

ostensivo em pontos estratégicos como Cristo Redentor, Paineiras, 

Mirante Dona Marta, Vista Chinesa, Mesa do Imperador, e na área do 

Sumaré; 

ii) O Batalhão da Polícia Florestal e Meio Ambiente (BPFMA), que 

reformou e ocupou o posto policial do Sumaré, e que realiza o controle 

de acesso às torres de comunicação localizadas no Sumaré 69. O 

BPFMA também atua em ações conjuntas com a fiscalização do 

ICMBio, quando solicitado;  

iii) A Delegacia Especial de Apoio ao Turista (DEAT) atua nos casos de 

eventos criminais cujas vítimas são turistas, nacionais e estrangeiros.  

iv) A segurança terceirizada que conta com um contingente de 34 

servidores, sendo 25 vigilantes que atuam em escala de 12 x 36h, e 9 

vigilantes que atuam em escala de 12 x 24 horas. 

                                                 
69 Mais de 300 torres e antenas de telecomunicação, radiodifusão e telefonia celular estão localizadas no Sumaré, 
Setor B do PNT. 
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A Figura 4 apresenta as guaritas nas quais os vigilantes terceirizados atuam, conforme 

abaixo resumido:  

 

i) Guarita do Corcovado - 24h;  

ii) 02 Guaritas, na entrada e outra na saída na Floresta da Tijuca (Floresta 

e Açude) - 24h;  

iii) Guaritas das Cablocas/Silvestre – diurno;  

iv) Guarita do Sumaré - contando com o apoio do Batalhão da Polícia 

Florestal e do Batalhão da Polícia Militar, 24h;  

v) Guarita da Estrada Dona Castorina/Macacos – diurno;  

vi) Guarita da Pedra da Gávea – diurno; e,  

vii) Guarita do Parque Lage - 24h. 



Figura 4: Guaritas com controle de acesso com segurança terceirizada do PNT. 

 
                                   Fonte: Mapa elaborado pelo Setor de Geoprocessamento do PNT, 2010. 



A figura acima apresenta as localidades onde existem guaritas de controle e 

fiscalização nas quais atuam os servidores da segurança terceirizada do PNT. Entretanto, 

tendo em vista que a UC apresenta 12 entradas oficiais, conforme já apresentado na Figura 3, 

o número de guaritas com presença de segurança é reduzido para se efetuar a prevenção, a 

dissuasão e a repressão de crimes no território do Parque.  

O Grupamento de Defesa Ambiental da Guarda Municipal da Prefeitura da Cidade do 

Rio de Janeiro, conforme já destacado, atua no policiamento a pé e motorizado nas áreas de 

uso público e, em conjunto com a vigilância terceirizada do ICMBio, em alguns pontos fixos, 

como no Corcovado e Paineiras, Pedra da Gávea e Vista Chinesa. Também atua em ações 

específicas demandadas pela Chefia e fiscalização da UC. Entrento, conforme declaração do 

técnico ambiental do PNT70: 

 
no início da co-gestão celebrada em 2007, entre o ICMBio,  a Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, o contingente diário do Grupamento de 
Defesa Ambiental da Guarda Municipal (GDA) era de, aproximadamente, 20 servidores/dia. 
Atualmente, atuam em média 7 guardas municipais/dia, mas tal número oscila, o que dificulta 
ações planejadas com antecedência. Os vigilantes terceirizados são mais importantes porque o 
Parque conta com um número certo de vigilantes/dia, o que não acontece com os GDAs 
(Técnico Ambiental do PNT). 

 

Para aprimorar o processo de segurança da UC, a administração do PNT pretende, a 

curto prazo, implementar uma série de ações que ofereçam maior segurança aos visitantes, 

englobando o fechamento dos acessos noturnos ao Parque, e promovendo operações também 

noturnas, de modo a assegurar a presença de vigilância terceirizada em todos os acessos ao 

Parque, a saber:  

 

i) na Guarita Portão da Sapucaia; no Guarita no Portão do Passo da Pedra, 

próxima a vista Chinesa;  

ii) na Guarita no Sumaré, na descida para o Caminho do Padre;  

iii) na Guarita dos Ciganos; e,  

iv) na Pedra Bonita, sendo controlada pelo ICMBio.  

 

Contribui para a consolidação destas ações o monitoramento remoto em alta resolução 

das florestas, visando observar novas ocupações irregulares nas zonas de amortecimento da 

UC. Esta ação vem sendo desenvolvida pela parceria estabelecida entre o PNT e a Pontifícia 

                                                 
70 Entrevista realizada com o Técnico Ambiental do PNT, em 08/09/2010. 
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Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC). A Figura 5 apresenta as áreas onde já estão 

implementadas as guaritas de controle de acesso, e as que a administração do Parque pretende 

construir e operar em 2011.  



Figura 5: Guaritas com controle de acesso e locais onde a administração do PNT pretende construir  
novas guaritas. 
 

 
 

                                                    Fonte: Mapa elaborado pelo Setor de Geoprocessamento do PNT, 2010.  

Legenda: em vermelho as guaritas já existentes, com segurança terceirizada e, em azul, as futuras guaritas. 

  



Entretanto, a conjugação da instalação de novas guaritas, associada à presença de 

segurança terceirizada associada, em alguns pontos, além da presença de câmeras, e da ação 

da Guarda Municipal, da Polícia Militar do Governo do Estado do Rio de Janeiro e dos cinco 

fiscais do PNT, com poder de autuação, não resolve os problemas de segurança da UC. Sem 

dúvida, esta configuração vem apoiar a dissuasão de crimes, mas tende a ser insuficiente no 

contexto da frágil articulação entre os meios e modos que conformam o mandato de polícia 

das esferas que policiam a UC. 

Segundo a administração do PNT, em relação aos problemas decorrentes da interface 

floresta-cidade, a construção de muros pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro nos limites 

entre as áreas florestadas, especificamente nas localidades da Rocinha e Dona Marta, “tende a 

diminuir os riscos associados às invasões da UC” (Chefe do PNT). Outro dispositivo 

apontado pela administração do Parque para o monitoramento da UC consiste no Disque 

Denúncia, que registra e investiga invasões e crimes, a partir das denúncias realizadas. 

Além do exposto, as ações para proteção da UC exigem recursos monetários. Em 

2009, recursos orçamentários destinados à execução dos contratos para os serviços 

terceirizados, incluindo a contratação da segurança privada, foram da ordem de R$ 

4.000.000,00 (quatro milhões de reais). Apesar do empenho financeiro para operar tais 

serviços, o efetivo da segurança privada ainda é insuficiente para a promoção da segurança 

patrimonial e o controle de acessos do PNT.  

O processo de accountability das operações de policiamento da UC é inexistente, 

posto que não se observa adequação entre os meios e modos de policiamento entre as três 

esferas de governo que realizam o policiamento do Parque. Também não foram delineados os 

“contornos” e os procedimentos de atuação, havendo, ainda, falta de articulação entre a 

polícia pública e estatal dessas esferas, e a polícia privada contratada pelo PNT. 

Para os entrevistados, no que se refere à configuração institucional, a criação do 

ICMBio se revelou um passo qualitativo importante para a gestão das UCs federais. 

Conforme afirmação do Chefe do PNT, “os fiscais da UC contam com armamentos 

adequados e de última geração”71 e vestuário apropriado aos trabalhos de campo, como 

coletes a prova de balas”(Chefe do PNT). Ainda conforme declarações do Chefe do PNT, 

através da Coordenadoria Geral de Proteção do ICMBio (CGPRO), são também promovidos 
                                                 
71 A Chefia do PNT solicitou que não fosse divulgado o tipo de armamento utilizado pelos agentes da UC, 
alegando informação reservada. Contudo, o enforcement que é utilizado pela polícia, inclusive a ambiental, é 
pactuado com a sociedade (adequação entre meios e modos, com base na legitimidade e legalidade, para o 
exercício do mandato de polícia). Isto demonstra a inadequação entre meios e modos, e a ausência de processo 
de accountability. 
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cursos permanentes de capacitação para os servidores, de nível superior e médio, que atuam 

na fiscalização das UCs72.  

Com efeito, alguns instrumentos legais são importantes para a proteção das UCs 

federais. Destaca-se a Lei N0 10.826, de 22 de dezembro de 2003, do Sistema Nacional de 

Armas (SINARM), que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e 

munição, atualizada pela Lei N0 11.706, de 19 de julho de 2008, que altera e acresce 

dispositivos à Lei anterior, e não veda a utilização de armas de fogo pelos agentes de 

fiscalização do ICMBio. As armas utilizadas pelos agentes, apenas quando em serviço, são 

validadas pelo Departamento de Polícia Federal, através de registro de armas.  

Também são importantes, para a operacionalização da fiscalização da UC, duas 

Portarias Normativas do ICMBio que orientam as ações dos agentes de fiscalização: i) a 

Portaria do ICMBio N0 44, de 2 de julho de 2008, que aprova o Regulamento Interno da 

Fiscalização do ICMBio e estabelece os procedimentos para a atuação da fiscalização no 

âmbito do instituto; e, ii) a Instrução Normativa ICMBio Nº 06, de 01 de dezembro de 2009. 

O primeiro instrumento normativo reafirma o poder de polícia ambiental, dos agentes 

do IBAMA, ICMBio e demais órgãos do Sistema Nacional do Ambiente (SISNAMA). 

Descreve também as obrigações dos Chefes das Unidades Descentralizadas:  

 

i) manter-se atualizado sobre os conhecimentos referentes à instituição, 

legislação, procedimentos e tecnologias relacionadas às ações 

fiscalizatórias; 

ii) determinar a apuração das infrações ambientais denunciadas;  

iii) designar, qualificar, quantificar e requerer os recursos humanos, 

materiais e financeiros necessários à execução das atividades;  

iv) consolidar e remeter a chefia imediata os relatórios mensais e anuais 

das atividades de fiscalização;  

v) controlar, distribuir, receber e analisar os formulários e demais 

documentos lavrados em decorrência das ações de fiscalização na sua 

área de atuação, providenciando o seu encaminhamento para autuação 

                                                 
72 Os cursos são realizados na Academia Nacional de Biodiversidade (AcadeBio), instalada na Floresta Nacional 
de Ipanema, Iperó, Estado de São Paulo, e incluem aulas de tiro, armamento, procedimentos de abordagem e 
condução do infrator ambiental, além de outros conteúdo voltados para a melhoria da proteção, fiscalização e 
monitoramento das UCs federais. 
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em processo administrativo e garantindo o encaminhamento ao 

Ministério Público; 

vi) zelar pelo sigilo das informações quando do planejamento das ações de 

fiscalização; 

vii) promover a manutenção, recuperação, distribuição, controle, uso 

adequado e racional dos equipamentos, armas etc., sob sua 

responsabilidade, empregados nas ações de fiscalização; 

viii) zelar para que os agentes de fiscalização cumpram os princípios e 

obrigações estabelecidos neste regulamento; e, 

ix) comunicar ao seu superior imediato os desvios praticados e 

irregularidades detectadas no exercício da ação de fiscalização.  

 

Isto significa que, apenas em 2008, os agentes que fiscalizam as UCs federais 

obtiveram orientação sobre o uso do enforcement quanto ao exercício do poder de polícia. De 

acordo com a Portaria do ICMBio N0 44/2008, cabe especificamente aos agentes da 

fiscalização, nomeados através de Portaria de Designação do ICMBio:  

 

i) a atualização constantes da legislação, procedimentos e 

tecnologias relacionados à ação fiscalizatória;  

ii) o preenchimento de formulários de fiscalização, com o devido  

enquadramento legal específico e, preferencialmente, com 

testemunhas do fato;  

iii) zelar pela manutenção e promover uso adequado e racional de 

todo patrimônio que lhe for confiado;  

iv) fazer uso do uniforme e veículo oficial identificado nas ações de 

fiscalização, salvo em situações devidamente justificadas;  

v) guardar o sigilo das ações de fiscalização;  

vi) comunicar à chefia imediata ou, quando couber, a instâncias 

superiores, os desvios praticados e irregularidades detectadas no 

exercício da ação de fiscalização;  

vii) orientar a sociedade em geral sobre as atribuições e 

competências do ICMBio, divulgando a legislação ambiental 

vigente;  
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viii) autuar, advertir e notificar pessoas físicas e/ou jurídicas por 

prática de ilícitos ambientais; 

ix) embargar atividades e empreendimentos decorrentes de ilícitos 

ambientais;  

x) atuar em ação de fiscalização sempre em equipe. 

 

Ainda de acordo com a Portaria ICMBio N0 44/2008, as práticas de fiscalização são 

classificadas da seguinte maneira: 

 

i) de programa: desencadeadas em execução a plano de fiscalização 

previamente estabelecido, entendido como a programação elaborada em 

razão dos eventos e demandas conhecidas que requeiram o 

acompanhamento e intervenção periódica; 

ii) de ordem: por determinação ou solicitação superior; 

iii) de cunho judicial: desencadeadas por força de sentença, mandato 

judicial ou requerimento do Ministério Público; 

iv) de denúncia: em atendimento a denúncia formal ou informal; 

v) de emergência: para coibição de infrações de alto impacto ambiental, 

ou seja, que tenham como finalidade a interrupção de infrações 

potencialmente impactantes e com reflexo imediato na saúde humana, 

espécies ameaçadas e áreas protegidas;  

vi) de ofício: quando parte por iniciativa da própria instituição. 

 

O segundo instrumento, a Instrução Normativa ICMBio Nº 06, de 01 de dezembro de 

2009, dispõe sobre o processo e os procedimentos para a apuração de infrações 

administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente - no texto da legislação 

entendido como patrimônio natural -, a imposição de sanções, a defesa, o recurso e os 

procedimentos preliminares à cobrança de créditos oriundos de sanções pecuniárias, 

orientando-se pelos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 

proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse 

público e eficiência.  

Assim, a partir da criação do ICMBio os agentes de fiscalização das UCs passaram a 

contar também com cursos de capacitação e instrumentos normativos. Segundo a equipe do 
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PNT consultada durante a pesquisa, o ICMBio fortaleceu a atuação dos agentes de 

fiscalização, diferente do que acontece no IBAMA. Mas mesmo com as significativas 

melhorias ocorridas no PNT com relação à segurança pública, ainda permanecem problemas a 

serem enfrentados como o insuficiente número de vigilantes terceirizados para atender à 

fiscalização do Parque, principalmente nos períodos de alta temporada e feriados. Para o 

Técnico Ambiental do PNT: 

 
inúmeros problemas persistem na área do Corvovado e Paineiras como a falta de infraestrutura 
nas Paineiras para o estacionamento de veículos; a prejudicial atuação de “flanelinhas” por 
dconta da falta de pessoal qualificado para coibir as infrações; e, a presença de guardas 
municipais que não podem aplicar multas (Técnico Ambiental do PNT). 

 

A declaração do Técnico Ambiental foi verificada durante as visitas de campo 

realizadas no Corcovado. Com efeito, persistem problemas relativos à capacidade de suporte 

da área para receber o contingente de visitantes, destacando-se o modo de operação do 

transporte até as Paineiras e, depois, ao Monumento do Cristo Redentor, principalmente nos 

finais de semana, feridos e períodos de férias. Destacou-se também a falta de procedimentos 

publicizados para todos os que integram o sistema de segurança do PNT.  

Outro problema relevante para a segurança da UC, apontado pela equipe técnica do 

Parque, é o reduzido número de agentes de fiscalização do ICMBio. Atualmente, existe 

portaria do ICMBio que permite a autuação e porte de armas para apenas 3 analistas e 2 

técnicos ambientais da UC. Os demais quatro técnicos ambientais, de nível médio, não 

possuem Portaria e, além disso, estão em idade de aposentadoria. Para todos os funcionários 

do PNT entrevistados na pesquisa, não existe um plano de segurança integrado. Além disso, 

para os entrevistados, seria importante mais fiscais do ICMBio atuando com poder de polícia 

e com designação, através de Portaria, com aval de portar armas e proceder autos de infração. 

De acordo com o Chefe do PNT, as áreas mais críticas para a ocorrência de eventos 

criminais são: a Pedra Bonita, por conta de ainda não haver vigilância fixa; a Pedra da Gávea, 

que ainda considera uma área vulnerável; o setor Covanca/Petros Forros por conta da 

proximidade com milícias; e as florestas próximas a favela da Rocinha/Laboriaux. Na visão 

da equipe técnica do PNT a área mais crítica é a do Sumaré, Setor B do PNT.  

Além do exposto, há um consenso entre os entrevistados de que as Unidades de 

Polícia Pacificadora (UPP), implementadas nas comunidades Santa Marta, Borel, Formiga, 

Andaraí, Turano e Salgueiro, situadas no entorno imediato da UC, foram fundamentais para a 

redução da criminalidade na área do Parque. Para a equipe técnica da UC, na área do 
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Excelsior, na qual ocorriam frequentes assaltos, não há registros atuais de ocorrências. Para os 

entrevistados, uma das causas desta diminuição é atribuída à constituição da UPP na 

comunidade do Borel. Na Figura 6 é apresentado o mapa falado das áreas consideradas de 

risco, para ocorrência de crimes, na opinião da equipe técnica do PNT. 

 

 

 



Figura 6: Mapa falado pela gestão pública das áreas consideradas de risco para a ocorrência de crimes no PNT. 

 

 
                                   Fonte: Mapa elaborado pelo Setor de Geoprocessamento do PNT, 2010.  

Legenda: os pontos em vermelho são as áreas consideradas como hotspots pela equipe do PNT. 

 



Assim, em função do que foi até aqui discutido, parece ter havido, nos últimos dois 

anos, significativas melhorias no policiamento do PNT, embora ainda não existam métricas e 

padrões de medida de desempenho para as ações policiais realizadas pelas instituições que 

atuam no policiamento da UC, e nem adequação entre meios e modos para o exercício do 

mandato de polícia.  

Para os entrevistados, a integração entre as diferentes instituições envolvidas foi 

fortalecida com a criação do ICMBio e pela continuidade da gestão compartilhada, o que 

trouxe também maior agilidade e otimização à gestão financeira, com consequente melhoria 

da segurança proporcionada aos visitantes da UC. Houve também aumento da participação 

social na gestão do Parque, com a capacitação e operacionalização do Conselho Consultivo, e 

a criação de câmaras temáticas, especialmente de proteção ambiental.  

 

 

5.3. A Interpretação da Segurança do Ponto de Vista do Conselho Consultivo 

 

Para compor a interpretação ilustrativa sobre o tema em análise foi entrevistado o 

suplente da Secretaria Executiva do Conselho Consultivo da UC. A entrevista foi livre, mas 

mantidas as questões-chave que foram dirigidas aos demais agentes públicos: i) sobre a 

interlocução entre as políticas de proteção da natureza e de segurança pública; ii) de como é 

realizada a fiscalização do PNT; iii) com quais meios e modos conta a administração do 

Parque para operacionalizar a segurança da UC; e, iv)  quais as áreas consideradas mais 

críticas para a ocorrência de crimes no PNT. Segundo declarações do Secretário Executivo: 

 
o Conselho Consultivo do PNT vem apoiando a gestão do Parque através de várias ações. A 
primeira diz respeito à realocação, de aproximadamente 40 famílias, nas áreas da Fazendinha, 
Hípica, Curva do Violão, e das famílias localizadas em 11 áreas cujas construções estão 
situadas na zona de amortecimento do PNT.  

 

O conselheiro entrevistado também declarou que o Conselho Consultivo conta com o 

apoio da Secretaria Municipal de Habitação da Prefeitura do Rio de Janeiro, da Secretaria do 

Patrimônio da União (SPU), do Conselho de Cidadania do Rio de Janeiro, e da administração 

do PNT, e das próprias famílias que apoiam a iniciativa de realocação das mesmas, tendo em 

vista o modo como vem sendo conduzido o processo de participação social da gestão da UC. 

A Secretaria Executiva do Conselho Consultivo do PNT trouxe à discussão um fato 

ilustrativo sobre as propostas em andamento para apoiar as ações de segurança pública no 
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Parque e seu entorno. A partir de documentação apresentada por esta Secretaria, constata-se 

que, em 2007, a Coordenação do Conselho de Cidadania do Rio de Janeiro (CONCA), através 

do fórum permanente dos moradores do Alto da Boa Vista, convidou os Comandantes dos 6º, 

240 e 310 Batalhão de Polícia Militar, o Comandante do Corpo de Bombeiros do Alto da Boa 

Vista, o Comandante da Guarda Municipal Ambiental, e os Delegados Titulares da 16ª e 19ª 

Delegacias de Polícia Civil, para a discussão do tema segurança pública em dois fóruns de 

discussão com os moradores.  

Dos órgãos públicos convidados, apenas a Guarda Municipal compareceu aos dois 

eventos, e o 310 Batalhão da Polícia Militar enviou representante apenas na segunda ocasião, 

em uma iniciativa inovadora para apoiar e discutir o desenvolvimento das ações de segurança. 

Os moradores do Alto Boa Vista, com o apoio de policiais, líderes comunitários, empresas de 

transporte, engenheiros, comerciantes e o PNT, desenvolveram o Plano de Segurança 

Comunitária do Alto da Boa Vista (PLASEC).   

Especificamente em relação à segurança pública no PNT, o referido Plano de 

Segurança recomendou a implantação de três Postos de Monitoramento e Referência (PMR), 

no Alto da Boa Vista e as seguintes providências:  

 

i) a instalação de 20 câmeras de monitoramento, em escolas, na entrada 

das localidades de baixa renda, praças e entroncamentos, ao longo da 

Estrada das Furnas e da Avenida Edson Passos;  

ii) a implantação do Batalhão Florestal no bairro, em área já 

disponibilizada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro;  

iii) o aumento do efetivo da Guarda Municipal no PNT; e, 

iv) o fechamento noturno dos acessos ao Parque pela Vista Chinesa, 

Paineiras e Sumaré.  

 

Esta proposta foi apresentada à Secretaria de Segurança do Governo do Estado do Rio 

de Janeiro que, através de ofício do Secretário de Planejamento e Integração Operacional, em 

2008, realizou algumas considerações de ordem técnica com relação à proposta. O Secretário 

de Planejamento argumentou, no referido ofício, quanto à instalação dos três PMR, posto que 

já se encontram instalados na área dois Postos de Policiamento Comunitário e uma cabine, em 

pontos próximos aos indicados pelo PLASEC. Entretanto, o Secretário se propôs a reformar e 

blindar os postos já existentes, e implantar um sistema eletrônico de câmeras, inclusive na 
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Avenida Edson Passos. Todavia, sobre a demanda de instalação do Batalhão Florestal no 

bairro e o fechamento dos acessos noturnos ao PNT, o CONCA ainda aguarda a decisão da 

Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado do Rio de Janeiro. 

Quanto às áreas mais vulneráveis para a ocorrência de crimes, a Secretaria Executiva 

do Conselho Consultivo do PNT mencionou que “a área mais crítica para a ocorrência de 

crimes na UC é Pedra Bonita”, confome apresentado na Figura 7. 



Figura 7: Mapa falado pelo representante do Conselho Consultivo do PNT das áreas consideradas de risco  

para a ocorrência de crimes no PNT. 

 

    

                                                                             Fonte: Mapa elaborado pelo Setor de Geoprocessamento do PNT, 2010.



Concluindo, na visão da Secretaria Executiva do Conselho Consultivo do PNT a Pedra 

Bonita é a área mais fragilizada para a ocorrência de crimes, o que também foi apontado pela 

equipe técnica do PNT. Contudo, a ênfase da Secretaria Executiva é dada à promoção da 

segurança pública no entorno da UC, em especial no bairro do Alto da Boa Vista, com o apoio 

da Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado do Rio de Janeiro, no sentido de 

promover maior segurança aos moradores dessa região. 

 

 

5.4. Os Registros Oficiais das Ocorrências Criminais no PNT e seu Entorno 

 

Informações daqueles que executam e se preocupam com a implementação de uma 

política de proteção do PNT, articulada com a política de segurança pública, indicam a 

necessidade de dimensionamento do problema e a reflexão sobre como proteger o PNT em 

cenário de violência urbana. Assim sendo, para a presente pesquisa, a interpretação do tema 

pela área de segurança pública é considerada estratégica.  

Nesse contexto, foi fundamental a realização de entrevista com o atual Presidente do 

Instituto de Segurança Pública do Governo do Estado do Rio de Janeiro73. Durante a 

entrevista foi apresentado o mapa do PNT e abordadas questões referentes à interlocução 

entre as políticas de proteção da natureza e de segurança pública. Também se discutiu sobre 

os modos de fiscalização do PNT, no caso, o policiamento realizado pelas Polícias Civil e 

Militar do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Ao final da entrevista, foi perguntado quais 

eram as áreas consideradas mais críticas para a ocorrência de crimes na UC. 

De maneira distinta dos demais interlocutores da pesquisa, este percebeu o PNT como 

sendo um terrirório dividido em Áreas Integradas de Segurança Pública (AISPs), conforme 

representado na Figura 8.  

 

                                                 
73 Entrevista realizada com o Presidente do Instituto de Segurança Pública do Governo do Estado do Rio de 
Janeiro, Tenente Coronel da Polícia Militar do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Paulo Augusto Souza 
Teixeira, em 02/09/2010. 



        Figura 8: Áreas Integradas de Segurança Pública (AISPs) com atuação no PNT.  

 

 
                                                                                                                     Fonte: Mapa elaborado pelo Setor de Geoprocessamento do PNT, 2010. 



Para o Presidente do ISP, a área das Paineiras foi mencionada como de 

responsabilidade da 1ª AISP, e assim por diante, o que ilustrou a falta de articulação entre as 

AISPs em relação ao território do PNT como uma unidade florestal. Ao comentar a divisão do 

Parque em AISPs, o entrevistado observou a ausência de desenho específico para a atuação da 

Polícia Militar, em conjunto com as demais instituições que realizam o policiamento do PNT, 

neste caso, o ICMBio e a Guarda Municipal, declarando que: 

 
percebe-se a ausência de uma agenda integrada entre as diversas instituições policiais que 
atuam na UC, de modo a assegurar aos agentes o conhecimento de suas competências e 
procedimentos, o ‘como fazer’. Ao invés de um único grande batalhão atuando, por exemplo, 
estes poderiam ter profissionais gabaritados para tratar especificamente dessas áreas, definindo 
um grupo especializado nas AISPs que atendem ao Parque, a partir de diagnóstico específico 
(Presidente do ISP).  

 

Ainda para este interlocutor, tendo em vista a percepão político-administrativa das 

Áreas Integradas de Segurança Pública, os procedimentos para a ação policial devem ser 

claros, com normas adequadas aos atos da administração, uma vez que os problemas de um 

Parque inserido em área urbana não se limitam aos ambientais. Neste contexto, não só a 

capacitação e treinamentos são importantes, mas as definições dos meios e demais elementos 

necessários à ação policial. Também foi reafirmada a importância do Batalhão de Polícia 

Florestal para o policiamento do PNT. 

 Na percepção do Presidente do Instituto de Segurança Pública, para se construir uma 

estratégia de ação integrada entre as políticas de proteção da natureza e de segurança pública 

voltada para Parques inseridos em malha urbana: 

 

o primeiro passo seria um diagnóstico da operacionalização da segurança na UCs, contendo as 
definições das competências entre a Guarda Municipal e a Polícia Militar, além do 
levantamento de quais organizações da sociedade poderiam colaborar com o processo, e de que 
maneira (Presidente do ISP). 

 

Para o Presidente do ISP, caberia criar um banco de informações, sistematicamente 

atualizado, tendo em vista que os problemas e a natureza dos delitos podem ser distintos nos 

diferentes setores do PNT e nos demais Parques do Estado. Para o entrevistado, não foi 

reconhecida a efetiva integração entre as políticas de proteção da natureza e de segurança 

pública no Estado do Rio de Janeiro74.  

  

                                                 
74 Em relação ao Termo de Cooperação celebrado entre o ICMBio, o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a 
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, este interlocutor mencionou que não tem conhecimento do mesmo. 
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5.4.1.  Parâmetros Associados aos Registros Criminais 

Segundo Nascimento (2008), a base de dados de ocorrências criminais, oriundas de 

qualquer delegacia da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), é de 

responsabilidade do Grupo Executivo do Programa Delegacia Legal (GEPDL), desde 2005. É 

responsabilidade deste grupo, além de monitorar e administrar a base de dados das Delegacias 

Legais (DL)75, sistematizar e consolidar as ocorrências registradas nas delegacias.  

Para o autor, após a consolidação das ocorrências, as informações são liberadas para 

acesso da Corregedoria Interna da Polícia Civil - COINPOL para proceder à conferência das 

informações. O banco de dados é liberado pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), órgão 

responsável pela divulgação e cessão dos dados, que são parcialmente disponibilizados para a 

sociedade, por Área Integrada de Segurança Publica (AISP), em portal eletrônico. A partir de 

solicitação oficial, as informações podem ser fornecidas como microdados contendo 

variáveis, dependendo dos objetivos da pesquisa, tais como local e hora da ocorrência, a 

tipologia de crime, informações sobre sexo do criminoso, e outras julgadas pertinentes.  

As informações levantadas na presente pesquisa sobre as ocorrências criminais nas 

Áreas Integradas de Segurança Pública (AISPs), que cobrem a área interna e o entorno do 

PNT, são apresentadas no Quadro 8, que também discrimina os Batalhões de Polícia Militar 

atuantes, bairros, área abrangida e população, bem como as respectivas Delegacias Legais. 

 

Quadro 8: Unidades Policiais no entorno do PNT. 

AISP BPMRJ Bairros/Área Abrangida/População Delegacias 
Legais 

1ª AISP 
Centro 

10 BPM Rio Comprido, Estácio, Catumbi, Santa Teresa, Cidade 
Nova e Centro.  
Área: 11,4 Km2  
População: 86.229 habitantes 

6ª Centro 
7ª Santa Teresa 

2ª AISP 
Zona Sul 

2º BPM Urca, Botafogo, Humaitá, Cosme Velho, Laranjeiras, 
Flamengo, Catete e Glória.  
Área: 15,0 Km2  
População: 203.771 habitantes 

9ª Catete 
10ª Botafogo 

6ª AISP 
Zona 
Norte 

60 BPM Alto da Boa Vista, Tijuca, Grajaú, Andaraí, Vila 
Isabel, Maracanã e Praça da Bandeira.  
Área: 53,5 Km2  

População: 363.584 habitantes 
 
 
 
 
 

10ª Praça da 
Bandeira 
19ª Tijuca 
20ª Vila Isabel 

                                                 
75 Delegacias que ainda não foram transformadas em Delegacia Legal (DL). 
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AISP BPMRJ Bairros/Área Abrangida/População Delegacias 
Legais 

18ª AISP 
Zona 
Oeste 

180 BPM Jacarepaguá, Curicica, Taquara, Gardênia Azul, Anil, 
Pechincha, Freguesia (Jacarepaguá), Tanque e Vila 
Valqueire.  
Área: 113,5 Km2 População: 598.570 habitantes 

32ª Taquara 
41ª Tanque 

23ª AISP 
Zona Sul 

230 BPM São Conrado, Rocinha, Vidigal, Gávea, Leblon, Jardim 
Botânico, Lagoa e Ipanema.  
Área: 21,5 Km2  
População: 255.998 habitantes 

14ª Leblon 
15ª Gávea 

 

Também foram levantadas informações junto ao Instituto de Segurança Pública sobre 

os registros de ocorrência, com base na fonte “Microdados dos Registros de Ocorrência da 

Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro/GEPDLBL”. Além de registros específicos para o 

PNT, foram levantadas dados sobre as ocorrências criminais nas localidades de baixa renda 

do entorno da UC, pré-selecionadas, com base em diagnóstico realizado pelo Plano de Manejo 

do PNT (ICMBio, 2008), e conjugadas com informações prestadas pela equipe técnica do 

PNT76. O Quadro 9 apresenta as localidades que oferecem maior risco para a proteção da UC. 

 

Quadro 9: Localidades que oferecem maior risco para proteção do PNT. 

AISP Bairro Favelas 
1ª AISP Santa Teresa Morro dos Prazeres, Favela Santa Alexandrina e 

Favela do Sumaré 
2ª AISP Botafogo 

Cosme Velho 
Dona Marta 

Guararapes, Cerro Corá e Ladeira do Ascurra 
6ª AISP Tijuca 

Vila Isabel, 
Andaraí, Grajaú 

Coréia, Formiga, Casa Branca, Borel 
Borda do Mato e Nova Divinéia 

18ª AISP Jacarepaguá Inácio Dias/Covanca 
23ª AIPS Rocinha 

Itanhanguá 
São Conrado 

Rocinha, Laboriaux, Favela do Banco e 
Chácara do Céu 

 

Para a área interna do PNT, foram realizados levantamentos dos registros criminais, de 

acordo com as seguintes denominações de busca: Parque Nacional da Tijuca, Parque da 

Floresta da Tijuca, Parque Nacional da Floresta da Tijuca, Floresta da Tijuca, Corcovado e 

Estrada do Corcovado, Paineiras e Estrada das Paineiras, Sumaré e Estrada do Sumaré, 

Mirante Dona Marta, Mesa do Imperador e Meza do Imperador, Vista Chinesa, Gruta Paulo e 

Virginia, Bom Retiro, Pedra Bonita e Trilha da Pedra Bonita, Pedra da Gávea e Trilha da 

                                                 
76 Informações prestadas por Analista Ambiental do PNT, em 20/07/2008. 
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Pedra da Gávea77. As informações foram agrupadas, para os objetivos da pesquisa, levando-se 

em conta as variáveis: local da ocorrência criminal, data e hora (ANEXO 5).  

 Os registros criminais foram levantados para o período de 2005 a junho de 2010. A 

partir daí foi construído um Banco de Dados para posterior cruzamento das informações, o 

que resultou em 9.613 ocorrências criminais no período, sendo 8.515 no entorno e 1.098 nos 

limites internos do PNT. Os registros criminais analisados foram categorizados nas seguintes 

tipologias: 

 

i) Agressão/ameaça: dano ou violência ou grave ameaça a pessoa, lesão 

corporal, tortura, resistência, violência arbitrária; 

ii) Crime ambiental: apreensão de balões, de fogos de artifício, crimes 

contra a fauna e a flora, desabamento ou desmoronamento, inclusive 

com morte, sanções penais e administrativas ao meio ambiente; 

iii) Crimes envolvendo armas: apreensão de armas de fogo, arma branca 

e/ou explosivos, apreensão de munição, arremesso de projétil, 

apreensão de material explosivo ou incendiário, disparo de arma de 

fogo, porte ilegal de arma de fogo, supressão ou adulteração de arma de 

fogo; 

iv) Corrupção: corrupção ativa e passiva, corrupção de menores, crime 

contra a economia popular, exercício arbitrário ou abuso de poder, 

falsidade ideológica, favoritismo pessoal e crime contra a ordem 

tributária; 

v) Homicídio: provocado por projétil de armas de fogo, homicídio 

proveniente de auto de resistência, homicídio sem qualificação da 

natureza, e tentativa de homicídio; 

vi) Crimes contra o patrimônio: adulteração de veículo e/ou sinalizador, 

crime contra a ordem, crime contra o ordenamento urbano, contra o 

patrimônio cultural ou público, dano em coisa de valor artístico, 

arqueológico ou histórico, inutilizar ou deteriorar bem protegido; 

vii) Roubo ou furto: aos transeuntes e veículos; 
                                                 
77 Isso porque o Setor de Pesquisa do Instituto de Segurança Pública além de levantar as informações solicitadas, 
considerou possíveis erros de gramaticais nos Registros de Ocorrência (RO), tanto para localidades situadas 
dentro do PNT quanto para as denominações das áreas do entorno da UC, como: Prazeres (com s e com z), Mesa 
do Imperador (com s e com z), Casa (com s e com z), Sumaré (com e sem acento), Divinéia (com e sem acento), 
Gávea (com e sem acento) e Dona Marta e/ou Santa Marta.  
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viii) Crimes sexuais: atentado ao pudor, ato obsceno, estupro ou tentativa de 

estupro, importunação ofensiva ao pudor, prostituição ou exploração 

sexual, perigo de contágio venéreo, submeter criança ou adolescente ao 

vexame ou constrangimento; 

ix) Suicídio: ato intencional de matar a si mesmo; 

x) Outros: abandono de incapaz, intelectual e/ou material, discriminação 

(pessoa idosa, raça ou sexo), embriaguez ao volante, estelionato, 

frustração de direito trabalhista, RO cancelado, rapto consensual, 

estelionato, denunciação caluniosa, afirmação falsa ou enganosa, ação 

de alimentos, falta de habilitação e/ou embriaguez ao dirigir, fuga do 

local do acidente, falso testemunho e outros. 

 

As informações obtidas foram então inseridas em um Banco de Dados, através do 

Programa Acess. Os registros foram agrupados por código de área, tipo de delito, ano de 

referência, delegacia da circunscrição onde ocorreu o evento, local, bairro data e hora, 

objetivando a realização das análises. 

 

5.4.2. Análise dos Registros Criminais no PNT 

 

A visitação do PNT é estimada em mais de um milhão de pessoas/ano. Entretanto, a 

visitação apresenta magnitude, temporalidade, hora da visitação e perfil diferenciados para os 

três setores da UC nos quais é permitida a visitação. Segundo o Plano de Manejo do PNT 

(ICMBio, 2008), com base na pesquisa realizada pelo ISER (1998), a maior visitação ocorre 

no Corcovado e nas Paineiras, seguido pela Floresta da Tijuca, Pedra Bonita e Pedra da 

Gávea.  

Os meses com maior visitação são dezembro, janeiro e fevereiro, sendo junho e 

setembro os meses de menor visitação. Nos feriados, ocorrem as maiores médias diárias de 

visitação, seguido pelos finais de semana e dias úteis. O horário com a maior visitação é o da 

tarde, seguido pelo da manhã. A maior parte dos visitantes (54%) é composta por homens 

(ICMBio, op.cit.). 

Ainda de acordo com o Plano de Manejo do PNT, em relação à idade dos visitantes, a 

maior distribuição ocorre naqueles com a faixa entre 25 e 34 anos e, quanto à escolaridade, 

46,% apresentam nível superior.  
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As áreas mais visitadas são Corcovado e Paineiras. A maior parte dos visitantes alega 

que a principal razão da visitada é o passeio, a paisagem e o contato com a natureza. Já os 

visitantes eventuais, turistas nacionais e estrangeiros, alegam que vêm ao Parque em razão de 

se tratar de um ponto turístico.  

Para o Iser (1998), as áreas do PNT são visitadas por seus atributos. No Corcovado, 

em geral, a visita é realizada por turistas, nacionais e estrangeiros, para conhecer a estátua do 

Cristo Redentor. Nas Paineiras, a maior afluência é dos próprios cariocas, tendo em vista o 

fechamento da área, nos feriados e finais de semana, para a prática de cooper e passeios. Na 

Floresta da Tijuca, a visitação é realizada por turistas que, em geral, chegam ao local através 

de empresas de turismo, e por usuários que realizam caminhadas, tomam banho de cachoeiras, 

e fazem churrascos principalmente nos finais de semana. Já na Pedra Bonita, ocorre maior 

afluência daqueles que praticam vôo livre. Na Pedra da Gávea, a maior visitação é de usuários 

que praticam escaladas e caminhadas na trilha.  

Ainda segundo o ISER (op.cit.), com relação aos cariocas, o maior fluxo de visitantes 

é proveniente dos bairros da Tijuca, Grajaú e Alto da Boa Vista (43,6%), seguida de visitantes 

da zona sul (23,8), restantes dos bairros da zona norte (18,2%), seguido da zona oeste (8,8%) 

e, finalmente, os oruindos do centro da cidade (5,5%). 

Para policiar a área do PNT, e prover a segurança dos seus visitantes quanto à 

ocorrência de crimes, tem-se a seguinte configuração: 

 

i) o Setor A do PNT, Floresta da Tijuca, está sob a competência do 

policiamento da 6ª Área Integrada de Segurança Pública (AISP);  

ii) o Setor B (Corcovado- Paineiras-Sumaré) é patrulhado pelos Batalhões 

da Polícia Militar das 1ª, 2ª e 23ª AISPs;  

iii) o Setor C (Pedra Bonita e Pedra da Gávea) é policiado por integrantes 

da 23ª AISP; e, 

iv) o Setor D (Covanca/Petros Forros), é policiado pelo grupamento por 

integrantes da 18ª AISP.  

 

No período compreendido entre janeiro de 2005 e junho de 2010, o total de registros 

criminais nas AISPs que circunscrevem o PNT, quais sejam, relativos às 1ª, 2ª, 6ª, 18ª e 23ª 

AIPs, estão apresentados no Quadro 10. 
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Quadro 10: Registro das ocorrências criminais nas AIPs que circunscrevem  

o policiamento do PNT. 

 

AISP 2005 2006 2007 2008 2009 Junho/2010 

1ª AISP 8.299 8.243 8.222 9.329 9.329 5.179 

2ª AISP 5.802 6.835 7.311 7.972 7.739 4.034 

6ª AISP 5.773 6.090 6.500 6.319 5.862 3.073 

18ª AISP 2.923 3.083 3.163 2.998 3.262 1.629 

23ª AISP 4.471 4.710 4.937 5.010 5.235 2.995 

           Fonte: Instituto de Segurança Pública, 2010. 

 

Cabe destacar que o quadro acima ilustra o total de registros criminais nas AISPs que 

circunscrevem o PNT, de acordo com as tipologias de crimes estabelecidas pelo Instituto de 

Segurança Pública78.   

De acordo com o balanço das incidências criminais e administrativas no Estado do Rio 

de Janeiro, diponibilizado pela página oficial na internet do Instituto de Segurança Pública79, 

observa-se a redução de crimes violentos em relação ao número de registros de ocorrências de 

homicídios doloso: de 2006 para 2007, de aproximadamente menos de 5,23%; de 2007 para 

2008, a redução foi de menos de 6,8%. De 2009 para 2010, houve um aumento de 1,3%. No 

entanto, na comparação entre os primeiros semestres de 2009 e 2010, verifica-se o decréscimo 

de 20,2%. A mesma tendência de redução de homicídios dolosos também foi observada nas 

AISPs que circundam o PNT. 

Analisando os 1.098 registros criminais no PNT, no período de janeiro de 2005 a 

junho de 2010, verifica-se que o maior percentual de registros ocorreu no Setor B (Paineiras, 

Estrada do Sumaré, Corcovado, Vista Chinesa, Mirante Dona Marta e Mesa do Imperador), 

com 85,61%, sendo apenas 2 ocorrências registradas para o Parque Lage.  
                                                 
78 São as seguintes as categoriais: i) vítimas de crimes violentos (homicídio doloso, lesão corporal seguida de 
morte), latrocínio (roubo seguido de morte), tentativa de homicídio, lesão corporal dolosa e estupro; ii)  vítimas 
de crimes de trânsito (homicídio culposo de trânsito e lesão corporal culposa de trânsito); iii) vítimas de mortes 
com tipificação provisória (encontros de cadáver e de ossada); iv) registros de crimes contra o patrimônio (roubo 
a estabelecimento comercial, roubo a residência, roubo de veículo, roubo de carga, roubo a transeunte, roubo em 
coletivo, roubo a banco, roubo de caixa eletrônico, roubo de aparelho celular, roubo com condução da vítima 
para saque em instituição financeira, furto de veículos, extorsão mediante seqüestro clássico -, extorsão, e 
extorsão com momentânea privação da liberdade - sequestro relâmpago -, e estelionato); v) registros decorrentes 
da atividade policial (apreensão de drogas, armas apreendidas, prisões, apreensão de criança/adolescente, 
recuperação de veículo e cumprimento de mandado de prisão); e, v) outros registros (ameaça, pessoas 
desaparecidas, resistência com morte do opositor - auto de resistência -, policiais militares mortos em serviço e 
policiais civis mortos em serviço). 
79 www.isp.rj.gov.br – acesso em 03/09/2010. 
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No Setor C, que corresponde à Pedra Bonita e Pedra da Gávea, foram registrados 8,1% 

das ocorrências. Em terceiro lugar o Setor A, Floresta da Tijuca, envolveu 6,1%, dos 

registros. E, por último, o Setor D, Covanca/Petros Forros, registrou apenas 0,19%.  

Para correlacionar o número de registros criminais com a magnitude da visitação do 

PNT, os dados sobre visitação foram estimados, tendo em vista não haver controle efetivo do 

número de visitantes em todos os setores da UC. Contudo, estas estimativas foram baseadas 

em relatórios oficiais de visitação disponibilizados pela administração do Parque. 

Para o período compreendido entre janeiro de 2005 e junho de 2010, a visitação do 

PNT foi estimada em cerca de 8.400.000 de visitantes/ano, considerando todos os setores da 

UC. No Setor B, no qual se observa maior visitação, os registros sobre o quantitativo da 

visitação foram obtidos através dos relatórios, enviados à administração do PNT para 

consolidação mensal, sobre o número de visitantes pagantes de ingressos na guarita do 

Corcovado e no Trem do Corcovado. Para o período considerado, a estimativa de visitação, 

especificamente para o Corcovado, foi de 6,5 milhões de visitantes80.   

Considerando que nas áreas das Paineiras, da Vista Chinesa, da Mesa do Imperador e 

da Estrada do Sumaré, não existem sistemas de controle da visitação. E, também 

considerando os relatos dos entrevistados, e os documentos disponíveis sobre visitação, na 

administração do PNT e no Centro de Visitantes da Floresta da Tijuca, foi estimado em 7 

milhões a visitação total para o Setor B.   

No Setor A, Floresta da Tijuca, a estimativa de visitação é de 250.000 pessoas/ano, ou 

1.250.000 em cinco anos, conforme informações prestadas pelos funcionários do Parque, com 

base em relatórios, representando 12% daqueles que visitam o Centro de Visitantes do PNT, 

onde existe registro de visitação81.   

No Setor C, Pedra Bonita e Pedra da Gávea, a visitação é estimada em, 

aproximadamente, 140.0000 visitantes/ano, o equivalente a 700.000 visitantes para o período 

compreendido entre janeiro de 2005 e junho de 2010. No Setor D, Covanca/Petro Forros, não 

há visitação.  

                                                 
80 Considerando apenas o acesso pela guarita do ICMBio no Corcovado, e o pagamento da taxa de visitação pelo 
acesso via Trem do Corcovado, observa-se uma média de 734.000 visitantes em 2005; 745.000 visitantes em 
2006; 1 milhão de visitantes em 2007 (a arrecadação só voltou a funcionar depois de abril, tendo em vista a 
operação realizada para apurar o  desvio de verbas da arrecadação no Corcovado, planejada pela Administração 
do PNT e a Polícia Federal do Rio de Janeiro, desde 2006); 1,5 milhões de visitantes em 2008;  1,5 milhões de 
visitantes em 2009; e, até junho de 2010,  aproximadamente, 1 milhão de visitantes.  
81 Informações prestadas por funcionários do PNT, com base nos registros de visitantes do Centro de Visitantes 
do Parque, localizado na Floresta da Tijuca. 
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A Figura 9 apresenta os registros de ocorrências criminais para cada setor do PNT, 

para o período de janeiro de 2005 a junho de 2010. A Figura 10 apresenta uma ponderação 

entre os números dos registros criminais e a visitação, utilizando como parâmetro o número 

de visitantes/100.00082. A Figura 11 territorializa estes registros. 

 

Figura 9: Registros criminais nos setores do PNT. 
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Figura 10: Ponderação entre o número de registros criminais e a visitação do PNT,  
por setores. 
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82 A taxa população por 100.000 habitantes é um parâmetro utilizado internacionalmente para comparar as taxas 
de ocorrências criminais. Note-se que no caso do PNT não se trata de habitantes, mas de uma visitação, que é 
flutuante. Assim, este recorte é apenas ilustrativo.  



Figura 11: Mapa das ocorrências criminais no PNT. 

 

 
Fonte: Mapa elaborado pelo Setor de Geoprocessamento do PNT, 2010. 

Legenda: os pontos em azul apresentam os hotspots para a ocorrência de crimes no PNT.



Analisando as informações apresentadas nas figuras 9 e 10, observa-se que as 

ocorrências criminais são verificadas nos setores com maior afluxo da visitação, conforme 

mencionado pelo Plano de Manejo do PNT (ICMBio, 2008): em primeiro lugar no Setor B, 

seguidos dos setores A e C e, finalmente, o Setor D, no qual não há visitação. Considerando 

os quatro setores do PNT, e os tipos de delitos para o período de cinco anos, tem-se a seguinte 

frequência de ocorrências: 

 

• 7,14 registro/visitantes, correspondendo a 600 roubos e furtos; 

• 1,75 registros/visitantes, correspondendo a 147 agressões; 

• 0,9 registros/visitantes, correspondendo a 76 homicídios; 

• 0,7 registros/visitantes, correpondendo a 60 ocorrências para corrupção; 

• 0,45 registros/visitantes, correpondendo a 38 encontros de cadáver; 

• 0,34 registros/visitantes, correspondendo a 29 crimes ligados às drogas; 

• 0,25 crimes/visitantes, correspondendo a 21 crimes com armas; 

• 0,13 registros/visitantes, correspondendo a 11 crimes de danos ao patrimônio; 

• 0,08 crimes/visitantes, correspondendo a 7 crimes de sexuais; 

• 0,05 registros visitantes, correspondendo a 5 crimes ambientais;  

• 0,05 registros/visitantes, correspondendo a 5 crimes de seqüestro; 

• 0,02 registros/visitantes, correpondendo a 2 suicídios; e, 

• 1,15 registros/visitantes, correspondendo a 97 na tipologia de outros. 

 

Destaca-se que o reduzido número de crimes ambientais registrados pode significar 

que estas autuações são realizadas pelos agentes da fiscalização do ICMBio, para posterior 

abertura de processo e prosseguimento pela via administrativa.  

Os crimes mais comuns na área do PNT, assim como em todas as AISPs do Estado do 

Rio de Janeiro, são roubos e furtos, conforme ilustrado na Figura 12, compreendendo o 

período de janeiro de 2005 a junho de 2010.  
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Figura 12: Percentual de registros criminais no PNT. 
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Este quadro revela o mesmo padrão dos registros criminais que foram analisados para 

o entorno do PNT, em ordem decrescente de frequência: roubo/furto, agressão, armas, 

homicídio, encontro de cadáver, drogas, sequestro, corrupção e crimes sexuais. No entanto, 

para o PNT, não se observam registros relativos aos crimes ambientais, o que significa que 

estes são registrados através da via administrativa. 

Os funcionários do PNT estimam, para o Setor B, uma visitação de aproximadamente 

7 milhões de pessoas para o período compreendido entre janeiro de 2005 e junho de 2010. 

Como neste período ocorreram 809 registros de ocorrências criminais, têm-se uma média de 

0,5 registros por dia, para o período. 

Os registros de ocorrências demonstram que a maior parte dos eventos ocorreu nas 

Paineiras, correspondendo, em números absolutos, a 343 registros, representando 31% de 

todas as ocorrências do PNT, e com a média 0,2 registros/dia. Em segundo e terceiro lugares, 

também com percentuais expressivos, foram identificadas 191 registros na Estrada do Sumaré 

(17%), com a média de 0,1 registros/dia e, no Corcovado, 122 registros (11%), 

correspondendo a 0,07 registros/dia. Na Vista Chinesa ocorreram 88 ocorrências criminais, 

correspondendo a 0,05 registros/dia; no Mirante Dona Marta 32 registros, com média de 0,02 

registros/dia; na Mesa do Imperador 31 registros, com média de 0,02 registro/dia; e, no 

Parque Lage, apenas 2 registros. Também foram identificados, neste setor, 8 registros 

referentes à denominação de busca de “Parque Nacional da Tijuca/Ladeira do Ascurra”.  

Para o Setor B, em 2005, foram efetivados 121 registros criminais; em 2006, as 

ocorrências quase duplicaram, com registro de 209 ocorrências; e, em 2007, o número se 
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reduziu para quase a metade das ocorrências, com 116 registros. Em 2008 o número de 

registros se elevou novamente para 137. Em 2009, a tendência de aumento de registros 

continuou, com 144 ocorrências. E, em 2010, até o mês de junho, foram registradas 80 

ocorrências. A evolução dos registros, para o Setor B encontra-se sistematizada na Figura 13. 

    

Figura 13: Número de registros de ocorrências criminais, por ano, para o Setor B do PNT. 
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Logo, o Setor B é considerado o mais crítico para a ocorrência de eventos criminais, 

com 807 das ocorrências: Paineiras com 343 registros; Estrada do Sumaré com 191 registros; 

Corcovado com 122 registros; Vista Chinesa com 88 registros; Mirante Dona Marta com 32 

registros; e, Mesa do Imperador, com 31 registros. Em todas as áreas, a maior ocorrência se 

deriva de crimes de roubo/furtos e agressão.  

Em 2007, ano em que a Força Nacional de Segurança Pública permaneceu na UC, 

houve redução de crimes, conforme apontado na entrevista com o Chefe do PNT, mas esta 

declaração não é corroborada pelos registros criminais observados para a área das Paineiras, 

que indicam que os números de registros criminais permaneceram estáveis. No entanto, em 

2008, os registros de ocorrências criminais tornaram a aumentar. Especificamente para a 

Estação do Trem do Corcovado na qual foram registradas 129 ocorrências. 

Entre 2006 e 2007, para o Setor B houve redução de 55,5% das ocorrências. Contudo, 

de 2007 para 2008, houve aumento de 15,3% das ocorrências e, de 2008 para 2009, um 

aumento de 5%. Até junho de 2010, já haviam sido realizados 80 registros criminais, 

indicando a uma possível tendência de aumento dos registros ao longo do ano. Ainda para o 
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mesmo setor, verifica-se que 85,6% dos registros foram citados, principalmente, para as 

Paineiras e o Corcovado, seguido pela Estrada do Sumaré. 

Analisando os horários em que ocorreram os delitos no Setor B, nota-se que a maioria 

dos eventos ocorreu na parte da tarde, exceto para as áreas da Estrada do Sumaré e da Vista 

Chinesa, nas quais a maior parte dos registros se remete ao horário da manhã. No cômputo 

geral, a maior parte dos registros das ocorrências criminais se dá na parte da tarde, 51%. O 

Quadro 11 sintetiza tais informações. 

 

Quadro 11: Número de Registros criminais, por horários, no Setor B do PNT. 

 Manhã Tarde Noite Madrugada s/inf. 

Paineiras 77 162 26 10 68 

Estrada do Sumaré 75 44 23 19 30 

Corcovado 11 64 4 2 41 

Vista Chinesa 40 25 13 1 9 

Mirante Dona Marta 8 14 0 0 10 

Mesa do Imperador 2 17 0 0 12 

Total 213 326 66 32 170 

 

 

As informações analisadas estão em consonância com o resultado da pesquisa 

realizada pelo Iser (1998), que menciona o horário da tarde como sendo o de maior afluxo de 

visitação no PNT, seguido pela da manhã. O horário de funcionamento do Parque é de 8 às 

18h, mas os acessos não são fechados. Apenas nas guaritas do Corcovado, da entrada e saída 

da Floresta da Tijuca, do Sumaré e do Parque Lage, são encontrados seguranças terceirizados 

que ocupam postos noturnos. Os demais acessos, como estradas e trilhas são abertos, o que 

comprometer o sistema de segurança do PNT. 

O Setor A, Floresta da Tijuca, possui uma visitação estimada de 250.000 

visitantes/ano. Considerando o período de 5 anos analisados pela pesquisa, no setor ocorreram 

61 registros, com a média de 0,03 registros/dia, sendo dois referenciados como “Floresta da 

Tijuca/Turano”, sem constar a tipologia do delito. Neste setor os roubos/furtos caíram de 33, 

até 2007, para apenas 2 registros em 2008, e nenhum registro posteriormente. Quanto às 

agressões, houve o registro de 5 agressões, até 2007, e nenhum registro posterior. Apenas em 

2005 foram registrados homicídios/tentativa de homicídio (3), encontro de cadáveres (2), 
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crimes sexuais (3) e suicídios (2), não havendo tais registros para os anos seguintes. Para 

2006, ocorreram 4 delitos envolvendo drogas. Em 2009 não houve nenhum registro de crime 

no setor. Na categoria “outros delitos”, ocorreram 2 em 2006, e apenas 1 até junho de 2010. 

Para o Setor A, não foram identificados registros de crimes ambientais, corrupção, sequestro e 

crimes contra o patrimônio. Neste setor os registros decresceram, conforme demonstra a 

Figura 14. 

 

Figura 14: Número de registros por ano, para o Setor A do PNT. 
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No Setor A, Floresta da Tijuca, os registros revelam que a maior parte dos crimes 

ocorreu no horário da tarde, período de maior visitação de todo o PNT (ISER, 1998). No 

período de 2005 a junho de 2010, foram realizados 20 registros na parte da tarde, 12 durante a 

noite, 11 indicados para a madrugada e o restante, 17 registros, constam como sem 

informação de horário.  

O visitante do setor, segundo o ISER (1998), em geral o frequenta para o contato com 

a natureza, prática de cooper, e realização de caminhadas nas trilhas. É o setor com segurança 

24h, nas guaritas de entrada e saída, no qual estão situadas importantes infraestruturas do 

Parque como a sede administrativa, o centro de operação das câmeras de vigilância, e o 

Centro de Visitantes. Portanto, os eventos criminais ocorrem em número reduzido, em 

adequação a visitação e o policiamento realizado no setor. 

No Setor C ocorreram 95 registros, sendo 88 para a Pedra Bonita e 7 para Pedra da 

Gávea. Para o Setor D, ocorreram apenas 2 registros como contra o patrimônio. O Quadro 12 

apresenta o número de registros criminais para o Setor C, por ano.  
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Quadro 12: Número de registros criminais para o Setor C do PNT. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Pedra Bonita 11 13 26 2 18 12 

Pedra da Gávea 0 4 0 0 3 0 

 

 

Nota-se que em 2008 o número de registros foge o padrão dos demais anos. Apesar da 

queda no número de registros na Pedra Bonita, em 2008, o padrão anual retorna em 2009. 

Uma vez que os registros foram levantados apenas até julho de 2010, a tendência é de 

elevação das ocorrências até o final do ano. Tal perspectiva indica que medidas efetivas de 

gestão devem ser tomadas, no sentido de estabelecer parcerias para apoio à segurança no 

setor, em conjunto com a Associação de Vôo Livre do Rio de Janeiro. Também se verifica a 

necessidade de se assegurar a presença efetiva de segurança institucional do PNT na área. A 

Figura 15 apresenta o número de registros de criminais, por delito, na Pedra Bonita. 

 

Figura 15: Número de registros de criminais, por delito, na Pedra Bonita. 

2

12

16

19

11

6

3

2

5

2

4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ano

T
ip

os
 d

e 
D

el
it

os Roubo/furto

Agressão

Encontro de cadáveres

Outros

 

 

O horário no qual ocorreram os maiores números de registros criminais no Setor C foi 

o da tarde (38), em consonância com o mesmo padrão apresentado nos demais setores do 

PNT, seguindo pela noite (9), manhã e madrugada, (7 registros para cada período). Em 18 

registros não constam informações quanto ao horário das ocorrências. 

Quanto aos tipos de delito, o Setor C apresenta apenas quatro tipos de delitos, com 

maior número de registros para roubos/furtos e agressões, indicando a ocorrência de assaltos 
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nas trilhas, o que já é o conhecimento da administração do PNT. A ocorrência de encontro de 

cadáveres na área, 2 ocorrências em 2009, pode indicar a necessidade da presença noturna de 

vigilância do Parque no setor.  

Para o Setor D, Petro Forros/Covanca, ocorreram apenas 2 registros, na tipologia 

crimes contra o patrimônio, em 2005, no período da tarde. 

 O policiamento realizado nos setores do PNT é diferenciado, havendo maior 

concentração das polícias militares e da segurança terceirizada nas guaritas do Setor B. A 

presença das câmeras, concentradas nas Paineiras e Corcovado, apoia a dissuasão aos crimes. 

Contudo, as câmeras são estáticas e o sistema de monitotamento não está ligado à emergência 

da Polícia Militar, número de telefone 190. Portanto, entendendo-se que a presença das 

câmeras se aplica a uma lógica reativa, de pronta resposta na ocorrência de crimes em tempo 

real, o que observa é que tal lógica está fragmentada e não coincide com a dinâmica da 

visitação no local. Por conseguinte, enfraquece a qualidade da decisão política e a proteção da 

UC.  

 

 

5.4.3. Análise das Ocorrências Criminais no Entorno do PNT 

As localidades de baixa renda, situadas no entorno do PNT, são vitimadas pelos 

mesmos tipos de delitos que ocorrem no território da UC. Dos registros criminais levantados, 

75% ocorreram nas localidades situadas no entorno dos Setores B e C. O Conjunto das 

localidades de baixa renda circundantes são apontadas, pelo Plano de Manejo do PNT 

(ICMBio, 2008), como as que oferecem maior risco à proteção do PNT em função da 

proximidade e da pressão antrópica em seus limites territoriais. São as seguintes favelas/áreas: 

Morro dos Prazeres, Santa Alexandrina, Sumaré, Dona Marta, Guararapes, Cerro-Corá, 

Ladeira do Ascurra. Almirante Alexandrino, Rocinha/Laboriaux, Favela do Banco e Chácara 

do Céu. A Figura 16 apresenta a territorialidade das áreas que exercem maior pressão 

antrópica sobre o PNT, conforme estabelecidas no Plano de Manejo da UC (ICMBio, op.cit.).   



Figura 16: Mapa dos registros criminais nas localidades no entorno do PNT.  

 
                                  Fonte: Mapa elaborado pelo Setor de Geoprocessamento do PNT, 2010. 



A maior concentração das localidades pesquisadas se encontra no entorno do Setor B, 

no qual ocorrem os maiores números de registros criminais. Na Rocinha, por exemplo, 

existem trilhas que ligam a área da comunidade ao PNT, principalmente na localidade 

denominada Laboriaux. Estas trilhas são, inclusive, utilizadas como rotas de fugas de 

bandidos. Nesta área os pesquisadores não realizam estudos, como levantamento de fauna e 

flora, em função da insegurança83. Mais problemática se torna a situação quando se constata 

que ainda não foi implementada a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) na Rocinha. 

No Setor A, as localidades mais próximas ao PNT são a Borda do Mato e Nova 

Divinéia. Na percepção de agentes institucionais, bandidos oriundos dessas localidades 

assaltam na Floresta da Tijuca.   

No Setor C, Pedra Bonita e Pedra da Gávea, verifica-se a proximidade com a 

localidade denominada Morro do Banco. Na percepção dos atores institucionais, alguns 

bandidos, oriundos dessa localidade, praticam assaltos neste setor. Contudo, não foram 

observados registros de ocorrência para o Morro do Banco.  

No Setor D, a área mais próxima é a localidade Inácio Dias, na qual também não 

foram registradas ocorrências criminais no levantamento realizado. A Figura 16 apresenta o 

número de registros criminais para o entorno do PNT para o período compreendido entre 

2005 e junho de 2010.  

 

Figura 17: Número de registros criminais nas localidades selecionadas no entorno do PNT. 
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83 Estas observações foram realizadas pelos agentes institucionais do PNT, durante as entrevistas e conversas 
informais, via internet e telefone, no período de 2008 a novembro de 2010.  
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Tendo em vista o que foi até o momento discutido, vale destacar que uma delegacia 

responde por determinado setor espacial dentro de uma Área Integrada de Segurança Pública 

e, por conta das fronteiras entre as áreas, uma mesma localidade pode estar em uma ou mais 

AISPs em função de sua territorialidade.  

Deste modo, tomando-se como exemplo a localidade do Morro Dona Marta, das 477 

ocorrências registradas, 403 foram realizadas em Delegacias correspondentes à 1ª AISP, o 

restante das ocorrências foram registradas na 2ª AISP. As únicas ocorrências nas quais todos 

os registros foram realizados em uma só AISPs, correspondem às comunidades situadas no 

entorno do Setor B, na 6ª AISP, correspondendo às favelas do Andaraí, Borda do Mato, Borel, 

Casa Branca, Formiga, Nova Divinéia e Turano. A Figura 18 demonstra o número de registros 

por AISPs, para o período de 2005 a junho de 2010. 

 

               Figura 18: Número de registros criminais por AISPs. 
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Analisando os registros criminais por AISPs, se observa os seguintes registros 

criminais por localidade e AISPs, em ordem decrescente de registros: 

 

i) 23ª AISP (Setores B e C do PNT): justamente onde se localizam as 

favelas da Rocinha, Chácara do Céu e Favela do Banco.  

ii) 6ª AISP (Setor A do PNT - Floresta da Tijuca): compreendendo o 

bairro da Tijuca e adjacências, na qual se localizam as favelas da 
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Coréia, Formiga, Casa Branca, Borel, Borda do Mato e Nova 

Divinéia; 

iii) 2ª AISP (Setor B do PNT): compreende a zona sul, onde se localizam 

a favea Santa Dona Marta (área onde foi implementada a UPP), e as 

favelas do Guararapes, Cerro Corá e Ladeira do Ascurra; 

iv) 1ª AISP (Setor B do PNT): correspondendo ao Bairro de Santa 

Teresa, onde estão localizadas as Favelas Santa Alexandrina, Morro 

do Prazeres e a Favela do Sumaré; 

v) 18ª AISP (Setor D do PNT): correspondendo ao bairro de 

Jacarepaguá, onde se localiza a favela Inácio Dias, onde o índice de 

registros é desprezível em termos estatísticos. 

 

No cômputo geral das localidades analisadas, os registros criminais que apresentaram 

maior percentual são roubo/furto, com 31%, seguida de agressão com 23,4%. Os demais 

registros verificados foram: crimes com armas (10%); homicídio/tentativa de homicídio (8%); 

encontro de cadáver (6%); crimes envolvendo drogas (5,3%); crimes de sequestro (2%); 

crimes de corrupção e crimes sexuais, em torno de 1% para cada tipo de delito; crimes contra 

o patrimônio (0,3%); suicídio (0,2%); e, registro para delito ambiental. Na Figura 19, 

apresenta-se o número ocorrências criminais, por tipo de delito, para o período de 2005 a 

junho de 2010. 

 

Figura 19: Percentual, por tipos de delitos, nas localidades no entorno do PNT. 
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Os registros criminais para as localidades analisadas são semelhantes aos verificados 

para o interior do PNT, exceto quanto aos crimes ambientais, que não foram registrados para 

o entorno, e os crimes relacionados com danos ao patrimônio que, no entorno, aparecem como 

sendo o de menor número. 

Das informações disponíveis emerge a verificação que o setor B, Corcovado-Sumaré - 

Gávea Pequena, bem como o Setor C, Pedra Bonita e Pedra da Gávea, ambos situados na 

Serra da Carioca, são os que apresentam os maiores riscos com relação às externalidades 

geradas pela violência urbana que ocorre na Rocinha, com população estimada em 120.000 

habitantes.  

Cabe enfatizar que nestes setores não estão sendo desenvolvidas ações de Educação 

Ambiental e/ou programas de integração com as populações locais e/ou reflorestamento, em 

função dos riscos associados à violência nessas áreas. Ressalta-se, ainda, que as pessoas 

residentes nessas áreas também são afetadas pelos mesmos tipos de delitos, e na mesma 

ordem, que ocorrem no interior do PNT. 

 

 

5.5.   Mídia Digital e Sentimento de Insegurança no PNT 

 

Considerando que políticas públicas podem ser entendidas como uma relação entre 

formulação, resultados e o ambiente onde se dá esta formulação, englobando partidos 

políticos, mídia e demais grupos de interesse (Souza, 2007), se observa que a ação da mídia 

contribui, de forma efetiva, para a implementação de políticas públicas. No tocante à 

segurança dos Parques Nacionais, estaduais e/ou municipais, a ação da mídia diversas vezes 

contribui para o sentimento de insegurança dos usuários dessas áreas. No PNT, 

especificamente, a divulgação de um único evento, positivo ou negativo, pode obter 

ressonância nacional e internacional, influenciando a imagem da UC e da Cidade do Rio de 

Janeiro.  

Para dimensionar a divulgação de eventos criminais no PNT foi realizada uma busca, 

através mídia digital, com base nas categorias “Parque Nacional da Tijuca”, “Parque Nacional 

da Floresta da Tijuca” e/ou “Floresta da Tijuca”, para o período compreendido entre 2006 e 

setembro de 2010, conforme apresentado no ANEXO 6. Das vinte e cinco notícias veiculadas 

no período, a maior parte foi divulgada pelas mídias digitais dos jornais das Organizações 
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Globo, “O Globo” e “Extra” (17), seguido de “O Dia” (3), sendo as demais notícias 

provenientes de outras mídias digitais (7). 

O Setor B foi o mais divulgado. Em 14 ocasiões o setor foi considerado como hotspot 

para a ocorrência de crimes, em consonância com os registros analisados: 8 divulgações para 

o Corcovado, 2 para Vista Chinesa, 1 para a Mesa do Imperador, 1 para o Sumaré e 2 para o 

setor, sem a especificação do local.  

O Setor A, Floresta da Tijuca, foi divulgado em 9 ocasiões, aparecendo em segundo 

lugar como a área mais divulgada pela mídia digital, diferindo dos registros oficiais, no qual 

se encontra em terceiro lugar.  

Para o Setor C, foram divulgados 2 eventos, um para a Pedra Bonita e o outro para a 

Pedra da Gávea, também diferindo dos registros das ocorrências criminais, nos quais aparece 

em segundo lugar. 

Em 2010, obteve ressonância na mídia o uso das florestas do PNT como esconderijo e 

rota de fuga de narcontraficantes do Complexo do Alemão e da Vila Cruzeiro, após a 

ocupação dessas localidades pelas forças policiais federais e do Governo do Estado do Rio de 

Janeiro. Esta ocupação ocorreu em função de atos de vandalismo praticados por traficantes, 

em várias áreas da Cidade do Rio de Janeiro, como incêndios de ônibus, provocando 

insegurança e medo na população. 

Contudo, ainda no mesmo ano, a maior parte das notícias vinculadas na mídia em 

relação ao PNT, se refere ao Corcovado, especialmente nas ações denominadas “Choques de 

Ordem”, promovidas pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Estas ações tinham como objetivo 

combater os estacionamentos irregulares, e as ações de ilegais flanelinhas, taxistas, vãs e 

jovens que extorquem turistas na área do Corcovado e Paineiras.  

Outra notícia que teve destaque em 2010 foi promovida pela ação de bandidos 

armados com metralhadoras na região do Sumaré, onde estão localizadas as torres e antenas 

de comunicação das emissoras de TV, radiocomunicação e telefonia. Foram também 

divulgados assaltos em trilhas na Floresta da Tijuca. Mereceu também grande destaque na 

mídia o encontro do corpo do diretor do grupo Nós do Morro, no PNT, próximo a Guarita da 

Guarda Municipal. 

Em 2009, um assalto do tipo “arrastão” a turistas alemães e americanos, durante 

passeio de jipe pela Floresta da Tijuca, bem como um crime sexual seguido de agressão, 

possivelmente praticada por policiais militares, também foram destaque nos veículos de 

comunicação (Anexo 6).  
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Em 2008, foram veiculados assaltos e práticas de extorsão no Corcovado, bem como 

assaltos na Floresta da Tijuca e na trilha da Pedra da Gávea. E, para o período compreendido 

entre 2006 e 2007, também foram veiculados assaltos e “arrastão” na Floresta da Tijuca, 

assaltos na Vista Chinesa e na trilha da Pedra da Gávea e, como nos demais anos, assaltos e 

prática de extorsão no Corcovado. O mapa com as ocorrências criminais divulgadas pela 

mídia digital pode ser observado na Figura 20. 

 

 

 



Figura 20: Mapa das ocorrências criminais do PNT, conforme notícias divulgadas pela mídia digital.  

 
                                    Fonte: Mapa elaborado pelo Setor de Geoprocessamento do PNT, 2010. 

 



Eventos como arrastões e encontro de cadáver, dependendo da magnitude da 

divulgação realizada pela mídia e, considerando o conhecimento da sociedade quanto aos 

envolvidos, repercutem de modo negativo para a imagem do PNT. De acordo com a 

gravidade da ocorrência e do conhecimento da população sobre a(s) vítima(s), emerge a 

imagem de um Parque abandonado e com alto risco para a segurança pessoal dos visitantes. 

Isto se efetiva mesmo quando não corresponde a realidade da segurança pública atualmente 

operacionalizada no PNT. 

 

 

5.6.  Visão Integrada da Segurança Pública no PNT 

 

Uma das iniciativas para articular as ações policiais das três esferas de governo seria 

aplicar as recomendações da Portaria Interministerial N0 292, de 4 de março de 2009, dos 

Ministérios do Meio Ambiente (IBAMA e ICMBio) e da Justiça (Polícias Federal e 

Rodoviária), que se refere aos crimes ambientais, aplicando tais recomendações aos crimes 

comuns em UCs:  

 

i) determinar, planejar e coordenar ações integradas para a prevenção e 

repressão aos crimes;  

ii) articular mecanismos de inteligência que possibilitem a intervenção 

antecipada, com o objetivo de coibir e dissuadir ações que 

representem ameaças ou danos ao meio ambiente e provenientes de 

crimes comuns;  

iii) criar sistema de monitoramento e avaliação; e, 

iv) celebrar convênios e acordos de cooperação. 

 

Conforme discutido por Muniz e Proença Junior (2007a), as ações integradas devem 

considerar também as métricas e padrões de medida do desempenho policial, o que envolve 

avaliar a eficácia diante da produção da situação final desejada, e a proficiência, isto é, a 

forma de obtenção desta situação diante da utilização dos recursos policiais disponíveis. Isto 

envolve o suporte e a articulação organizacional, significando o que as instituições podem 

prover aos seus funcionários ou equipes policiais, incluindo, nestes termos, a distribuição do 

efetivo policial no espaço e no tempo, bem como o conjunto de equipamentos e materiais 



 

 

175 

como fardamento, armamento, munição, instrumentos de comunicação, proteção pessoal e 

talonário de multas. Também deve ser levado em consideração o acervo de procedimentos, 

representando o conjunto de condutas antes e durante a ação, incluindo a aplicação de regras 

de enfrentamento em diversas circunstâncias particulares que espelha o saber policial 

construído pela experiência coletiva no planejamento e execução da ação policial. 

Apesar do aumento de alguns delitos criminais, como a ocorrência de 

homicídios/tentativa de homicídios, em 2009, pode se observar a redução do número de 

registro de ocorrência de outros delitos, conforme pode ser constatado no Quadro 13. 

 

Quadro 13: Delitos criminais que apresentaram redução após 2007. 

Tipo de Delito 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Ambiental - 3 - - - - 5 

Drogas 8 8 6 5 2 - 29 

Encontro de cadáver 6 9 8 8 4 3 38 

Roubo/furto 115 162 117 86 78 42 600 

Sexual 5 - - 2 - - 7 

Suicídio 2 - - - - - 2 

 

 

A redução das ocorrências criminais pode estar associada a alguns fatores como:  

 

i) o aumento da segurança terceirizada em postos fixos;  

ii) a presença de guaritas do Portão das Cablocas/Silvestre, da 

Dona Castorina/Macacos, da Pedra da Gávea e o apoio do 

Batalhão da Polícia Florestal na guarita do Sumaré, 

funcionando 24h por dia;  

iii) a presença de policiais militares de 5 Áreas Integradas de 

Segurança Pública (AISPs 10, 20, 60, 180 e 230) na UC, mesmo 

sem um Plano de Trabalho integrado com os demais 

policiamentos desenvolvidos no PNT;  

iv) a fiscalização a pé realizada pela equipe do Grupamento de 

Defesa Ambiental da Guarda Municipal (GDA), em conjunto 
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com servidores do ICMBio, apesar do número oscilante do  

contingente de GDAs na UC.  

 

Nesse contexto, vale enfatizar que os interlocutores institucionais foram unânimes 

quando afirmaram que o Setor C apresenta maior fragilidade para a ocorrência de crimes. 

Com efeito, é o setor onde ocorre o segundo maior número de registros de crimes na UC, 

8,1%, sendo 88 na Pedra Bonita e 7 na Pedra da Gávea, de 2005 a 2010.  

Considerando as áreas consideradas como hotspots para a ocorrência de crimes pelos 

interlocutores institucionais, e o representante da Secretaria Executiva do Conselho 

Consultivo do PNT, as notícias mais divulgadas pela mídia e os registros oficiais das 

ocorrências, revela-se o seguinte mapa falado, conforme ilustrado na Figura 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 21: Mapa dos hotspots para ocorrência de crimes no PNT. 

 

 
                                   Fonte: Mapa elaborado pelo Setor de Geoprocessamento do PNT, 2010. 

 



O mapa falado revela a coerência entre percepção dos atores entrevistados e da mídia, 

com relação aos registros oficiais disponibilizados pelo Instituto de Segurança Pública. 

Contudo, ressalta-se que o setor Floresta da Tijuca está presente no mapa em função de dois 

eventos que repercutiram na mídia e pelo fato da vítima ser pessoa pública, além de um 

arrastão que envolveu várias vítimas, e não por ser tratar, efetivamente, de uma área 

considerada hotspot.  

  

5.7. Desafios para a Gestão Compartilhada na Segurança Pública do PNT 

 

Analisando os Termos de Cooperação para a co-gestão do PNT, estabelecida entre o 

ICMBio e a Prefeitura do Rio de Janeiro, se observa a ausência de Planos de Trabalho nos 

quais constem as metas, os custos envolvidos para cada parceiro na implementação dos 

objetivos acordados e as sanções derivadas do não cumprimento das cláusulas acordadas. 

Disto decorre, por exemplo, a oscilação do contingente do Grupamento de Defesa Ambiental 

da Guarda Municipal. 

Conforme já abordado no Capítulo IV, em 1995, foi celebrado o primeiro Termo de 

Cooperação Técnica entre o Ministério do Meio Ambiente (MMA), o Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), o Governo do Estado do Rio 

de Janeiro e a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro84, com prazo de vigência de cinco anos, 

prevendo a formalização de atividades conjuntas, através de instrumentos próprios. Deste 

acordo só participaram instituições públicas, não tendo sido elaborado Plano de Trabalho e 

nem previstas sanções em caso de descumprimento de cláusulas.  

O Convênio de 199985, celebrado quando ainda vigorava o Termo de Cooperação 

anterior, proporcionou a criação de uma comissão de acompanhamento, mas apenas 

envolvendo instituições oficiais da gestão pública. Contudo, foi acordada a possibilidade de 

participação da sociedade civil no caso de haver interesse das partes, o que não ocorreu a 

posteriori. Ao IBAMA coube criar uma Unidade Gestora Financeira (em precário 

funcionamento desde 1998), e garantir recursos orçamentários e humanos, o que ocorreu de 

                                                 
84 Parceria estabelecida no Governo do Presidente Fernando Hentique Cardoso, do Partido da Social 
Democracia Brasileira (PSDB), tendo como representante do Ministério do Meio Ambiente, o Sr. Ministro 
Gustavo Krause,  como Governador do Estado do Rio de Janeiro,  o Sr. Marcelo Alencar (PSDB) e, como 
Prefeito do Rio de Janeiro, o Sr. César Epitácio Maia, do Partido dos Democratas (DEM). 
85 Parceria estabelecida no Governo do Presidente Fernando Hentique Cardoso, do Partido da Social Democracia 
Brasileira (PSDB), tendo como representante do Ministério do Meio Ambiente, o Sr. Ministro José Sarney Filho 
do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), e, como Prefeito do Rio de Janeiro, o Sr. Luis Paulo 
Fernandez Conde, do Partido dos Democratas (DEM). 
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forma também precária. Coube à Prefeitura, efetivamente, os novos aportes financeiros em 

recursos humanos e serviços, através da alocação de contingente do Grupamento de Defesa 

Ambiental (GDA) e do Grupamento de Apoio ao Turista (GAT), da realização dos serviços de 

manutenção e limpeza pela COMLURB, além de suporte técnico e financeiro das Secretarias 

Municipais, de acordo com suas competências. Para o IBAMA e a Prefeitura, em conjunto, 

coube realizar estudos visando à criação do setor D do PNT, o que só ocorreu em 2004, por 

iniciativa da administração do PNT à época do que em função de qualquer acordo 

institucional entre as partes. Para as demais instituições conveniadas não foram definidas suas 

atribuições específicas e as contribuições foram pontuais. 

Apesar de o instrumento jurídico celebrado em 1999 ser tipificado como Convênio, o 

que permitiria, em tese, o repasse de recursos financeiros entre as instituições conveniadas, 

não foram definidos valores a serem alocados no processo e nenhum recurso financeiro foi 

repassado ao PNT em função do convênio. Da mesma forma, não foi elaborado um Plano de 

Trabalho, e nem previstas sanções em caso de descumprimento de cláusulas. Contudo, tendo 

em vista a magnitude dos recursos financeiros alocados em serviços, principalmente, pela 

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, o componente político esteve na base para os avanços 

da co-gestão no período. Isto não poderia ocorrer de outro modo, tendo em vista que a base 

desta gestão é política, mas o acordo poderia ter sido melhor qualificado com a presença de 

um Plano de Trabalho elaborado pelas equipes técnicas e administrativas dos entes 

conveniados. 

O Convênio de 200186, contou com a participação do Ministério do Meio Ambiente, 

da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, e do IBAMA, com prazo de validade de 24 meses, podendo ser renovado, e 

incluindo também o Parque Lage. Pela primeira vez, o acordo contou com cláusula específica 

sobre orçamento no planejamento do IBAMA, com base na Lei do SNUC (BRASIL, 2000), 

que prevê a destinação de 50% dos recursos gerados na própria UC para a sua gestão. 

Contudo, não foram previstas sanções para o não cumprimento desta cláusula. 

 O marcante no acordo de 2001, em relação aos anteriores, foi a constituição de um 

Plano de Trabalho que definiu, a partir de Linhas de Ação consideradas prioritárias, objetivos, 
                                                 
86 Parceria estabelecida no Governo do Presidente Fernando Hentique Cardoso, do Partido da Social Democracia 
Brasileira (PSDB), tendo como representante do Ministério do Meio Ambiente, o Sr. Ministro José Sarney Filho 
do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), e, como Prefeito do Rio de Janeiro, o Sr. César 
Epitácio Maia. 
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indicadores, metas e competências para o processo de parceria. Na ocasião foram 

apresentados os valores aplicados pelo IBAMA em 2000: R$ 602.486,57 (seiscentos e dois, 

quatrocentos e oitenta e seis reais e cinqüenta e sete centavos) em custeio, e o valor da 

arrecadação proveniente das taxas de ingresso, guarita e Trem do Corcovado, no montante de 

R$ 2.3000.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais). Contudo, novamente, não houve 

previsão de repasses financeiros para o PNT, e nem sanções. 

Em 2004, apesar do acordo celebrado em 2001 ainda estar em vigor, novo Acordo de 

Cooperação Técnica foi estabelecido entre o IBAMA e a Prefeitura do Rio de Janeiro, 

contando com a interveniência do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro87. 

Apesar da administração da UC, do IBAMA e da Prefeitura, terem elaborado um Plano de 

Trabalho detalhado, em conjunto com a Procuradoria do Município do Rio de Janeiro, 

incluindo sanções caso houvesse descumprimento das cláusulas acordadas, o Plano de 

Trabalho não foi incluido como parte integrante do Acordo na ocasião da assinatura da 

parceria. 

Com efeito, a fragilidade do acordo deu ensejo, em 2005, ao rompimento da co-gestão 

pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Esta paralisação teve como pano de fundo o confronto 

político entre os Governos Federal e Municipal. Como conseqüência do conflito os serviços 

de limpeza e conservação das áreas de uso público, bem como o contingente da Guarda 

Municipal foram reduzidos no PNT. O IBAMA ingressou com uma ação judicial, mas a 

cooperação entre os partícipes permaneceu suspensa. 

Em 200988, a partir de uma configuração política favorável, foi celebrado novo Acordo 

de Cooperação para a Gestão Compartilhada do PNT, ora em vigor, tendo como instituições 

partícipes o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a 

Secretaria Estadual de Meio  Governo do Estado do Rio de Janeiro, e o Município do Rio de 

Janeiro, contando com o apoio da Companhia de Limpeza Urbana - COMLURB, e a Empresa 

Municipal de Vigilância S/A. Como interveniente do processo o Ministério do Meio 

                                                 
87 Parceria estabelecida no Governo do Presidente Luis Inácio da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), tendo 
como representante do Ministério do Meio Ambiente, a Senadora Marina Silva (PT), como Governador do 
Estado do Rio de Janeiro o Sr. Sérgio Cabral (PMDB), como Prefeito do Rio de Janeiro, o Sr. César Epitácio 
Maia, do Partido dos Democratas (DEM) e, como Presidente do Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro o Sr. Litz Benjamim Vieira. 
88 Parceria estabelecida no Governo do Presidente Luis Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), 
tendo como representante do Ministério do Meio Ambiente, o Ministro do Meio Ambiente o Sr. Carlos Minc 
Baumfeld, como Governador do Estado do Rio de Janeiro o Sr. Sérgio Cabral (PMDB) e, como Prefeito do Rio 
de Janeiro, o Sr. Eduardo da Costa Paes (PMDB). 
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Ambiente. O Acordo tem com objetivo dar continuidade à gestão compartilhada nas áreas de 

administração, uso público, pesquisa e manejo dos recursos naturais, educação ambiental, 

vigilância, fiscalização e monitoramento, controle de queimadas, incêndios, limpeza e 

conservação, coleta seletiva e reciclagem de resíduos, cultura e ações ambientais.  

No lastro do incremento da participação das esferas governamentais no processo de 

gestão participativa, em 2009, foi instituído o Comitê Permanente de Acompanhamento e 

Gestão do Acordo de Cooperação de 10/2009, composto por 2 representantes do ICMBio, 1 

representante do setor Administrativo e 1 Analista Ambiental do PNT, 2 representantes do 

Governo do Estado do Rio de Janeiro, especificamente do Instituto Estadual do Ambiente, 5 

representantes da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura do Rio de Janeiro, 1 

representante do Ministério do Meio Ambiente, e 1 da Secretaria do Patrimônio da União. A 

finalidade do Comitê é planejar, acompanhar e monitorar as atividades e programas pactuados 

no Acordo de Cooperação 10/09, emitir relatórios periódicos ao Conselho Municipal de Meio 

Ambiente e ao Conselho Consultivo do PNT. Contudo, nenhum relatório sobre a co-gestão foi 

apresentado até 2010. 

Interessante notar que após 12 anos, desde o primeiro Acordo, apenas em 2009 o 

Governo do Estado do Rio de Janeiro volta a participar formalmente da co-gestão, tendo entre 

suas competências, apoiar as atividades de combate aos incêndios florestais, salvamento e 

resgate, por meio do 10 Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente do Corpo de 

Bombeiros, e realizar as ações de vigilância e fiscalização, através do Batalhão de Polícia 

Florestal do Meio Ambiente - BPFMA, do Batalhão de Apoio ao Turista - BPTUR e da 

Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente - DPMA.  

A novidade, em termos de atribuições da Prefeitura, foi a previsão de suporte das 

Secretarias Municipais para o desenvolvimento de trabalhos efetivos que minimizem a 

pressão antrópica nas áreas internas e limítrofes ao PNT, incluindo o reassentamento de 

moradores, além do apoio na criação do Mosaico de Unidades de Conservação do Município 

do Rio de Janeiro (Mosaico Carioca). 

É importante observar que os acordos coincidiram com o início e final de mandatos 

governamentais, do Ministério do Meio Ambiente e da Prefeitura da Cidade do Rio de 

Janeiro. O acordo de 1995 poderia ter sido apenas prorrogado e acrescido de um Plano de 

Trabalho, mas a conjuntura política da época, com novos representantes ministeriais e 

municipais, em 1999, proporcionou a oportunidade de um novo acordo, com reflexos na 

mídia. Com efeito, o fato político foi mais do que um Acordo contendo um Plano de Trabalho 



 

 

182 

e as respectivas sanções em caso de descumprimento das cláusulas, deu ensejo a promoção 

desses atores governamentais na mídia e consolidou efetivamente a parceria. 

É comum a todos os Termos de Cooperação, a inexistência de balizamentos claros 

para a continuidade dos mesmos. Isto implica dizer que, até o momento, as regras do jogo não 

têm sido claras, e os acordos se baseiam no contexto político do momento. Esta conjuntura se 

traduz no fato de que a co-gestão se efetiva por meio do diálogo político entre as três esferas 

de governo, na perspectiva de confiança entre as instituições.  

À luz da discussão travada por Bonfim (2007), sobre a complementaridade entre 

instituições, e entendendo que estruturas de governança, antes de tudo, se referem às 

instituições, isto pode significar ser a gestão compartilhada um acordo de confiança, o que 

tende a diminuir os custos de transação. O termo confiança aqui utilizado, é entendido em 

relação à trust, significando a crença de que as instituições não ajam em prejuízo umas das 

outras, existindo a probabilidade cooperação efetiva entre elas, o que tende a impedir ações 

oportunistas. Neste contexto, se observa que a confiança se estabelece com base na freqüência 

e no histórico das transações passadas, mesmo que os acordos não estipulem sanções e tornem 

os acordos frágeis. 

A confiança entre as instituições partícipes da co-gestão do PNT pode ser interpretada 

nos termos de Camphora (2008), quando menciona que o amadurecimento das relações 

firmadas entre governo e sociedade, se refletem na confiança e no crédito desta em relação às 

decisões e atos operacionalizados pelo órgão público, o que pode indicar a tendência de 

continuidade da parceria. Contudo, a fragilidade dos Acordos, sem a previsão de sanções e a 

ausência de Planos de Trabalho, torna incerta a parceria, como se como se verificou no 

rompimento da co-gestão em 2005. 
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CAPÍTULO V:  

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

A discussão sobre conflitos armados, violência urbana e seus reflexos na conservação 

da biodiversidade é recente. Dada a amplitude do problema, o Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente (PNUMA)89 iniciou, em 1999, programa para avaliar e gerenciar 

desastres ambientais pós-conflitos armados. Desde 2007, a Divisão de Gerenciamento de 

Desastres pós-conflito do PNUMA vem atuando em regiões afetadas por conflitos no 

Afeganistão, Sudão, Iraque e Líbano, bem como nas áreas atingidas por desastres, como 

Paquistão, Indonésia, Sri Lanka e Maldivas90.  

Outras organizações internacionais também têm dado relevância ao tema, como o 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), quando disponibiliza linhas de pesquisa 

voltadas para meio ambiente, violência urbana e segurança cidadã, inclusive em áreas 

transfronteiriças. 

No Brasil, a possibilidade de incrementar uma agenda de pesquisa acerca dos 

problemas decorrentes da interface entre violência urbana e conservação da biodiversidade 

constitui passo estratégico para dimensionar implicações, reflexões críticas e ponderações a 

respeito da possibilidade de maior integração entre os setores de segurança pública e de 

conservação da natureza. Aliás, a interlocução de políticas públicas setoriais, de modo geral, 

ainda é um processo incipiente no país. 

Com estes propósitos, a presente dissertação buscou definir aportes conceituais para 

nortear o debate sobre questões referentes a lacunas, entraves e potenciais para a integração 

entre essas políticas. O Parque Nacional da Tijuca, tomado como objeto de análise, 

                                                 
89 http://www.brasilpnuma.org.br/pordentro/artigos_047.htm - acesso em 05/01/2009. 
90Para ilustrar, no Afeganistão o programa implementou 6 projetos comunitários de gerenciamento de recursos 
naturais que incluíam desde o reflorestamento até projetos de irrigação. No Sudão o relatório do PNUMA, de 
2007, recomendou a capacitação dos governos nacional, locais e de técnicos da própria ONU, no tocante à 
utilização sustentável dos recursos naturais e recuperação de áreas degradadas, como também a integração de 
questões ambientais em todos os projetos de assistência e desenvolvimento da ONU. No Iraque, o PNUMA 
desenvolveu um projeto em parceria com as instituições iraquianas para desenvolver as pesquisas e gerar os 
dados necessários para melhorar as condições no ambiente natural.  
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materializa a relevância e atualidade deste debate, no âmbito das unidades de conservação 

inseridas em áreas urbanas e submetidas a significativos índices de criminalidade.  

Esta pesquisa foi guiada pelas seguintes hipóteses: a violência urbana da cidade do Rio 

de Janeiro afeta os programas de manejo da UC; e que inexiste um plano de ação integrado 

entre as políticas de proteção da natureza e de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. 

Ambas as hipóteses foram verificadas e corroboradas a partir da análise das interpretações dos 

atores institucionais que atuam diretamente na gestão do PNT, e dados oficiais 

disponibilizados pelo Instituto de Segurança Pública sobre os registros das ocorrências 

criminais na referida UC e seu entorno, no período de janeiro de 2005 a julho de 2010.  

Em várias ocasiões, ao longo dos cinco anos analisados, a violência urbana da Cidade 

do Rio de Janeiro interferiu no desenvolvimento de programas de manejo da UC, como 

pesquisa sobre flora e fauna, educação ambiental, integração com as populações locais do 

entorno e manejo florestal.  

A pesquisa verificou que algumas áreas da UC são consideradas hotspots para a 

ocorrência de crimes, tanto na percepção dos atores institucionais, quanto da mídia digital.  Os 

atores institucionais do Parque foram unânimes quanto à indicação da Pedra Bonita, da Pedra 

da Gávea, do Sumaré e de áreas próximas a Rocinha como de risco para a ocorrência de 

crimes. Ao mesmo tempo, a mídia digital divulgou, com ênfase, eventos criminais ocorridos 

no Corcovado, Vista Chinesa, Sumaré, Pedra da Gávea e Floresta da Tijuca, esta última área 

em função de ter sido palco de ocorrências criminais, como arrastões e assaltos em trilhas, 

enfaticamente divulgadas pela mídia digital. 

As informações oriundas das entrevistas com os atores institucionais foram 

correlacionadas à análise espacial e temporal dos registros oficiais das ocorrências 

disponibilizados, na forma de microdados, pelo Instituto de Segurança Pública. Tais dados 

confirmam a percepção dos atores e agregam algumas das áreas mais visitadas no PNT, a 

saber, Paineiras, Mirante Dona Marta e Mesa do Imperador, apontadas como hotspots para a 

ocorrência de crimes.  

Em 2006, por solicitação da sua administração, o PNT foi alvo de investigação sobre o 

desvio de recursos financeiros oriundos do pagamento das taxas de visitação no Corcovado 

que, em 2007, culminou o indiciamento de aproximadamente trinta pessoas e determinou 

nova licitação para a operacionalização do acesso ao monumento. A presença da Força 

Nacional de Segurança Pública (FNSP) no PNT e a celebração da nova parceria de co-gestão, 
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tendo com partícipe o Governo do Estado do Rio de Janeiro, não impediram, naquele ano, a 

ocorrência de registros criminais na UC.  

As diretrizes atuais da administração do PNT incorporam o propósito de promover a 

redução de crimes na UC, conforme indicado pelos seguintes objetivos das ações de 

fiscalização, já em curso: 

 

i) ampliar o número de guaritas com segurança terceirizada, inclusive com 

presença noturna;  

ii) atuar em conjunto o contingente policial do Governo do Estado do Rio de 

Janeiro, através do Batalhão de Polícia de Turismo (BPTUR), com patrulhamento 

ostensivo em pontos estratégicos como Cristo Redentor, Paineiras, Mirante Dona 

Marta, Vista Chinesa, Mesa do Imperador;  

iii)  atuar em parceria com o Batalhão da Polícia Florestal e Meio Ambiente 

(BPFMA), no Sumaré.  

 

Essas diretrizes reportam às considerações de Muniz e Proença (2007a), que 

mencionam que apenas a possibilidade do uso da força é suficiente para dobrar vontades. 

Significa dizer que a presença de servidores terceirizados de segurança, em pontos 

estratégicos, serve como dissuasão para a ocorrência de crimes, conforme perceberam os 

atores institucionais entrevistados.  

O Conselho Consultivo do PNT, representativo e atuante no apoio à resolução de 

problemas da UC, tem papel importante na inserção da sociedade civil no processo de gestão 

e proteção do Parque. No tocante à segurança pública, foi pioneira a iniciativa da Secretaria 

Executiva do Conselho, em conjunto com a Coordenação do Conselho de Cidadania do Rio 

de Janeiro (CONCA) e do fórum permanente dos moradores do Alto da Boa Vista, no sentido 

de apresentar um Plano de Segurança Comunitária do Alto da Boa Vista (PLASEC) a 

Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Esta iniciativa 

demonstrou o comprometimento da sociedade civil com a proteção do PNT, mesmo que até o 

momento exista apenas um plano preliminar de Segurança Comunitária. 

A participação da sociedade na gestão do PNT já ultrapassa alguns dos problemas 

verificados por Jacobi (2002), referentes à “participação social na gestão pública”, que 

reportam à geração de benefícios políticos apenas para determinados grupos; à falta de 

definição e critérios de representação; à manipulação de grupos com interesses 
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particularizados gerando a possibilidade de instrumentalização pela administração pública; e à 

falta de articulação ou diálogo entre as esferas de poder. 

A participação efetiva no Conselho Consultivo do PNT promove maior estrutura de 

governança para a UC, promovendo o comprometimento da sociedade civil com a proteção 

do PNT, ainda que a partir de um plano preliminar e sem aprofundamento na visão de uma 

segurança pública que integre, efetivamente, as políticas para a proteção da natureza e de 

segurança pública.  

Cabe destacar que o atual Conselho não conta com a participação da esfera policial, 

seja da Superintendência de Polícia Federal/RJ, que atua em investigações pontuais, como da 

Secretaria de Segurança Pública. Entretanto, o policiamento do Parque integra a atuação dos 

agentes do ICMBio e da Guarda Municipal, dos Batalhões de Polícia Militar do Governo do 

Estado do Rio de Janeiro, através das 1ª, 2ª, 6ª, 18ª e 23ª Áreas Estratégicas de Segurança 

Pública (AISPs) e do Batalhão de Polícia Florestal. Contudo, conforme verificado na 

entrevista com o representante do Instituto de Segurança Pública do Governo do Estado do 

Rio de Janeiro, existe também a possibilidade do estabelecimento de parceria entre o PNT e 

esta instituição, visando a construção de um banco de dados para balisar as ações de 

segurança no PNT. 

Nesse contexto, o levantamento das ocorrências criminais realizado na pesquisa 

propicia bases preliminares para a configuração de banco de dados concebido como 

ferramenta auxiliar para tomadas de decisão que abarquem medidas de avaliação e 

aprimoramento dos programas de manejo da UC, tendo em vista estratégias de planejamento 

que incorporem a integração de políticas de segurança. Desta forma, entende-se como 

relevante a participação do Instituto de Segurança Pública, no sentido de assegurar as 

estatísticas de crimes registrados na UC e, a partir daí, avaliar as ações policiais em 

andamento.  

Cabe destacar também, conforme declaração dos atores institucionais e a análise 

documental, a inexistência de accountability. Não se tem idéia dos valores orçamentários e os 

derivados de outras fontes, efetivamente alocados para a fiscalização e monitoramento do 

PNT. Inexistem instrumentos que respondam sobre “quem presta contas, por que, e a quem” 

(Irving et al, 2006). Também não existe accountability sobre as decisões de agir ou não em 

determinadas situações. 

Considerando a abordagem de Irving et al. (op.cit) sobre governança, na qual se 

avaliam alguns critérios, se observa que no tocante ao direcionamento da gestão, que envolve 
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aspectos referentes à visão estratégica da UC, inexiste um planos de gestão específico que 

integre as políticas de proteção da natureza e de segurança pública. Quanto ao desempenho, 

que engloba aspectos como o monitoramento e avaliação da gestão, bem como o 

gerenciamento de risco, ou seja, a identificação dos riscos para a gestão e como lidar com 

eles, novamente se nota a falta de um plano integrado das políticas setoriais no PNT. Mas nos 

aspectos referentes à legitimidade e voz, participação dos cidadãos em diversos níveis da 

tomada de decisão, e ao critério honestidade, no aspecto avaliar e lidar com problemas 

reconhecendo injustiças e buscando formas de solucioná-las, o Parque mostra-se 

relativamente estruturado. 

Apesar das iniciativas promovidas pela administração do PNT para redução da 

criminalidade, algumas questões ainda não foram solucionadas. A primeira delas diz respeito 

ao contingente de fiscais do órgão que administra o Parque, o Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio).  

Mesmo com a promoção de cursos de capacitação, pela Coordenadoria Geral de 

Proteção do ICMBio (CGPRO), envolvendo treinamento para a aplicação do Regulamento 

Interno da Fiscalização do ICMBio, previsto pela Portaria do ICMBio N0 44, de 2.06.2008, 

que estabelece os procedimentos para a atuação da fiscalização no âmbito do instituto, e pela 

Instrução Normativa ICMBio Nº 06, de 01.12.2009, que dispõe sobre o processo e os 

procedimentos para a apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas 

ao meio ambiente, o contingente de fiscais ainda está muito aquém da necessidade da UC, em 

termos da relação homem/área a ser fiscalizada, demonstrando a baixa efetividade da UC. 

Esta constatação se baseia em estudos que demonstram a importância da relação entre 

a densidade de guardas florestais com hectares a serem protegidos, quando menor mais 

protegida a UC, visando promover o enforcement com relação ao respeito às regras de 

visitação a um Parque Nacional (BONFIM, 2007).  

Outro problema identificado advém da fragilidade da gestão compartilhada, que 

oscilou em termos de consistência da parceria ao longo dos anos, desde 1995, entre o ICMBio 

e a Prefeitura do Rio de Janeiro. É comum a todos os instrumentos de parceria celebrados a 

inexistência de regras claras para a continuidade dos mesmos, tendo como base dos acordos o 

contexto político do momento.  

Ainda não foi elaborado um Termo de Cooperação que comprometa as instituições 

envolvidas com objetivos, metas e indicadores, contendo sanções para o não cumprimento das 

mesmas. Estas observações remetem ao fato de que a gestão compartilhada, até o momento, 
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está calcada em um acordo de confiança que se estabelece com base na freqüência e no 

histórico das transações passadas (BONFIM, op. cit.). Assim, apesar da complementaridade 

institucional poder aumentar a eficácia de outra instituição, por complementaridade unilateral, 

ou reforçar o arranjo bilateral, a falta de um Plano de Trabalho com objetivos, metas, 

indicadores e sanções pode configurar uma situação de incerteza quanto ao futuro da co-

gestão. 

Ora, a finalidade das instituições é estabilizar experiências, reduzindo o grau de 

incerteza derivada da condição de racionalidade imperfeita e informações incompletas que 

envolvem os atores sociais. Deste modo, conforme abordado por Proença Júnior, Muniz e 

Poncioni (2009) e Camphora (2008), quando prevalece a incerteza quanto a regras do jogo, 

indefinições derivadas de fatores políticos tendem a manter em aberto mandatos 

institucionais. Neste aspecto, vale relembrar Bonfim (2007) quando menciona que a 

capacidade de fazer valer os contratos (custos de transação) refelete a efetividade das 

instituições.  

A participação do Governo do Estado do Rio de Janeiro na atual gestão compartilhada 

é decisiva, em especial por conta da participação do setor de segurança pública no PNT. Mas 

conforme observado na entrevista realizada com a Presidência do Instituto de Segurança 

Pública, que não tinha idéia do referido acordo, não há nenhum Plano de Ação que integre as 

políticas de segurança pública e de proteção da natureza. Da mesma forma, inexiste um banco 

de dados sobre as ocorrências criminais no PNT que possa das prover insumos para a 

avaliação periódica das estratégias das ações policiais em curso e das políticas integradas, 

visando à proposição de mudanças de rumo, conforme sugere Frey (2000), quando aborda a 

demanda de se efetivar a “policy analysis”. 

Nesse contexto, sem a integração das políticas para a proteção da natureza e de 

segurança pública, não se pode, minimamente, avaliar a ação policial em termos de medidas e 

padrões de desempenho no que diz respeito à: eficiência da ação, como produção da situação 

final desejada, e sua proficiência, como forma de obtenção do resultado a partir da utilização 

dos recursos policiais disponíveis, considerando-se os possíveis efeitos colaterais das ações, 

conforme exposto por Muniz e Proença Júnior (2007a).  

A polícia ambiental, denominada por Milaré (2001) como polícia especial, se inscreve 

na idéia geral de polícia que, segundo Muniz e Proença (2007a), em função de poder ser 

aplicada para qualquer organização ou instituição que atue sob regras de enfrentamento, e que 

expressem o mandato policial, de modo independente se tal atuação é permanente, interina e 
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pontual. Além disso, tanto a polícia ambiental quanto a polícia em geral, agem de forma 

discricionária (selective enforcement). Porém, a discricionariedade, conforme abordado por 

Muniz e Proença Júnior (op.cit.), pode ser utilizada de forma equivocada quando não estão 

estabelecidos procedimentos, quando não há previsibilidade, em termos de regras policiais de 

atuação, e regularidade que possam blindar sujeições e apontar responsabilizações.  Por esta 

razão os autores consideram que no Brasil, o mandato de polícia está em aberto, pois ainda 

não existem procedimentos e regras publicizadas. Isto pode ser observado no caso do PNT. 

Esse problema se torna mais substancial quando se analisa os procedimentos e regras 

de atuação, de cada uma das forças policiais que atuam no PNT nas esferas federal, estadual e 

municipal. Estas nem mesmo têm definidas suas competência em relação a ações integradas 

em uma UC, ainda mais quando se reconhece que o processo de tomada de decisão se dá no 

lugar e no tempo do evento (streetcorner politics), enquanto que sua apreciação das ações se 

dá a posteriori (MUNIZ E PROENÇA JÚNIOR, op.cit.). 

A administração de um Parque inserido em malha urbana, cercado por favelas e palco 

de ressonância dos problemas da cidade onde se localiza, se torna um desafio ainda maior 

para as polícias que atuam em suas áreas, posto que tais polícias combatem e previnem, de 

modo dissuasório, tanto os crimes comuns quanto os ambientais. Neste sentido, o 

desenvolvimento dos programas de educação ambiental e integração com as populações do 

entorno são fundamentais, apesar de inviáveis em localidades dominadas pelo tráfico de 

drogas ou milícias.  

Contudo, com a implementação das Unidades de Polícia Pacificadora do Governo do 

Estado do Rio de Janeiro (UPPs), em algumas localidades próximas ao limites do PNT (Dona 

Marta, Borel, Salgueiro, Turano e Andaraí), espera-se que futuros programas de manejo da 

UC venham a ser desenvolvidos.  Conforme declaração dos atores institucionais, já se verifica 

a redução da ocorrência de crimes praticados por jovens dessas localidades no Parque. Tal 

observação alinha-se à constatação de não haver registro de nenhuma ocorrência criminal na 

área do Excelsior, antes praticados por jovens oriundos do Borel, a partir do aumento do 

contingente de segurança terceirizada no setor Floresta da Tijuca e a instalação da UPP no 

Borel. 

Cabe destacar os desdobramentos práticos da pesquisa, tendo em vista, conforme já 

assinalado no Capítulo I, que a natureza do trabalho teve como enfoque a pesquisa aplicada, 

em função de que os conhecimentos gerados poderão contribuir para a execução, avaliação e 
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integração de políticas públicas relacionadas à gestão de parques inseridos em metrópoles, em 

especial do PNT, e que têm seus programas de manejo afetados pela violência urbana.  

Assim, espera-se que a presente pesquisa venha auxiliar a administração do PNT, com 

relação à temática dos seguintes modos:  

 

1. o Banco de Dados e as análises efetivadas poderão subsidiar as ações em curso, 

pela administração da UC, no tocante as áreas de hotspot para a ocorrência de 

crimes;  

2. a partir das lacunas, entraves e potencialidades identificados, a administração 

da UC poderá analisar a possibilidade de agregar ao Termo de Parceria para a 

Gestão Compartilhada, caso seja viável politicamente, um Plano de Trabalho 

que estabeleça objetivos, metas, indicadores e sanções, bem como a 

competência de cada um dos partícipes na segurança pública da UC, 

envolvendo também a Secretaria de Segurança e o Instituto de Segurança 

Pública do Governo do Estado do Rio de Janeiro, a partir da elaboração de um 

Plano de Segurança Pública Integrado para a UC; 

3. a partir da análise das localidades do entorno, estabelecer as prioridades para os 

programa de integração e educação ambiental com as populações locais, 

visando estabelecer uma efetiva interlocução e participação das mesmas na 

proteção da UC; e,  

4. estabelecer mecanismos que assegurem o accountability da UC. 

 

Além do esposto, há evidências de que, desde a década passada, novas estratégias vêm 

sendo desenhadas para a gestão do PNT, no sentido de associá-lo não só aos serviços 

ambientais que presta à Cidade do Rio de Janeiro, mas também à promoção de benefícios 

sociais para a população do seu entorno, em consonância com as diretrizes emanadas das 

convenções internacionais e as políticas públicas brasileiras para a proteção da natureza.   

A partir de um projeto estratégico de integração e articulação entre instituições se 

objetiva assegurar a paz e a conservação da biodiversidade, promovendo benefícios sociais, 

visando à redução das ocorrências criminais que imperam em algumas das UCs inseridas em 

metrópoles. Neste sentido, talvez seja o momento de iniciar esta reflexão. 
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ANEXO 1 - DECRETO Nº 50.923, DE 6 DE JULHO DE 1961 

 

       Cria o Parque Nacional do Rio de Janeiro, no Estado do Rio da Guanabara. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, 

da Constituição Federal e, CONSIDERANDO que o art. 175 da Constituição coloca sob a 

proteção e cuidados especiais do Poder Público as obras, monumentos de valor histórico, bem 

como os monumentos naturais, as paisagens e os locais de particular beleza; 

CONSIDERANDO que as florestas existentes na área urbana da Cidade do Rio de Janeiro, 

Estado da Guanabara, são dignas de proteção e cuidados especiais por parte dos Podêres 

Públicos, não só pelas belezas naturais e paisagísticas que oferecem, como por serem elas 

protetoras de mananciais existentes na região; CONSIDERANDO que essas florestas estão 

relacionadas entre os bens do domínio da União, por fôrça do que dispõe o Decreto-lei nº 

3.889, de 5 de dezembro de 1941; CONSIDERANDO o que dispõe os artigos 5.º, alínea c , 9º 

e seus parágrafos 10 e 56 do Código Florestal, aprovado pelo Decreto n.º 23.793, de 23 de 

fevereiro de 1934, DECRETA: 

Art 1º Fica criado, no Estado da Guanabara, o Parque Nacional do Rio de Janeiro 

(PNRJ), subordinado ao Serviço Florestal do Ministério da Agricultura. 

Art 2.º O PNRJ será constituído pelas áreas das florestas do domínio público da 

União, denominadas Tijuca Paineiras, Corcovado, Gávea Pequena, Trapicheiro, Andaraí, Três 

Rios e Covanca, atualmente sob a jurisdição do Ministério da Agricultura, por fôrça do 

disposto no Decreto-lei nº 3.889, de 5 de dezembro de 1941. 

Art 3.º As terras, flora, fauna e belezas naturais integrantes da área do Parque ficam 

sujeitas ao regime especial estabelecido pelo Código Florestal, baixado como o Decreto 

número 23.793, de 23 de fevereiro de 1934. 

Art 4.º Fica o Ministério da Agricultura autorizado a entrar em entendimento com o 

Govêrno do Estado da Guanabara e com os eventuais proprietários de áreas e benfeitorias 

situadas no perímetro do Parque, para o fim especial de promover doações e efetivar 

desapropriações, podendo ainda adotar outras medidas que se fizerem necessárias para a sua 

instalação definitiva. 

 

Art 5.º A administração do Parque Nacional do Rio de Janeiro e as atividades a êle afeta serão 

exercidas por servidores do Ministério da Agricultura, especialmente designados para êsse 

fim. 
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Art 6.º O Ministério da Agricultura baixará, no prazo de sessenta (60) dias, um 

Regimento para o Parque se fizerem necessárias para a sua pendo sôbre a sua organização 

funcionamento. 

Art 7.º O presente decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Brasília, em 6 de julho de 1961; 140º da Independência e 73º da República. 

Jânio Quadros 

Romero Costa 
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ANEXO 2 - DECRETO Nº 60.183, DE 8 DE FEVEREIRO DE 1967 

 

Altera o nome do Parque Nacional do Rio de Janeiro, criado pelo Decreto nº50.923, de 

6 de julho de 1961, para Parque Nacional da Tijuca, (PNT), com as dimensões e demais 

características previstas no presente Decreto, e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, 

da Constituição Federal, DECRETA: 

Art 1º Fica alterada para Parque Nacional da Tijuca (PNT), a denominação do Parque 

Nacional do Rio de Janeiro, criado pelo Decreto nº 50.923, de 6 de julho de 1961 e 

subordinado ao Departamento de Recursos Naturais Renováveis do Ministério da Agricultura. 

Art 2º A área patrimonial do Parque Nacional da Tijuca, referida no art. 6º do presente 

decreto será inalienável e poderá ser acrescida de outras áreas adquiridas por doação ou 

desapropriação. 

Art 3º Fica o Ministério da Agricultura autorizado, por seus órgãos competentes, a 

entrar em entendimentos com as autoridades federais e estaduais e com os particulares, 

objetivando aquisição das áreas e benfeitorias necessárias à instalação e consolidação do 

Parque Nacional, podendo adotar as medidas que se tornarem necessárias para sua 

implantação definitiva. 

Art 4º A organização, direção e funcionamento do Parque Nacional da Tijuca, e as 

atividades a ele afetas, serão disciplinadas em Regimento próprio a ser expedido no prazo não 

superior a trinta (30) dias, a contar da publicação dêste Decreto. 

Art 5º Para todos os efeitos, o mapa base de referência para a situação do Parque Nacional é o 

formado pelas folhas de Escala 1:5.000, executado em 1961 para o Departamento de 

Urbanismo (3UR-SGVO) do Estado da Guanabara, por Serviços Aerofotogramétricos 

Cruzeiro do Sul S.A. 

Art 6º O Parque Nacional da Tijuca, originalmente com cerca de 3.200 hectares (32 

km 2), compreende tôdas as áreas situadas em cotas superiores aos seus limites, que são: 

a) no conjunto Corcovado - Sumaré - Gávea Pequena, pelas suas vertentes 

meridionais: 

Começa na encosta oriental do Morro de Dona Marta (PONTO 1) na cota dos duzentos 

metros de altitude e segue pela mesma cota pela encosta meridional do Morro de Dona Marta 

(PONTO 2), da chácara da Bica (PONTO 3), da Chácara da Lage (PONTO 4), da Chácara do 

Cabeça (PONTO 5 ), da Pedra do Cão (PONTO 6) e daí sempre pela mesma cota dos 
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duzentos metros, até cruzar as águas do riacho que alimenta as Caixas de reunião 3 e 4, a 

montante da Represa dos Macacos (PONTO 7); Desce pela sua margem direita até encontrar 

direção geográfica Norte-Sul que passa pela face oriental da Pedra do Camaleão (PONTO 8) 

desce pela mesma para o sul, cruza a Estrada Dona Castorina e vai até cota dos cem metros 

(PONTO 9); Continua pela mesma cota em direção ao Rio dos Macacos, cruza-o e continua 

até o limite do Horto Florestal da Gávea (PONTO 10); 

Acompanha êste até divisas de água entre os Rios Macacos e Rainha na cota dos cento e 

sessenta metros (PONTO 11), subindo pelo espigão da Vista Chinesa até cota de quatrocentos 

metros (PONTO 12); Segue pela cota dos quatrocentos metros pela vertente esquerda do Rio 

Rainha, cruza-o (PONTO 13), continua pela mesma cota pela vertente direita até limite do 

Parque da Cidade (Gávea) (PONTO 14) e, sempre pela mesma cota contorna as elevações, 

passa por paredão rochoso (PONTO 15); Daí vai até o Norte do Viaduto das Canôas (PONTO 

16), contornando o morro do Côcrane pela cota dos quatrocentos metros até o encontro da 

direção Norte-Sul (PONTO 17) que passa pelo km 2,5 da Estrada Vista Chinesa (a partir do 

Largo do Lampião Grande); Segue por tal linha para Norte, cruza a Estrada no ponto citado 

(PONTO 18) e segue margeando o paredão rochoso no contato com a floresta (PONTO 19) e 

daí até os limites com a Reserva Florestal do Estado (PONTO 20) acompanhando o seu limite 

oriental até o espigão do divisor dos riachos do Alto da Boa Vista com os da Gávea Pequena 

(PONTO 21); Daí, desce a cota dos quinhentos e sessenta metros até cruzar as águas do riacho 

que verte para a esquina da Rua Amado Nervo com a Estrada do Redentor (PONTO 22); 

Desce pela margem direita deste riacho até encontrar a cota dos quatrocentos metros (ponto 

23), seguindo-a até cruzar a Estrada do Redentor no local chamado Sapucaia (PONTO 24). 

b) No conjunto Sumaré - Corcovado, pelas sua vertentes setentrionais: Da Estrada do 

Redentor (PONTO 24), desce em direção norte até encontrar a Avenida Edson Passos 

(PONTO 25); Segue pelo seu lado direito (de quem vai para a Usina da Tijuca), margeando-a 

sempre até a Caixa Velha da Tijuca (PONTO 26); Prossegue, englobando-a, até cota dos 

duzentos e quarenta metros em direção oriental, até o paredão rochoso fronteiro a Rua Muçu 

(PONTO 27); continua pelo sopé no contato da floresta com os rochedos até encontrar a conta 

dos quatrocentos e sessenta metros (PONTO 28) na vertente esquerda do rio que vai 

acompanhar a Rua Agostinho; Cruza tal rio, passa por sopé de parede rochosa (PONTO 29) e 

sempre pela cota dos quatrocentos e sessenta metros contorna espigão até pedrão (PONTO 

30) no vale do riacho que vai acompanhar a Rua Castelo novo e, continua até encontrar o 

espigão divisor de águas entre o referido riacho e o rio Trapicheiro (PONTO 31); Desce pelo 



 

 

201 

divisor até encontrar com a cota dos trezentos e vinte metros (PONTO 38); Do ponto citado, 

sempre pela cota dos trezentos e vinte metros até encontrar (PONTO 39) com as águas do 

riacho que alimenta a piscina do Lagoinha Country Clube; Desce pela margem direita do 

curso d’ água referido e pelo escoamento de água da citada piscina até a Rua Almirante 

Alexandrino (PONTO 40); e daí segue em direção ao Silvestre, pela sua margem direita (de 

quem sobe); cruza o início da Estrada da Paineiras (PONTO 41); continua pela margem 

direita da Rua Almirante Alexandrino até cruzamento com a linha férrea (PONTO 42); 

atravessa-a e desce pela sua projeção horizontal do lado direito do viaduto até encontrar a 

Ladeira do Ascurra com a cota dos duzentos metros (PONTO 43); Pela cota citada segue em 

direção ao Morro de Dona Marta, contorna-o pela face setentrional e volve para a face 

oriental até encontrar o PONTO 1 já descrito. 

c) No conjunto Pedra Bonita - Pedra da Gávea, pelas suas vertentes orientais: 

Tem início na Estrada das Canoas, no local onde a conta dos trezentos e sessenta metros a 

atravessa (PONTO 1) e segue para o Sul pela mesma cota até paredão rochoso da Pedra na 

Gávea fronteiriço à Pedra Bonita (PONTO 3); Daí acompanha o paredão rochoso da Pedra da 

Gávea pela linha sinuosa que dista cinqüenta metros do sopé rochoso, contornando-o em sua 

face oriental e sul, volvendo até encontrar a costa dos trezentos metros na face oriental 

(PONTO 4); Continua pela cota citada, pelas vertentes que volvem para a Barra da Tijuca e 

Lagoa da Tijuca, passando por sopés rochosos (PONTOS 5 e 6) até encontrar paredão rochoso 

da Pedra Bonita (PONTO 7); acompanha tal paredão pelo seu sopé para ocidente até 

encontrar cota dos duzentos e oitenta metros (PONTO 8 ); Segue para o norte pela cota citada, 

passa por rochedo (PONTO 9) e continua até encontro da citada cota com o paredão rochoso 

que olha para as Furnas (PONTO 10); contorna-o pelo Norte até encontrar a cota dos 

quinhentos metros de altitudes (PONTO 11); Pela cota dos quinhentos metros, vai 

circundando pelo Norte o maciço da Pedra Bonita até encontrar (PONTO 12), o paredão 

rochoso dos Dois Picas (de 575,5m e 610,5m); circundado pelo Norte a linha reta que liga o 

ponto culminante de 610,5m ao ponto mais alto com 369,0m da Estradas das Canoas; Desce 

por esta linha até margem direita (PONTO 14) da Estrada das Canoas, e segue pela mesma 

direção a São Conrado até encontrar o PONTO 1, da cota dos trezentos e sessenta metros, já 

descrito. 

d) No maciço da Tijuca, pelas suas vertentes ocidentais: começa no Portão da Floresta da 

Tijuca na Praça Afonso Viseu (PONTO 1) e sobe pelo espigão, que vai até o ponto 

culminante de 517,3m até encontro com a cota dos quatrocentos e sessenta metros (PONTO 
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2); Daí segue pela mesma cota em direção oeste até encontrar (PONTO 3) a linha geográfica 

de direção norte-sul (S); que passa pelo ponto culminante de 538,5m; 

Desce por tal linha até encontrar a Estrada do Açude (PONTO 4) e, pela sua margem 

direita (de quem vem do Alto da Boa Vista) segue margeando-a, passa pelo Açude (PONTO 

5) e segue até cruzar com as águas do riacho, a cento e cinqüenta metros de portão do Açude 

(PONTO 6); Daí sobe pela margem esquerda do citado riacho até encontrar com a cota dos 

seiscentos e sessenta metros (PONTO 7) e vem seguindo-a para o sul (S); em demanda do 

morro da Taquara, até encontrar pé de sopé rochoso (antiga pedreira) no PONTO 8; e segue-o 

para oeste até encontrar (PONTO 9) a cota dos seiscentos metros; Continua pela mesma cota, 

passa por pedras (PONTOS 10, 11 e 12), contornando o Morro da Taquara e contínua para o 

Norte, cruzando os rios que descem do Bico do Papagaio para Jacarepaguá (PONTOS 13, 14 

e 15); seguindo sempre pela cota dos seiscentos metros até encontrar (PONTO 16) o espigão 

divisor de águas entre os rios que vertem para Quitite, São Francisco e os que formam os três 

Rios (para a Reprêsa dos Ciganos); Daí, vai descendo pelo divisor em direção à Estrada 

Grajaú - Jacarepaguá, passando pelos pontos de 553,0m (PONTO 17), de 506,5m (PONTO 

18) de 494,5m (PONTO 19), de 489,0m (PONTO 20); Daí contínua pelo divisor de águas da 

bacia esquerda da Reprêsa dos Ciganos até cruzar (PONTO 21), as águas do Rio Sagrado; 

prossegue em direção geográfica Norte até margem da antiga Estrada dos Três Rios (PONTO 

22); Segue pela sua margem direita (de quem sobe) em direção leste, até encontro com a 

Estrada Grajaú - Jacarepaguá (PONTO 23); Prossegue margeando o lado direito da Estrada 

Grajaú - Jacarepaguá (para quem vai para o Grajaú) até ponto mais elevado no divisor de 

águas Jacarepaguá - Engenho Nôvo - (PONTO 24); 

e) No maciço da Tijuca, pelas suas vertentes orientais:  

Do Ponto citado, sobe para os sul pelo mesmo divisor de águas, passa pelo ponto de 

489,5m (PONTO 25), continua pelo divisor para sudeste pela Serra do Matheus passando por 

677,0m, e 672,5m (PONTOS 26 e 27) até Morro do Elefante (723,5m), no encontro com 

divisor de águas Andaraí, Grajaú com Engenho Nôvo (PONTO 28); Daí desce pelo divisor na 

direção aproximada Nordeste, passa pelo ponto de 664,5m (PONTO 30), de 653,0m (PONTO 

31), de 659,5m (PONTO 32) pelo divisor da Bacia dos Riachos que alimenta as Caixas na 

Rua Borda do Mato, até ponto de 350,0m de altitude na face oeste do Pico do Perdido 

(Grajaú) - (PONTO 33); Desce pelo sopé rochoso do citado Pico, circundando-o em suas 

faces ocidental, norte e oriental, até encontro (PONTO 34) com a cota dos duzentos metros 

em sua face sul; Prossegue pela cota citada para o sul cruzando os riachos até encontrar 
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(PONTO 35) com suas águas do riacho que desse da Excelsior, sem cruzá-lo e sobe pela sua 

margem esquerda até cota de quatrocentos e sessenta metros (PONTO 36); Pela mesma cota, 

contorna a elevação de 535,0m e continua para o sudoeste até encontrar (PONTO 37), sopé do 

paredão rochoso da face oriental da Pedra do Conde; prossegue para o sul pelo sopé até 

encontrar a cota dos quatrocentos e sessenta metros (PONTO 38); Prossegue por tal cota em 

direção ao Alto da Boa Vista até encontrar (PONTO 39) a linha reta que liga o ponto 

culminante de 563,9m com o Portão da Floresta da Tijuca; segue descendo tal linha até o 

Portão na Praça Afonso Viseu (PONTO 1, já citado). 

Art 7º o presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Brasília, 8 de fevereiro de 1967; 146º da Independência e 79º da República. 

H. CASTELLO BRANCO / Severo Fagundes Gomes 
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ANEXO 3 - DECRETO Nº 70.186, DE 23 DE FEVEREIRO DE 1972 

 

Dispõe sobre a administração das áreas integrantes do Parque Nacional da Tijuca. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 81, item 

III, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 30 do Decreto-lei nº 289, de 28 de 

fevereiro de 1967, 

DECRETA: 

Art 1º Compete ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF a administração 

e conservação de todas as áreas integrantes do Parque Nacional da Tijuca fixadas pelo 

Decreto nº 60.183, de 8 de fevereiro de 1967, e dos imóveis nelas localizados. 

Parágrafo único. No exercício dessa competência, poderá o IBDF celebrar convênios, 

delegar poderes atendidas as exigências da legislação aplicável, bem como adotar as 

providências necessárias junto aos órgãos do Estado da Guanabara para cumprimento do 

presente, 

Decreto. 

Art 2º Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Brasília, 3 de fevereiro de 1972; 151º da Independência e 84º da República. 

Emílio G. Médici 

L. F. Cirne Lima 
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ANEXO 4 - DECRETO  S/N0, DE 03 DE JUNHO DE 2004 

 

Redefine os limites do Parque Nacional da Tijuca, no Município do Rio de Janeiro, 

Estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências. 

       O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 

84, inciso IV, e de acordo com o disposto no art. 225, § 1o, inciso III, da Constituição, e o que 

consta no art. 22, §§ 2o e 6o, da Lei no 9.985, de 18 de Julho de 2000, 

        DECRETA: 

        Art. 1o  Ficam redefinidos os limites do Parque Nacional da Tijuca, na forma das 

áreas delimitadas no art. 2o, descritas a partir do mapa do Município do Rio de Janeiro, na 

escala de 1:10.000, do ano de 1999, elaborado pela Diretoria de Informações Geográficas-

DIG, do Instituto Pereira Passos-IPP, da Secretaria de Urbanismo da Prefeitura da Cidade do 

Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 

        Art. 2o  O Parque Nacional da Tijuca fica compreendido pelas áreas situadas em 

cotas superiores aos seus limites, que são: 

        Floresta da Tijuca (Setor A), pela vertente oeste: 

começa no Portão da Floresta da Tijuca na Praça Afonso Viseu (Ponto 1) e sobe pelo 

espigão na direção do cume do Morro do Visconde (517,4 m), cruzando as cotas 375 m 

(Ponto 2), cota 425 m (Ponto 3), cota 460 m (Ponto 4). Daí, segue por esta cota 460 m em 

direção oeste e encontra a linha imaginária geográfica de direção Norte-Sul (Ponto 5), que 

liga o cume do Morro do Almeida (537,1 m) à Estrada do Açude, cruzando as curvas de cota 

440 m (Ponto 6), e cota 410 m (Ponto 7). Encontra a Estrada do Açude (Ponto 8) e pela sua 

margem direita (de quem vem do Alto da Boa Vista) segue margeando-a, passando pelo 

Açude da Solidão e segue até cruzar as águas do Rio da Cova da Onça, a 150 m do Portão do 

Açude (Ponto 9). Daí, sobe pela margem esquerda do citado rio até encontrar a curva de cota 

660 m (Ponto 10) e vem seguindo por esta, em direção sul, contornando o Morro das Pedras, 

cruzando o Vale do Sertãozinho, em demanda ao Morro da Taquara, até encontrar o sopé 

rochoso (antiga pedreira) (Ponto 11), seguindo em direção sudoeste até encontrar a curva de 

cota 600 m (Ponto 12). Continua na cota dos 600 m, contornando os Morros da Cocanha do 

Itanhangá (Morro São Miguel) e o Morro do Cipó, passa por pedras, contornando os Castelos 

da Taquara e a vertente oeste do Morro da Taquara, seguindo sempre pela curva de cota 600 

m até encontrar a Rio do Ernesto (Ponto 13). Segue o rio, pela margem direita em direção 

nordeste ao cume do Pico Magalhães Castro(559,5 m), cruzando as curvas de cota 575 m 
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(Ponto 14), cota 550 (Ponto 15), cota 525 m (ponto 16). Daí, segue em linha reta na direção 

de elevação de altitude 559 m (Ponto 17). Seguindo pelo divisor de águas em direção 

Noroeste, passando pelas curvas de cota 550 m (Ponto 18), cota 525 m (Ponto 19), cota 505 m 

(Ponto 20). Daí, vai em direção norte até encontrar o cume do Pico Nazaro Esteves (510 m) 

(Ponto 21). Segue em direção noroeste passando pelas curvas de cota 500 m (Ponto 22), cota 

485 m (Ponto 23). Sobe em direção noroeste, passando pelas curvas de cota 485 m (Ponto 24), 

cota 500 m (Ponto 25), encontrando o cume do Pico Jorge Lossio, na altitude de 501m (Ponto 

26).Segue em direção oeste, passando pelas curvas de cota 475 m (Ponto 27) e cota 450 m 

(Ponto 28). Vai em direção noroeste, passando pelas curvas de cota 425 m (Ponto 29), cota 

400 m (Ponto 30), cota 405 m (Ponto 31),pelos cumes de altitudes 406,7 m (Ponto 32), 412,8 

m (Ponto 33) e o cume principal do Morro do Thedim (417,8 m) (Ponto 34).  

Daí, vai em direção norte, passando pelas curvas de cota 400 m (Ponto 35), cota 375 m 

(Ponto 36), cota 350 m (Ponto 37), cota 328 m (Ponto 38), cota 300 m (Ponto 39), cota 275 m 

(Ponto 40), cota 250 m (Ponto 41), cota 225 m (Ponto 42), cota 200 m (Ponto 43), cota 175 m 

(Ponto 44), cota 150 m (Ponto 45), cota 125 (Ponto 46), cruza o Rio Sangrador (Ponto 47) e 

vai até o cruzamento da Av. Menezes Cortes com a curva de cota 165 m (Ponto 48). Deste 

ponto, segue pela margem direita da Av. Menezes Cortes em direção leste, até encontrar a 

curva de cota 313 m, no local conhecido como Garganta do Matheus (Ponto 49). 

        Pela sua vertente leste: 

do ponto citado (Garganta do Matheus) sobe para sudeste pelo mesmo divisor de 

águas, passando pelas curvas de cota 325 m (Ponto 50), cota 350 m (Ponto 51), 375 m (Ponto 

52), cota 400 m (Ponto 53), cota 425 m (Ponto 54), cota 450 m (Ponto 55), cota 475 m (Ponto 

56), chegando ao cume do Pico do Ramalho (484,3 m) (Ponto 57). Segue pelo divisor de 

águas em direção sudeste pela Serra do Matheus, passando pelas curvas de cota 475 m (Ponto 

58), cota 450 m (Ponto 59) e cota 420 m (Ponto 60). Daí, volta a subir pelo divisor de águas, 

passando pelas curvas de cota 425 m (Ponto 61), cota 450 m(Ponto 62), cota 475 m (Ponto 

63), cota 500 m (Ponto 64), cota 525 m (Ponto 65), cota 550 m (Ponto 66), cota 575 m (Ponto 

67), cota 600 m (Ponto 68), cota 625 m (Ponto 69), cota 650 m (Ponto 70), passa pela curva 

de cota 673,2 m (Ponto 71) e continua subindo às altitudes 675 m (Ponto 72), 700 m (Ponto 

73), 714 m (Ponto 74), no Morro do Elefante. Segue em direção nordeste pelo divisor de 

águas (cumeada do Morro do Elefante), passando pelas curvas de cota 700 m (Ponto 75), cota 

675 m (Ponto 76), cota 678,4 m (Ponto 77), cota 656,5 m (Ponto 78), cota 663,7 m (Ponto 

79), cota 650 m (Ponto 80), cota 625 m (Ponto 81), cota 600 m (Ponto 82), cota 575 m (Ponto 
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83), cota 550 m (Ponto 84), cota 525 m (Ponto 85), cota 500 m (Ponto 86), cota 475 m (Ponto 

87), cota 450 m (Ponto 88), cota 425 m (Ponto 89), cota 400 m (Ponto 90). Vai em direção 

leste, caindo para curva de cota 375 m (Ponto 91) e cota 350 m (Ponto 92). Daí, segue 

contornando o paredão rochoso do Pico do Perdido em direção Leste (Pontos 93 a 101), até 

encontrar a curva de cota 175 m (Ponto 102).Vai acompanhando o paredão rochoso até cruzar 

a curva de cota 200m (Ponto 103). Segue em direção sudeste acompanhando a limite da mata 

(Ponto 104), continua descendo na mesma direção (Ponto 105), contorna a Rua Marianópolis 

(Ponto 106 e Ponto 107), continua seguindo para Sudeste em linha reta até encontrar a curva 

de cota 145 m (Ponto 108). Segue por esta até encontrar o Rio Jacó (Ponto 109). Daí, segue 

para noroeste seguindo o curso do rio Jacó até encontrar o Rio do Excelsior (Ponto 110). 

Segue o curso do Rio Excelsior subindo pela margem esquerda, sem cruzá-lo, até encontrar a 

curva de cota 460 m (Ponto 111). Segue nesta cota, contornando o Morro do Felizardo, o 

Morro Anhanguera ou do Excelsior e cruza o Rio São João (Ponto 112).Contorna o Morro da 

Pedra da Caixa, nesta mesma cota de 460 m, cruza o Rio Maracanã (Ponto 113).  

        Vai contornando o Morro do Alto do Bandeira e segue na direção de uma linha 

imaginária retilínea, que vai do cume do Morro do Alto do Bandeira até o portão da Floresta 

da Tijuca, na Estrada da Cascatinha (Ponto 114). Seguindo em linha reta até o Ponto 1. 

        No conjunto Corcovado - Sumaré - Gávea Pequena (Serra da Carioca) (Setor B), 

pela sua vertente sul: 

começa na encosta leste do Morro Dona Marta (Ponto 1), na cota dos duzentos metros 

de altitude e segue pela mesma cota na encosta sul do Morro Dona Marta e do Morro do 

Corcovado, passando pela Chácara da Bica, da Chácara da Lage, incluindo toda a área do 

Parque Lage até à Rua Jardim Botânico (Ponto 2 a Ponto 10). Segue pela cota dos 200 metros 

de altitude, onde cruza com o Rio Cabeça (Ponto 11); continuando nesta mesma cota, cruza o 

Rio Algodão (Ponto12), cruza um Riacho sem nome, que fica a montante da Represa do 

Macacos(Ponto13). Continua pela cota dos 200 m, cruzando a Estrada Dona Castorina pela 

margem direita de quem desce em direção ao Jardim Botânico (Ponto14) e passa para a cota 

dos 100 metros de altitude no cruzamento com o Rio dos Macacos (Ponto 15). Nesta mesma 

cota 100m, contorna o Morro do Horto (Ponto 16).Segue em linha reta pelo espigão até 

encontrar a cota dos 160 m (Ponto 17); daí, vai subindo pelo espigão da Vista Chinesa, 

passando pelas cotas de 170 m, 185 m, 200 m, 305 m, 310 m, 315 m, 120 m, 345 m, 350 m, 

380 m (respectivamente Pontos de 18 a 27), quando chega a cota dos 400 m da Vista Chinesa 

(Ponto 28). Segue pela cota de altitude 400 m, pela vertente esquerda do Rio Rainha, cruza o 
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(Ponto 29), continua pela mesma cota, pela vertente direita até limite do Parque da Cidade e 

sempre pela mesma cota, segue contornando as elevações da Ponta das Andorinhas e do 

Morro do Labouriaux. Daí, vai até o norte do Viaduto das Canoas, contornando o Morro do 

Cochrane pela mesma cota dos 400 m até o encontro da direção norte-sul (Ponto 30). No 

cruzamento da linha norte-sul com a Estrada da Vista Chinesa no km 2,5 (ponto 31), e segue 

por tal linha para o norte, até o encontro de paredão rochoso com o leito da Estrada da Vista 

Chinesa (Ponto 32).Segue contornando o paredão rochoso (Pontos de 33 a 40). Daí, desce a 

cota dos quinhentos e sessenta metros, seguindo pela vertente norte dos morros da Freira e da 

Boa Vista (Ponto 41), até cruzar as águas do Riacho Taylor (Ponto 42.Desce pela margem 

direita do Riacho Taylor (Pontos 43 a 49) até encontrar a cota dos 400 m, seguindo-a até 

cruzar a Estrada do Redentor(Ponto 50), no local chamado Sapucaia. 

        Pelas suas vertentes norte: da estrada do Redentor em direção norte até encontrar 

a Av. Edison Passos (Ponto 51). Segue, margeando esta Avenida pelo seu lado direito (de 

quem vai para a Usina/Tijuca), até a altura das caixa velha da Tijuca (Ponto 52). Segue em 

linha reta no sentido leste até a cota de 240 m de altitude (Ponto 53). Contorna o paredão 

rochoso fronteiro a Rua Muçu e continua pelo sopé, no contato da floresta com os rochedos 

(Pontos 53 a 114).Encontra a cota dos 460 m e cruza o Riacho do Pico da Carioca (Ponto 

115). Segue pela cota 460 m até o pedrâo (Ponto 116). Segue pelo espigão (Pontos 116 a 119) 

até encontrar a cota dos 200 m (Ponto 120). Segue em linha reta margeando a linha de 

transmissão, até encontrar a cota de 250 m (Ponto 121). Vai margeando a linha de transmissão 

do morro do Sumaré (Pontos 122 a 128) até encontrar a cota de 420 m (Ponto 129). Segue 

pela cota de 420 m, cruza a Estrada do Sumaré (Ponto 130) e prossegue pela margem 

esquerda desta estrada até o espigão (Pontos 131 a 133), até encontrar a cota de 320 m (Ponto 

134). Segue nesta cota de 320 m contornando a encosta da Serra da Formiga, cruza com o Rio 

Comprido (Ponto 135) e encontra com o Riacho que alimenta a piscina do Lagoinha Country 

Club (Ponto 136). Desce pela margem direita do Curso d'água referido e pelo escoamento de 

água da citada piscina até o encontro com a Rua Almirante Alexandrino (Ponto 137). Daí, 

segue em direção ao Silvestre pela margem direita (de quem sobe) da estrada, cruza com o 

ínicio da Estrada das Paineiras (Ponto 138), continua pela margem direita da Rua Almirante 

Alexandrino até o cruzamento com a linha férrea da Estrada de ferro do Corcovado, atravessa-

a desce pela projeção horizontal do lado direito do viaduto do Silvestre até encontrar a 

Ladeira do Ascurra na cota dos 200 m (Ponto 139). Segue nesta cota de 200 m de altitude até 

encontrar o Ponto 1. 
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        No Conjunto Pedra Bonita - Pedra da Gávea(pela vertente leste) (Setor C): 

tem início na Estrada das Canoas, no local onde a cota dos 360 m de altitude a 

atravessa (Ponto 1) e segue para o sul pela mesma cota, cruza o Rio do Emydio, no Morro do 

Bandeira (Ponto 2), desce acompanhando o paredão rochoso do morro do Bandeira, quando 

passa para a cota de 300 m (Ponto 3), segue por esta cota contornando o Pico dos Quatro e 

continua pelas vertentes da Pedra da Gávea que volvem para a Barra da Tijuca, Lagoa da 

Tijuca e Itanhangá, cruza o Rio da Barra (Ponto 4), depois cruza o Rio Jacaré (Ponto 5) e 

continua por esta cota de 300 m até o cruzamento como Riacho Pedra Bonita (Ponto 6), 

seguindo pelo Riacho até encontrar a cota de 280 m (Ponto 7). Segue em direção norte pela 

citada cota e continua até o encontro da cota 280 m com o paredão rochoso que olha para as 

Furnas, denominado Pedra Agassiz (Ponto 8), contorna o paredão rochoso, cruzando as curvas 

de cota 350 m(Ponto 9), cota 400 m(Ponto 10), cota 450 m (Ponto 11), até encontrar a cota 

500 m (Ponto 12). Pela cota dos 500 m vai circundando pela face norte o maciço da Pedra 

Bonita na elevação denominada Morro do Chapecó, cruza o colo entre os Morros da Gávea 

Pequena e Pedra Bonita (Ponto 13), segue pela cota 500 m, contornando o Morro dos Dois 

Picos e a Pedra Aguda. Vai em direção nordeste (Ponto 14) passando pelas cotas 450 m 

(Ponto 15), cota 425 m (Ponto 16), cota 400 m (Ponto 17), cota 375 m (Ponto 18) e chega na 

cota 369 m (Ponto 19), onde encontra a Estrada das Canoas e o Ponto 1. 

        Serra dos Pretos Forros e Covanca (Setor D): 

começa no cume do Morro do Inácio Dias (449,4 m) (Ponto 1), segue para noroeste 

até cruzar a curva de cota 400 m (Ponto 2), continua nesta direção até cruzar a curva de cota 

de 375 m (Ponto 3), segue por esta altitude em direção oeste até e linha imaginária geográfica 

norte-sul (Ponto 4), segue para sul nesta linha, até atingir a cumeada de elevação 411,9 m 

(Ponto 5). Vai em linha reta na direção sudoeste, passando pelas cumeadas de altitude 325,5 

m (Ponto 6) e 326,5 m (Ponto 7). Daí segue para oeste em linha reta cruzando as curvas de 

cota 300 m (Ponto 8), cota 275 m (Ponto 9), cota 250 m (Ponto 10), cota 225 m (Ponto 11), 

cota 200 m (Ponto 12) até encontrar a curva de cota 175 m (Ponto 13). Segue por esta cota até 

o Ponto 14 e deste vai em linha reta na direção Sul até encontrar a cota de 125 m (Ponto 15). 

Segue por esta curva de cota 125 m até o Ponto 16.Segue em linha reta na direção leste até 

encontrar a curva de cota 160 m (Ponto 17). Vai por esta cota até o Ponto 18, localizado 

acima do túnel Engenheiro Raimundo de Paula Soares. Vai subindo em direção nordestes, 

cruzando as curvas de cota 175 m (Ponto 19), cota 200 m (ponto 20), cota 225 m (Ponto 21), 

cota 250 m (Ponto 22), cota 275 m (Ponto 23), cota 300 m(Ponto 24), até a curva de cota 325 
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m (Ponto 25). Segue em linha reta na direção Sudeste até encontrar a curva de cota 250 m 

(Ponto 26) próximo a Rua Guimaranea. Segue por esta cota até o Ponto 27 e deste em direção 

Sudoeste até a elevação de altitude 236,3 m (Ponto 28). Vai em direção Sudeste até encontrar 

a curva de cota 125 m (Ponto 29). Segue por esta cota até o Ponto 30, na Av. Menezes Cortes. 

Segue por esta avenida, pela margem esquerda no sentido do bairro do Grajaú, até o Ponto 31, 

no início do local denominado Garganta do Matheus. Vai em direção leste, em linha reta até 

encontrar a curva de cota 325 m (Ponto 32).Segue em direção nordeste até a elevação de 

altitude 358,9 m (Ponto 33). Vai em linha reta para leste até encontrar a curva de cota 275 m 

(Ponto 34) e segue por esta cota até o Ponto 35. Vai em linha reta na direção sudoeste até o 

cume de altitude 364,6 m (Ponto 36), continuando nesta direção sudoeste passando pela curva 

de cota 375 m (Ponto 37) até o cume do Pico do Matheus (403,1 m) (Ponto 38). Segue em 

direção oeste passando pelas curvas de cota 375 m(Ponto 39), e 350 m (Ponto 40). Deste, 

segue até o cume de altitude 359,9 m (Ponto 41). Segue na mesma direção, pela cumeada da 

Serra dos Pretos Forros, passando pelas curvas de cota 325 m (Ponto 42), 350 m (Ponto 43), 

375 m (Ponto 44) até o cume de altitude 413,8 m (Ponto 45). Ainda em direção noroeste até 

encontrar a curva de cota 425 m (Ponto 46). Segue por esta cota em direção norte, 

contornando o Morro da Água Santa, até o Ponto 47. Vai em linha reta na direção noroeste até 

o cruzamento com o Rio Faria na curva de cota 225m (Ponto 48). Segue em linha reta na 

direção Noroeste até encontrar o cume do Morro do Inácio Dias, que corresponde ao Ponto 1, 

deste setor. 

        Art. 3o  As coordenadas dos vértices definidores dos limites do Parque Nacional 

da Tijuca estão descritas no Anexo deste Decreto. 

        Art. 4o  As terras contidas nos limites do Parque Nacional da Tijuca, de que trata 

este Decreto, pertencentes à União, serão cedidas ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA por intermédio da Secretaria do Patrimônio da 

União do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, na forma da lei. 

        Art. 5o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação 

        Brasília, 3 de junho de 2004; 183º da Independência e 116º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Marina Silva 
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ANEXO 5 - SIGLA DOS COMPONENTES DO BANCO DE DADOS DOS 

REGISTROS CRIMINAIS. 

 

Nome Descrição 

NVPI Número de controle do Registro - Não é o verdadeiro número do RO 

VORI Número da Delegacia onde foi registrada a ocorrência 

VANO Ano de referência 

ESEQ Seqüência de envolvimento na ocorrência 

ETIT Número do código do delito vinculado à descrição 

ETEN Grau de envolvimento na ocorrência 

ENAS Data de nascimento 

EIDA Idade 

ESEX Sexo 

EESC Escolaridade 

DSCR Descrição do código do evento 

DATC Data da comunicação do evento 

CIRC Delegacia da circunscrição onde ocorreu o evento 

FNUM Número do logradouro onde ocorreu o evento 

FCOM Complemento do logradouro onde ocorreu o evento 

FTLC Tipo de local da ocorrência do evento 

RELA Relação entre vítima e acusado 

DATF Data do evento 

HORF Hora do evento 

HORC Hora da comunicação 

LOCF Local do evento 

FREF Referência do local onde ocorreu o evento 

FBAI Bairro onde ocorreu o evento 

FMUN Município onde ocorreu o evento 

FUFE Unidade da Federação onde ocorreu o evento 

DELITO Agrupamento dos títulos tal e qual o Diário Oficial 

 

Obs1: os dados de prisões, apreensão de armas e drogas não possuem microdados, 

deste modo tais valores no arquivo de microdados podem variar significativamente 
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com os dados publicados em Diário Oficial. 

 

Obs 2: os microdados vão apresentar diferenças com os dados publicados por conta 

da mudança de agrupamento de delitos para ajuste com o agrupamento da SENASP. 

     Fonte: Instituto de Segurança Pública, 2010. 
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ANEXO 6 - OCORRÊNCIAS CRIMINAIS DIVULGADAS PELA MÍDIA 

DIGITAL SOBRE O PNT. 

 

NOTÍCIA DATA FONTE DA INFORMAÇÃO 

BOPE busca criminosos do 

Complexo do Alemão na floresta 

da Tijuca: O policiamento foi 

reforçado na Floresta da Tijuca, na 

Zona Sul do Rio, depois de 

denúncias de que traficantes do 

Alemão e da Vila Cruzeiro, na 

Zona Norte,  podem estar na mata.  

02.12.2010 http://www.clubedosaventureiros.com/conteu

do/noticias/866-pm-busca-criminosos-do-

complexo-do-alemao-na-floresta-da-tijuca 

Flanelinha detido durante 

operação de choque de ordem no 

Corcovado. De acordo com os 

fiscais da Secretaria de Ordem 

Pública (Seop), ele foi flagrado 

indicando aos motoristas lugares 

para estacionar veículos.  

05.09.2010 http://oglobo.globo.com/rio/mat/2010/09/05/fl

anelinha-detido-em-operacao-choque-de-

ordem-no-corcovado-917561669.asp 

Outros 82 veículos foram 

multados por estacionamento 

irregular, no entorno da Praça São 

Judas Tadeu, no Cosme Velho, na 

altura do Hotel Paineiras, perto da 

Estação de Trem do Corcovado, e 

nas imediações da subida do Pão 

de Açúcar. 

04.09.2010 http://g1.globo.com/rio-de-

janeiro/noticia/2010/09/secretaria-reboca-29-

veiculos-no-corcovado-e-no-pao-de-

acucar.html 

Bandidos, armados de fuzis, 

pistolas e revólveres, renderam 

uma equipe da TV em uma antena 

na Estrada do Sumaré, PNT. 

 

 

11.08.2010 http://extra.globo.com/geral/casodepolicia/pos

ts/2010/08/11/bope-encontra-resistencia-para-

implantacao-da-upp-no-turano-315227.asp 
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NOTÍCIA DATA FONTE DA INFORMAÇÃO 

Presos doze motoristas que 

operam em pontos turísticos, como 

Cristo Redentor, Pão de Açúcar, 

Orla da Zona Sul, Floresta da 

Tijuca. 

28.07.2010 http://odia.terra.com.br/portal/rio/html/2010/7

/motoristas_de_empresa_clandestina_de_taxis

_de_luxo_sao_presos_99372.html 

Policiais do Batalhão de 

Policiamento em Áreas Turísticas 

(BPTur), em patrulhamento de 

rotina, encontraram um corpo 

ainda não identificado, próximo à 

Mesa do Imperador. 

01.08.2010 http://extra.globo.com/geral/casodepolicia/pos

ts/2010/07/25/corpo-encontrado-no-parque-

nacional-da-tijuca-310934.asp 

Vans escapam de ação contra a 

desordem no Cristo Redentor. 

23.07.2010 http://oglobo.globo.com/rio/mat/2010/07/23/v

ans-escapam-de-acao-contra-desordem-no-

cristo-redentor-917232371.asp 

Um rapaz de 17 anos foi detido de 

extorquir dois turistas do Mato 

Grosso que fariam um 

passeio para o Cristo Redentor, 

cobrando uma taxa de R$ 70 para 

ir até o Cristo. 

 

02.03.2010 http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,MUL1512

454-5606,00-

menor+detido+e+suspeito+de+extorquir+turis

tas+perto+do+cristo+redentor.html 

Assaltantes voltaram a atacar num 

dos lugares mais procurados por 

turistas no Rio de Janeiro, a 

Floresta da Tijuca. As vítimas 

foram quatro moças que 

percorriam uma trilha.  

 

 

 

 

 

23.02.2010 http://notasedestaques.blogspot.com/2010/02/

assalto-na-floresta-da-tijuca.html 
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NOTÍCIA DATA FONTE DA INFORMAÇÃO 

O corpo do diretor do grupo Nós 

do Morro, José Frederico Pinheiro, 

foi encontrado morto na manhã de 

quarta-feira (10) no Parque 

Nacional da Tijuca – próximo a 

Guarita da Guarda Municipal. 

11.02.2010 http://www.oseiasmiranda.com.br/2010/02/err

o-de-cemiterio-faz-corpo-de-diretor.html 

Uma vendedora de 21 anos diz ter 

sido abordada no centro do Rio 

por dois policiais militares e 

obrigada a entrar no carro. Eles 

exigiram dinheiro para soltá-la, em 

uma estrada afastada, no Parque 

Nacional da Tijuca. Ela teria sido 

molestada sexualmente e baleada 

no rosto. 

30.11.2009 http://www.correiobraziliense.com.br/app/noti

cia182/2009/11/30/brasil,i=157904/POLICIA

+MILITAR+EM+XEQUE.shtml 

Pedra Bonita recebe operação para 

reprimir caça, numa ação conjunta 

do Batalhão Florestal e do 

Batalhão de Operações Especiais 

(BOPE). 

 

14.10.2009 http://odia.terra.com.br/portal/rio/html/2009/1

0/pedra_bonita 

Assalto: dez turistas alemães e 

americanos foram assaltados 

quando que faziam um passeio de 

jipe pela Floresta da Tijuca. 

 

20.02.2009 Alertas Google/O Globo, Rio de Janeiro - 

Turistas são atacados durante passeio de 

jipe.html. 

Assalto: suspeitos de assaltar 

mansões fugiram pela Floresta da 

Tijuca. 

 

 

 

16.07.2008 www.g1.globo.com/noticias/2008/07/16 
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NOTÍCIA DATA FONTE DA INFORMAÇÃO 

Assalto: “... quadrilha do 

Catrambi também rouba turistas 

na Floresta da Tijuca...” 

05.01.2008 www.odia.terra.com.br/rio/html/policia 

 

 

Assalto praticado no Trem do 

Corcovado. 

11.09.2007 www.oglobo.com/noticias/2007/09/11 

 

Extorsão: falsos  

guias cobram por segurança no 

Cristo Redentor. 

09.09.2007 www.oglobo.com/noticias/2007/09/09 

Assalto de paulistas no caminho 

do Cristo Redentor. 

 

09.09.2007 Alertas Google/A Tarde Online – Brasil – 

paulistas são assaltados no caminho do Cristo 

Redentor.html 

Operação Policial: operação 

combate exploração a turistas no 

Cristo Redentor. 

04.08.2007 Alertas Google/JConline_turismo_noticias-

operação de combate a exploração de turistas 

no Cristo Redentor.html 

Assalto na trilha da Pedra da 

Gávea. 

05.08.2007 www.oglobo.com/noticias/2007/08/05 

Operação policial: Preso acusado 

de assaltar turistas na Floresta da 

Tijuca. 

16.04.2007 www.oglobo.com/noticias/2007/04/16 

Assalto a mansão no Jardim 

Botânico. Bandidos fogem pela 

Floresta da Tijuca. 

30.03.2007 www.oglobo.com/noticias/2007/03/30 

 

 

Assalto de quarenta e três pessoas 

na Floresta da Tijuca. Arrastão! 

10.02.2007 www.oglobo.com/noticias/2007/02/10 

Assalto de turistas na Vista 

Chinesa. 

16.11.2006 www.oglobo.com/noticias/2006/11/16 

Homicídio: Morto turista por 

reagir à tentativa de assalto na 

Vista Chinesa. 

18.08.2006 www.oglobo.com/noticias/2006/08/18 
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