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� 100 anos de experiência.

� + de 100 Parques Nacionais concedidos à iniciativa 

privada.

� + de 25.000 empregos diretos na alta temporada.

� Aprox. 600 contratos de concessão.

� Renda bruta anual de US$ 1 bi (aprox. R$ 2,4 bi).



O Projeto de Lei 249 

Originalmente, o projeto de Lei nº 249, de 2013, visa a
autorizar a Fazenda do Estado a conceder o uso remunerado
de áreas públicas inseridas em Unidades de Conservação da
Natureza que especifica, bem como dos imóveis localizados
nos municípios de Itirapina e Cajuru.



Na proposta do PL 249 apresentada à ALESP em 2013,
seriam 5 as áreas a serem concedidas:

A.Unidades de Conservação : 
Parque Estadual Campos do Jordão;
Parque Estadual da Cantareira;
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Parque Estadual da Cantareira;
Parque Estadual do Jaraguá.

B. Áreas de manejo florestal :
Estação Experimental de Itirapina;
Floresta Estadual de Cajuru.



Artigo 1º - Fica a Fazenda do Estado autorizada a conceder o uso remunerado,
voltado ao atendimento do interesse público, pelo prazo de até 30 (trinta) anos,
dos seguintes próprios estaduais:

I - áreas, ou parte das áreas, de Parques Estaduais e Monumentos Naturais;

II - áreas, ou parte das áreas, de Áreas de Proteção Ambiental, Áreas de
Relevante Interesse Ecológico, Florestas Estaduais, Reservas Extrativistas,
Reservas de Desenvolvimento Sustentável;

III - áreas, ou parte das áreas, de Estações Experimentais, Hortos e Viveiros
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III - áreas, ou parte das áreas, de Estações Experimentais, Hortos e Viveiros
Florestais.

Previsão de :

Impossibilidade de concessão de algumas áreas protegidas.

Limitação às concessões em outras áreas protegidas.

Possibilidade de exploração comercial de recursos madeireiros e não madeireiros

(resinas de pinus, princípios ativos, etc).

Previsão de restauração ecológica de áreas com manejo madeireiro.



� A exploração comercial de recursos madeireiros ou

subprodutos florestais só será admitida nas áreas

concedidas das Estações Experimentais, cujos projetos

científicos já tenham atingido seus objetivos e a
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vegetação a ser explorada seja exclusivamente de

espécies exóticas



� Nos casos de exploração comercial de recursos madeireiros, o

concessionário fica obrigado:

• a elaborar projeto de restauração florestal.

• executar o projeto após aprovação pelo órgão competente da
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• executar o projeto após aprovação pelo órgão competente da

SMA.

• restituir a área ao Estado ao final do período de restauração de,

no mínimo, cinco anos, a serem computados no prazo da

concessão.



As unidades de conservação são classificadas, segundo o art. 7º,
da Lei Federal nº 9.985/2000, em 2 grupos, com características
específicas:

I - Unidades de Proteção Integral.

II - Unidades de Uso Sustentável.

Unidades de Conservação da Natureza

Objetivo básico:

Proteção Integral: é preservar a natureza, sendo admitido apenas
o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos
previstos nesta Lei.

Uso Sustentável: é compatibilizar a conservação da natureza com
o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais.



O grupo das Unidades de Proteção Integral é

composto pelas seguintes categorias de unidade de

conservação:

I - Estação Ecológica;

Unidades de Conservação da Natureza

I - Estação Ecológica;

II - Reserva Biológica; 

III - Parque Nacional;

IV - Monumento Natural;

V - Refúgio de Vida Silvestre.



A Estação Ecológica tem como objetivo a preservação da

natureza e a realização de pesquisas científicas.

Unidades de Conservação da Natureza

É proibida a visitação pública, exceto quando com objetivo

educacional, de acordo com o que dispuser o Plano de Manejo

da unidade ou regulamento específico.



A Reserva Biológica tem como objetivo a preservação integral da

biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem

interferência humana direta ou modificações ambientais, admitindo

somente as medidas e ações de manejo necessárias para recuperar e

preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos

Unidades de Conservação da Natureza

ecológicos naturais.

É proibida a visitação pública , exceto aquela com objetivo

educacional, de acordo com regulamento específico.



O Parque Estadual tem como objetivo básico a

preservação de ecossistemas naturais de grande relevância

ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de

pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de

educação e interpretação ambiental, de recreação em contato

Unidades de Conservação da Natureza

educação e interpretação ambiental, de recreação em contato

com a natureza e de turismo ecológico.

A visitação pública está sujeita às normas e restrições

estabelecidas no Plano de Manejo da unidade.



O Monumento Natural tem como objetivo básico

preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande

beleza cênica.

Unidades de Conservação da Natureza

A visitação pública está sujeita às normas e restrições

estabelecidas no Plano de Manejo da unidade.

Pode ser constituído em propriedades privadas.



O Refúgio de Vida Silvestre tem como objetivo proteger

ambientes naturais onde se asseguram condições para a

existência ou reprodução de espécies ou comunidades da

flora local e da fauna residente ou migratória.

A visitação pública está sujeita às normas e restrições

Unidades de Conservação da Natureza

A visitação pública está sujeita às normas e restrições

estabelecidas no Plano de Manejo da unidade.

Pode ser constituído em propriedades privadas.



• Grupo das Unidades de Uso Sustentável tem as

seguintes categorias de unidade de conservação:

I - Área de Proteção Ambiental;

II - Área de Relevante Interesse Ecológico;

Unidades de Conservação da Natureza

III - Floresta Nacional (Estadual ou Municipal);

IV - Reserva Extrativista;

V - Reserva de Fauna;

VI – Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e

VII - Reserva Particular do Patrimônio Natural.



A Área de Proteção Ambiental (APA) é:

� em geral extensa.

� com um certo grau de ocupação humana.

� dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais

especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar

das populações humanas.

Unidades de Conservação da Natureza

das populações humanas.

� objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o

processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos

recursos naturais.
É constituída por terras públicas ou privadas, e as regras para

visitação pública nas áreas públicas são estabelecidas pelo órgão
gestor da unidade.



A Área de Relevante Interesse Ecológico é:
� em geral de pequena extensão.

� pouca ou nenhuma ocupação humana.

� com características naturais extraordinárias ou que abriga

exemplares raros da biota regional.

Unidades de Conservação da Natureza

exemplares raros da biota regional.

� tem como objetivo manter os ecossistemas naturais de importância

regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo

a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da natureza.

É constituída por terras públicas ou privadas.



A Floresta Estadual é uma área com cobertura florestal

de espécies predominantemente nativas e tem como objetivo

básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a

pesquisa científica, com ênfase em métodos para exploração

sustentável de florestas nativas.

Unidades de Conservação da Natureza

sustentável de florestas nativas.

A visitação pública é permitida, condicionada às normas

estabelecidas para o manejo.



A Reserva Extrativista é:

� uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja

subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na

agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno

porte.

� tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura

Unidades de Conservação da Natureza

dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos

naturais da unidade.

A visitação pública é permitida, desde que compatível com os

interesses locais e de acordo com o disposto no Plano de Manejo.

A exploração comercial de recursos madeireiros e não madeireiros é

possível.



A Reserva de Fauna é uma área natural com populações

animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas,

residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnico-

científicos sobre o manejo econômico sustentável de recursos

faunísticos.

Unidades de Conservação da Natureza

faunísticos.

A visitação pública é permitida, desde que compatível com o

manejo da unidade e de acordo com as normas estabelecidas

pelo órgão responsável por sua administração.



A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é uma área

natural que abriga populações tradicionais, cuja existência

baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos

recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e

adaptados às condições ecológicas locais e que desempenham

Unidades de Conservação da Natureza

adaptados às condições ecológicas locais e que desempenham

um papel fundamental na proteção da natureza e na

manutenção da diversidade biológica.

A visitação pública é permitida, desde que compatível com o

plano de manejo da unidade e com respeito aos interesses

locais.



Hortos Florestais: áreas onde se levavam a cabo

trabalhos de experimentação mais ou menos

intensivas.

Áreas ProtegidasÁreas Protegidas

intensivas.

A visitação pública é permitida.



Viveiros Florestais: Áreas utilizadas para produção de

mudas para fins de pesquisas e reflorestamentos.

Áreas ProtegidasÁreas Protegidas

A visitação pública é permitida.



• A Concessão é uma outorga pelo poder
público de direitos ou poderes a
particulares.

Definição - Concessão

• O estado é poder concedente quando o
serviço público objeto de concessão for de
sua competência.



A Concessão de Uso é um contrato
administrativo pelo qual o poder público
atribui a utilização exclusiva de um bem
de seu domínio a um particular, para

Concessão de uso de bens públicos

de seu domínio a um particular, para
que o explore segundo sua destinação
específica em determinado intervalo de
tempo.



� Propriedade continua de titularidade do 
Estado (não se trata de privatização).

� Mecanismos de avaliação do 

Características da concessão de uso de bens 
públicos

� Mecanismos de avaliação do 
cumprimento do escopo.

� Garantia jurídica para as partes.



� Efetivar a proteção dos bens ambientais.

� Viabilizar a obtenção de recursos para
investimentos na sua proteção.

Objetivos da Concessão de uso de bens públicos 
ambientais

investimentos na sua proteção.

� Disponibilizar bens e serviços aos titulares
dos bens afetados, isto é, à coletividade.



� O Estado fiscaliza cumprimento do
contrato.

� O Estado continua com poder de

Fiscalização da Concessão 

� O Estado continua com poder de
polícia.

� O Estado continua na gestão da
conservação da área.



No caso de unidades de conservação, regidas pela Lei n° 9.985/2.000
(SNUC):

• Existência de Plano de Manejo.
• Compatibilidade das atividades passíveis de exploração

econômica com os objetivos da Unidade de Conservação
• Aprovação da concessão pelo órgão Gestor da UC.
• Atendimento de todos os requisitos previstos no SNUC.

Requisitos para Concessão - SNUC 

• Atendimento de todos os requisitos previstos no SNUC.
• Oitiva do Conselho Consultivo do Sistema de Informação e

Gestão de Áreas Protegidas e de Interesse Ambiental do Estado
de São Paulo – SIGAP (Decreto n° 60.132/2.014).

• Exploração, única e exclusiva, de áreas de uso público (uso
intensivo) e/ou de experimentação, desde que detalhadamente
previstas no Plano de Manejo.

• Mais os requisitos para as outras áreas.



Para as áreas não integrantes do SNUC:

• Compatibilidade das atividades passíveis de
exploração econômica com os objetivos de proteção
da área a ser concedida.

Requisitos para Concessão – Outras 
Áreas 

• Oitiva do Conselho Estadual do Meio Ambiente –
CONSEMA, com prévia realização de audiência
pública.



• Licitação na modalidade concorrência (Lei nº
8.666/93).

• Plano de Trabalho.
• Efetiva utilização dos imóveis para os fins previstos

na concessão.
• Impossibilidade de transferência dos imóveis a

qualquer título.

Outros Requisitos para Concessão 

qualquer título.
• As atividades realizadas pela concessionária não

poderão afetar os objetivos da Unidade de
Conservação da Natureza.

• Obediência aos termos do Plano de Manejo das
Unidades de Conservação e regulamentos das
unidades administrativas.



�A capacidade de atendimento aos objetivos descritos no edital

de:

• proteger, conservar, preservar e restaurar os recursos

naturais.

• prestação de serviços necessários e adequados aos

visitantes a preços razoáveis.

Fatores de Seleção – Decreto Regulamentador

visitantes a preços razoáveis.

�A experiência do proponente no tema, incluindo o

desempenho passado em fornecer serviços com qualidade e

eficiência.

�A capacidade financeira do proponente para garantir a

execução da sua proposta.



� Definição clara dos mecanismos de pagamentos.

� A qualidade da proposta para executar operações de maneira a

promover a proteção, conservação, preservação e restauração

de recursos naturais e bens do Estado, por meio de programas

de gestão ambiental e atividades, incluindo, sem limitação:

Fatores de Seleção – Decreto Regulamentador

de gestão ambiental e atividades, incluindo, sem limitação:

conservação de energia e água, redução de resíduos e

reciclagem.

� Requisitos específicos conforme o caso concreto.



Criação de um Conselho Consultivo das Gestões das Concessões:

� Composto paritariamente por representantes do Estado e da

Sociedade Civil.

� Conselheiros com reconhecida capacidade técnica em gestão

de contratos e políticas públicas, economia, planejamento,

Decreto Regulamentador

de contratos e políticas públicas, economia, planejamento,

marketing, direito, etc.

� Os recursos obtidos com as concessões serão destinados

exclusivamente para a conservação das Unidades de

Conservação e demais áreas de que trata esta lei.



� Inadimplemento de obrigações legais ou contratuais, 
especialmente no que tange à legislação ambiental incidente 
sobre as áreas concedidas

� Transferência do uso dos imóveis e áreas da unidade pelo 

Formas de Extinção

� Transferência do uso dos imóveis e áreas da unidade pelo 
concessionário a terceiros, inclusive para instalação de antenas

� Alteração do uso dos imóveis, pelo concessionário, para fins 
diversos aos previstos no contrato e termo de referência



FERNANDO DE NORONHA
Parque NacionalMarinho
(PARNAMAR)

Início da Concessão: 2012
Período: 15 anos (prorrogável por 5 anos)
Investimento 2012-2013: R$ 8 milhões

EXPERIÊNCIAS BRASILEIRAS
Concessões de Unidade de Conservação feitas pelo 

Governo Federal

Investimento 2012-2013: R$ 8 milhões
Ingressos:
R$ 65 reais para brasileiros
R$ 130 para estrangeiros



PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU

Início da Concessão: 1999
Período: 15 anos (ampliada até 2020)
Área: 185 mil hectares (Brasil)

EXPERIÊNCIAS BRASILEIRAS
Concessões de Unidade de Conservação feitas pelo 

Governo Federal

Área: 185 mil hectares (Brasil)
Investimentos em melhorias: R$ 42 milhões
A visitação:
2000 - 775 mil
2012 - 1,5 milhão



PARQUE NACIONAL DA TIJUCA:
Prazo: 20 anos (prorrogáveis por mais 5)
Área: 20.469 m² (Hotel Paineiras e Corcovado)
Início da Concessão: 2013
Investimentos: R$ 51 milhões

EXPERIÊNCIAS BRASILEIRAS
Concessões de Unidade de Conservação feitas pelo 

Governo Federal



Rio Grande do Sul/Santa Catarina
Parque Nacional de Aparados da Serra
Canyons de Itaimbé e Itaimbezinho
(atividades privadas fora dos parques)



Rio Grande do Sul/Santa Catarina
Parque Nacional de Aparados da Serra
Canyons de Itaimbé e Itaimbézinho



O Estado poderá, em curto espaço de tempo,
proporcionar:

� Aos visitantes, serviços de alta qualidade.

Concessão de uso de Unidades de 
Conservação

� Aos recursos naturais, melhor proteção e
maior eficiência na restauração e
conservação.

� Às finanças, robustez e segurança.



Obrigada!
OBRIGADA!

Patrícia Iglecias
Secretária de Estado do Meio Meio Ambiente

gabinete@ambiente.sp.gov.br


