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ADEQUAÇÃO JURÍDICA DE RESERVAS DA BIOSFERA SEGUNDO A LEI DO 

SNUC AO PROGRAMA GLOBAL GOALS DA ONU 

 

Thulianne Sebrenski Leal   

.  

 

RESUMO 

 

O presente estudo pretendeu, em síntese, abordar o assunto referente as Reservas da Biosfera 

bem como ao programa de desenvolvimento sustentável Global Goals da Organização das 

Nações Unidas. Levou-se em consideração a sua respectiva adequação jurídica, visto que, 

ambos buscam a mitigação dos problemas ambientais em conjunto com o desenvolvimento 

humano sustentável.  

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável. Unidade de Conservação. 

 

 

JURIDICAL ADEQUACY OF BIOSPHERE RESERVES ACCORDING TO THE 

LAW OF SNUC TO THE ONU’S PROGRAM GLOBAL GOALS 

  

 

ABSTRACT 

 

The present study, in short, aims to approach the subject regarding the Biosphere Reserves, as 

well the program of sustainable development Global Goals of the United Nations. What was 

taken into account was your legal soundness, since both pursue for the mitigation of ambiental 

issues together with human sustainable development. 

 

Keywords: Conservation unit. Sustainable development.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Criadas pelo Programa o Homem e a Biosfera, mais conhecido como MAB, da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), as 

Reservas da Biosfera baseiam-se em um modelo que não se limita à conservação ambiental, 

uma vez que retratam uma forma de gestão participativa que visa a otimização da relação 

entre o homem e o meio ambiente.  

Considerando que a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza (SNUC) que estabelece em seu art. 41 a unidade de conservação Reserva da 

Biosfera, reconhecendo que a categorização jurídica de Reserva da Biosfera, que foi 

estabelecida pela UNESCO. Neste contexto, em conjunta análise ao programa Global Goals 

da ONU, o objetivo do presente artigo foi avaliar a adequação jurídica das Reservas da 

Biosfera ao referido programa, como forma de instrumento de proteção a vida na terra e 

também proteção as alterações climáticas. A coleta de dados realizada sob o método teórico 

bibliográfico e a ponderação de abordagem, bem como ao método hipotético-dedutivo 

europeu continental.  

 

2 CONCEITO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA  

 

As unidades de conservação surgiram com a necessidade de preservação do Meio 

Ambiente Natural, que tem por objetivo assegurar um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, conforme garantia constitucional prevista no art. 225 da Constituição Federal 

brasileira, que dispõe: "Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 

de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e 

à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações" 

(BRASIL, 1988). 

Conservação é compreendida como a gestão da utilização da biosfera pelo ser 

humano, de tal modo que produza o maior benefício sustentado para as gerações atuais, mas 

que mantenha sua potencialidade para satisfazer às necessidades e às aspirações futuras. No 

Direito brasileiro não existe um dispositivo legal que realmente esclareça o conceito de 

unidades de conservação (RODRIGUES, 1996). Todavia, alguns doutrinadores descreveram-

na da seguinte forma.  

Fábio Feldmann elabora uma definição de unidades de conservação como sendo "áreas 

com características naturais de relevante valor, com garantias de proteção e mantidas sob 
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regimes especiais de administração" (FELDMANN, 1992). Ainda, Francisco José Marques 

Sampaio aduz unidades de conservação como áreas em que o Poder Público restringe o uso de 

diversas naturezas e em maior ou menor grau dependendo do caso, para proteger os atributos 

naturais ou culturais de que são dotadas, sendo a sua previsão constitucional contida no inc. 

III do § 1.º do art. 225 (SAMPAIO, 1993). 

Por outro lado, José Afonso da Silva, declara que os espaços territoriais, especialmente 

protegidos como áreas geográficas públicas ou privadas, dotados de atributos ambientais que 

requeiram sua sujeição pela lei, a um regime jurídico de interesse público que implique sua 

relativa imodificabilidade e sua utilização sustentada, tendo em vista a preservação e proteção 

da integridade de amostras de toda a diversidade de ecossistemas, a proteção ao processo 

evolutivo das espécies, a preservação e proteção dos recursos naturais (SILVA, 1994). 

A Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, acerca do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza (SNUC) em seu art. 2º, I, define unidades de conservação como um 

espaço territorial no qual são englobados os seus recursos naturais, incluindo-se as “águas 

jurisdicionais”, ou seja, as águas dos rios, lagos e mares que estejam dentro de uma jurisdição 

territorial de um Estado, assim como os rios, mares e lagos contíguos do litoral reconhecidos 

oficialmente pelo Brasil (BRASIL, 2000). Desta forma, observamos que, a maneira como as 

Unidades de Conservação (UC) são conceituadas é igualmente aplicável aos espaços 

territoriais especialmente protegidos.  

No entanto, ao analisarmos os objetivos e os planos de ações desenvolvidos pelas 

Unidades de Conservação, é possível afirmar que as mesmas vão além da conservação in situ 

da natureza. Apesar de considerados sinônimos unidades de conservação e espaços territoriais 

especialmente protegidos, há que ressaltar que as UC protegem não só os recursos naturais, 

como também os valores culturais, visto que utilizam atividades educativas e a possibilidade 

de contato com os ambientes naturais e culturais protegidos, ajudando, assim, na construção e 

consequente elevação de uma consciência ambiental nas pessoas. 

Isto posto, vislumbramos que, apesar da não existência de uma definição legal de 

unidades de conservação, essa se equipara a espaços territoriais especialmente protegidos, ou, 

como nas palavras de José Afonso da Silva, "nem todo espaço territorial especialmente 

protegido se confunde com unidade de conservação, mas estas são também espaços 

especialmente protegidos" (SILVA, 1994, p. 212). 

São instituídas pelo Poder Público após a realização de estudos técnicos dos espaços 

propostos, bem como consulta à população, com objetivos e limites definidos, sujeitos à 

administração especial, sendo vistas como espaços ou porções do território nacional, 
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composto por seus recursos ambientais, com características naturais relevantes, que possuem 

a função de proteger a representatividade de amostras significativas e ecologicamente viáveis 

das diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das águas 

jurisdicionais. Ainda, preservando o patrimônio biológico existente e buscando a conservação 

ambiental, através da imposição de limites, incentivo do uso sustentável dos recursos naturais 

e proteção dos ecossistemas em estado natural com um mínimo de alterações (RODRIGUES, 

1996). 

 

2.1 DAS UNIDADES DE PROTEÇÃO INTEGRAL E UNIDADES DE USO 

SUSTENTÁVEL 

 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) define e regulamenta as 

categorias de unidades de conservação nas instâncias federal, estadual e municipal, 

separando-as em dois grupos: de proteção integral, com a conservação da biodiversidade 

como principal objetivo; e, áreas de uso sustentável, que permitem várias formas de utilização 

dos recursos naturais, com a proteção da biodiversidade como um objetivo secundário 

(BRASIL, 2000). 

De Acordo com o Ministério do Meio Ambiente, as Unidades de Proteção Integral 

possuem normas mais restritivas, não permitindo o uso direto dos recursos naturais, apenas os 

indiretos, excluindo-se, assim, aqueles que envolvem o consumo, coleta e danos aos recursos 

naturais. Por outro lado, permite atividades como a recreação em contato com a natureza, o 

turismo ecológico, pesquisa cientifica, educação e interpretação ambiental, entre outras. 

Como por exemplo, as estações ecológicas, as reservas biológicas, os parques, os 

monumentos naturais e refúgios de vida silvestre.  

Nas Unidades de Uso Sustentável, as atividades que utilizam coleta e uso dos recursos 

naturais são permitidas desde que praticadas de forma que a permanência dos recursos 

ambientais renováveis e dos processos ecológicos esteja assegurada, como, por exemplo, as 

áreas de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva de fauna, reserva de 

desenvolvimento sustentável, reserva extrativista, Área de Proteção Ambiental (APA) e 

Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN)1. 

 

                                                           
1 Para maiores informações, consultar: http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/unidades-de-conservacao/o-

que-sao.html 
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3 RESERVAS DA BIOSFERA  

 

As reservas da biosfera podem ser conceituadas como áreas que possuem o objetivo de 

unir a conservação do ambiente com o desenvolvimento humano sustentável, ou seja, 

almejam otimizar o relacionamento entre o homem e a natureza (BRASIL, 2018). O artigo 41 

da lei nº 9.985/2000, do SNUC, reconhece as Reservas da Biosfera como unidade de 

conservação 

 

41. A Reserva da Biosfera é um modelo, adotado internacionalmente, de 

gestão integrada, participativa e sustentável dos recursos naturais, com os 

objetivos básicos de preservação da diversidade biológica, o 

desenvolvimento de atividades de pesquisa, o monitoramento ambiental, a 

educação ambiental, o desenvolvimento sustentável e a melhoria da 

qualidade de vida das populações (BRASIL, 2000, s/p). 

 

Podendo integrar-se, desde que respeitadas as normas legais, às unidades de 

conservação já existentes, criadas pelo Poder público (ANTUNES, 2014). 

Entretanto, o conceito surgiu primeiramente em Paris em setembro de 1968 na 

“Conferência sobre a Biofera”, organizada pela UNESCO. Em 1971, a UNESCO criou o 

“Programa Homem e Biosfera” com o objetivo de organizar as Reservas da Biosfera.  

Destarte, o legislador poderia apenas classificá-las como aquelas assim instituídas pela 

UNESCO (ANTUNES, 2014). 

O programa MaB (Man and the Biosphere) possui duas perspectivas de ação: 

aprofundamento das pesquisas cientificas para um maior conhecimento das causas de 

degradação ambiental; seguido por um planejamento para combater os efeitos dos processos 

de degradação, resultando na conservação da natureza e no desenvolvimento sustentável 

(UNESCO, 2018). 

As reservas da biosfera constituem sítios destinados a explorar e demonstrar enfoques 

da conservação e do desenvolvimento sustentável em escala regional. Estabelecem mais do 

que a mera figura tradicional de conservação ambiental, pois, o aspecto tradicional de gestão 

das áreas protegidas propende, em muitos casos, a considerar o ambiente natural 

isoladamente, separando-o do seu contexto ecológico, social, econômico e cultural (JAEGER, 

2005).  

Conforme o Marco Estatutário (UNESCO, 1996), suas funções são:  conservação: 

contribuir para a conservação das paisagens, ecossistemas, espécies e diversidade genética; 

desenvolvimento: impulsionar um desenvolvimento econômico e humano que seja sustentável 
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do ponto de vista social, cultural e ecológico;  apoio logístico: apoiar projetos demonstrativos, 

de educação e capacitação em temas ambientais, além da investigação e observação 

permanente dos aspectos locais, regionais, nacionais e globais vinculados à conservação e ao 

desenvolvimento sustentável.  

Esse meio de conservação instituído pela UNESCO, é acordado com o intuito de 

atenuar as modificações humanas, cobrindo regiões de extrema complexidade socioambiental, 

garantindo à melhoria da sustentabilidade urbana e regional (RODRIGUES; VICTOR; 

PIRES, 2006). 

A Comissão Brasileira para o Programa “Homem e a Biosfera”, COBRAMAB, órgão 

gerenciador das RB, estabelece que, quando as RB abrangerem apenas um Estado do 

território, o conjunto de gestão será composto por um conselho deliberativo e comitês 

regionais, do outro lado caso abranjam mais de um Estado, além do conselho deliberativo, os 

comitês serão Estaduais.  

A eles, incubem-se planos de ação da Reserva da Biosfera, propondo prioridades, 

apoiando o governo a estabelecer políticas públicas, sugerindo estratégias e metodologias, e 

indicando o apontamento das áreas prioritárias para a implantação das RB (ANTUNES, 

2014). 

 

3.1 RESERVAS DA BIOSFERA NO BRASIL   

 

O Brasil possui seis reservas da biosfera, quais são: Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, 

Caatinga, Amazônia Central e o Cinturão Verde da Cidade de São Paulo. Elas abrangem mais 

da metade da soma das áreas das demais RBs do mundo, sendo cerca de 15% do território 

brasileiro, incorporando um total de 1.300.000 km². 

A primeira dessas Reservas da Biosfera foi a da Mata Atlântica (RBMA), que forma 

um grande corredor envolvendo 15 estados brasileiros e possui 350.000 km², incorporando 

centenas de áreas núcleo (Unidades de Conservação). A RBMA foi reconhecida em cinco 

fases entre 1991 e 2002. Vale ressaltar que é a maior e uma das mais importantes unidades da 

Rede Mundial da UNESCO. 

Em 1993, foi reconhecida pela UNESCO a Reserva da Biosfera do Cinturão Verde, da 

cidade de São Paulo, como parte integrante do sistema RBMA. As ações da RBCVSP 

possuem 2 pontos principais: o “Programa de Jovens” que promove a inserção social e cursos 

eco profissionalizantes para jovens de regiões periurbanas, bem como estudo dos serviços 

ambientais (água, clima, carbono, etc.) gerados pela Mata Atlântica no entorno das cidades. 
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Esses estudos compõem um dos projetos piloto da “Avaliação do Milênio” que envolve a 

análise dos ecossistemas em nível global. 

No mesmo ano foi aprovada a 1ª fase da RB do Cerrado, que teve até o presente 

definidas três fases que se situam em regiões do Distrito Federal e dos estados de Goiás, 

Tocantins, Maranhão e Piauí, passando a ter 296.500 km².  

Em novembro de 2000 foi reconhecida a RB do Pantanal, com 251.570 km², que 

abrangem os estados do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul e pequena parcela de Goiás. 

Ampara a região do Pantanal Mato-Grossense e de áreas de influência das cabeceiras dos rios 

que estruturam o sistema hídrico da planície pantaneira. Dentre as suas ações, a RB privilegia 

a pesca artesanal e o ecoturismo, como iniciativas econômicas que geram alavancas do 

desenvolvimento sustentável da região pantaneira. 

Em 2001, foi aprovada a RB da Caatinga, que envolve dez estados abrangendo uma 

área de 189.990 km². É o único bioma tipicamente brasileiro, e possui biodiversidade singular 

no mundo com vegetação diversificada que inclui pelo menos 932 espécies, sendo 380 

endêmicas, ou seja, únicas da Caatinga. No mesmo ano, estava sendo implantada a Reserva da 

Biosfera da Amazônia Central, com 208.600 km², localizada no interior do estado do 

Amazonas, e, possui o conjunto de Áreas Protegidas contínuas, formado pelo Parque 

Nacional do Jaú, pela Estação Ecológica de Anavilhanas, pelas Reservas Ecológicas do Rio 

Negro, Javari-Solimões e de Juami-Japurá, pela Reserva Biológica de Uatumã, pela Floresta 

Nacional de Tefé e pelas Reservas de Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá e Amanã, 

entre outras de menor extensão territorial.  

A RB do Pantanal tem como princípio a conservação dessas respectivas áreas de 

cobertura florestal, e o apoio das populações tradicionais que possuem conhecimento da 

imensa diversidade biológica e seu respectivo manejo (UNESCO, 2018b). 

 

4. PROGRAMA DE GLOBAL GOALS PARA O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL  

 

Em 25 de setembro de 2015, a Assembleia Geral da ONU adotou a Agenda 2030 para 

o Desenvolvimento Sustentável (ODS). A respectiva Agenda traz 17 objetivos para o 

desenvolvimento sustentável e consequentemente para o desenvolvimento da humanidade: 

 

 



  10 

 

1. Erradicação da pobreza – Acabar com a pobreza em todas as suas formas, 

em todos os lugares; 

2. Fome zero e agricultura sustentável – Acabar com a fome, alcançar a 

segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura 

sustentável;  

3. Saúde e bem-estar – Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 

para todos, em todas as idades; 

4. Educação de qualidade – Assegurar a educação inclusiva e equitativa de 

qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para 

todos; 

5. Igualdade de gênero – Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas 

as mulheres e meninas; 

6. Água potável e saneamento – Assegurar a disponibilidade e gestão 

sustentável da água e saneamento para todos; 

7. Energia limpa e acessível – Assegurar o acesso confiável, sustentável, 

moderno e a preço acessível à energia para todos; 

8. Trabalho decente e crescimento econômico – Promover o crescimento 

econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e 

trabalho decente para todos;  

9. Indústria, inovação e infraestrutura – Construir infraestruturas resilientes, 

promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação; 

10. Redução das desigualdades – Reduzir a desigualdade dentro dos países e 

entre eles;  

11. Cidades e comunidades sustentáveis – Tornar as cidades e os 

assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis;  

12. Consumo e produção responsáveis – Assegurar padrões de produção e de 

consumo sustentáveis;  

13. Ação contra a mudança global do clima – Tomar medidas urgentes para 

combater a mudança do clima e seus impactos; 

14. Vida na água – Conservar e usar sustentavelmente os oceanos, os mares 

e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável;  

15. Vida terrestre – Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos 

ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a 

desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de 

biodiversidade; 

16. Paz, justiça e instituições eficazes – Promover sociedades pacíficas e 

inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à 

justiça para todas e todos e construir instituições eficazes, responsáveis e 

inclusivas em todos os níveis;  

17. Parcerias e meios de implementação – Fortalecer os meios de 

implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento 

sustentável (UNESCO, 2015).  

 

 

Com o intuito de garantir uma vida pacífica e igualitária para todos, os ODS abordam 

sobre educação, pobreza, saúde, proteção ambiental, mudança climática, desigualdade, padrão 

de consumo insustentáveis e degradação do meio ambiente. São objetivos que tem como 

características universalidade e indivisibilidade, uma vez que dependem da colaboração não 

só do governo, como também dos setores privados e de todas as pessoas para a proteção do 

planeta a fim de alcançar o desenvolvimento sustentável.  
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5 A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

 

Há de se falar também, que a educação para o desenvolvimento sustentável é de suma 

importância para contribuir com a mudança na forma de pensamento e ação das pessoas para 

um futuro sustentável, devendo ser incluída na educação pré-escolar até a educação superior, 

visto que “A educação pode e deve contribuir para uma nova visão de desenvolvimento 

global sustentável” (UNESCO, 2015). 

Para conseguir um mundo mais sustentável, os indivíduos precisam de conhecimento, 

valores e atitudes que os façam criar uma visão melhor do mundo em que vivem, tratando dos 

problemas que ameaçam o nosso futuro não só de uma forma teórica, mas também com 

métodos participativos que contribuam para a mudança de comportamento e a prática a favor 

do desenvolvimento sustentável.  

A EDS está inclusa na meta 4.7 dos 17 objetivos, e, possui reconhecimento 

internacional de que ela funciona como um elemento integrante e essencial da educação de 

qualidade, tendo em vista que capacita os indivíduos a refletirem sobre suas próprias ações e 

impactos, sejam eles sociais, culturais, ambientais ou econômicos.  

Existem três objetivos específicos que facilitam a aprendizagem para os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável, quais são:  o campo cognitivo baseia-se em conhecimentos e 

pensamentos que se fazem necessários para a melhor compreensão dos ODS e os desafios 

para alcançá-los; o campo sócio emocional promove habilidades de autorreflexão, valores, 

atitudes e motivações que conduzem as pessoas a colaborarem entre si para promover os 

ODS; e, por fim, o campo comportamental elenca competências de ação.  

 

 

5. ODS 13: AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA – TOMAR 

MEDIDAS URGENTES PARA COMBATER A MUDANÇA DO CLIMA E SEUS 

IMPACTOS 

 

Ao abordar as mudanças climáticas, nos deparamos com o quanto as atividades 

humanas causam impacto para o planeta e ameaçam o nosso futuro. As mudanças no clima 

soam ameaçadoras para o mundo e se não forem controladas são capazes de intensificar ainda 

mais as ameaças atuais, como a escassez de água e alimentos, as secas, os efeitos sobre os 

ecossistemas tal qual florestas, oceanos, geleiras e a biodiversidade da fauna e flora, inclusive 
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o impacto social e econômico desigual entre os países. Além de ser um grande retrocesso em 

termos dos progressos já realizados em prol do desenvolvimento. 

Segundo a Agenda de 2030, os passos necessários para a ação contra a mudança do 

clima começam com reforços a capacidade de adaptação às catástrofes naturais em todos os 

países, bem como a integração de planejamento e estratégias nacionais e políticas que 

constituam medidas de mudança climática. 

Destaca também o aumento da conscientização populacional, e, consequentemente, a 

educação sobre da redução de impacto e constante alerta ao clima; a criação de mecanismos 

que promovam um planejamento sobre a gestão eficaz dos recursos naturais, principalmente 

em países menores desenvolvidos, ressaltando o foco em mulheres, jovens, e comunidades 

locais e marginalizadas; e a implementação da meta de mobilizar US$ 100 bilhões por ano a 

partir de 2020, com o intuito de atender às necessidades dos países em desenvolvimento – 

compromisso assumido pelos países desenvolvidos  que são partes da Convenção Quadro das 

Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC); além de operacionalizar o Fundo Verde 

para o Clima por meio de sua capitalização o mais breve possível.  

Como forma de objetivo de aprendizagem, a ONU ressalta que os indivíduos 

devem entender a atual mudança climática e quais atividades humanas mais contribuem para a 

mesma, possuindo conhecimento sobre as principais consequências ecológicas, sociais, 

culturais e econômicas a nível local e global, como também às técnicas de prevenção e 

diminuição dos riscos de desastre, para que, assim, possa além de compreender o que 

acontece com o planeta e quais seus impactos pessoais, ajudar outras pessoas a entender e 

proteger o clima. Ainda, busca a promoção de políticas públicas de proteção climática e 

apoiando atividades econômicas favoráveis ao clima. 

Portanto, é preciso, sobretudo, a consciência de que proteção do clima é uma tarefa 

indispensável a todos, sendo preciso avaliar todos os comportamentos cotidianos e haver uma 

mudança completa na visão no mundo, uma vez que as mudanças climáticas afetam de forma 

direta a vida das pessoas. 
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6 ODS 15: VIDA TERRESTRE – PROTEGER, RECUPERAR E PROMOVER O USO 

SUSTENTÁVEL DOS ECOSSISTEMAS TERRESTRES, GERIR DE FORMA 

SUSTENTÁVEL AS FLORESTAS, COMBATER A DESERTIFICAÇÃO, DETER E 

REVERTER A DEGRADAÇÃO DA TERRA E DETER A PERDA DE 

BIODIVERSIDADE 

 

A vida humana depende da terra para seu sustento e subsistência. As matas e florestas 

representam o equilíbrio climático e fonte de ar e água limpa, fornecendo habitats para 

milhões de espécies em todo o planeta. Contudo, hoje estamos vivendo uma enorme 

degradação da terra, as desertificações aumentam ano a ano, os animais são extintos ou 

sofrem riscos de extinção, as pessoas precisam da floresta para sua subsistência e muitas 

dependem da medicina das plantas para cuidados com a saúde básica. Sobre isso, de acordo 

com a ONU:  

 

Treze milhões de hectares de florestas estão sendo perdidos a cada ano. 

Cerca de 1,6 bilhão de pessoas dependem das florestas para sua subsistência. 

Isso inclui 70 milhões de indígenas. Florestas são o lar de mais de 80% de 

todas as espécies de animais, plantas e insetos terrestres. 2,6 bilhões de 

pessoas dependem diretamente da agricultura, mas 52% da terra usada para 

agricultura é afetada moderada ou severamente pela degradação do solo. 

Anualmente, devido à seca e desertificação, 12 milhões de hectares são 

perdidos (23 hectares por minuto), espaço em que 20 milhões de toneladas 

de grãos poderiam ter crescido. Das 8.300 raças animais conhecidos, 8% 

estão extintas e 22% estão sob risco de extinção. 80% das pessoas vivendo 

em área rural em países em desenvolvimento dependem da medicina 

tradicional das plantas para ter cuidados com a saúde básica (ONU, 2018). 

 

O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, de número 15, visa conservar e 

restaurar até 2020 três temas principais: as florestas, a diversidade biológica e a 

desertificação. Para o alcance deste objetivo as metas propostas são: garantir a conservação, 

recuperação e o uso sustentável dos ecossistemas terrestres e de água doce; deter o 

desmatamento, restaurar florestas e aumentar o reflorestamento; acabar com a desertificação e 

restaurar o solo degradado.  

Realça a conservação dos ecossistemas de montanhas; a criação de medidas para 

reduzir a degradação dos habitats naturais e evitar a extinção das espécies ameaçadas, além de 

acabar com a caça ilegal e o tráfico de animais e espécies protegidas.  

Ademais, ressalta a importância do aumento de recursos financeiros para a 

conservação e o uso sustentável da biodiversidade, dos ecossistemas e do manejo florestal 

sustentável, proporcionando incentivos aos países em desenvolvimento.  
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Assim sendo, é necessário que as pessoas entendam às ameaças a biodiversidade, o 

desmatamento, a perda de habitat, a exploração excessiva dos recursos terrestres e sua lenta 

regeneração, de forma que sejam capazes de se posicionar contra práticas ambientais 

destrutivas, ter voz para melhorar a legislação em matéria de biodiversidade e conservação da 

natureza, destacar a importância do solo para cultivo de todos os alimentos, e conscientizar a 

si e a todos sobre a exploração de espécies da fauna e flora.  

 

7 CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou a análise de conceitos de unidades 

de conservação considerando que as mesmas vão além da mera conservação in situ da 

natureza, uma vez que englobam também os valores culturais, de tal forma que ajudam na 

construção de uma consciência ambiental nas pessoas.  

Além disso, também permitiu uma pesquisa acerca das Reservas da Biosfera, estas que 

de mesmo modo buscam otimizar o relacionamento entre o homem e a natureza, possuindo 

funções de conservação e também de desenvolvimento econômico e humano, desde que feito 

de forma sustentável.  

Para mais, ao observarmos o programa Global Goals da ONU, concluímos que, os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que prezam pela garantia de uma vida igualitária, 

de mesmo modo dependem da colaboração não só do governo, como também de todas as 

pessoas, frisando a importância do conhecimento da situação do planeta e também por 

métodos participativos, para que os indivíduos não só adquiram uma visão melhor do mundo 

como mudem seus comportamentos em favor do desenvolvimento sustentável.   

Neste sentido, há de se afirmar a adequação jurídica das Reservas da Biosfera ao 

programa Global Goals da ONU, em virtude de ambos disporem sobre a importância não só 

da simples conservação e restauração do ambiente, mas da tarefa indispensável a toda a 

população de avaliar o próprio comportamento e mudar a visão do mundo, de forma com que 

as transformações sejam permanentes, conscientizando os indivíduos de que a proteção as 

mudanças climáticas e a terra, modificam diretamente a vida de cada um. Ainda, a instituição 

de políticas públicas não supre por si só em relação ao tema abordado nessa pesquisa, se cada 

cidadão não fizer a sua parte e evoluir para o pensamento de que, não possuímos o planeta, 

somos parte dele.  
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