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Síntese da Palestra: 

Em 2005 é aprovada a lei n. 28611, Lei Geral do Ambiente, a qual tem por objetivo 

ordenar o marco normativo para a gestão ambiental no Peru. No ano de 2008, a Lei de Criação, 

Organização e Funções do Ministério do Ambiente é aprovada. Sua função é projetar, 

estabelecer, executar e supervisionar a política nacional e ambiental. 

Em 2009 se aprova a Política Nacional do Ambiente de acordo com a Constituição 

Política do Peru. A situação ambiental do Peru sobre a qual a Política se baseia é a seguinte: 

 O Peru é um dos 15 países com maior diversidade biológica do mundo – quinto 

em número de espécies no mundo; segundo em espécies de aves e terceiro em 

espécies de anfíbios e mamíferos; 

 É o nono país no mundo em bosques, cuja quantidade corresponde a 66 milhões 

de hectares, além de mais de 120.000 lagos e lagoas; 

 Capacidade e grande potencial para desenvolver atividades economicamente 

sustentáveis; 

 O Peru é um país pluricultural, com mais de 72 grupos étnicos; 

 A pobreza está presente nos âmbitos rurais e urbanos; 

 A qualidade da água representa um problema devido à falta de medidas adequadas 

de manejo ambiental; 

 Demais problemas correspondem à diminuição dos bosques, crescente escassez de 

água e gestão limitada de materiais químicos perigosos. 

A Política Nacional do Ambiente é estruturada a partir de 4 eixos temáticos essenciais na 

gestão ambiental, sendo eles: 

 Eixo de Política 1: conservação e aproveitamento sustentável da diversidade 

biológica (biossegurança; bosques; ecossistemas marinhos costeiros; ordem 

territorial; bacias, águas e solo; mineração e energia); 



 Eixo de Política 2: gestão integrada da qualidade ambiental (qualidade da água, 

do ar, da vida em ambientes urbanos; resíduos sólidos, substâncias químicas e 

materiais perigosos); 

 Eixo de Política 3: governança ambiental (instituições; cultura, educação e 

cidadania ambiental; inclusão social na gestão ambiental); 

 Eixo de Política 4: compromissos e oportunidades ambientais internacionais 

(compromissos internacionais, ambiente comercial e competitividade). 

Como órgão do Poder Executivo, é criado o Ministério do Ambiente, cuja função geral é 

projetar, estabelecer, executar e supervisionar a política nacional e do setor ambiental. Sua 

atividade compreende as ações técnico-normativas de alcance nacional em matéria de regulação 

ambiental, entendido como o estabelecimento da política, dos regulamentos específicos, da 

fiscalização, do controle. 

Aprova-se, em seguida, a Lei Marco do Sistema Nacional de Gestão Ambiental, 

integrada por 4 sistemas: 

 Sistema Nacional de Avaliação do Impacto Ambiental – SEIA; 

 Sistema Nacional de Informação Ambiental – SINIA; 

 Sistema Nacional de Avaliação e Fiscalização Ambiental – SINEFA; 

 Sistema Nacional de Áreas Naturais Protegidas pelo Estado – SINANPE. 

No ano de 2011 é aprovado o Plano Nacional de Ação Ambiental 2011-2021, 

constituindo-se um instrumento de planificação ambiental em longo prazo que contribuirá com a 

Política Nacional do Ambiente. 

O Serviço Nacional de Áreas Naturais Protegidas pelo Estado (SERNANP) é um órgão 

público especializado do Ministério do Ambiente. Atualmente, 536 “guardaparques” se 

encarregam de proteger pouco mais de 19 milhões de hectares do território nacional que fazem 

parte do SINANPE. 

As principais metas alcançadas no ano de 2010 foram: 

 Aumento de 31% da cobertura do controle e vigilância dos hectares; 

 Ampliação da superfície para a conservação da biodiversidade do SINANPE; 

 Incremento de 18% no número de visitantes recebidos em relação ao ano de 2009, 

gerando um benefício econômico para a população local; 



 Publicação da Guia Oficial da ANP, a qual aumentará o efeito multiplicador da 

economia pelo turismo, estimada em 300 milhões de dólares; 

 Redução de 10% do total de hectares com problemas de ilegalidade no SINANPE 

em 2009; 

 Implementação do Plano de Capacitação Institucional, beneficiando 580 

servidores do SERNANP, dos quais 400 são “guardaparques” e 180 são 

profissionais; 

 O SINANPE contribuiu com a conservação da diversidade biológica no país em 

mais de 19 milhões de hectares; 

 Fortalecimento e promoção de 164 comunidades nativas, 2 associações 

agropecuárias e 3 assentamentos rurais que representam mais de 15 grupos 

étnicos do interior; 

 Melhora na capacidade do Data Center do SENANP e implantação de 3 módulos 

do Sistema de Informação Integrado – módulo do servidor de mapas, de 

planificação e turismo. 

Por fim, as principais metas e resultados já alcançados no ano de 2012 compreendem: 

 Confirmação da Comissão para a prevenção e resolução de conflitos sócio-

ambientais em áreas naturais protegidas; 

 Incremento de 10% de ações de controle e vigilância realizados em 2011; 

 Incremento de 10% no número de visitantes recebidos durante 2011; 

 Melhora do Sistema de Informação Integrado do SERNANP; 

 Recuperação de 3000 hectares atualmente degradados por efeito de atividades 

humanas; 

 Elaboração da Estratégia de comunicação do SERNANP. 
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