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APRESENTAÇÃO

Este 10º volume da coletânea PROCAM, que coincide 
com o 25º aniversario da criação do Programa de Pós 
Graduação em Ciência Ambiental, vinculado ao Instituto 
de Energia e Ambiente, representa a continuidade de uma 
iniciativa acadêmica que tem como finalidade apresentar os 
resultados de dissertações e Teses produzidas pelos nossos 
mestres e doutores. Como já é praxe destas coletâneas desde 
a primeira lançada em 1998, Cabe ressaltar que todos os 
artigos aqui publicados são em coautoria do aluno com seu 
orientador e em alguns casos orientador e co-orientador. 
Esta tem sido a marca das coletâneas, o que configura um 
importante meio de divulgação dos resultados de pesquisa.

Os impactos antropogênicos nos ecossistemas mostram 
que o processo de busca de recursos materiais e melhores 
condições de vida para crescentes populações geram e exa-
cerbam impactos e vulnerabilidades e alteram a capacidade 
de provimento de serviços ecossistêmicos, essenciais no su-
porte à qualidade de vida dos humanos, incidindo na saúde 
e na qualidade de vida humana. 

A complexidade dos processos em pauta nos diversos 
artigos chamam atenção a prevalência de uma racionali-
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dade cognitivo-instrumental que tem agravado a situação 
ambiental do planeta, mantendo uma relação tanto quanto 
às desigualdades materiais e isto abre um desafiador espaço 
para a ruptura com a compartimentação do conhecimento. 
Abre-se a possibilidade de fortalecer o engajamento dos di-
versos sistemas de conhecimento, da formação e profissiona-
lização docente, de profissionais em geral e da comunidade 
universitária, enfatizando conteúdos e conhecimento basea-
dos em valores e práticas sustentáveis, indispensáveis para 
estimular o interesse, o engajamento e a responsabilização 
numa perspectiva interdisciplinar.

A produção de conhecimento deve necessariamente 
contemplar as inter-relações do meio natural com o social, 
incluindo a análise dos determinantes do processo, o papel 
dos diversos atores envolvidos e as formas de organização 
social que aumentam o poder das ações alternativas numa 
perspectiva que priorize um novo perfil de desenvolvimento, 
com ênfase na sustentabilidade socioambiental.

Isso nos remete a uma necessária reflexão sobre os 
desafios que estão colocados para mudar as formas de pensar 
e agir em torno da questão ambiental numa perspectiva 
contemporânea, o que demanda uma mudança radical nos 
sistemas de conhecimento, dos valores e dos comportamentos 
gerados pela dinâmica de racionalidade existente, fundada 
no aspecto econômico do desenvolvimento. 

Essa busca de respostas na interdisciplinaridade deve-se 
à constatação de que os problemas que afetam e mantêm a 
vida no nosso planeta são de natureza global e nessa direção 
o desafio da interdisciplinaridade demanda um processo de 
conhecimento que busca estabelecer cortes transversais na 
compreensão e explicação em contextos de pesquisas. 
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A partir de uma abordagem em torno da complexidade 
das causas que originam os problemas socioeconômicos 
e ecológicos da sociedade global, não só se reforçam as 
necessárias relações entre economia, tecnologia, sociedade 
e política. Há quase 25 anos, desde a conferência Rio 92, a 
interdependência entre o desenvolvimento socioeconômico 
e as transformações no meio ambiente definem as 
possibilidades de crescimento, destacando a importância 
de iniciativas e formas inovadoras que levem em conta a 
existência de interlocutores e participantes sociais relevantes 
e ativos através de práticas sociais e educativas e de um 
processo de diálogo informado, o que reforça um sentimento 
de co-responsabilização e de constituição de valores éticos.   

Novos caminhos são desenhados a partir de mudanças no 
acesso ao conhecimento e à informação, por transformações 
institucionais e da lógica de governança governamental 
e corporativa e da formação de quadros profissionais e da 
mudança de valores individuais e coletivos.  

O conjunto de textos aqui reunidos aborda diversas 
temáticas e foram organizados de forma a contemplar 
conteúdos associados com biodiversidade, governança 
ambiental, governança da água, práticas participativas 
e meio ambiente, jornalismo ambiental, vulnerabilidade 
e impactos ambientais, políticas públicas e mudanças 
climáticas, e educação e discurso ambiental. 

A lógica tradicional que preside a forma como se 
desenvolve o conhecimento demanda novas leituras e 
interpretações, e isto implica em reorganizar o recorte 
do conhecimento científico, e à necessidade de avanços 
paradigmáticos que se confrontem com a complexidade ao 
superar os obstáculos existentes para o aprofundamento das 
práticas interdisciplinares. 
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Em “Matriz de contabilidade social ambiental para 
a região da Amazônia brasileira”, Andréa Castelo Branco 
Brasileiro, Paulo Antônio de Almeida Sinisgali e Joaquim 
J.M Guilhoto apresentam um modelo de Matriz de 
Contabilidade Social Ambiental (MCSA) para a região da 
Amazônia brasileira. A MCSA inclui a depreciação de capital 
natural devido à emissão de gases de efeito estufa oriunda 
das atividades econômicas, assim como outras categorias 
relacionadas ao ambiente, tais como investimento em capital 
natural e atividades de abatimento.A inclusão das variáveis 
ambientais na MCSA permite-nos avaliar o impacto das 
atividades econômicas sobre o bem-estar econômico, assim 
como realizar análises de sensibilidade do comportamento 
econômico frente às mudanças na demanda final.

No artigo de autoria de Jodival Mauricio da Costa e  
Neli Aparecida de Mello-Théry intitulado “ Area prioritária 
para recuperação ambiental na Amazônia oriental- análise a 
partir projeto Vale Florestar” se aborda o tema do mercado 
para produto florestal madeireiro oriundo de produção juri-
dicamente legalizada e sua expansão na Amazônia. O cená-
rio de valoração da crise ambiental inviabiliza o mercado de 
madeira sem plano de manejo considerado “ambientalmen-
te correto”, onde surge a oportunidade para um crescimento 
do manejo florestal com plantas de crescimento em tempo 
curto, como o eucalipto. O trabalho analisa a articulação 
feita pela Vale para viabilizar novas estratégias de desen-
volvimento apresentadas como solução para o quadro de 
degradação ambiental ancorados no discurso do desenvolvi-
mento sustentável e da responsabilidade socioambiental das 
grandes empresas.

Paulo Roberto Cunha e Neli Aparecida de Mello-Théry 
em “ O Código Florestal e a alteração do mecanismo de com-
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pensação de reserva legal (2009-2012): ambiente político e 
política ambiental” se analisa os processos político-legisla-
tivos que culminaram nas modificações do mecanismo de 
compensação de reserva legal, previsto no revogado Códi-
go Florestal Brasileiro. O foco é na Comissão Especial do 
Código Florestal, instituída em 2009, na Câmara dos De-
putados, considerando os componentes teóricos do neo ins-
titucionalismo, da hegemonia do Poder Executivo sobre o 
Legislativo, da articulação dos grupos de interesses econô-
micos e da tipologia de arenas do poder de Theodore Lowi. 
Considera-se que, no complexo jogo político, prevaleceram 
as proposições do agronegócio e a bancada ruralista do Con-
gresso Nacional. 

Adriana Akemi Kuniy e Ana Lúcia Brandimarte 
analisam em “ Desajustes identificados em relatórios de 
estudos de impactos ambientais em empreendimentos 
hidrelétricos focando os grupos de aves e mamíferos 
silvestres” os procedimentos do Termo de Referência (TR) 
emitidos pelos órgãos ambientais para balizar as principais 
diretrizes a serem seguidas nos relatórios de EIA de cada 
projeto, e ofato do documento muitas vezes não determina 
os grupos de fauna e os métodos empregados, sendo a escolha 
dos mesmos definidos pela empresa proponente do projeto e 
os consultores contratados. Verifica se o procedimento resulta 
ou não em ausência de padronização entre os termos de 
referência e os relatórios de EIAs, bem como outros possíveis 
desajustes que resultem na menor eficácia dos relatórios de 
EIA. Os resultados indicam a existência de disparidades em 
relação aos métodos de amostragem e esforço, a ausência 
de informações solicitadas no Termo de Referência e uma 
abordagem inadequada para avaliar os impactos sobre 
alguns grupos de fauna associados aos ambientes afetados.
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O artigo de Michelle Arruda e Pedro Roberto Jacobi 
aborda a utlização do mecanismo REDD+ em sua estratégia 
de oferecer compensação financeira para preservação de 
florestas tropicais nativas no Brasil. O mecanismo REDD 
oferece uma alternativa ao custo de oportunidade de 
desmatamento e degradação florestal, em contrapartida às 
demais estratégias disponíveis de comando e controle para 
preservação. 

Para a análise da atratividade da opção de preservação 
versus o custo de oportunidade pela opção de desenvolvimento 
foi adaptado para este estudo o modelo de avaliação de 
opções desenvolvido pelos economistas Fisher, Krutilla 
e Cicchetti.No entanto, a escolha da opção por preservar, 
como se verificou neste estudo, não depende apenas de um 
custo de oportunidade favorável ao mecanismo REDD, mas 
também das condições originadas nas negociações do clima 
entre os países explicitada sob a ótica da Teoria dos Jogos.

 Em “ A cidade e a floresta: o impacto da expansão 
urbana sobre áreas vegetadas na Região Metropolitana de 
São Paulo”, Lucia Sousa e Silva e Marta Dora Grostein  
analisam como o espraiamento extensivo e difuso em curso 
na Região Metropolitana de São Paulo de loteamentos 
clandestinos e de condomínios fechados de alto e médio 
padrão nas franjas urbanas, tem degradado o Cinturão 
Verde da Cidade de São Paulo, com sérias consequências 
para a população e para qualidade ambiental metropolitana. 
A ênfase é nos impactos da urbanização na supressão da 
vegetação em áreas periféricas  da década de 1980 aos dias 
atuais, a partir do desenvolvimento de uma análise histórica 
e e de técnicas de geoprocessamento, observando-se que os 
condomínios fechados, ao lado dos loteamentos clandestinos, 
não criaram condições mais sustentáveis de apropriação do 
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espaço periférico e redundam em impactos substantivos na 
vegetação e na qualidade ambiental metropolitana. 

Em  “ Gestão da zona costeira: políticas públicas e ato-
res sociais na praia da Cocanha, Caraguatatuba, São  Pau-
lo” , Jussara Shirazawa de Freitas e  Yara Schaeffer-Novelli  
buscam compreender como a implementação d e  políticas 
p ú b licas n a  P raia d a  Cocanha, litoral n o rte de São 
Paulo, contribuiu para a  construção socioespacial e  para 
o  GCI. O b serva-se é  que a  p o p ulação local não teve par-
ticipação nem efetiva, nem ativa das p olíticas p ú b licas 
implementadas n a  região. Estas ,  apesar de impactos 
positivos como a  geração de empregos, foram m a l  p la-
nejadas e  mal  implementadas, o casionando problemas 
para a  comunidade e a qualidade ambienta e que a falta 
de um planejamento adequado prejudica a população per-
mitindo que haja comprometimento do meio ambiente. 

No artigo “Reflexões sobre as condições de saneamento 
e os impactos à saúde decorrente de ações nesse setor em co-
munidades ribeirinhas” Carolina Bernardes e Wanda Günther 
apresentar reflexões sobre as relações de populações ribeiri-
nhas com aspectos relacionados ao saneamento, notadamente 
o abastecimento de água e esgotamento localizadas em uni-
dades de conservação de uso sustentável na região do Médio 
Juruá, no estado do Amazonas. As principais características 
em relação às características de acesso ao saneamento contri-
buem para os riscos à saúde exclui a população dos direitos 
essenciais. A pesquisa mostra como ações em saneamento 
realizadas nas comunidades da região modificaram a situação 
dessas populações garantindo um acesso o acesso à água e es-
gotamento sanitário, viabilizando, portanto, viabilizando um 
aumento da dignidade e acesso à direitos humanos para as 
populações beneficiadas. 
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“Análise do Monitoramento Participativo como 
ferramenta para a avaliação e complementação das 
informações sobre a qualidade da água de riachos (Embu 
das Artes - SP)” de autoria de Caroline Cichoski e Ana Lucia 
Brandimarte analisa no contexto, de pesquisa realizada 
na APA Embu Verde (Embu das Artes – SP) os alcances de 
aplicação de um programa de monitoramento participativo 
e os dados gerados por voluntários com uma ferramenta 
simplificada de biomonitoramento da qualidade de água de 
riachos. Os resultados alcançados muito próximos aos gerados 
por técnicas mais sofisticadas realizadas por especialistas 
apresentando apenas dificuldade em distinguir ambientes 
com impactos intermediários. Além disso, o índice dos 
voluntários apresentou caráter conservador, sendo assim mais 
provável que tenham subestimado a qualidade do local do que 
o oposto. Portanto, a prática de monitoramento participativo 
foi considerada uma ferramenta muito boa para avaliar a 
qualidade da água nos córregos.

No artigo “  Programa de revitalização de nascentes (PRN) 
em ambiente urbano: estudo de caso do processo de criação e 
consolidação de uma política pública em São José dos Campos, 
SP “, Andrea Sundfeld Penido e Eda Terezinha de Oliveira 
Tassara se apresenta uma síntese da Tese de Doutorado 
sobre uma  revitalização abrange 33 áreas de preservação 
permanente (APPs) de nascentes, com plantio de mais de 
45000 mudas de árvores nativas, somou-se aproximadamente 
230000 m2 de APPs reflorestadas em ambiente urbano, e que 
possui ainda um programa de educação ambiental específico 
(PMSJC/SEMEA, 2012). A pesquisa visa contribuir para 
a definição de bases conceituais e metodológicas para o 
aprimoramento de políticas públicas ambientais, e o  o PRN 
se mostrou estratégico, alinhado às políticas públicas afins 



Pedro roberto Jacobi (org) 
Políticas socioambientais

 e ParticiPação 19

(esferas estadual/federal), podendo ser aplicado a outros 
municípios, mediante adequações ecológicas.

Cássia de Souza Rares e Ana Lúcia Brandimarte em “A 
busca das condições naturais da água de riachos de baixa 
ordem do Parque Estadual da Cantareira (SP) permeada 
pela resolução Conama nº357 de 2005» avaliam a qualidade 
da água de ambientes lóticos do parque. Selecionaram-se dez 
riachos que representaram as condições de melhor preservação 
no âmbito desta pesquisa, que se configura como um primeiro 
passo para o diálogo sobre a viabilidade da busca de condições 
naturais em unidades de conservação de proteção integral, 
conhecimento necessário para o reenquadramento destas 
áreas protegidas na Classe Especial.

Eloisa Carvalho Albuquerque e Joseph Harari no arti-
go “Considerações sobre os impactos ambientais negativos 
previstos para a Baía do Araçá devido à ampliação do por-
to de São Sebastião: um olhar da engenharia sobre o meio 
ambiente marinho” argumentam que o Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA) para ampliação do Porto de São Sebastião 
deveria ter abordado com maior profundidade aspectos im-
portantes para preservação e manutenção da Baía do Araçá 
que, de acordo com o projeto de ampliação apresentado, terá 
75% de sua área coberta por uma extensa laje de concreto, 
situadas no sedimento da baía onde está situado o mangue-
zal do Araçá, único da região de estudo. Os autores apontam 
que estudos feitos em 2010 mostram que uma diversidade 
muito maior do que a que consta no EIA. 

No artigo de Alrenice C. Castro, Joseph. Harari,  Raquel. 
Menezes e João. D. T. Arruda- “Análise de dados funcionais 
aplicada ao biomonitoramento ambiental de clorofila e tem-
peratura da superfície do mar no Oceano Atlântico sul e tro-
pical” mostram através de sua pesquisa como o estudo das 
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relações entre a produtividade biológica (com dados originá-
rios de sensoriamento remoto) e parâmetros abióticos (como 
dados de temperatura da superfície do mar) permite uma vi-
sualização da variabilidade dinâmica nos ecossistemas oceâ-
nicos. O objetivo principal deste trabalho foi de identificar 
padrões específicos em parâmetros físicos (temperatura) e 
biológicos (produtividade e concentração de clorofila-a) em 
quatro regiões distintas, com diferentes influências das cor-
rentes oceânicas que ocorrem no Atlântico Sul e Tropical, e 
as distribuições espaciais das correlações entre os parâmetros 
biológicos e físicos demonstraram uma variação longitudinal 
significativa e a influência de efeitos costeiros.

Em “ Análise de tornados e a relação entre uso e 
ocupação do solo, topografia e características meteorológicas 
destes eventos no sul e sudeste do Brasil” Bruno Bertonie   
Joel Sígolo analisam a ocorrência de tornados nas regiões 
Sul e Sudeste do Brasil entre o período de 1960 a 2008 e 
sua correlação entre topografia e uso e ocupação do solo 
utilizando imagens de satélites. Para a análise dos tornados 
foram escolhidos quatro municípios (Indaiatuba-SP, Lins-
SP, Guaraciaba-SC e São Gabriel-RS) selecionados pela 
grande recorrência de eventos ocorridos em seus territórios 
e exaustivamente estudados, caracterizando sua gênese, 
desenvolvimento e dissipação. Conclui-se que o uso e 
ocupação não é um fator substancial na ocorrência de 
tornados, a maior parte dos eventos ocorrem em regiões de 
planalto e com poucas variações topográficas e a topografia 
interfere na intensidade dos eventos aumentado sua escala 
de estragos em áreas de menor declividade. 

No artigo “ Comentários à política nacional e à política 
paulista sobre mudança global do clima” Bruno Sabbag;, 
Sonia Maria Flores Gianesella e Ana Maria Nusdeo 
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mostram que a partir da aprovação da Política Nacional 
sobre Mudança do Clima, inúmeras leis sobre mudança do 
clima têm sido publicadas no Brasil, mas dificuldades em 
sua aplicação são frequentes. O foco do estudo se centra 
na análise crítica da Política Nacional sobre Mudança do 
Clima e da Política sobre Mudança do Clima do Estado de 
São Paulo. Os resultados da análise permitem verificar que 
as principais falhas dos marcos legais em nível nacional e 
estadual apontam para a indefinição do tipo de meta adotada 
e a ausência de clareza na alocação de responsabilidades dos 
atores envolvidos. 

Flavio Ribeiro e Isak Kruglianskas no artigo “ Nova 
regulação ambiental industrial: conceitos e estudos de caso 
no Estado de São Paulo” experiências exitosas no Estado 
de São Paulo propõem um referencial das “características 
da qualidade regulatória ambiental”, construído a partir 
de revisão da literatura internacional. O conjunto de 
características é então aplicado a três estudos de caso no 
Estado de São Paulo, por meio de pesquisa documental 
complementado por entrevistas. As evidências da pesquisa 
demonstram que em sua maior parte as características 
de uma reforma já estão presentes de alguma forma na 
regulação ambiental paulista. Porém, esta presença não 
garante sua efetivação sistemática, e estas nem sempre são 
percebidas ou influenciam o comportamento dos regulados 
e reguladores, participando de forma ainda marginal nas 
principais rotinas do órgão regulador. 

O texto de autoria de  Filipe Oliveira e Paulo de Almeida 
Sinisgalli “A importância do movimento ambientalista 
do município de Embu sob a perspectiva da Agenda-
Building” parte da premissa que a causa de boa parte dos 
problemas relacionados à gestão socioambiental em âmbito 
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público está na incapacidade de construção de soluções 
compartilhadas entre as partes envolvidas e que,  o sucesso 
da gestão destes problemas está ligado a um incremento 
da participação sociopolítica de setores organizados da 
sociedade. Nesse sentido este artigo se baseia na perspectiva 
da Agenda Building para compreender a importância do 
movimento ambientalista do municipio de Embu, que atuou 
na intervenção no processo de revisão do Plano Diretor 
Municipal e da posterior criação da APA Embu-Verde como 
uma política pública de meio ambiente.

Em “Vertedouros de participação social: uma análise 
dos fatores que fragilizam a gestão compartilhada de 
uma unidade de conservação de uso sustentável” Rodrigo 
Furtado Eça e Ana Paula Fracalanza Conselhos Gestores de 
Políticas Públicas analisam o funcionamento do Conselho 
Gestor da APA Embu-Verde, no munícipio de Embu das 
Artes, São Paulo. A pesquisa buscou identificar, articular 
e analisar quais eram os fatores jurídico-institucionais, 
operacionais e políticos que potencializavam ou fragilizavam 
a atuação do Conselho. A metodologia utilizada baseia-se 
no Institutional Analysis and Development Framework. Os 
resultados obtidos demonstram que o Conselho, em seus 
três anos iniciais, desenvolveu capacidade para realizar 
o gerenciamento da APA, mas não a sua gestão.. Conclui-
se que o Conselho Gestor trouxe maior transparência às 
atividades do Executivo, mas pouco interferiu no processo 
de elaboração de políticas públicas.

O artigo “A Contribuição da Abordagem das Capacidades 
de Amartya Sen para o estudo da vulnerabilidade 
socioambiental” de Amanda Martins Jacob e Ana Paula 
Fracalanza identifica e discute as inter-relações que 
aproximam os problemas de restrição de capacidades 
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e liberdades humanas da questão da vulnerabilidade 
socioambiental. O trabalho discorre sobre vários tipos de 
desigualdades sociais, ambientais e econômicas que existem 
no meio urbano e colocam indivíduos e grupos em situação 
de vulnerabilidade, e aborda a questão das capacidades e 
liberdades humanas, com principalmente, dos trabalhos 
do economista indiano Amartya Sen. Se propõe-se uma 
conceituação alternativa de vulnerabilidade que considera 
não apenas a exposição ao risco e a capacidade de resposta 
das populações afetadas, mas, sobretudo, a privação de 
liberdades e capacidades humanas que limitam o seu 
empoderamento.

Em “ Agricultura e o novo ambiente” Simone Miketen 
e Luiz Carlos Beduschi, se analisa o espaço periurbano, 
localizado no extremo sul do município de São Paulo, 
abarca um conjunto de unidades de produção agrícola, 
predominantemente familiares, que vêm sendo valorizadas 
por um processo de transição agroecológica vigente. A 
atividade agrícola está sendo incorporada à agenda pública 
municipal, especialmente, pelo seu potencial de proteção 
ambiental, visto que as propriedades rurais estão localizadas 
em um território que resguarda um grande maciço florestal 
de Mata Atlântica, um conjunto de Unidades de Conservação 
e conforma as áreas de mananciais da cidade que abriga uma 
das maiores manchas urbanas do planeta. 

Thais Brianezi e Marcos Sorrentino em “Tensões e 
articulações entre os discursos científico e de sustentabilidade: 
o caso da Zona Franca de Manaus” analisam a Zona Franca 
de Manaus (ZFM), que criada em 1967 pela ditadura 
militar, termina em 2023, e a proposta de modificação da 
Constituição Federal do Brasil para que ela dure até 2073. 
O lobby para que seja aprovada se assenta no argumento 
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de que as indústrias em Manaus protegem a floresta e, se os 
incentivos acabarem, haverá desemprego e desmatamento. 
O discurso de vinculação entre o Polo Industrial de Manaus e 
a floresta é antigo; a novidade é sua operacionalização como 
peça central da estratégia de defesa da ZFM, apoiando-se 
na autoridade do discurso científico. Os resultados de uma 
pesquisa feita sob encomenda (feitos) são apresentados 
como verdade absoluta (fato), fechando o debate público 
sobre outros modelos de desenvolvimento para o Amazonas. 
E abre, assim, o alerta do quão é necessário - e difícil - ter 
uma abordagem mais dialógica e complexa das ciências, na 
busca pela construção da sustentabilidade. 

Em “Jornalismo alternativo para a questão ambiental 
amazônica”, Maurício Pimentel Homem de Bittencourt 
e Eda Tassara, se apresenta os resultados da tese de 
doutorado que concluiu ser possível contribuir para a 
conservação da floresta amazônica por meio do jornalismo. 
Surgiu, então, a proposta de jornalismo alternativo para a 
questão ambiental amazônica. Devido à urgência do tema, a 
própria obra pretendeu contribuir para o debate da questão 
ambiental amazônica (QAA) ao ressaltar a importância do 
jornalismo como fomentador dessa discussão. Analisou-se o 
jornalismo como parte do mecanismo de desenvolvimento 
da Amazônia e concluiu-se que o jornalismo para a questão 
ambiental amazônica deve ocorrer na mídia alternativa. 
Somente assim poderá ter independência para atuar na 
discussão política sobre a apropriação social dos recursos 
naturais da Amazônia.

O artigo de autoria de Alessandra Buonavoglia Costa-
Pinto, Marcos Sorrentino e Maria Luísa Ribeiro Ferreira 
busca contribuir com a construção teórico-metodolológica 
da Educação Ambiental (EA) a partir de ilações feitas 
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entre o pensamento de Espinosa e práticas pedagógicas. A 
Política Nacional de Educação Ambiental brasileira, bem 
como alguns de seus instrumentos, tem dentre outros, o 
conceito de potência de ação/agir espinosano como um de 
seus fundamentos e uma de suas metas. A EA pretende 
desenvolver a consciência crítica do sujeito (individual/
coletivo) via processo continuado de sensibilização, 
construção de valores, descoberta e fortalecimento de 
habilidades/competências/capacidades, que deve adequar-
se às características individuais de sentir/perceber/pensar a 
realidade, com o objetivo de estimular o empreendimento de 
ações que busquem a melhoria do bem-estar da população e 
do meio ambiente, tendo como fundamento e perspectiva a 
edificação de sociedades sustentáveis.

Palavras-chave: políticas socioambientais, vunerabilidade, 
participação, Brasil
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MATRIZ DE CONTABILIDADE SOCIAL 
AMBIENTAL PARA A REGIÃO DA 
AMAZÔNIA BRASILEIRA

Andréa Castelo Branco Brasileiro; Paulo Antônio de 
Almeida Sinisgali; Joaquim J.M Guilhoto
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Resumo 

O objetivo deste artigo é 
apresentar um modelo de Matriz 
de Contabilidade Social Am-
biental (MCSA) para a região da 
Amazônia brasileira. A MCSA 
inclui a depreciação de capital 
natural devido à emissão de ga-
ses de efeito estufa oriunda das 
atividades econômicas, assim 
como outras categorias relacio-
nadas ao ambiente, tais como 
investimento em capital natu-
ral e atividades de abatimento. 
Uma vez que inclui a deprecia-
ção de capital natural, o modelo 
possibilita o cálculo do Produto 
Interno Bruto Ajustado Am-
bientalmente (PIBA). O PIBA 
é então calculado para a região 
da Amazônia e o Resto do Bra-

Abstract

The aim of  this paper is to 
present a model of  an Environ-
mental Social Accounting Ma-
trix (ESAM) for the Brazilian 
Amazon Region.  This ESAM 
includes the depreciation of  na-
tural capital due to green house 
gas emissions from economic 
activities, as well other catego-
ries related to the environment, 
such as investment in natural 
capital and abatement acti-
vities. Since that includes the 
depreciation of  natural capital, 
it provides the calculation of  
the Environmentally Adjus-
ted Gross Domestic Product 
(EGDP). The EGDP is calcu-
lated for the Amazon Region 
and for the Rest of  Brazil.  The 
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sil. Os resultados mostram que 
o PIB para a região da Ama-
zônia diminui 16% quando a 
depreciação de capital natural é 
incluída em seu cálculo. Para o 
setor de gado o PIBA é negati-
vo, ou seja, o custo da deprecia-
ção de capital natural excede o 
valor adicionado desta ativida-
de. Embora o ajuste ambiental 
reflita uma redução de 1% no 
PIB para o Resto do Brasil, o 
valor adicionado para os setores 
de soja, gado e cana de açúcar 
reduz para 30%, 15% e 13%, 
respectivamente. A inclusão das 
variáveis ambientais na MCSA 
permite-nos avaliar o impac-
to das atividades econômicas 
sobre o bem-estar econômico, 
assim como realizar análises 
de sensibilidade do compor-
tamento econômico frente às 
mudanças na demanda final.

Palavras-chave: Matriz de 
Contabilidade Social Am-
biental, Região da Amazônia 
Brasileira, Produto Interno 
Bruto Ajustado Ambiental-
mente, Análise de Sensibili-
dade.

results show that the GDP of  
the Amazon Region goes down 
16% when the depreciation of  
natural capital is included in its 
calculation. For the cattle sec-
tor the EGDP is negative, that 
is, the cost of  natural capital 
depreciation exceeds the added 
value of  this activity.  Although 
the environmental adjustment 
reflects a 1% reduction in GDP 
for the Rest of  Brazil, the value 
added by the soybean, cattle 
and sugarcane sectors reduces 
by 30%, 15% and 13%, respec-
tively. The inclusion of  environ-
mental variables in the ESAM 
allows us to assess the impact 
of  economic activities on econo-
mic well-being, and allows us to 
conduct a sensitivity analysis of  
the response of  economic beha-
vior to changes in final demand.

Key-words: Environmental 
Social Accounting Matrix, Bra-
zilian Amazon Region, Envi-
ronmentally Adjusted Gross 
Domestic Product and Sensiti-
vity Analyses.
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Introdução

A inserção nos indicadores econômicos dos impactos causa-
dos pelas atividades econômicas sobre o ambiente tem sido um 
desafio enfrentado por economistas e pesquisadores das áreas 
afins desde a década de 60, do século passado. Muitas propostas 
desde então têm sido apresentadas1, entre elas está o System of  
Integrated Environmental Economic Accounting (SEEA) apre-
sentado pela ONU no seu manual de Sistema de Contas Nacio-
nais (2003). Esta metodologia sugere a dedução da degradação 
e exaustão ambiental no Produto Interno Líquido para a ob-
tenção do Produto Interno Líquido Ajustado Ambientalmente 
(PILA). O SEEA inclui nos seus agregados macroeconômicos 
as variáveis relacionadas ao ambiente, tais como estoque de re-
cursos naturais, investimento em recursos naturais, deprecia-
ção de recursos naturais e impostos ambientais.

Com as informações oriundas do Sistema de Contas Na-
cionais é possível montar a Matriz de Contabilidade Social 
(MCS), que permite uma análise dos fluxos de renda e pro-
dução da economia. A elaboração de um modelo de Matriz 
de Contabilidade Social que considere as orientações da ONU 
em seu manual referente ao SEEA é o objetivo principal deste 
trabalho, que chamaremos de Modelo de Matriz Contabilida-
de Social Ambiental.

Há na literatura algumas propostas2 de MCS que inclui 
o meio ambiente com fortes semelhanças ao modelo que será 
aqui proposto, uma vez que partem dos mesmos pressupostos 
e fundamentos teóricos, entretanto a depreciação de capital 

1  Para ter acesso as principais propostas de medição de progresso ver Stiglitz, 
Sen e Fitoussi 2010.

2  Para ter acesso a outras propostas de MCS que inclua o ambiente ver Duart 
et al (2010), Xie (2000), Keuning (1997) e Lenzen e Schaerffer (2004).
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natural é apresentada em unidades físicas. Uma vez que o ob-
jetivo do trabalho é, além de possibilitar uma análise de sen-
sibilidade do comportamento da economia, calcular o PILA, 
o modelo apresenta todas as variáveis referentes ao ambiente 
em unidades monetárias.

A inclusão de variáveis ambientais na MCS é uma ativi-
dade ainda complexa dada a limitação da disponibilidade 
de dados. Entretanto, o Ministério de Ciência e Tecnolo-
gia do Brasil publicou em 2010 o Inventário Brasileiro de 
Emissões Antropogênicas e Remoções de Gases de Efeito 
Estufa3. Em 2011, Imori e Guilhoto et al. estimaram estes 
valores por setor da economia para o ano de 2004, em uma 
matriz de insumo-produto inter-regional para Amazônia 
Brasileira e Resto do Brasil. Os dados provenientes dos dois 
trabalhos supracitados permitem calcular o impacto da 
emissão de gases de efeito estufa sobre o Produto Interno 
Bruto (PIB) da Amazônia Brasileira e do Resto do Brasil, 
que será aqui apresentado.

A Região Amazônica Brasileira, conhecida como Ama-
zônia Legal, é formada por 9 estados: Acre, Amapá, Ama-
zonas, Pará, Rondônia, Roraima e parte dos estados do 
Tocantins, Mato Grosso e Maranhão. Totalizando uma área 
de aproximadamente 5.217.423 km², a Amazônia Brasilei-
ra corresponde a 61% do território nacional, entretanto sua 
população representa apenas 12% da população total do 
país (IBGE, 2010).

A escolha desta região como área de estudo e aplicação 
do modelo é justificada pela relevância desta, na emissão de 

3  Os gases mensurados pelo inventário foram: CO2, NH4 e N2O. Imori e 
Guilhot et al (2011) calcularam estas emissões em CO2 equivalente pelo 
método de Global Warming Potential (GWP)  e Global Temperature Pontential 
(GTP). Foram utilizadas no presente trabalho as emissões de CO2 eq pelo 
método de GTP.
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gases efeito estufa, seja pela mudança de uso do solo para 
realização de algumas atividades econômicas (ex.: produção 
de soja), seja pela atividade em si (criação de gado).

Ademais desta introdução, o presente trabalho se divide 
em outras quatro seções: materiais e métodos, resultados, 
discussão dos resultados parciais e conclusões. A seção de 
materiais e métodos apresenta resumidamente os principais 
métodos utilizados para a elaboração da MCSA. Nos resul-
tados parciais há a apresentação do modelo de MCSA. Nas 
discussões dos resultados pré-liminares há a estimativa das 
emissões de gases de efeito estufa da Amazônia Brasileira 
e o Resto do Brasil em valores monetários e o cálculo do 
Produto Interno Bruto Ajustado Ambientalmente (PIBA). 
Ainda nesta seção é apresentado o uso do modelo para aná-
lise de sensibilidade. Por fim, têm-se as conclusões.

Materiais e métodos

A elaboração do modelo de Matriz de Contabilidade 
Social Ambiental (MCSA), que será aqui apresentada, 
tem suas bases alicerçadas sobre o conceitual teórico de 
dois modelos de Matriz de Insumo-Produto Ambiental (o 
Modelo de Geração/Eliminação de Poluição de Leontief  
(1970) e Modelo Produto por Setor Ambiental de Victor 
(1972)); o modelo convencional de Matriz Contabilidade 
Social; e o manual da Organização das Nações Unidas 
sobre a Inserção das contas ambientais na Contabilida-
de Nacional – The System of  Integrated Environmental 
Economic Accounting, SEEA (UN, 2003).  Ainda sobre os 
métodos, o modelo trata as variáveis ambientais em uni-
dades monetárias através do uso de métodos de valoração 
econômica dos recursos naturais.
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O esquema 1 resume as contribuições de cada método 
utilizado na elaboração da MCSA. Partindo do geral para 
o específico, tem-se:

I. Baseado nos princípios básicos da Matriz de Insu-
mo Produto, o modelo proposto de MCSA apresenta 
fluxos de renda entre os agentes econômicos (famí-
lias, empresas, governo e resto do mundo); a produ-
ção total (PT) é a soma dos fluxos inter-industriais 
(S) e o consumo da demanda final (DF), ou a soma 
dos fluxos inter-industriais e os gastos dos setores 
com o valor adicionado (VA); e a soma de todo o va-
lor adicionado da economia, ou a soma do consumo 
de toda a demanda final, é o Produto Interno Bruto 
(PIB) (MILLER; BLAIR, 2009).
II. O modelo apresenta os fluxos de compra e venda 
de bens e serviços dentro da região e entre a região e 
o resto do país, assim como o Modelo Inter-Regional 
de Insumo-produto (GUILHOTO, 2009).

III. O modelo de MCSA considera o setor de ativida-
de de abatimento dentro da matriz inter-industrial, 
assim como no Modelo de Geração/Eliminação de Po-
luição (LEONTIEF, 1970). Também baseado neste 
modelo, entende-se que a poluição deve ser abatida e 
este montante encontra-se como um vetor da deman-
da final – o investimento em capital natural (IKn).

IV. Baseado no Modelo Produto por Setor Am-
biental (VICTOR, 1972), a MCSA assume os pro-
dutos ecológicos – neste caso emissão de gases de 
efeito estufa – como depreciação de capital natural 
(δKn), entretanto inclui-os como categoria do va-
lor adicionado. 
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V. O modelo de MCSA aqui elaborado adota o mé-
todo de despesas defensivas para a estimativa das 
atividades de abatimento e o método de gastos 
potenciais para a estimativa de depreciação de 
capital natural e investimento em capital natural. 

O Método do Custo de Despesas Defensivas calcula as 
despesas defensivas, ou seja, os gastos efetivos que a econo-
mia incorreu a fim de se precaver contra a poluição ou de-
gradação decorrente do uso dos recursos naturais (YOUNG, 
2000). Este método é adequado para calcular os gastos que 
já estão presentes na matriz de contabilidade social, mas 
não estão identificados como atividade de abatimento da 
degradação ou depleção ambiental, como por exemplo, o 
filtro nas chaminés de industriais para diminuir os níveis de 
poluição emitidos pelas mesmas.

O Método de Preço de Mercado de Gastos Potenciais cal-
cula o valor do recurso natural em função dos recursos eco-
nômicos que devem ser despedidos, na busca de recuperar o 
ambiente ou manter os níveis de poluição dentro dos limites 
permitidos, devido a uma perda da qualidade ambiental do 
recurso em questão (CARVALHO, 2008). 
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Resultados parciais

Matriz de contabilidade social ambiental 
inter-regional

O modelo de Matriz de Contabilidade Social Ambien-
tal Inter-regional (MCSA) descreve os fluxos de renda e os 
fluxos de bens e serviços intercambiados entre os agentes 
econômicos. Faz-se isto, apresentando como os fatores de 
produção se transformam em bens ao passar pelo processo 
produtivo, para posteriormente serem entregues aos agentes 
da economia. Suas linhas apresentam os pagamentos rece-
bidos pelas entidades descritas nela, que são realizadas pelas 
entidades descritas nas colunas. Desta forma, receitas serão 
iguais aos gastos obedecendo ao princípio de partidas dobra-
das do sistema contábil. 

Uma matriz de contabilidade social inter-regional é uma 
espécie de matriz com linhas e colunas duplicadas.  Os fluxos 
dentro da Região Amazônica, dentro do Resto do Brasil e 
entre Amazônia e Resto do Brasil são isoladamente apre-
sentados. A demonstração destes fluxos é importante para 
evidenciar a dependência de insumos de uma região com 
relação à outra, assim como os impactos ambientais, neste 
caso emissões, que são oriundos da produção de bens e servi-
ços para as regiões. 

A MCSA é formada pela matriz de fluxos inter-indus-
triais (ZAA, ZARB, ZRBAe ZRBRB), o valor adicionado 
(WA e WRB) e os vetores de demanda final (YAA, YARB 
,YRBA e YRBRB). A matriz de fluxos inter-industriais Z 
é formada por setores nas linhas e setores nas colunas. Ela 
apresenta quando o setor 1 produz em valores monetários 
para ele mesmo e os outros setores da economia (linha), ao 
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mesmo tempo em que apresenta quanto o setor 1 utiliza de 
bens e serviços oriundos dele próprio e dos outros setores da 
economia, assim como fatores do valor adicionado, para a 
produção de um bem econômico (coluna). Esta matriz difere 
das convencionais por agregar em um único setor as ativi-
dades da economia voltadas para proteção e/ou restauração 
ambiental, chamado setor de atividade de abatimento AA. 

O valor adicionado W é formado pelos pagamentos feitos 
pelas empresas aos empregados (salários), serviços do gover-
no, capital, aluguéis, lucro, etc. No presente modelo, esta 
conta está formada pelas seguintes categorias: depreciação 
do capital fixo δK, rendimentos da exportação EI, impostos 
diretos CT, transferências unilaterais WT, impostos indire-
tos IT e rendimentos financeiros II. Adicionalmente, tem-se 
a depreciação de capital natural δKn. 

A depreciação do capital natural é a emissão de gases 
de efeito estufa, entendido como responsável pela perda de 
qualidade do ar (capital natural). Seu valor é apresentado 
em unidades monetárias através do método de valoração 
econômica dos recursos naturais de despesas ambientais. 
Este é incluso na matriz com valor negativo, uma vez que 
representa perda de bem-estar econômico. O resultado do 
somatório de todo o valor adicionado da economia será o 
Produto Interno Líquido Ecológico (PILE) ou Produto 
Interno Líquido Ajustado Ambientalmente (PILA), como 
também é chamado. 

A demanda final Y é formada pelos consumidores. São 
estes: as famílias F, o governo G, investimento em capital 
fixo IK e as exportações E (que representa o consumo dos 
produtos nacionais pelo resto mundo). O vetor de investi-
mento em capital natural IKn é adicionado a conta de Y 
como o saldo de investimento e estoque de qualidade do ar. 
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Uma vez que é identificado emissão de poluentes, significa 
que a redução de estoque de Kn foi superior ao investimen-
to de Kn, logo, em termos líquidos, há uma redução de es-
toque, que leva o investimento a ser negativo.  Os valores 
são estimados em unidades monetárias pelo método de des-
pesa ambiental.

O IKn também representa quanto a economia necessita-
ria despender para que toda a emissão de poluentes oriundos 
das atividades econômicas fossem eliminadas. Este vetor, 
além de representar variação de estoque, também assume 
sinais negativos, porque representa perda de bem-estar eco-
nômico. Desta forma, o somatório de toda a demanda final 
da economia será o PILA. 

A MCSA aqui apresentada é inter-regional porque obje-
tiva-se isolar a região Amazônia para uma análise das emis-
sões oriundas desta região sobre o PIB dela própria e o PIB 
nacional, assim como a origem das demandas que levam a 
este região a produzir bens e serviços com alto potencial de 
emissão de gases de efeito estufa. 

Uma vez que estamos trabalhando com uma matriz in-
ter-regional, todas as contas são duplicadas, isolando a re-
gião da Amazônia brasileira do Resto do País. Ver Quadro 1 
para demonstração detalhada do modelo.
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Discusão dos resultados parciais

Produto interno líquido ajustado ambientalmente

A mensuração do Produto Interno Líquido Ajustado 
Ambientalmente (PILA) é uma tentativa de correção do 
PIL, na direção de apresentar um indicador de bem-estar 
econômico. O bem-estar econômico é aquele oriundo da sa-
tisfação no consumo de determinados bens e serviços, ou 
seja, é o consumo da utilidade que se trata de combinações 
temporárias e úteis de matéria e energia que servem aos nos-
sos propósitos. O consumo é um meio na direção de contri-
buir para o bem-estar humano (DALY; FARLEY, 2009). 

O bem-estar total é a soma do bem-estar econômico e o bem-
-estar não econômico (DALY; FARLEY, 2009). Este último é 
formado por aspectos não econômicos da vida das pessoas (o que 
elas fazem e o que elas podem fazer, e o ambiente natural onde 
elas vivem). Logo, o bem-estar total é multidimensional, pos-
suindo as seguintes dimensões chaves: a) padrão de vida mate-
rial; b) saúde; c) educação; d) atividades pessoais incluindo tra-
balho; e) voz política e governança; f) conexões sociais; g) meio 
ambiente (condições presente e futura); e h) segurança, tanto de 
natureza econômica quanto física (STIGLITZ et al., 2010).

O PILA não é por si só um indicador de bem-estar, mas 
uma vez sendo adequadamente calculado, apresenta-se 
como um componente importante do cálculo de indicadores 
de bem-estar. O adequado aqui referido é a inclusão das ex-
ternalidades negativas4 oriundas das atividades econômicas, 
que exercem impacto sobre o bem-estar humano. 

4  Externalidades negativas são falhas de mercado que ocorrem quando uma 
atividade ou transação causa uma perda de bem estar não intencional em um 
das partes envolvidas na transação e nenhuma compensação ocorre (DALY, 
FARLEY 2009).
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Emissão de gases de efeito estufa provenientes das ativi-
dades econômicas é um exemplo de externalidade negativa. 
Trata-se de degradação ambiental, ou seja, perda de qua-
lidade do ar. Quando inclusos no cálculo do PIL, tem-se o 
PILA, ver equação 1.

PILA= PIB – (δK + δKn)                                              

  (1)5
 

Embora o presente trabalho tenha como objetivo apre-
sentar o modelo de MCSA desenvolvido, estimou-se o valor da 
depreciação de capital natural através da emissão de CO2 (di-
óxido de carbono), NH4 (metano) e N2O (óxido nitroso) em 
valores monetários, para uma breve visualização do impacto 
destes valores sobre o Valor Adicionado e PIB da Amazônia e 
do resto do Brasil para o ano de 2004. Ver tabela abaixo. 

5  O PIL é o PIB menos a δK, logo o PILA é o PIB PIB menos δK e δKn (ONU, 2003).
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TABELA 1 - Depreciação do Capital Natural devido a Emissão de 
Gases de Efeito Estufa para o Ano de 2004 em Valores Monetários.

Fonte dos dados: Os dados de emissão por setor é oriundo do trabalho de 
Imori e Guilhot et al. (2011) e o valor da depreciação é o produto entre os 
valores de emissão e o valor de R$ 34/tC calculado por (MEDEIROS et al., 
2011) deflacionados com deflator implícito do PIB calculado pelo IPEA 
para o ano de 2004 (R$ 20,24) e transformados para dólares com a taxa 
de câmbio de 2004 (R$ 2,9249 = U$ 1,00).

Estes valores quando subtraídos do valor adicionado 
(VA) setorial e total (PIB) da região Amazônica Brasilei-
ra e Resto do Brasil apresentam um impacto significativo 
(ver tabela 2). Para a região da Amazônia Brasileira maior 
destaque é dado para os setores de criação de gado (que-
da de 235%), soja (queda de 77%) e outras atividades da 
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agricultura e pecuária (queda de 24%).  No caso do setor 
de criação de gado o VA chegou a ser negativo, saindo de 
5.318,03 milhões de reais para um PIB de -7.191,60 mi-
lhões de dólares. 

Para o Resto do Brasil os destaques são para o setor 
de soja (queda de 30%), criação de gado (queda de 15%) e 
o setor de cana de açúcar (queda de 13%). Quando inclu-
so a emissão de CO2 eq, o PIB do resto do Brasil cai em 
1%, enquanto que para a região amazônica este valor é 
de 15%. Isto se dá pela representativa dos setores de alta 
emissão de CO2 na participação do PIB da região.

TABELA 2 - Valor Adicionado e Produto Interno Bruto Ajustados Am-
bientalmente6                   

Em milhões de dólares-2004

6  O valor utilizado por tonelada de CO2 equivalente foi de $6,92. Este 
valor representa uma média do valor das transações de carbono florestal 
nos principais mercados mundiais   ̶  $34,00  ̶   (MEDEIROS et al. 2011), 
deflacionado para o ano de 2004 e transformado para dólares com a taxa de 
câmbio de 2004 de R$ 2,9249 para U$ 1,00.  
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Elaboração Própria. Fonte dos dados: (Imori e Guilhoto et al., 2011).

A MCSA e análise de sensibilidade 

Assim como uma Matriz de Insumo-Produto, a Matriz 
de Contabilidade Social permite análises de sensibilidade, ou 
seja, a estimativa do comportamento das variáveis endóge-
nas ao modelo (fluxos inter-industriais) frente às variações 
das variáveis exógenas ao modelo (demanda final). A produ-
ção total da economia X é igual a inversa de Leotief  multi-
plicado pela demanda final (MILLER, BLAIR, 2009). Logo 
a variação da produção será:  

Através desta equação é possível estimar, considerando 
ceteris paribus, a variação da produção total estimulada pela 
variação na demanda final.

(2)
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A matriz inter-industrial Z é calculada pela matriz de 
coeficientes técnicos A multiplicada pelo vetor de produção 
total diagonalizado    . Logo, calculando-se um novo X’, 
como resultado de uma variação da demanda final, é possí-
vel estimar uma nova matriz Z’. Ver equação 3.

                                           (3)

O multiplicador de produção MP, por sua vez, é calcula-
do como a soma das colunas da matriz da inversa de Leon-
tief  L. O MP apresenta os efeitos diretos e indiretos de um 
dado setor, por exemplo, a quantidade de produção gerada 
na economia para produzir uma unidade de demanda final 
do setor 1 (MILLER; BLAIR, 2009). Este é calculado pela 
seguinte equação:

                                        (4)7

Ainda para análise de sensibilidade é possível calcular o 
coeficiente de poluição de cada setor da economia e o coefi-
ciente de abatimento da AA.

7  Outros multiplicadores e índices de ligação são aplicáveis a MCSA. Ver 
Guilhoto (2009) e Miller e Blair (2009) para consultar sobre multiplicadores e 
índices de ligação.

j

KNj
KNj x

C
δ

δ =

(5)

∧

= '' XAZ

∧

X
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O coeficiente de poluição (CδKNj), apresentado na equa-
ção 5 , é a razão entre a emissão de um dado setor (δKNj) 
e a produção total do setor (xj). O coeficiente de poluição 
representa o quanto de emissão é gerado na produção de 
uma unidade de valor da produção total setorial. No caso da 
atividade de abatimento, lê-se coeficiente de abatimento, ou 
seja, quanto de poluição é reduzido dado a uma unidade de 
valor da sua produção total.

Uma vez estimada a variação de X frente uma variação de 
Y, é possível estimar também as novas emissões e abatimento, 
fruto destas variações. Uma vez que o modelo é linear, as varia-
ções de δKn e os valores de abatimento da poluição realizado 
pelo setor AA, são diretamente proporcionais as variações de X.

Conclusões

O Modelo de Matriz de Contabilidade Social Ambiental é 
um rico instrumento na direção de analisar a estrutura econô-
mica de um país ou região. A inclusão das variáveis ambientais 
(depreciação de capital natura, atividades de abatimento e in-
vestimento em capital natural), além de oferecer a possibilidade 
de estimarem-se as variações destes frente à variação da deman-
da final da economia, permite o cálculo do Produto Interno Lí-
quido Ambientalmente Ajustado (PILA). 

O PILA é um ajuste do PIL apenas com relação às exter-
nalidades negativas ambientais, que as atividades econômicas 
exercem sobre o bem-estar humano. Sendo assim, por si só o 
PILA não pode ser considerado um indicador de bem-estar, já 
que este inclui categorias não econômicas. Entretanto o PILA é 
um componente importante no cálculo deste.

Através da valoração econômica das emissões de CO2eq 
(depreciação de capital natural) é possível observar o impac-
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to destas sobre o PIB da região da Amazônia Brasileira e do 
Resto do Brasil. A significância deste impacto alerta para a 
proporção das atividades intensivas em emissão de gases de 
efeito estufa sobre o valor adicionado destas regiões. 

A proporção da queda do PIB da região Amazônica, 
quando subtraído a depreciação de capital natural, é signi-
ficativa (15%), dado que esta região tem uma participação 
relevante das atividades intensivas em emissão de gases de 
efeito estufa como criação de gado, soja, outras atividades 
de agricultura e pecuária, e o setor de cana-de-açúcar.

A inclusão das emissões apresentada neste modelo é um 
primeiro passo para a inclusão da exaustão ou degradação 
de outros recursos naturais devido à atividade econômica. 
A sua mensuração em unidades monetárias, é um segundo 
aspecto relevante deste modelo, pois traz para uma mesma 
unidade de medida todos os componentes da matriz, permi-
tindo assim a obtenção do PILA.  

O modelo possui fragilidades com relação a alguns pres-
supostos teóricos assumidos para a validade dos cálculos da 
matriz, como o pressuposto de coeficiente técnico fixo. Ain-
da assim, a análise de sensibilidade realizada com a MCSA 
é uma ferramenta importante para os tomadores de deci-
sões políticas públicas, pois permite a estimativa dos níveis 
de poluição, caso haja alterações na demanda, assim como 
quanto será necessário de investimento para a eliminação 
dos impactos econômicos ao meio ambiente, por exemplo8.

8  Para analisar com maior precisão o uso e validade do modelo de MCSA 
elaborado, é necessário o cálculo deste com dados reais para toda a matriz. 
Um compromisso assumido pelos autores.
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Resumo

O mercado para produto 
florestal madeireiro oriundo de 
produção juridicamente legali-
zada está em expansão no Bra-
sil, e a Amazônia ganha desta-
que como frente de expansão. 
O cenário de valoração da crise 
ambiental inviabiliza o mer-
cado de madeira sem plano de 
manejo considerado “ambien-
talmente correto”, encontrando 
resistência em muitos segmen-
tos da sociedade e do mercado, 
de onde surge a oportunidade 
para um crescimento do manejo 
florestal com plantas de cresci-
mento em tempo curto, como 

Abstract

Priority area for 
environmental recovery 
in the eastern Amazon 
Analysis from Vale 
Florestar Project

The legal market for forest 
product is improvement in Bra-
zil. The Amazonian region has 
been highlighted in this con-
text. The society and market’s 
valuation scenery from envi-
ronmental crisis avoids the ma-
rket wood without the certifica-
tion “environmentally correct” 
and it has favored vegetal with 
short life cycle as the eucalyp-
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Introdução

Algumas iniciativas do governo brasileiro têm 
despertado o interesse das empresas para investimentos no 

o eucalipto. O projeto da Vale 
no sudeste paraense faz parte 
da sua política de sustentabi-
lidade no eixo proteção de flo-
restas1*. Neste trabalho, anali-
samos a articulação feita pela 
Vale para viabilizar a implan-
tação do projeto – parceria fi-
nanceira com o BNDES e fun-
dos de pensão da Caixa Eco-
nômica Federal e da Petrobrás 
e a parceria com empresários 
locais. Evidenciam-se novas 
estratégias de desenvolvimen-
to na Amazônia apresentadas 
como solução para o quadro de 
degradação ambiental ancora-
dos no discurso do desenvolvi-
mento sustentável e da respon-
sabilidade socioambiental das 
grandes empresas. 

Palavras-Chave: Recupe-
ração Ambiental, Eucalipto, 
Vale Florestar, Amazônia, 
Vale.

*  Relatório de Sustentabilidade  - 
Vale, 2011.

tus. The Vale project in the sou-
theast of  the Para State is part 
of  its sustainability politics in 
the forest protection axis. In this 
research, we analyze the articu-
lation among local entrepreneurs 
headed by Vale and supported 
by BNDES and Caixa Econômi-
ca Federal. As a result, we have 
noted that two new strategies of  
development in the Amazon has 
been presented by big enterpri-
ses like “solution” to the envi-
ronmental problem linked to the 
sustainable development and the 
socio-environmental responsibi-
lity discourses.

Key-Words: Environmental 
Recovery, Eucalyptus, Vale 
Florestar, Amazon, Vale.
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setor de floresta na Amazônia. Uma delas é a lei de gestão 
de florestas públicas por empresas privadas, aprovada 
em 2006. Assim, as firmas que já contavam com a opção 
de compra e arrendamento das terras para o manejo 
florestal, passam a contar com o incentivo dessas terras 
por meio de concessão (VITAL, 2007). Pelo mesmo lado, a 
valorização dos produtos florestais enquadrada nas novas 
oportunidades de mercado para o setor também torna-
se um atrativo, associando essa atividade à temática da 
sustentabilidade. Com isso, ganham destaque os projetos 
ligados à recuperação de áreas degradadas no chamado 
“arco do desmatamento”2 . É nesse contexto de valoração 
da atividade florestal “ambientalmente correta” que a Vale 
expandiu sua atividade florestal para a Amazônia, através 
da criação da subsidiária Vale Florestar S.A.

Consideramos que o investimento na expansão do 
plantio florestal na Amazônia foi motivado por dois fatores. 
Primeiro, porque tanto a região Sudeste do Brasil, quanto 
a  região Nordeste (considerando o estado da Bahia como 
principal centro de plantio), encontram-se saturadas para 
o plantio de eucalipto e pinos. Segundo, a disponibilidade 
de terras na Amazônia e as oportunidades para esse tipo de 
atividades desenvolvidas sob a legitimidade do discurso de 
recuperação de áreas degradadas, o que fora fortalecido pelo 
reconhecimento, por parte do poder público, do chamado 
“arco do desmatamento”. É nesse contexto que o governo 
do estado do Pará vem incentivando a transferências 
de áreas utilizadas pelos pecuaristas para a atividade 
de manejo florestal, o que vem ocorrendo por meio de do 

2  Termo cunhado por técnicos das instituições ambientais federais (MMA e 
IBAMA) e que designa o conjunto de municípios onde o desmatamento atinge 
elevados percentuais decorrente da conversão da floresta em outros usos, 
notadamente o agrícola.
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Projeto Municípios Verdes. Uma das medidas para agilizar 
essa prática foi a política de redução da reserva legal 
nessas áreas consideradas de prioridade para recuperação 
ambiental, o que foi possível devido à regularização 
fundiária implementada pelos governos Federal e Estadual, 
a exemplo da Lei Federal 12.651, de 25 de Maio de 2012, que 
reduziu de 80% para 50% a reserva legal nas áreas definidas pelo 
ZEE estadual do Pará e da Amazônia Legal como área de interesse 
de recuperação florestal (BRASIL, 2012).

O investimento no setor florestal para a monocultura 
tem avançado na Amazônia desde o início dos anos 2000. 
No aspecto político e econômico identifica-se um discurso 
acordado sobre a importância da floresta amazônica como 
estratégia de desenvolvimento sustentável. Tal discurso em 
relação à floresta, nesse caso, não fica restrito ao uso dos 
produtos florestais madeireiros e não madeireiros, mas a todas 
as atividades diretamente relacionadas ao tema, a exemplo 
da recorrência à necessidade de reflorestamento e manejo 
florestal como forma de combater o desmatamento na região, 
que embora seja uma demanda legitima e importante quando 
se trata de incentivar novas práticas de desenvolvimento local, 
o que  vem ocorrendo é o uso do solo amazônico por grandes 
empreendimentos florestais para fins exclusivos do comércio 
da madeira, seja para celulose ou para carvão vegetal.

As empresas do ramo de celulose se beneficiam desse 
novo contexto, em que a crise ambiental é apropriada 
e transformada em novas oportunidades de negócios, 
valorizando projetos que se afinam com as atuais estratégias 
de mercado ancoradas no discurso do desenvolvimento 
sustentável. Na Amazônia, isso vem ocorrendo pelo avanço 
do manejo florestal com eucalipto, que se expande na área do 
“arco do desmatamento” e tem sido usado como justificativa 
para a expansão da atividade. 
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Projeto Vale Florestar

O Vale Florestar é um empreendimento implantado 
na Amazônia, Pará, sob o controle da mineradora Vale. 
Criado em 2005, as operações começaram em 2007, na 
cidade paraense de Dom Eliseu, no sudeste do estado, 
também escolhida como sede do Projeto, que no mesmo ano 
expandiu-se para Paragominas e para Ulianópolis, em 2010. 
O projeto inicial contava com 230 milhões de reais investidos 
pela própria empresa, incluindo os gastos iniciais de 
implantação: arrendamento de terras, legalização fundiária,  
licenciamento ambiental e primeiros plantios.

Em 2010 foi criado o Fundo de Investimentos em Participações 
(FIP), com uma quantia inicial de 605 milhões de reais, constituído 
pela parceria entre a Vale, Fundação dos Economiários Federais 
(FUNCEF), o fundo de previdência da Petrobrás (Petros) e o 
Bando Nacional do Desenvolvimento (BNDES). A parceria 
deu  origem à subsidiária da Vale – a Vale Florestar S.A -, com o 
objetivo de executar as operações locais, isto é, a negociação com 
os atores da área de atuação, além de buscar novas parcerias para 
a expansão da atividade do Fundo. O FIP3 , que é gerenciado pela 
Global Equity4 , fica na sede da Vale, no Rio de Janeiro. A empresa 
tem o controle de 51% das ações, o restante é dividido em partes 
iguais para os demais participantes5.

3  Estima-se que os fundos de investimentos em florestas, nacionais e 
estrangeiros, contem com uma quantia aproximada de 4,5 bilhões de reais 
para investimento. Esse investimento deve aumentar nos próximos anos, uma 
vez além do Vale Florestar dois novos fundos de investimento foram criados 
pela BRWoods e a Brazil Timber

4  A Global Equity é uma empresa de gestão de negócios que atua no Brasil 
desde 1987. Como gestora de capital aberto, sua função é gerenciar o capital 
das empresas, no caso da Vale Florestar, os 605 bilhões de reais gerados pelo 
fundo, com o compromisso de  maximização do lucro no sistema financeiro.

5  Informações coletadas em trabalho de campo, realizado pelo autor entre 2010 e 2012.



Políticas socioambientais

 e ParticiPação
Pedro roberto Jacobi (org) 

56

Segundo a Vale Florestar S.A, o projeto foi implantado 
visando cinco objetivos: proteger florestas nativas, recuperar 
áreas degradadas, implementar florestas industriais, 
promover a ocupação ordenada do território e a promoção 
do desenvolvimento econômico e social sustentado. Esses 
objetivos são articulados em torno da proposta de recuperação 
de áreas degradadas, discurso bastante presente em projeto do 
Governo Federal no Plano Amazônia Sustentável (BRASIL, 
2006) e no Programa Mais Ambiente, criado em 2009; do 
governo do Estado do Pará, por meio do Programa Municípios 
Verdes e da alocação de recursos para o Mais Ambiente, 
principalmente para a fiscalização das propriedades que 
aderirem ao Programa da União; de municípios do sudeste 
do estado, principalmente pelo Projeto Pecuária Verde (em 
Paragominas)  e de grandes empresas, como o Vale Florestar. 
Sustentado pelo apelo à recuperação ambiental da área feito 
pelo governo a questão da reserva legal também ocupa lugar de 
destaque, uma vez que a mesma foi reduzida de 80%  para até 
50% nas propriedades que se localizarem em zonas destinadas 
para recuperação na Amazônia, que, no caso, contempla a área 
do Vale Florestar. Mesmo que seja uma questão de cumprir a 
legislação, ganha destaque o enfoque  no meio ambiente, fator 
de relevância na legitimação e consolidação da monocultura 
do eucalipto na região.

As duas plantas tradicionalmente utilizadas para esse 
tipo de atividade no Brasil são o eucalipto e o pinus. Na 
última década, enquanto a plantação de pinus sofreu uma 
queda, a de eucalipto encontra-se em crescimento. O Pará, 
que em 2011 contava com 151.378 mil hectares, dos quais 
45,75 mil hectares são do Vale Florestar (Figura 1), começou 
a receber o plantio empresarial da espécie há menos de uma 
década (ABRAF, 2012). 
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FIGURA 1 - Localização do Projeto Vale Florestar
Fonte: Vale Florestar S.A, 2012.

A estimativa é que até 2022, o Vale Florestar alcance 
450 mil hectares de plantados6 somente na área definida 
para essa primeira experiência de plantio no Pará, pois 
objetiva-se expandir para outros estados da região, como 
o Tocantins e o Maranhão. Esta é uma área estratégica 
para a implantação desse tipo de empreendimento, pois 
com a transformação do “arco do desmatamento” em 
fronteira para projetos de recuperação de áreas degradadas, 
o fato de ser área considerada consolidada e de uso 
estratégico para recuperação definido pelo Zoneamento 
Ecológico Econômico do Estado do Pará, e também pelo 
Macrozoneamento Ecológico da Amazônia Legal (BRASIL, 
2010; Pará, 2010), facilita o processo de reocupação por 

6  Termo comumente usado pelas empresas do setor florestal em referência 
ao plantio de árvores para comercialização, também empregado pela Vale 
Florestar  monocultura de árvores, como o eucalipto.
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novas atividades aliadas às já existentes. O plantio, por 
exemplo, é favorecido pela Lei 12.650 de, de 25 de maio 
de 2012, que contempla o Projeto de Lei n° 1.207/07, do 
Deputado Wandenkolk Gonçalves e reduz para até 50% a 
área destinada para Reserva Legal em terras degradadas 
da Amazônia para projetos de recuperação (BRASIL, 
2012). Mas o que são essas áreas para recuperação onde o 
projeto atua está inserido? Nessa primeira área de plantio 
são três situações encontradas: a capoeira ou juquira, a 
pecuária e a agricultura. São os tipos de usos consolidados 
com a abertura das frentes pioneiras, e atualmente torna-se 
prioridade para a monocultura de eucalipto (figura 2). 

FIGURA 2 - Usos do solo consolidados pelas políticas de ocupação de 
frentes pioneiras. Foto: Vale Florestar S.A, 20127.

Segundo a Vale Florestar S.A, utiliza-se apenas as 
fazendas ocupadas com a pecuária8. Quanto às terras em 

7  Gentilmente cedida pela Vale Florestar, em Dom Eliseu, PA.
8  Entrevista concedida ao autor em outubro de 2012.
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uso pela monocultura de soja e milho, relata-se encontrar 
muita dificuldade para arrendar, pois estas são atividades 
que se encontram em amplo crescimento nos municípios 
escolhidos para esta primeira etapa do projeto. A afirmação 
é corroborada pelos dados do IBGE (tabela 1).

TABELA 1 - Plantio de Soja nos municípios do Projeto Vale Florestar 
(hectares plantados)9

A pecuária é a atividade mais antiga dessa parte do Pará, 
e os três municípios escolhidos para iniciar o projeto surgiram 
através dessas atividades, só posteriormente passando a 
fazer uso econômico da extração de madeira nativa. As 
fazendas de pecuária são as propriedades mais extensas, o 
que inicialmente favoreceu o projeto pelo seu interesse em 
grandes propriedades, que ainda teve a favor o contexto 
de desvalorização da pecuária tradicional, em virtude de 
sua relação direta com o desmatamento. Já o agronegócio 
da soja e do milho, assim como o plantio de eucalipto, são 
atividades em plena expansão na Amazônia e não encontram 
resistência pelo lado dos governos. Portanto, enquanto a 
agricultura de soja vem se valorizando e disputando as terras 
melhores localizadas com o próprio plantio de eucalipto, a 
pecuária tradicional está desvalorizada nas novas políticas 
de valorização econômica do espaço. Um dos fatores que 

9  Dados coletados no item cidades do IBGE, que fornece informações 
detalhadas sobre os municípios brasileiros. www.ibge.gov.br/cidadessat

Fonte: IBGE, 2011
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contribui para que isto ocorra é que as atividades em 
expansão, incluindo a pecuária modernizada, passaram 
a  incorporar a variável ambiental10 como estratégia de 
marketing, descolando as empresas que utilizam as técnicas 
“ambientalmente corretas” do rótulo de degradadoras da 
região amazônica. A monocultura de eucalipto praticada por 
grandes empresas é uma das atividades que ganha status de 
projeto de “desenvolvimento sustentável”.

Considerando a questão do uso do solo na Amazônia, 
que a partir da segunda metade do século XX passou a 
ser concentrado para a monocultura e para a pecuária, a 
expansão do plantio de eucalipto mantém esta lógica de 
concentração da terra na região. Percebe-se, também, a 
ampliação do campo de atuação de empresas e instituições, 
que passam a investir em novos ramos de produção em 
decorrência das mudanças ocorridas na comercialização do 
produto. Afinal, por que a mineradora Vale e os Fundos de 
Pensão passariam a investir em eucalipto na Amazônia?

A resposta pode estar na própria atividade madeireira. 
Com a associação entre desmatamento e extrativismo vegetal 
madeireiro na Amazônia e a necessidade de conservar a região, 
o fornecimento de madeira certificada se torna um grande 
negócio para aqueles que tenham os meios necessários para 
conseguir a certificação. Certificar se torna um imperativo 
do mercado formal de madeira para celulose e demais usos 
de grande repercussão, como o carvão vegetal utilizado pelas 
guseiras no Pólo Siderúrgico de Carajás (COSTA, 2011), por 
exemplo, e ganha força como discurso capaz de produzir 
“reserva de mercado” para madeira certificada.

10  A revalorização da pecuária depende da incorporação de indicadores 
ambientais que atestem a regularidade ambiental da propriedade, como vem 
ocorrendo em Paragominas através do projeto “Pecuária Verde”.
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Implantação do Projeto Vale Florestar: dificuldades e 
rearranjos institucionais para a viabilização de ocupação da 
área por novos projetos

De acordo com a Vale, o caráter irregular das proprie-
dades selecionadas para o Vale Florestar foi o principal pro-
blema encontrado durante a fase de implantação do projeto. 
“Só trabalhamos com fazendas legalizadas, o que é também 
um beneficio colateral desse projeto. Para os fazendeiros se 
habilitarem a serem nossos parceiros têm que ter a terra le-
galizada. Então, o projeto também atua com a legalização de 
terras na Amazônia” (VALE, 2010, p 7). Grifos nossos.

Em 2005, quando começou a procura por terras, os 
dois municípios escolhidos para os primeiros plantios – 
Dom Eliseu e Paragominas -, encontravam-se em situação 
crítica de regularização fundiária, o que ainda é comum 
em toda a Amazônia Oriental, uma vez que o problema do 
reconhecimento e certificação das terras públicas aparece 
como o maior da Amazônia. Entre os principais problemas 
identificados, que tinham impacto direto na legalização do 
Vale Florestar, estavam a falta de títulos das propriedades e 
a inexistência de cadastro rural. A empresa chegou a pleitear 
o licenciamento ambiental de algumas propriedades junto à 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Pará (SEMA) 
entre 2007 e 2008, esbarrando no problema do histórico da 
propriedade, uma vez que os documentos apresentavam a 
cadeia dominial incompleta, inviabilizando a verificação e 
comprovação de titularidade do imóvel junto aos demais 
órgãos públicos para assuntos de propriedade privada 
rural: o Instituto de Terras do Pará (Iterpa) e o Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). As 
propriedades também não apresentavam cópia autenticada 
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do Ato Constitutivo ou Estatuto Social, além da ausência do 
Termo de Compromisso de Conduta de Averbação de Reserva 
Legal de 80% (exigido para aquele período). Nenhuma 
das três primeiras propriedades apresentadas cumpria os 
requisitos necessários para o andamento do processo de 
licenciamento ambiental (PARA, 2008; PARA, 2006).

O problema fundiário, portanto, apareceria como o 
principal obstáculo nos dois municípios. O grande desafio, 
segundo a direção do projeto, estava na questão jurídica, 
que foi definida  como um “imbróglio jurídico”, e uma 
“extrema” deficiência na forma de realizar o trabalho. Para 
os funcionários que chegaram a Dom Eliseu para esta fase 
inicial do Vale Florestar, “implantar o projeto aqui (sudeste 
do Pará) é um grande desafio, porque esse pessoal está todo 
errado. Então, além de implantar nosso projeto, também 
tem que ensinar as pessoas a trabalhar”11. O mesmo que foi 
afirmado pela Vale na apresentação do fundo criado para o 
Projeto, em 05 de maio de 2010 e explicitado acima. 

Consideramos que dois fatores contribuíram significa-
tivamente para que o problema da regularização da terra 
fosse resolvido no Projeto Vale Florestar. O primeiro foi a  
Lei de Regularização Fundiária – Lei 11.952, de 25 de junho 
de 2009 (BRASIL, 2009), que dentre outras facilidades, a de 
maior peso foi o relaxamento nos documentos obrigatórios 
para comprovação de titularidade fundiária, pois a cadeia 
dominial, que constitui o “DNA” da propriedade, passou a 
ser dispensada como documento de comprovação de proprie-
dade da terra. 

O segundo foi a obrigatoriedade de realização do Cadastro 
Ambiental Rural para os municípios que pleiteassem sair da 
“lista negra” do Meio Ambiente. Nesse caso, o que pesou 

11  Entrevista concedida ao autor pela Vale Florestar S.A, em janeiro de 2010.
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foi o discurso sobre recuperação de áreas degradadas na 
Amazônia, principalmente no “arco do desmatamento”, 
onde o Vale Florestar foi implantado. A dificuldade para 
cadastrar terras é um dos grandes problemas brasileiros 
para a ordenação fundiária. No caso da Amazônia, pelo 
histórico de sua ocupação a partir da segunda metade do 
século XX, que ocorrera de forma planejada mas não 
ordenada, esse problema se manifesta com vertentes ainda 
mais graves, pois sem o conhecimento das terras públicas e 
privadas existentes fica difícil fazer o ordenamento fundiário 
e investir em políticas socioambientais. 

Por conta disto, numa primeira mirada sobre o avanço 
do CAR na Amazônia, poder-se-ia vislumbrar um aspecto 
positivo para a problemática da terra na região. No entanto, 
pela forma como este tem sido implantado, visando muito 
mais a garantia de implantação de novas atividades e os 
interesses das grandes empresas do que tentar solucionar o 
gargalo fundiário, este instrumento pode ter efeito inverso na 
questão da terra, pois tem operado de forma a facilitar que 
projetos como este de expansão da monocultura de eucalipto 
passe a concentrar grandes propriedades de terras em nome 
da causa ambiental. Um exemplo é que três anos depois de 
inicio do Vale Florestar,  a empresa apresentava a ideia de 
que inicialmente se tratava de um projeto de pequeno porte 
e voltado para propriedade familiar. Diferente do discurso 
do ex-presidente, que afirma que desde o início o projeto 
procurou os grandes fazendeiros dos municípios, pequenas 
e até médias propriedades eram descartadas12. 

A Vale fundamenta o projeto em duas frentes: a critica 
aos problemas gerados pelas políticas de ocupação e no 
discurso da recuperação de áreas degradadas e promoção 

12  De acordo com informações de campo.



Políticas socioambientais

 e ParticiPação
Pedro roberto Jacobi (org) 

64

do desenvolvimento sustentável. Se as frentes pioneiras 
adotaram o discurso da ocupação do chamado “espaço 
vazio” de homens, a fronteira do “desenvolvimento 
sustentável”13 apoia-se lógica discursiva da reocupação para 
corrigir os problemas gerados pela antiga apropriação – 
passando do discurso da “terra sem homens” para este da 
“terra desmatada”. 

A recuperação de áreas degradadas, que concordamos ser 
uma atividade importante a ser desenvolvida na Amazônia, 
tornou-se objeto de um novo discurso de apropriação 
econômica das áreas transformadas pelas atividades da 
pecuária tradicional e do extrativismo vegetal madeireiro, 
historicamente, os grandes vilões do desmatamento, com 
grande destaque para o primeiro. Assim, além das ações 
de proteção da floresta, que possuem sua legitimidade, 
pois se por um lado o Estado deve fomentar políticas de 
desenvolvimento local, por outro também precisa agir nas 
estratégias de proteção ambiental; as ações de requalificação 
do uso do solo tem ganhado destaque na última década. 
Daí que, no caso das terras amazônicas, reafirmamos 
que a legitimidade dessa causa ambiental tem servido de 
estratégia para legalizar terras sem comprovação da origem 
de propriedade. 

Nesse aspecto, o CAR ganha importância como  instrumento 
de legalização de terras na Amazônia. o Cadastro acaba 
funcionando como uma forma de zoneamento e ordenamento 
da propriedade, pois, por meio deste, o proprietário assume 
o compromisso de manter as áreas reservadas para proteção 
e recuperação e passa a ser monitorado pelo sistema de 
informação resultado da parceria entre governo estadual e as 
ONGs The Nature Conservacy e Imazon.

13. VALE. Relatório de Sustentabilidade, 2011
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O conteúdo do mesmo pode ser visto na fala do 
ex-presidente da Vale, Roger Agneli, por ocasião da 
apresentação do Vale Florestar, no Rio de Janeiro: “se não se 
imaginar, de alguma forma planejar alternativas de trabalho, 
alternativas de sustento, alternativas de desenvolvimento para 
aquela região, não adianta pensar, não adianta querer sonhar 
que tudo vai ser preservado, porque não será” (VALE, 2010, p. 
8). Grifos nossos.

Alguns pontos da fala de Roger Agneli expressam uma 
concepção de Amazônia não diferente do tratamento dado 
pelas políticas do Estado brasileiro na fase de ocupação pelos 
governos militares, pois se mantém a ideia de implantação 
de grandes projetos de desenvolvimento descolados das 
especificidades e interesses locais, em vez invés de elaborar 
novas políticas de planejamento a partir das potencialidades 
socioambientais locais, como resolver o problema da 
identificação das terras púbicas e das terras griladas, o 
que possibilitaria iniciar um projeto de reforma agrária na 
região. Ao novo discurso, que mantém a forma tradicional 
de uso do solo para grandes empreendimentos privados, 
acrescentam-se, então, três pontos que fortalecem a ação da 
empresa na busca de parceria para o projeto , e serve como 
ente legitimador dessa ação, por se tratar dos problemas 
de maior visibilidade na região: regularização fundiária, 
inovação tecnológica e proteção da natureza, uma vez que 
o projeto seria uma forma: “de fixar o homem, regularizar 
a propriedade, dar a tecnologia, disseminar a cultura de 
preservação e dar a eles a questão de sustento14”. Grifos nossos.

14  Roger Agneli, Ex-Presidente da Vale. Palestra proferida em 05 de maio de 
2010, no Rio de Janeiro, por ocasião da apresentação do Fundo Internacional 
Privado para o Vale Florestar.
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O projeto teve início apenas com participação da 
empresa, e inicialmente pensado para o sudeste e nordeste 
paraenses. Todavia, decorridos três anos de sua implantação e 
o crescimento acima do esperado, em 2010 a Vale já ressaltava 
o interesse de outros países em fazer parte do Fundo. O 
fato de ser um projeto florestal, atividade potencialmente 
promissora em termos de mercado no futuro e estar localizado 
na Amazônia, o Vale Florestar torna-se um grande atrativo: 
“o Bahrein quer investir, tem pessoas na China que querem 
investir. Temos um projeto estruturado com um objetivo claro e 
sustentável, não é difícil vender. Ainda mais na Amazônia. O 
Brasil está na moda, e a Amazônia mais ainda. Quando fala-
se que é na Amazônia querem investir” (VALE, 2010, p. 9). 
Grifos Nossos.
O caráter de fronteira do espaço amazônico aparece no 
destaque dado pela empresa: a Amazônia como fronteira 
de negócios/recursos e do desenvolvimento sustentável. O 
mais importante nesse aspecto, e que deve ser veemente 
pensado  é o discurso de valorização da região como espaço 
de desenvolvimento e, ao mesmo tempo, de conservação 
como nova estratégia de acumulação de capital. Ganha 
importância o reconhecimento da mesma como arco do 
desmatamento e a ideia de área para recuperação ambiental 
pode tornar-se operacional para ação do capital no espaço, 
assim como justificar as novas políticas públicas na região. 
A opção pelo plantio de árvores em grandes propriedades 
é uma das formas de direcionar o uso dessas áreas; assim 
como a atribuição de valor ao produto delas provenientes. 
Essa parte da Amazônia possui uma dinâmica territorial 
diferente de outras áreas amazônicas, onde o padrão de 
organização espacial se aproxima de outras regiões do Brasil 
(cidades pequenas e médias ligadas por redes de transportes 
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rodoviários, aeroportos), que BECKER, (2001) define como 
área consolidada. 

A forma como a empresa expõe os componentes do projeto 
para os investidores reproduz o discurso das corporações no 
atual processo de globalização, onde elas aparecem como 
promotoras de mudanças sociais e ambientais, responsável 
pela organização do trabalho, da atividade produtiva, da 
proteção do meio ambiente e da luta contra a pobreza. 

Apesar das dificuldades encontradas, o Vale Florestar 
experimentou um grande avanço em área plantada a partir 
de 2010. Em outubro de 2012 o projeto tinha um total de 100 
(cem) fazendas arrendadas em 141.300 mil hectares. A área 
de plantio com eucalipto correspondia a 45.700 mil hectares, 
ficando o restante destinado à proteção e regeneração de 
florestas nativas, recuperação de áreas degradas e reserva 
legal, que totalizava 84.000 mil hectares15. O Gráfico 1 
detalha o uso do solo no projeto:

15  Entrevista concedida ao autor em outubro de 2012.
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GRÁFICO 1 - Vale Florestar: situação atual de uso do solo

Fonte: Vale Florestar S.A, 201216. 

A Vale Florestar S.A estimava para 2013 o plantio de 
5.600 mil hectares de eucalipto somente no município de 
Dom Eliseu, numa área que estava apenas esperando o 
plantio. Outros 6.000 mil hectares estavam destinados para 
infraestrutura e outros serviços. Embora ainda não exista a 
estimativa de quanto será plantado nos outros municípios, 
a empresa declarou que todos deveriam ter a área de plantio 
estendida em 2013. 

Por meio do Projeto Vale Florestar observa-se, mais 
uma vez, como a questão da gestão da terra continua sendo 
o principal problema da Amazônia. Para facilitar a inserção 

16  Apresentação feita por funcionários da empresa a pedido do autor e da 
Professora Marie-Françoise Fleury, da Universidade de Nancy, França
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de novos grandes projetos e melhorar a própria imagem do 
governo no que tange à região, pois a Amazônia é um peso 
considerável na visibilidade e credibilidade que o Estado 
brasileiro possa ter na escala internacional em questões 
ambientais, protela-se a resolução do problema fundiária 
em nome das estratégias de apresentação de uma imagem 
ambientalmente correta para o mundo.

A título de conclusão

Ao promover projeto de adequação às regras e 
normas ambientais a grande empresa se apropria da crise 
ambiental e reforça a tática capitalista de transformação 
da problemática ambiental em estratégia de acumulação 
de capital, cuja revalorização das atividades econômicas 
dominantes e a consequente revalorização econômica dos 
espaços de produção aparecem sob a legitimação do discurso 
do desenvolvimento sustentável. 

A proposta apresentada pela Vale Florestar S.A é 
exclusivamente de natureza econômica. As diretrizes 
indicadas pelo governo brasileiro e pelo estado do Pará 
consideram essa área prioritária para recuperação 
ambiental, mas acaba por implantar um projeto ancorado 
nas necessidades das empresas do setor de expansão do 
eucalipto para a Amazônia, dada às condições adversas desse 
tipo de monocultura nos seus nichos antigos: o Centro Sul e 
parte do Nordeste. Entendemos ser fundamental planejar 
essa recuperação a partir da micropropriedade, sendo o 
reflorestamento uma fonte de renda familiar, sem produção 
que tenha como requisito a manutenção do latifúndio na 
região. Ao contrário disso, assiste-se a um novo processo de 
reapropriação econômica do espaço que vem ampliando a 
concentração da terra para uso essencialmente econômico 
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do espaço, que com exceção do seu conteúdo discursivo, em 
quase nada difere das estratégias anteriores. Dessa forma, 
o discurso do desenvolvimento sustentável como forma 
de recuperação de áreas degradadas legitima o processo 
de revalorização espacial para sustentar as atividades 
econômicas tradicionais e manter as mesmas estratégias de 
acumulação de capital.

Nos últimos seis anos, somente nos três primeiros 
municípios que receberam o Projeto Vale Florestar, a empresa 
e seus parceiros fundos, o que inclui o próprio BNDES como 
incentivador, concentrou mais de 100 mil hectares de terras 
sob seu controle. Não existe mudança de uso do espaço 
amazônico nessa chamada área prioritária para recuperação. 
As transformações em curso não configuram tratamento 
diferenciado na relação entre as formas econômica e a 
apropriação do espaço, nem na relação entre os processos 
espaciais e a reapropriação do meio ambiente. 

Referências bibliográficas

ABRAF. Anuário Estatístico 2012.

BECKER, Revisão das políticas de ocupação da Amazônia: 
é possível identificar modelos para imaginar cenários? 
Parcerias Estratégicas – Número 12, Setembro de 2001. p. 
135-158

BRASIL. Lei 11.952, de 25 de junho de 2009. Brasília, 2009. 
Disponível em http://www.abdir.com.br/legislacao/legislacao_
abdir_26_6_09_1.pdf. Acesso em fevereiro de 2011.



Pedro roberto Jacobi (org) 
Políticas socioambientais

 e ParticiPação 71

________, MacroZEE da Amazonia Legal: estratégias de 
transição para a sustentabilidade. Brasília, 2010. Disponivel 
em www.mma.gov.br. Acesso em dezembro de 2010.

__________, Lei Federal 11.284 de 02 de março de 2006. 
Dispõe sobre gestão de florestas públicas para produção 
sustentável. Disponível em http://www.cetesb.sp.gov.br/
licenciamentoo/legislacao/federal/leis/2006_Lei_Fed_11284.
pdf. Acesso em outubro de 2009.

__________, Lei 12.651, de 25 de maio de 2012. Disponível 
em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2012/lei/l12651.htm. Acesso em dezembro de 2013.
DA COSTA, Jodival M. ¿De qué energía sustentable están 
hablando? Eucalipto y producción de carbón vegetal en 
Carajás, Amazonia, Brasil. Revista Voces en el Fênix. 
Ultimátum a la Tierra, nº 10, 2011.

IBGE – Cidades – agricultura, 2011. Disponível em: http://
cidades.ibge.gov.br/xtras/uf.php?lang=&coduf=15&search
=para. Acesso em novembro de 2012.

PARÁ. Decreto n° 54, de 29 de março de 2011.

PARÁ. Decreto 1.148, de 17 de julho de 2008 (Dispõe sobre 
o CAR e RL).

VALE. Em destaque. Disponível em VALE. Projeto Vale 
Florestar. Disponível em http://saladeimprensa.vale.com/
pt/pauta_online/index asp?ID=89. Acesso em junho de 
2010.



Políticas socioambientais

 e ParticiPação
Pedro roberto Jacobi (org) 

72

VALE. Relatório de Sustentabilidade, 2011. 

VITAL, Marcos H.F. Impacto Ambiental de Florestas de 
Eucalipto. Revista do BNDES, Rio do Janeiro, vol 14, n 28, 
dez 2007.p 235-276



O CÓDIGO FLORESTAL E A ALTERAÇÃO DO 
MECANISMO DE COMPENSAÇÃO DE RESERVA 
LEGAL (2009-2012): AMBIENTE POLÍTICO E 
POLÍTICA AMBIENTAL

Paulo Roberto Cunha; Neli Aparecida de Mello-Théry

Resumo 

Este artigo analisa os pro-
cessos político-legislativos que 
culminaram nas modificações 
do mecanismo de compensa-
ção de reserva legal, previsto 
no revogado Código Florestal 
Brasileiro. Considera-se que, no 
complexo jogo político, preva-
leceram as proposições do agro-
negócio e a bancada ruralista 
do Congresso Nacional. Assim, 
o trabalho analisa a Comissão 
Especial do Código Florestal, 
instituída em 2009, na Câmara 
dos Deputados, considerando 
os componentes teóricos do neo 
institucionalismo, da hegemo-
nia do Poder Executivo sobre 
o Legislativo, da articulação 
dos grupos de interesses econô-

Abstract 

The article analyzes the 
political and legislative pro-
cesses that culminated in the 
modification of  the compensa-
tion mechanism of  legal for-
est reserve, provided for in the 
repealed Brazilian Forest Act. 
It is considered that in the 
complex political game, there 
have prevailed the propositions 
of  agribusiness and the Brazil-
ian Congressional Rural caucus 
member’s performance – con-
gressmen and senators. Thus, 
this article analyzes the Special 
Commission of  the  Forest Act, 
created in 2009 in the House 
of  Representatives, consider-
ing the theoretical components 
of  the new institutionalism, 
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Introdução

O revogado Código Florestal Brasileiro (CFB), Lei 
Federal nº 4.771/1965, regulamentava duas modalidades de 
espaços naturais protegidos situados em propriedades rurais 
privadas: as áreas de preservação permanente (APP) e de 
reserva legal (RL).

micos e da tipologia de arenas 
do poder de Theodore Lowi. O 
trabalho identifica os atores 
chaves, especialmente aqueles 
relacionados ao agronegócio e 
à bancada ruralista, suas inte-
rações, os embates, as tentati-
vas de influenciar o jogo políti-
co em relevo, os parlamentares 
ruralistas, donos de terras e 
aqueles cujas campanhas elei-
torais receberam financiamen-
to do agronegócio. O trabalho 
colheu evidencias que a ban-
cada ruralista e o agronegócio 
contribuíram decisivamente 
para a modificação da compen-
sação de reserva legal.

Palavras-chave: Compensa-
ção de reserva legal, Código 
Florestal Brasileiro, análise de 
política pública, agronegócio, 
bancada ruralista.

the hegemony of  the Execu-
tive Branch over the Legisla-
tive Branch, the articulation 
of  the economic interest group 
and Theodore Lowi’s typology 
of  power arenas. The work iden-
tifies the key actors, especially 
those related to agribusiness and 
to the rural caucus, their interac-
tions, the conflicts, and attempts 
to influence the political game at 
issue and the rural parliaments, 
landowners, those whose elec-
toral campaigns received fund-
ing from associated agribusiness. 
The work gathered evidences 
that the caucus and agribusiness 
members contributed decisively 
for the modification of  the legal 
forest reserve compensation.

Key-words: Compensation of  
legal forest reserve, Brazilian 
Forest Act, public policy analy-
sis, agribusiness, rural caucus.
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A RL compreendia uma fração obrigatória e variável da 
área total de um imóvel rural1, não suscetível de exploração 
que comprometesse sua integridade, onde era vedado corte 
raso da vegetação. Se estivesse degradada, o CFB impunha 
a obrigação de recuperação ou regeneração natural da 
vegetação nativa de RL.

Sob o ponto de vista jurídico, Magalhães (2005, p. 
127) observa que a RL impedia parcialmente os “direitos 
inerentes ao domínio” do bem e, por isso, essa modalidade 
de espaço protegido sempre foi ignorada pelo setor produtivo 
rural, ao ponto de Irigaray (2007, p. 54 e 61) qualificá-la 
como um “simulacro de conservação”, resultante de um 
quadro de “desobediência civil” em todo país. Tanto é 
verdade que, em 2010, no Estado de São Paulo, somente 
1,8% das propriedades rurais mantinha RL de acordo com 
o CFB (MARQUES; RANIERI, 2012, p. 134).

Em 1998, na tentativa de minimizar as insatisfações 
e reduzir o déficit de RLs, o governo Fernando Henrique 
Cardoso editou uma medida provisória por meio da qual 
o CFB passou a permitir que o proprietário ou possuidor 
rural desprovido de RL poderia alocar esse espaço em outra 
propriedade rural com vegetação excedente.

Denominado de compensação de RL, esse instrumento 
foi previsto apenas para a Amazônia Legal, mas a partir do 
ano 2000, o CFB autorizou essa possibilidade para as demais 
regiões do país, desde que as propriedades compensadas e 
alocadas estivessem situadas no mesmo Estado e na mesma 
microbacia ou bacia hidrográfica.

1  Pelo revogado CFB, a RL correspondia às seguintes frações: 80% para as 
propriedades rurais situadas em região de floresta na Amazônia Legal; 35% 
quando localizadas no cerrado da Amazônia Legal e 20% para as demais 
regiões do país. Essas frações foram mantidas pela Nova Lei Florestal.
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Em 2012, a Lei Federal nº 12.651/2012, que revogou 
e substituiu o CFB, ampliou a compensação de RL para 
propriedades situadas no mesmo bioma. Neste caso, 
ocorrendo em Estados distintos, a compensação deve se 
restringir às áreas a serem identificadas como prioritárias 
para a conservação. Esta alteração foi considerada, por uma 
parcela significativa da comunidade científica, como um 
dos retrocessos ambientais da chamada Nova Lei Florestal 
(CUNHA, 2013, p. 175-180).

Considerando este histórico, o presente estudo analisa 
os processos político-legislativos de alteração do CFB, com 
foco na compensação de RL, procurando entender os motivos 
pelos quais as exigências ambientais deste instrumento 
foram abrandadas. As hipóteses para o problema em questão 
consideram a prevalência das proposições dos atores ligados ao 
agronegócio (incluindo também outros interesses econômicos 
associados) e da bancada ruralista do Congresso Nacional.

Fruto da dissertação de mestrado “O Código Florestal e 
os processos de formulação do mecanismo de compensação 
de reserva legal (1996-2012): ambiente político e política 
ambiental”, defendida em 2013 no PROCAM-USP, o artigo 
se concentra na Comissão Especial Temporária de Revisão do 
CFB, instaurada na Câmara Federal em 2009, que elaborou o 
projeto de lei que criou a maior parte das normas atualmente 
em vigor da compensação de RL. Nessa arena, o trabalho 
identifica os atores chave, especialmente aqueles relacionados 
ao agronegócio e à bancada ruralista, suas interações, a 
correlação de forças, as tentativas de influenciar o jogo 
político e outras circunstâncias que permitam entender o peso 
tanto da bancada suprapartidária como do setor econômico 
no abrandamento das regras alusivas à compensação de RL.
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Referenciais teóricos

O desmonte do CFB foi resultado de uma multiplicidade 
de elementos e suas complexas interações, sendo que o 
presente artigo foca em alguns desses.

Inicialmente, considera-se que as “características 
subjetivas do tomador de decisão”, ou seja, “sua ideologia 
e suas preferências, convicções, opiniões”, são elementos 
relevantes na análise dos processos de produção legislativa 
(MANCUSO 2007, p. 131-132). Portanto, as circunstâncias 
do deputado ser ruralista e proprietário de terra podem 
contribuir para explicar, pelo menos em parte, as alterações 
do CFB e da compensação de RL.

Além disso, as instituições que regem o processo decisório 
exercem um papel decisivo sobre as interpretações e o 
próprio agir dos atores. Segundo Immergut (2006, p. 156-
162), as preferências e as decisões políticas não resultam da 
agregação de preferências individuais, mas são produtos de 
“regras e procedimentos institucionais”, que as distorcem 
de diversas maneiras.

Admite-se ainda a atuação de grupos de interesses 
econômicos, como o agronegócio, que procuram influenciar 
na criação e na alteração de políticas públicas por intermédio 
de: (i) pressão política nos vários estágios da produção 
legislativa (propostas feitas aos parlamentares - lobby); 
(ii) apresentação de proposições formuladas em documentos 
produzidos por entidades do setor; e (iii) o financiamento 
privado de campanhas eleitorais (MANCUSO, 2007, p. 96).

Tais elementos possuem importância no processo deci-
sório de políticas públicas, mas não são determinantes tal 
como é a lógica e a organização do Poder Legislativo, pois 
é no Congresso Nacional, em suas arenas e na formação de 
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suas coalizões partidárias, que se dá o conflito político e 
onde as decisões são tomadas.

Assim, nos processos políticos de desmonte do CFB, 
constata-se que a política pública (policy) determinou a po-
lítica (politics), tal como o mote inicialmente desenvolvido 
por Theodore J. Lowi (1964), que se baseia na ideia da exis-
tência de “arenas de poder”, que são formadas “de acordo 
com as coalizões de sustentação ou oposição à questão em 
pauta” (RODRIGUES, 2010, p. 44).

A Comissão Especial do CFB: composição ruralista
 e relatoria comunista

No final da primeira década dos anos 2000, “setores liga-
dos à agropecuária, capitaneados pela CNA [Confederação 
Nacional da Agricultura e Pecuária] se insurgiram contra a 
legislação ambiental, acusando o CFB de afrontar o direito 
de propriedade, provocar insegurança jurídica, prejudicar a 
produção e carecer de base científica” (TELLES DO VAL-
LE, 2010, p. 347).

Um exemplo da eclosão desse movimento foi o I 
Workshop sobre Crises Ambientais do Agronegócio, realiza-
do em 2007, na cidade de Ribeirão Preto (SP), que, dentre 
suas proposições, considerou que a compensação de RL vin-
culada à área do imóvel rural e localizada na mesma micro-
bacia não apresentava “fundamentação técnica ou ambien-
tal” (BARÃO, 2007).

Esse movimento foi o resultado de uma série de fatores, 
dentre os quais: (i) o fortalecimento da CNA, entidade de 
cúpula do agronegócio, com a nomeação da então senado-
ra Kátia Abreu (DEM/TO) como sua presidente; (ii) a ex-
pressividade do agronegócio na economia brasileira; (iii) o 
aprimoramento, por parte do governo federal, do enforce-
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ment da política ambiental, valendo citar o Decreto Federal 
nº 6.514/2008, que autorizava a aplicação de multas para o 
descumprimento do CFB.

No Congresso Nacional, intensificaram-se os projetos 
de lei que propunham alterar e até mesmo revogar o CFB 
(GANEM, ARAUJO, 2010), até que, em agosto de 2009, o 
então presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer 
(PMDB/SP), reuniu algumas dessas proposições e criou uma 
Comissão Especial Temporária destinada a revisar essa nor-
ma ambiental (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2012).

A composição inicial dessa arena, estabelecida de acor-
do com a proporcionalidade partidária e a indicação das 
lideranças, era majoritariamente ruralista: 21 dos seus 35 
membros (dentre titulares e suplentes) eram deputados li-
gados a bancada ruralista (CUNHA, 2013, p. 131). E o car-
go de relator ficou com o deputado comunista Aldo Rebelo 
(PCdoB/SP), escolhido por todos os partidos da Comissão, 
com exceção do PV e do PSOL (CÂMARA DOS DEPU-
TADOS, 2009).

A construção do projeto de lei Rebelo: miopia ideológica

Após meses de intensos trabalhos, em junho de 2010, o 
relator Aldo Rebelo (PCdoB/SP) apresentou seu relatório, 
contendo uma proposta de lei para substituir o CFB. Desta-
ca-se o forte indício de lobby da CNA no citado documento, 
pois o mesmo foi antecipado à sua presidente, senadora Ká-
tia Abreu (DEM/TO), conforme notícia veiculada na página 
eletrônica da própria entidade2.

2  Antecipado teor do novo Código Florestal. Canal do Produtor, São Paulo, 
24 de maio de 2010. Disponível em: <http://www.canaldoprodutor.com.br/
comunicacao/noticias/antecipado-teor-do-novo-codigo-florestal>. Acesso em 
26 de junho de 2010.
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O texto trazia uma longa exposição de justificativas, 
onde se constata a miopia ideológica que embasou boa parte 
do projeto de lei apresentado por Rebelo. O relatório respon-
sabilizava a legislação ambiental por vulnerar o pequeno e 
médio proprietário e ameaçar o grande produtor com a ele-
vação de custos em razão da renúncia de áreas e contrata-
ção de advogados. Para Rebelo, a corrente ambientalista era 
uma “rota de fuga” dos “desiludidos” das ideologias capita-
listas e comunistas, que desconsidera a pobreza de milhões 
de pessoas. As ONGs internacionais “e suas campanhas 
milionárias” foram acusadas de tentar interditar a infraes-
trutura “destinada ao crescimento da agricultura, pecuária 
e mineração” e evitar a aproximação da soja brasileira aos 
“campos férteis da Amazônia Legal”, beneficiando a Améri-
ca do Norte (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2010a).

Com esse tom dramático e nacionalista, o projeto de lei 
elaborado por Rebelo estava repleto de proposições de gran-
de retrocesso ambiental. Com relação à compensação de RL, 
a proposta suprimia os requisitos do CFB (mesma microba-
cia, mesma bacia hidrográfica e mesmo Estado), que visa-
vam aproximar as áreas compensadas e alocadas (CÂMARA 
DOS DEPUTADOS, 2010a, art. 25, § 4º, II). Abria-se, pois, 
uma brecha jurídica para que a compensação de RL fosse 
realizada entre propriedades situadas em quaisquer regiões 
do país, permitindo, em tese, a remedição de todo déficit de 
RL do Estado de São Paulo na Amazônia.

O relatório recebeu inúmeras críticas das mais diversas 
organizações, inclusive foi acusado de privilegiar latifun-
diários e de entregar as florestas à expansão desenfreada do 
agronegócio (CUNHA, 2013, p. 136-137). O geógrafo Aziz 
Nacib Ab’Saber afirmou que as lideranças que revisavam o 
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CFB agiam “a favor de classes sociais privilegiadas”3 e tanto 
a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), 
como a Academia Brasileira de Ciência (ABC), criticaram o 
alijamento da comunidade científica dessa discussão:

Infelizmente, a reformulação desse Código não foi feita sobre 
a égide de uma sólida base científica, pelo contrário, a maioria 
da comunidade científica não foi sequer consultada e a 
reformulação foi pautada muito mais em interesses unilaterais 
de determinados setores econômicos4.

Após exaustivas negociações, Rebelo apresentou uma 
segunda versão de seu relatório, que trazia alguns recuos. 
No tocante à compensação de RL, o novo texto manteve a 
exclusão dos requisitos do CFB (mesma microbacia, mesma 
bacia e mesmo Estado), mas “restringiu” a compensação às 
propriedades situadas no mesmo bioma (CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, 2010b, art. 26, § 5º, II).

De qualquer maneira, alargava-se abruptamente a dis-
tância entre áreas compensadas e alocadas, afinal um imóvel 
rural situado no interior do Estado de São Paulo, em região 
de “Floresta Estacional Semidecídua”, poderia compensar 
seu déficit de RL arrendando área de floresta no Estado de 
Pernambuco, pois ambas estariam situadas no bioma Mata 
Atlântica, apesar de possuírem “condições ambientais e cli-
máticas muito distintas, com vegetações e ecossistemas bas-
tante diferentes” (SILVA et al., 2011, p. 85). Criticando essa 

3  Fontes: <http://www.agencia.fapesp.br/materia/12481/revisao-sem-sustenta-
cao-cientifica.htm> e <http://www.advivo.com.br/blog/gustavo-belic-cheru-
bine/aziz-nacib-ab%E2%80%99saber-e-o-codigo-florestal>. Acessos em 27 
de agosto 2012.

4  Fontes: <http://www.agencia.fapesp.br/materia/12481/revisao-sem-sustenta-
cao-cientifica.htm> e <http://www.sbpcnet.org.br/site/arquivos/arquivo_270.
doc>. Acessos em 27 de agosto de 2012.
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possibilidade, o mesmo autor afirma que compensações em 
áreas não adjacentes ou em “diferentes regiões fitoecológi-
cas” não reparam a perda de espécies na região com déficit.

A aprovação do relatório de Rebelo: deputados ruralistas, 
proprietários de terras, latifundiários 
e financiados pelo grande capital

Em julho de 2010, a Comissão Especial aprovou o subs-
titutivo elaborado por Rebelo, por 13 votos a favor e 5 con-
tra (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2011b). O Quadro 1, 
a seguir, sintetiza os dados levantados em Cunha (2013) a 
respeito dos 18 deputados que participaram desta votação. 
De uma maneira geral, observa-se uma simetria entre o voto 
favorável e a condição do deputado ser ruralista, dono de 
terra e ter sido financiado pelo agronegócio na campanha 
eleitoral de 2006.
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QUADRO 1 - Votação da Comissão Especial do CFB –  julho de 2010.

● Parlamentar ruralista incluído na lista do DIAP, segundo Costa (2012).
■ “Parlamentar ruralista identificado” pelos critérios de Costa (2012) e 
fora da lista do DIAP.
■ Coalizão Governo Lula (2010): PCdoB, PDT, PMDB, PP, PR, PRB, 
PSB, PT, PTB.
Fontes: Câmara dos Deputados (2009, 2011a, 2011b), Pasquarelli (2011, p. 80). 
Fonte*: Costa (2012, anexo C)
Fonte**: Tribunal Superior Eleitoral (TSE/2006) <http://www.tse.jus.br/
eleicoes/eleicoes-anteriores-2006/eleicoes-2006>. Acesso em 15 de novem-
bro de 2012.Org. Cunha, P. R
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O mapeamento anterior dos parlamentares ruralistas é 
fruto do cruzamento entre (i) a análise dos membros da Co-
missão Especial Temporária do CFB (2009-2010) e (ii) a lista 
produzida por Costa (2012, p. 20), que reúne 374 ruralistas 
que passaram pelo Congresso Nacional, eleitos nos pleitos 
de 1994 a 2010.

A pesquisa de Costa (2012) segue a seguinte metodologia: 
(i) a adoção das “Radiografias do Congresso”, do publicadas 
pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar 
(DIAP), que classifica como ruralista não só o parlamen-
tar proprietário rural ou da área de agronegócios, mas tam-
bém “aquele que assuma sem constrangimento a defesa dos 
pleitos da bancada” (DIAP, 2006, p. 31) - são 299 ruralistas 
que Costa (2012, p. 21-25) listou com base no DIAP; (ii) e 
mais os chamados “parlamentares ruralistas identificados” 
(COSTA, 2012, p. 20-21), fruto da análise das declarações de 
bens dos congressistas nos anos de 2002 e 2010, entregues à 
Justiça Eleitoral, que resultou em um acréscimo de mais 74 
parlamentares “expoentes da elite agrária”.

Voltando ao Quadro 1, depreende-se que, dos 13 depu-
tados que aprovaram o projeto de lei Rebelo: (i) somente 2 
não eram ruralistas (Anselmo de Jesus e Reinold Stepha-
nes5); (ii) 9 eram ruralistas de acordo com a lista do (DIAP); 
(iii) e 2 eram “ruralistas identificados”, segundo os critérios 
de Costa (2012, anexo C), dentre os quais o próprio Rebelo 
(PCdoB/SP), incluído pela referida pesquisadora em razão 
do “apoio ideológico” dado às pretensões da bancada rura-
lista naquela oportunidade. 

5  Reinold Stephanes pode não ser ruralista pelos critérios de Costa (2012), mas 
foi um exímio defensor dos interesses do agronegócio no processo de revisão 
do CFB. Sua página na internet (http://stephanes.com.br/) mostra que ele é 
um apoiador ideológico dos ruralistas.
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A quarta coluna do Quadro 1 assinala que, dos 13 depu-
tados da Comissão Especial que votaram a favor do relató-
rio Rebelo, 10 eram donos de terra em 2006 (Jesus, Montes, 
Amorim, Micheletto, Mendes, Piau, Henzie, Silvestri, Pereira 
e Colatto). Destes, 4 possuíam propriedades acima de R$ 1 
milhão; 4 eram latifundiários (levando-se em conta os crité-
rios de improdutividade e extensão superior a 600 vezes o mó-
dulo fiscal)6 e 3 possuíam grandes propriedades rurais (acima 
de 15 módulos fiscais) (CUNHA, 2013, p. 147-156).

Essas descrições mostram que, em linhas gerais, há uma si-
metria entre a condição do deputado ser ruralista e proprietário 
rural com a tomada de decisão favorável a um projeto de lei que 
abrandava as exigências ambientais, beneficiando os donos de 
terra. Portanto, é plausível o argumento de que as “característi-
cas subjetivas do tomador de decisão” podem influenciar na for-
mação de uma política pública, tal como apregoa Mancuso (2007, 
p. 130-132), e que as “concepções de mundo” também constran-
gem o comportamento dos atores (CALDAS, 2007, p. 26).

Doações de campanhas eleitorais: o agronegócio banca as 
mudanças do CFB

As contribuições financeiras às campanhas eleitorais e 
aos partidos políticos são uma das formas adotadas por gru-
pos de interesse na tentativa de influenciar a elaboração de 
políticas públicas ao seu favor (THOMAS, 2004, p. 9). As-
sim, a presente análise considera a expressiva quantia doada 
pelo agronegócio às campanhas dos políticos que, em 2010, 
votaram a favor do projeto de lei Rebelo.

6  Toda a análise realizada para compreender a categoria fundiária das 
propriedades dos deputados em relevo, foi feita com apoio na dissertação de 
mestrado de Costa (2012).
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Em Cunha (2013, p. 157-171), foram analisados todos os 
doadores de campanha (no pleito de 2006) dos 18 deputados 
da Comissão Especial que participaram da votação do pro-
jeto de lei Rebelo. Os critérios adotados naquela pesquisa 
permitiram a seleção de 136 pessoas jurídicas do agronegó-
cio e interesses associados (mineradoras e hidrelétricas) que 
financiaram as campanhas eleitorais de parte dos deputados 
daquela arena.

As segunda e quinta colunas do Quadro 1 revelam que, 11 
dos 13 deputados que aprovaram o relatório Rebelo naquela 
arena receberam doações do agronegócio e interesses asso-
ciados: Pereira, Heinze, Micheletto, Stephanes, Piau, Colat-
to, Silvestri, Nogueira, Montes, Mendes e Rebelo. 

Por outro lado, dos 5 deputados que votaram contra o 
substitutivo de Rebelo (Rosinha, Tripoli, Sarney Filho, Va-
lente e Rollemberg), apenas 2 receberam doações de pessoas 
jurídicas ligadas ao agronegócio e interesses associados: Sar-
ney Filho e Tripoli, mas esses dois políticos eram reconheci-
dos como defensores da plataforma ambiental e dificilmente 
seriam favoráveis à redução da proteção florestal.

Mesmo proporcionalmente, o grupo dos 13 deputados 
favoráveis ao relatório de Rebelo recebeu mais contribuições 
do que os 5 que foram contrários. O Gráfico 1, a seguir, mostra 
que os 13 deputados que votaram a favor do texto auferiram, 
nas eleições de 2006, quase R$ 5 milhões de doações oriundas 
de pessoas jurídicas do agronegócio e interesses associados 
(57% do total de suas doações), enquanto que os deputados 
contrários receberam somente R$ 482 mil desses mesmos 
setores (apenas 25% do total de doações desse grupo):
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GRÁFICO 1 - Doações de campanha eleitoral (2006) aos deputados que 
participaram da votação do substitutivo Rebelo, em julho de 21007

Fontes: Tribunal Superior Eleitoral <http://www.tse.jus.br/eleicoes/
eleicoes-anteriores/eleicoes-2006/consulta-a-prestacao-de-contas-final-
-de-candidatos-e-comites-financeiros-eleicoes-2006> e Receita Federal 
<http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/
Cnpjreva_Solicitacao.asp>. Acessos entre 16 de outubro e 07 de novem-
bro de 2012. Org.: Cunha, P. R.

Existe, pois, uma clara correspondência entre os depu-
tados cujas campanhas receberam contribuições do agrone-
gócio, mineradoras e hidrelétricas e os votos favoráveis a um 
projeto de lei que era de interesse desses setores econômi-
cos. Todavia, essa constatação não permite concluir que tais 
doações, por si só, influenciaram no resultado da Comissão 
Especial do CFB. Afinal, como ensina Mancuso (2007, p. 86-
88), as decisões da formação de uma política pública são o 
resultado de um processo que envolve a interação complexa 
de diversos elementos, sendo o financiamento de campanhas 
apenas uma das estratégias políticas de mobilização dos ato-
res econômicos.

7  A denominação “outros” do Gráfico 1 engloba as doações ocultas (aquelas sem 
identificação de CNPJ ou CPF), as doações advindas dos próprios candidatos, 
aquelas inferiores a R$ 1.000,00, as contribuições de pessoas físicas e aquelas 
recebidas de pessoas jurídicas pertencentes a setores distintos do agronegócio.
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Por outro lado, esse fator não pode ser desprezado, afinal 
é ingênuo imaginar que o setor econômico não nutra qual-
quer expectativa de futura contrapartida pelas doações rea-
lizadas.

A influência do empresariado industrial

A Confederação Nacional das Indústrias (CNI), que 
congrega alguns representantes do agronegócio, foi outro 
grupo que exerceu pressão no processo decisório de alteração 
do CFB, por intermédio da “Agenda Legislativa da Indústria”, 
um vultoso trabalho que exprime o posicionamento do setor 
para diversas proposições legislativas no Congresso Nacional.

A versão publicada em 2010 considerava a reforma do 
Código Florestal uma das prioridades para os interesses 
da indústria e propunha que a compensação de RL fosse 
realizada em diferentes bacias hidrográficas, “dentro do 
mesmo estado ou até mesmo em outro estado, desde que no 
mesmo bioma” (CNI, 2010, p. 47).

Em abril de 2010, o referido documento foi entregue 
pelo presidente da CNI ao então presidente da Câmara 
dos Deputados, Michel Temer (PMDB/SP)8, numa clara 
demonstração de lobby do setor.

A posição defendida pelo empresariado de ampliar a 
compensação de RL para propriedades situadas no mesmo 
bioma foi incluída no substitutivo de Rebelo aprovado 
pela Comissão Especial, em julho de 2010 e, após algumas 
mudanças, incorporada na Lei Federal nº 12.651/2012, que 
substituiu o CFB.

8  Fonte: <http://www2.camara.gov.br/tv/materias/CAMARA-HOJE/187896-
C N I - E N T R E G A - A - T E M E R - A G E N DA - L E G I S L AT I VA - DA -
INDUSTRIA-.html>. Acesso em 11 de julho de 2010.
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Conclusões

Orientado pelo arcabouço teórico, o trabalho colheu 
evidências que corroboram as hipóteses levantadas, pois 
a bancada ruralista e o agronegócio (mais os interesses 
associados) atuaram em várias frentes, mobilizaram recursos 
políticos e, aproveitando-se do desenho institucional, 
contribuíram decisivamente para o retrocesso das conquistas 
ambientais havidas no antigo CFB.

Inicialmente, o trabalho resumiu o conflito de interesses 
em torno do processo político do CFB, que se justifica, na 
perspectiva da tipologia de Lowi (1964), por se tratar de uma 
política regulatória, que envolve regulamentações de setores 
econômicos, definição de regras de aplicação geral (uma lei 
florestal para todo o país), com impactos que poderiam elevar 
custos (de recuperação ambiental, para os donos de terra, ou 
de remediação dos prejuízos ambientais pela falta de recu-
peração, para toda sociedade); enfim, regras que são visíveis 
ao público, definindo claramente quem ganha e quem perde. 
Daí a formação de coalizões entre atores que comungam os 
mesmos interesses, o envolvimento da burocracia e de grupos 
organizados, que contribuem para a existência do conflito.

A pesquisa mostra que a bancada ruralista possuía a 
maioria dos assentos na Comissão Especial do CFB e que 
houve uma simetria entre a condição de ser ruralista e dono 
de terra com o voto favorável ao projeto de lei Rebelo, 
confirmando a teoria de que a ideologia, as preferências e 
as convicções do tomador de decisão podem ser elementos 
importantes na análise dos processos de produção legislativa.

O trabalho também revela que as regras internas do 
Congresso Nacional permitem que representantes de uma 
oligarquia rural minoritária na sociedade brasileira tenham 
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força para contribuir significativamente na construção de 
políticas ambientais de alta complexidade científica e de 
grande importância para as pessoas. Assim, os procedimentos 
institucionais, que “oferecem o contexto para a ação” dos 
atores políticos (IMMERGUT, 2006, p. 184), também foram 
relevantes na compreensão da tomada de decisão no caso 
estudado.

Por intermédio do financiamento de campanhas eleitorais 
e a apresentação de proposições formuladas em documentos 
produzidos por entidades setoriais, constatou-se, ainda, a 
expressiva atuação do agronegócio e de outros interesses 
econômicos para o abrandamento das regras ambientais do 
mecanismo de compensação de RL. Por esse olhar, também é 
possível acreditar que houve uma supremacia dos interesses 
econômicos desse setor sobre o interesse público.

No processo de construção de políticas públicas, a literatura 
assinala que os atores políticos dispõem de vários recursos para 
articular os seus interesses. Considerando apenas uma parcela 
dos recursos possíveis, o presente artigo obteve evidências 
que confirmam as hipóteses levantadas. Por outro lado, não 
se pode concluir que as articulações da bancada ruralista e do 
agronegócio, influenciaram, por si só, as moldagens do mecanismo 
de compensação de RL. Como explica Mancuso (2007, p. 123), 
afirmar que “a influência de um ator é a causa de uma decisão 
observada implica afirmar que aquela decisão não decorreu de 
outros fatores, e que, portanto, não teria acontecido – ou seria 
diferente – caso o ator não tivesse exercido sua influência”.

Portanto, os resultados agregam evidências à tese de que 
o agronegócio e os ruralistas contribuíram significativamente 
para a decisão política adotada na Comissão Especial 
(alteração da compensação de RL) e, de maneira geral, 
tiveram sucesso nas suas demandas.
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Depois da Comissão Especial, o projeto de lei Rebelo 
percorreu um tortuoso caminho em outras arenas políticas 
do Legislativo e do Executivo, onde fortes duelos foram tra-
vados até a aprovação da Lei Federal nº 12.651/2012, que 
trouxe uma série de retrocessos ambientais, dentre os quais 
a ampliação da abrangência da compensação de RL para 
propriedades rurais situadas no mesmo bioma e em áreas 
identificadas como prioritárias, quando os espaços compen-
sados e alocados se situem em Estados diferentes.

Nas arenas posteriores, outros elementos, além daque-
les considerados neste artigo, devem ser agregados à análise, 
como a hegemonia do Poder Executivo sobre o Legislativo, 
defendido por alguns autores, como Limongi e Figueiredo 
(2004) e Abranches (2003).

O desmonte do CFB, com a flexibilização de instrumentos 
importantes, como a compensação de RL, pode ser visto 
como uma das tentativas de controle privado do território. 
Com isso, o país perdeu a oportunidade construir uma 
política ambiental estruturada, pensada e estudada.
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DESAJUSTES IDENTIFICADOS EM 
RELATÓRIOS DE ESTUDOS DE IMPACTOS 
AMBIENTAIS EM EMPREENDIMENTOS 
HIDRELÉTRICOS FOCANDO OS GRUPOS DE 
AVES E MAMÍFEROS SILVESTRES

Adriana Akemi Kuniy; Ana Lúcia Brandimarte

Resumo

Atualmente, o Termo de 
Referência (TR) é emitido pelos 
órgãos ambientais para balizar 
as principais diretrizes a serem 
seguidas nos relatórios de EIA 
de cada projeto, porém este 
documento muitas vezes não 
determina os grupos de fauna e 
os métodos empregados, sendo 
a escolha dos mesmos definidos 
pela empresa proponente do 
projeto e os consultores contra-
tados. Visando verificar se esse 
procedimento resulta ou não 
em ausência de padronização 
entre os termos de referência 
e os relatórios de EIAs, bem 
como outros possíveis desa-
justes que resultem na menor 
eficácia dos relatórios de EIA, 

Abstract

Currently, a Terms of  Ref-
erence (TR) is issued by envi-
ronmental agencies to act as a 
guideline defining the main di-
rectives to be followed by each 
project’s EIA, but this docu-
ment often does not determine 
the faunal groups to include 
and the methods to employed, 
choices which are then at the 
discretion of  the company pro-
posing the project and their 
hired consultants. In order to 
analyse whether this proce-
dure does or does not result in 
an absence of  standardisation 
among Terms of  Reference 
and EIA studies, as well as in 
other disparities which may 
impair the effectiveness of  
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Introdução

Os estudos de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) 
iniciaram-se no Brasil na década de 1970, motivados pelas 
construções das Usinas Hidrelétricas de Tucuruí (PA - 
1974) e Balbina (AM – 1980) (TEIXEIRA et al., 1998). 
Após um início precário, uma postura mais crítica foi sendo 
construída por parte dos governos municipais, estaduais e 
da sociedade civil. Além disso, as instituições financiadoras 
(por exemplo, o Banco Mundial: Banco Internacional 
de Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD e o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento - BID) também 
passaram a exigir estudos com maior qualidade técnica 

EIA reports, this work com-
pared nine EIA reports for 
hydropower projects from the 
1980s, 1990s and 2000s. The 
results indicated there are in-
congruities as to the sampling 
effort and the methodologies 
employed for the studies, as 
well as absence of  information 
implied in the Terms of  Refer-
ence. The findings indicate the 
existence of  disparities in re-
gard to sampling methods and 
effort, the absence of  informa-
tion requested in the Terms of  
Reference and an inadequate 
approach for assessing im-
pacts on some faunal groups 
associated with the affected 
environments. 

foram comparados nove rela-
tórios de empreendimentos hi-
drelétricos das décadas de 1980, 
1990 e dos anos 2000. Os resul-
tados indicaram existem incon-
gruências quanto ao esforço de 
amostragem e as metodologias 
utilizadas para os estudos, bem 
como ausência de informação 
implícita nos Termos de Refe-
rência. Os resultados indicam 
a existência de disparidades em 
relação aos métodos de amos-
tragem e esforço, a ausência de 
informações solicitadas no Ter-
mo de Referência e uma abor-
dagem inadequada para ava-
liar os impactos sobre alguns 
grupos de fauna associados aos 
ambientes afetados.
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(PETTS, 1999; FOGLIATTI et al., 2004). Dessa forma, 
com as fortes pressões exercidas pelo BIRD e pelo BID, 
os Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e os Relatórios 
de Impacto Ambiental (RIMAs) foram legalmente 
institucionalizados no país, com a Lei 6.803, de 02 de 
julho de 1980 (BRASIL, 1980). Posteriormente, com a 
Lei Federal N. 6.938, de 31 de agosto de 1981 (BRASIL, 
1981), foi instituída a Política Nacional do Meio Ambiente, 
da qual a Avaliação Impacto Ambiental (AIA) tornou-
se um instrumento. Tal lei institui também o sistema de 
licenciamento prévio de atividades consideradas efetiva 
ou potencialmente poluidoras ou capazes de causar 
degradação ambiental.

A obrigatoriedade desses estudos significou um marco 
na evolução do ambientalismo brasileiro, pois até meados 
da década de 1980 não era exigido que empreendimentos de 
médio e grande porte avaliassem e se preocupassem com os 
impactos sobre o meio ambiente (MILARÉ, 1998). Entretanto, 
com o posterior desenvolvimento do sistema de licenciamento 
ambiental, constatou-se que os órgãos ambientais no país, 
por mais bem preparados que fossem, não possuíam diretrizes 
estabelecidas para avaliar os estudos de impactos ambientais de 
projetos de grande porte (BASTOS e ALMEIDA, 2000). 

De maneira geral, na década de 1980, as análises de 
impactos tiveram como preocupação básica a análise da 
cadeia de consequências provocadas, principalmente, pelas 
construções de hidrelétricas (GOODLAND, 1978, 1988). 
Dessa forma, tendo papel articulador no processo, os 
relatórios de EIAs podem e devem ser avaliados quanto à 
sua efetividade como ferramenta básica de informação a 
respeito das intervenções ambientais pretendidas. Neste 
sentido, algumas questões são colocadas: 
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a) Dada a necessidade da sociedade realizar intervenções 
e o seu direito de questionar sua realização, forma 
e extensão, e dadas as considerações imperativas de 
cronograma e custos, os procedimentos metodológicos 
empregados na confecção de EIAs são adequadas 
para fornecer os elementos informativos e analíticos 
necessários?
b) As metodologias aplicadas são aceitas pela 
comunidade científica?
c) Qual a importância das listas primárias e secundárias 
de fauna nos relatórios de EIA, o que elas representam e 
qual o tipo de avaliação para determinar os impactos do 
empreendimento sobre os grupos?

Em suma, estão os relatórios de EIA cumprindo seu 
papel? A resposta a tal questionamento torna clara a 
necessidade de que os EIA sejam analisados quanto à sua 
qualidade e efetividade, principalmente na atualidade, em 
que são registrados mais de 30 anos de estudos ambientais 
no Brasil, desde a elaboração das legislações específicas.

Para responder os questionamentos acima foram 
utilizados os grupos de aves e mamíferos nos relatórios 
de EIA/RIMA de nove empreendimentos hidrelétricos 
localizados em diversas regiões do país (rios Madeira, 
Araguaia, Aripuanã, Ribeira de Iguape, do Peixe, 
Paranapanema, Grande, Tietê e Casca). 

As coletas de dados foram realizadas junto aos Órgãos 
Licenciadores, como a Secretaria Estadual do Meio Ambiente 
de São Paulo (SMA) e IBAMA (pelo “site: www. ibama.gov.
br). A análise dos relatórios procurou identificar a existência 
de Termos de Referência (TRs) nos processos ambientais 
paulistas. Para tanto, foram solicitados o acesso ao material 
disponível nas bibliotecas dos órgãos públicos e as Vistas 
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aos processos na Companhia de Tecnologia de Saneamento 
Ambiental (CETESB). Esse procedimento permitiu o 
acesso a todos os documentos (Pareceres, Ofícios, Licenças) 
relativos aos empreendimentos no Estado de São Paulo, 
incluindo desde documentos iniciais do empreendimento, 
como acordos de venda entre empreendedor e proprietários 
da região do futuro empreendimento, bem como Ofícios, 
Termo de Referência, Licenças Ambientais, etc. Na análise 
do material observou-se que a maior parte dos processos 
paulistas não apresentava o TR. Entretanto, a ausência do 
TR nos processos paulistas, ou mesmo de outras localidades 
do país e aqueles obtidos no site do IBAMA, não impediu a 
seleçãi dos relatórios de EIA a serem utilizados na pesquisa. 

O acesso ao Diagnóstico completo de fauna (e.g listas, 
levantamentos bibliográficos, dados primários, etc) também 
foi considerado elemento essencial para a definição da 
escolha dos relatórios. A escolha dos relatórios para análise 
foi feita de forma aleatória entre aqueles que atendiam a 
esses requisitos.

Para comparar e verificar os resultados obtidos em cada 
empreendimento hidrelétrico foi elaborada uma planilha 
contendo diversas variáveis correspondentes às informações 
obtidas nos Relatórios Técnicos. Tais variáveis incluíram o 
atendimento ao TR (quando existente), ano da realização 
do relatório de EIA, definição dos grupos biondicadores e 
suas justificativas, indicação de espécies de valor científico 
e econômico, definição do delineamento amostral pelas 
empresas de consultoria, tipos de delineamentos amostrais, 
esforços amostrais, identificação do número de dias e 
profissionais, sazonalidade, presença de listas secundárias 
da fauna, comparação das listas primárias, grupos focais 
de mamíferos escolhidos, grupos específicos da fauna (e.g 
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andorinhas, mustelídeos, cetáceos), indicação de espécies 
consideradas cinegéticas, ameaçadas, raras, invasoras, 
migratórias, métodos de amostragem e existência de análises 
matemáticas e curvas de acúmulo de espécies para aves e 
mamíferos. Dessa forma, foi possível identificar e quantificar 
os resultados obtidos nos nove relatórios analisados. 

Resultados

A análise das variáveis agrupadas permitiu identificar 
que dentre os nove relatórios de EIA analisados, dois 
apresentavam TRs disponíveis, e outros estudos não 
apresentavam os TRs em seus processos ou aqueles não se 
encontravam disponíveis na página do órgão ambiental. 
Ainda, a definição de grupos bioindicadores nos EIAs, como 
previsto na Resolução CONAMA 001/86, não foi atendida 
em sete relatórios, ou seja, a definição de grupos de fauna 
nos relatórios não foi justificada, bem como a não indicação 
de espécies de valor científico e econômico.

Quanto à definição dos desenhos amostrais e os tipos de 
desenhos amostrais,, para o relatório de EIA do rio Madeira, 
o órgão ambiental (IBAMA) definiu o tipo de delineamento 
amostral denominado como RAPELD. Dessa forma, apenas 
este relatório apresentou o delineamento amostral. Infere-
se, deste fato, a provável falta de padronização nos desenhos 
amostrais para os grupos de mamíferos e aves. 

Quanto aos esforços amostrais obtidos em campo 
(número de dias, profissionais) e sazonalidade, a análise 
identificou que há uma discrepância nos esforços amostrais 
para os grupos de aves e mamíferos. Tanto o número de dias 
quanto o de profissionais (quando apresentado) variaram 
consideravelmente. Em pelo menos quatro relatórios não foi 
citado o número de dias empregados para o levantamento de 
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aves, enquanto em outros três não havia o número de dias 
utilizados no levantamento de mamíferos. Da mesma forma, 
o número de profissionais empregado nos levantamentos 
dos grupos de aves e mamíferos não foi apresentado em seis 
relatórios. Identificou-se, ainda, que a partir dos anos 2000 
os relatórios analisados apresentaram maior esforço amostral, 
além de atenderem à sazonalidade (campanhas seca e chuvosa), 
como verificado nos relatórios dos empreendimentos dos anos 
de 2004 e 2005. De maneira geral, notou-se uma evolução 
quanto a esse quesito, demonstrando assim uma preocupação 
na elaboração de relatórios mais consistentes, desde a década 
de 1980 até os anos 2000.

Quanto à apresentação de listas secundárias nos 
relatórios, à comparação da riqueza obtida em campo 
(lista primária) e aos grupos de mamíferos (mamíferos 
de médio e grande porte, quirópteros e pequenos 
mamíferos terrestres) identificou-se que dentre os nove 
relatórios, cinco apresentaram a lista secundária. Como a 
apresentação desta lista é exigida nos TRs e na Resolução 
Federal, conclui-se que 45% dos relatórios aprovados não 
atenderam essa condicionante. 

A riqueza de espécies, obtida a partir do levantamento 
de campo, variou consideravelmente. Por exemplo, 
constatou-se uma lista com 498 espécies de aves no 
relatório do ano 2004 e um relatório contendo 9 espécies 
de mamíferos identificados em campo. Portanto, da mesma 
forma que para a comparação dos esforços amostrais 
obtidos em campo, houve uma discrepância quanto aos 
resultados obtidos. A análise realizada considerou também 
a localização de cada empreendimento, bioma, esforço 
amostral e métodos de coleta de dados.
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Quanto à inclusão de grupos de fauna dependentes de 
ambientes aluviais como as aves (andorinhões) e mamíferos 
de hábitos semi-aquáticos e aquáticos, dentre os nove 
relatórios analisados, um apresentou  o levantamento 
específico para o grupo de mamíferos semi-aquáticos e 
aquáticos, três relatórios apresentaram uma preocupação 
com a presença de andorinhas e andorinhão-velho (Atticora 
melanoleuca, Streptoprogne zonaris e  Cypseloides senex; 
respectivamente). 

Finalmente, as últimas variáveis, que incluíram os 
métodos de amostragem nos levantamentos primários e 
presença de análises matemáticas e curva de acúmulo, 
mostraram variações na aplicação dos métodos para 
a amostragem de mamíferos e aves, sendo possível a 
identificação de metodologias invasivas e não invasivas. 
Análises matemáticas não foram aplicadas em nenhum dos 
relatórios e a apresentação da curva de acúmulo de espécies 
foi apresentada em seis deles.

Considerações Finais

Os relatórios de EIAs no Brasil iniciaram-se na década 
de 1970. Desde então, diversos relatórios foram elaborados 
e aprovados pelos órgãos responsáveis sem uma fiscalização 
rígida do atendimento a itens condicionados por Termos de 
Referências, que deveriam servir como documento balizador 
para a posterior avaliação dos impactos ambientais sobre 
os grupos da fauna em cada empreendimento. Portanto, a 
lacuna inicial detectada é que Termos de Referência vagos 
e generalistas levaram as consultorias/empreendedores/
consultores a determinar os grupos, métodos e esforços 
amostrais, resultando nas discrepâncias entre os relatórios 
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analisados. Isso pode ser observado para quase todos os 
empreendimentos analisados, com exceção de um que 
apresentou, em sua maioria, as exigências do TR. Ao 
considerar as exigências usualmente inclusas nos TRs para 
os demais relatórios analisados, nenhum deles cumpriu 
integralmente tais exigências 

As metodologias utilizadas nos relatórios de EIAs foram e 
são baseadas em levantamentos pela comunidade científica e, 
portanto, são aceitas e amplamente utilizadas nos estudos de 
licenciamentos ambientais. Em um dos relatórios analisados, 
o órgão ambiental exigiu o delineamento RAPELD, porém 
esse tipo de desenho muitas vezes não é aplicável em regiões 
com alterações antrópicas. Conclui-se, dessa forma, que a 
análise e comparabilidade como as propostas pelo RAPELD 
nem sempre são interessantes nos estudos de análises de 
impactos ambientais. Entretanto, deve ser considerada que a 
recomendação emitida pelo órgão ambiental indica uma sutil 
evolução recente no delineamento amostral. 

Em relação aos métodos de amostragem utilizados nos 
nove relatórios de EIAs, observou-se que os relatórios das 
décadas de 1980, 1990 e 2000 divergiram tanto no esforço 
amostral (métodos, profissionais envolvidos, dias de campo, 
sazonalidade), quanto na caracterização das listas de fauna e 
na indicação de espécies ameaçadas, endêmicas e migratórias, 
chegando, em alguns casos, a apresentar esforços amostrais 
mais condizentes com o esperado para Relatórios Ambientais 
Simplificados. Conclui-se dessa forma que não há um 
padronização na coleta de dados e na forma de análise. 

Quanto às listas de fauna (dados obtidos em campo), 
apenas quatro relatórios apresentaram listas sólidas para a 
região de estudo, capazes de permitir avaliar o impacto do 
empreendimento sobre as populações silvestres.
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Com relação às espécies de fauna específicos de ambientes 
aluviais e dependentes de ambientes do rio, apenas um 
relatório mostrou-se completo, três relatórios apresentaram 
comentários de algumas de espécies de aves associadas ao rio, 
e outros relatórios sequer apresentaram uma preocupação 
com espécies dependentes desses ambientes. Conclui-se, 
dessa forma, que, de um modo geral, não houve preocupação 
com as espécies de aves e mamíferos dependentes de hábitats 
específicos. 

Conclui-se que existem desajustes nos nove relatórios de 
EIAs analisados. Não há uma similaridade na apresentação 
dos dados, na consistência e no conteúdo informativo 
da maior parte deles. Os métodos e o esforço amostral, 
quando apresentados nos relatórios, não foram suficientes 
para analisar e elaborar adequadamente o diagnóstico 
sobre a composição da fauna e os impactos negativos 
sobre os grupos. Possível exceção é feita ao relatório de um 
empreendimento. Portanto, a falta de padronização nos 
estudos ambientais para os grupos da fauna silvestre em 
todos os relatórios analisados pode ser considerada como 
grave. Apesar das diferenças entre os empreendimentos 
analisados quanto ao tamanho do reservatório e à potência a 
ser gerada, a implantação de uma Usina Hidrelétrica envolve 
a supressão da vegetação e a alteração do habitat natural 
em determinada paisagem; portanto, impactos sobre os 
grupos da fauna presentes serão notáveis. A determinação 
de requisitos mínimos para análise de impactos ambientais é 
essencial. Assim, os relatórios de EIAs devem tornar-se uma 
ferramenta importante e informativa para avaliar e mitigar 
os impactos causados pelos empreendimentos.

Por fim, seria interessante que algumas condicionantes 
presentes nos Termos de Referência fossem reavaliadas pelo 
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órgão ambiental, por não serem utilizadas para a análise do 
impacto que o empreendimento causará sobre as populações 
da fauna. É o caso do requerimento de apresentação de 
informações sobre espécies de valor econômico para os 
grupos de mamíferos e aves constantes nos TRs. 
Embora não seja possível estender as conclusões aqui 
oferecidas à totalidade dos enfoques contidos nos EIA, 
é perfeitamente válido considerar que as mesmas podem 
servir como indicadores sobre o estado geral da efetividade 
dos EIA como ferramentas a serem utilizadas pela sociedade 
no que se refere às intervenções ambientais. 
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ATRATIVIDADE DO MECANISMO DE 
CONSERVAÇÃO REDD EM UMA AGENDA 
DE PRESERVAÇÃO E DESAFIOS À SUA 
RELEVÂNCIA E GOVERNANÇA SOB A ÓTICA 
DA TEORIA DOS JOGOS

Michelle Arruda; Pedro Roberto Jacobi

Resumo

A dissertação Atratividade 
do mecanismo de conservação 
REDD em uma agenda de pre-
servação e desafios à sua rele-
vância e governança sob a ótica 
da Teoria dos Jogos*1 norteia-
-se na investigação do sucesso 
que vem obtendo o mecanismo 
REDD+ em sua estratégia de 
oferecer compensação financei-

*  No final da década de 50, a 
Teoria dos Jogos começa a se 
desenvolver rapidamente e um 
de seus jogos mais conhecidos e 
populares surge neste momento 
– o dilema do prisioneiro. O 
jogo opõe a racionalidade 
individual contra a racionalidade 
coletiva pelo fato de que cada 
participante deve escolher/
decidir quais ações tomar 
independentemente dos demais.

Abstract

The dissertation Attrac-
tiveness of  REDD conservation 
mechanism in a conservation 
agenda and challenges to its rel-
evance and governance from a 
Game Theory perspective is guid-
ed by the investigation of  the 
success achieved by the REDD+ 
mechanism on its strategy to of-
fer financial compensation for 
preserving native rainforests in 
Brazil. The REDD mechanism 
provides an alternative to the 
opportunity cost of  deforesta-
tion and forest degradation, in 
contrast to other available strat-
egies of  command and control 
to enforce preservation.
Seeking to compare the attrac-
tiveness of  options for preserva-
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Introdução

Esta pesquisa centrou-se na aplicabilidade da 
proposta REDD (Reduce Emissions for Deforestation and 
Degradation) ou Redução de Emissões para o Desmatamento 
e Degradação. É resultado de dissertação de Mestrado 
defendida no PROCAM em 2013 intitulada « Atratividade 

ra para preservação de flores-
tas tropicais nativas no Brasil. 
O mecanismo REDD oferece 
uma alternativa ao custo de 
oportunidade de desmatamen-
to e degradação florestal, em 
contrapartida às demais estra-
tégias disponíveis de comando e 
controle para preservação. 
Para a análise da atratividade 
da opção de preservação versus 
o custo de oportunidade pela 
opção de desenvolvimento foi 
adaptado para este estudo o 
modelo de avaliação de opções 
desenvolvido pelos economis-
tas Fisher, Krutilla e Cicchetti.
No entanto, a escolha da opção 
por preservar, como se verifi-
cou neste estudo, não depende 
apenas de um custo de oportu-
nidade favorável ao mecanismo 
REDD, mas também das con-
dições originadas nas negocia-
ções do clima entre os países 
explicitada sob a ótica da Teo-
ria dos Jogos.

tion versus the opportunity cost 
for development option, it was 
adapted for this study evalua-
tion model of  options developed 
by economists Fisher, Krutilla 
and Cicchetti. However, choos-
ing the option to preserve, as 
verified on this study, not only 
depends on a favorable oppor-
tunity cost for REDD based 
mechanism projects, but also on 
the conditions originating in the 
climate negotiations between 
countries explained under the 
game theory perspective.
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do mecanismo de conservação REDD em uma agenda de 
preservação e desafios à sua relevância e governança sob a 
ótica da Teoria dos Jogos». A proposta do REDD é criar 
um valor econômico mensurável para a floresta em pé, ou 
seja, preservada e por esta razão o REDD também recebeu 
a alcunha de “desmatamento evitado”. Segundo Cattaneo, 
o REDD tem vantagens em relação a outras possibilidades 
de redução de emissão de gases de efeito estufa porque o 
custo de implementação é relativamente baixo e o início do 
funcionamento total do mecanismo pode ser quase imediato.

O REDD consiste em um esforço conjunto da FAO 
(Food and Agriculture Organization of  the United Nations), 
UNDP (United Nations Development Programme) e UNEP 
(United Nations Environment Programme) com o intuito de 
auxiliar os esforços de países na redução de emissões de CO2 
provenientes do desmatamento e degradação de florestas. 
Em suma, como já ocorre em diferentes mercados que 
buscam oferecer uma alternativa a mecanismos de comando 
e controle, um poluidor poderá compensar suas emissões 
comprando créditos de quem ainda tem o que conservar. 
Por outro lado, se o proprietário de terras que ainda possui 
mata nativa preservada mantiver esta área verde, será 
compensado financeiramente.

Mas, como se pode observar neste estudo, a atratividade 
deste mecanismo é relativa e se dá conforme a combinação 
de inúmeros fatores e variáveis, conforme demonstrado sob 
a ótica da Teoria dos Jogos, bem como oscila de acordo com a 
taxa de desconto ou Taxa Mínima de Atratividade (TMA)1, 

1  A Taxa Mínima de Atratividade (TMA) é uma taxa de juros que representa 
o mínimo que um investidor se propõe a ganhar quando faz um investimento. 
Ao se utilizar uma TMA como taxa de juros de referência, entende-se como 
a taxa de desconto ao qual aplicam-se métodos em comparação em relação a 
um período de tempo, como o Valor Presente Líquido.
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horizonte de tempo e demais fatores que foram utilizados em 
cada análise. Adicionalmente, tais análises e comparação de 
cada projeto encontram dificuldades, tal como o fato de que 
os projetos existentes até o momento funcionam de forma 
muito diferentes.As propostas ainda em discussão para 
implementação do mecanismo REDD podem ser divididas 
em três grandes categorias:

- Mecanismos de mercado: os países que reduzirem 
o desmatamento ganhariam créditos pela diminuição do 
nível de emissão de carbono, que seriam então vendidos nos 
mercados internacionais de carbono;
- Fundos governamentais: seria criado um fundo que 
receberia verba internacional e que funcionaria de modo 
semelhante aos programas de ajuda oficial que é dada pelos 
países ricos aos países pobres. 
- Uma combinação dos dois acima.

Independente da opção por compensação ao não 
desmatamento através de mecanismos de mercado, fundos 
governamentais ou uma combinação destas vias de aquisição 
do capital necessário ao sucesso do mecanismo REDD, o 
veio principal das discussões no âmbito das negociações à 
implementação do mecanismo ainda está centrado nas questões 
referentes às mudanças do clima, neste caso representada 
por propostas que até a presente data apenas contemplam 
à compensação pela manutenção dos estoques florestais de 
carbono através da opção por não desmatar ou como opção de 
offset às emissões dos países industrializados. No entanto, ainda 
não há nenhuma proposta que busque consolidar, quantificar e 
internalizar a contribuição dos demais serviços ecossistêmicos e 
de preservação da biodiversidade dentro do mecanismo REDD 
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(CENAMO et al, 2010). É importante ressaltar que alguns 
projetos como o Juma2, na Amazônia, possuem estratégias de 
remuneração às comunidades que vivem da floresta, o que pode 
ser considerado como uma forma indireta de se remunerar a 
preservação também por suas funções ecossistêmicas. 

O entendimento da dinâmica dos ecossistemas requer um 
esforço de mapeamento das chamadas funções ecossistêmicas, 
as quais podem ser definidas como as constantes interações 
existentes entre os elementos estruturais de um ecossistema, 
incluindo transferência de energia, ciclagem de nutrientes, 
regulação de gás, regulação climática e do cliclo da àgua 
(DALY; FARLEY, 2004).
O conceito de funções ecossistêmicas é relevante no sentido 
que por meio delas se dá a geração dos chamados serviços 
ecossistêmicos, que são os benefícios diretos e indiretos 
obtidos pelo homem a partir dos ecossistemas (DE GROOT  
et al., 2002).

Mas, por outro lado, o projeto Juma também não 
se trata ainda de uma estratégia direta de mensuração 
para pagamento de incentivos à preservação dos serviços 
ecossistêmicos oferecidos pelas florestas tropicais nativas 
e remuneração da contribuição por preservar aos povos da 
floresta e à sociedade.

Para a análise da atratividade da opção de preservação 
por projetos de REDD sob o modelo FKC adaptado para este 
estudo, foram selecionados os principais projetos de REDD 
já implementados no Brasil. Como principais critérios para a 
seleção destes projetos encontram-se a relevância e extensão 

2  O projeto de REDD da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do 
Juma no município de Novo Aripuanã, visa conter o desmatamento e suas 
respectivas emissões de gases de efeito estufa em uma área sujeita à grande 
pressão de uso da terra no Estado do Amazonas. Tais características foram os 
principais fatores para escolha de análise mais detalhada deste projeto.
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das áreas protegidas, bem como a clareza da metodologia 
adotada para verificação de cada projeto. Foram selecionados 
para este estudo os projetos PSA Carbono (Acre), Ecomapuá, 
Gênesis, Transamazônica, Juma, Antonina e Guaraqueçaba 
(Floresta Atlântica) e Suruí e as iniciativas/parcerias Forest 
Carbon Partnership Facility (FCPF), Programa UN-REDD, 
Iniciativa Internacional da Noruega para Florestas e Clima, 
Força Tarefa do Governadores sobre Clima e Florestas (GCF), 
Parceria Global de REDD+ e, finalmente, Fundo Amazônia.

Economia Ambiental: Incentivos à preservar sob 
influência da curva de oferta e demanda:

O conhecimento na fronteira da economia ambiental e 
de recursos decorre das tentativas de responder a perguntas 
positivas, como esforços para explicar o caminho da extração 
de recursos, energia e questões normativas, tal como formas 
de gerar estimativas de valor sustentadas por indivíduos 
para manter bens que não são negociados nos mercados. 
Também se baseia em, ou responde a idéias iniciais da 
filosofia política e economia, de Malthus sobre população 
e Ricardo sobre as rendas da terra, de Hotelling (1938) 
sobre extração de recursos e de Pigou sobre externalidades 
fiscais. De fato, os avanços modernos tem sido construídos 
nas idéias de várias disciplinas das ciências sociais e naturais 
(ALDY; KRUPNICK, 2009).

Buscou-se analisar o que foi definido dentro deste estudo 
como o custo de oportunidade da opção de preservação, ou 
seja, qual o ganho mínimo com a preservação de uma floresta 
nativa que tornaria atraente tal opção em contrapartida à 
opção de ganhos de curto ou médio prazo com ações que 
resultem em desmatamento e/ou degradação. Neste caso, é 
importante ressaltar que do ponto de vista da Teoria dos 
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Jogos, o custo de oportunidade de preservação irá variar, 
principalmente, dependendo da estratégia de remuneração 
ao incentivo de preservar através do mecanismo REDD. Isto 
porque sob a ótica da Teoria dos Jogos, no caso da criação 
de fundos governamentais sustentados principalmente 
por países do Anexo I3, a aderência e colaboração de cada 
país dependerá do comprometimento dos demais e do 
custo político que poderá incorrer domesticamente à cada 
país doador por suas escolhas na esfera internacional de 
negociações. Já no caso da opção por compensação através 
de um mecanismo puramente de mercado, tais oscilações 
dependerão da ambição, metas e poderes legais e/ou 
vinculantes das estratégias de incentivos aos créditos que 
serão vendidos, ou seja, do ponto de vista da Economia 
Ambiental e de Recursos, a preservação dos recursos 
ecossistêmicos florestais se dará incentivada mais pela curva 
de oferta ou demanda. 

A curva de oferta será mais amplamente afetada pela 
aderência,número e escala de projetos sob o mecanismo 
REDD e consequente disponibilidade de mais créditos de 
carbono no mercado. Enquanto que a curva de demanda será 
mais influenciada pelo cap imposto à emissões de carbono 
e consequentes penalidades associadas e vinculantes à não 
conformidade na redução ou offset de tais emissões.Considera-
se que se possui ainda os meios de reagir ao menos para 
atenuar os impactos do aquecimento global (DUBOIS, 2008).

3  Anexo I: Desenvolvido pelo Protocolo de Kyoto, o Anexo I reúne 
países industrializados membros da Convenção do Clima da ONU que se 
comprometeram em reduzir as emissões de gases causadores de efeito estufa, 
aos níveis de 1990.
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Preservação dos serviços ecossistêmicos e biodiversidade 
– da valoração e precificação a internalização de valores?

Na pesquisa elaborou-se um exercício inicial de análise 
do potencial de inserção dos serviços ecossistêmicos e 
preservação da diversidade de biomas ameaçados como 
parte da estratégia de remuneração do REDD.Tal foco 
foi definido, principalmente, para efeito de se chegar mais 
facilmente às opções mais atrativas frente aos custos de 
oportunidade que necessitam ser enfrentados para o sucesso 
deste mecanismo e, portanto, se aborda tal questão referente 
à sua mensuração e quantificação.Tal discussão nos leva à 
necessidade de definição do conceito de capital natural.

O conceito de capital natural abrange como principais 
diretrizes três fatores: (1) A produção sustentável de recursos 
renováveis; (2) A preservação da base do capital natural e, (3) 
A regeneração do capital natural (BRYNER in DURANT et 
al, 2004). Mais especificamente, para o item (2) A preservação 
da base do capital natural, entende-se: permitir substitutos entre 
capital natural, humano, econômico, social e cultural; permitir 
alguma mistura de capital, mas preservar elementos-chave do 
capital natural e; manter cada tipo de capital - não exaurir o 
petróleo, mas desenvolver outras formas de energia(preservação 
total é a forma extrema, mas implausível) (BRYNER in 
DURANT et al, 2004).

Ainda, é importante ressaltar que o conceito de capital 
natural encontra respaldo apenas dentro da Economia 
Ambiental e de Recursos, a qual aceita consequentemente 
a substitutabilidade dos recursos naturais em decisões de 
preservação e desenvolvimento. 

A Economia Ambiental e de Recursos, como praticada 
atualmente, abrange apenas a aplicação da economia 
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neoclássica para os problemas ambientais e de recursos. Já a 
Ecologia, como é atualmente praticada, às vezes lida com os 
impactos humanos nos ecossistemas, mas a tendência mais 
comum é concentrar-se em sistemas “naturais”. A Economia 
Ecológica visa alargar o âmbito destas modestas áreas de 
sobreposição. Incluir a economia ambiental neoclássica 
e estudos de impacto ecológico como subconjuntos, mas 
também incentiva novas formas de pensar sobre as ligações 
entre os sistemas ecológicos e econômicos. Economia 
Ecológica aborda as relações entre os ecossistemas e sistemas 
econômicos em um sentido mais amplo (COSTANZA, 1989). 

Já se considerarmos a necessidade de visualização 
das estratégias de preservação vs. desmatamento através 
de Indicadores Econômicos e Métricas, deve-se levar em 
consideração que tais indicadores e métricas dentro de 
critérios de sustentabilidade: (1) refletem a exaustão dos 
recursos naturais; (2) consideram a contabilização de limpeza 
da poluição e tratamento de enfermidades como custos e; (3) 
tratam a inclusão de métricas mais amplas de fatores sociais 
e econômicos como verdadeiros Indicadores de Progresso 
(BRYNER in DURANT et al, 2004).

A definição de Indicadores Econômicos e Métricas, 
embora reflita uma necessidade advogada tanto pelo 
Economia Ecológica quanto pela Economia Ambiental 
e de Recursos apresenta divergência quanto aos critérios 
de mensuração e resultados, dado que tais valores serão 
observados dentro de uma comensurabilidade fraca ou forte 
de valores. No caso do mecanismo REDD sob a análise 
deste estudo e considerando-se as metodologias atualmente 
adotadas para avaliação deste mecanismo de utilização 
do CO2 como proxy mais realista aos desafios de avaliação 
de decisões por preservação, foi adotada definição mais 
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próxima à uma comensurabilidade forte de valores dentro 
dos preceitos da Economia Ambiental e de Recursos.
Tal esforço de quantificação e mensuração, encontra 
respaldo neste estudo através da adaptação do modelo de 
avaliação desenvolvido pelos economistas Fisher, Krutilla 
e Cicchetti conforme já citado anteriormente. O modelo 
Fisher-Krutilla-Cicchetti foi escolhido principalmente pela 
oportunidade que oferece de comparação entre as opções 
de preservação e desenvolvimento dado que os projetos de 
REDD estão alicerçados no conceito de que o proprietário 
de terras possui a opção de preservar ou desmatar e que o 
REDD irá premiar a opção de preservação. Em suma, o 
modelo FKC foi utilizado neste estudo por se tratar de uma 
avaliação entre as opções de preservação e desenvolvimento, 
assim como o mecanismo REDD oferece uma premiação 
pela opção por preservar a floresta.

Baseado nos preceitos da Economia Ambiental e de 
Recursos, o modelo FKC adota uma abordagem neutra 
em relação ao risco na especificação apenas dos custos e 
ganhos esperados segundo critérios para investimento e sem 
ajuste, por exemplo, para o valor da opção de preservação 
e seu viés contra o desenvolvimento se mostra apenas na 
restrição à reversibilidade. Mas, se for considerado que as 
realizações em um período irão afetar as expectativas de 
retorno no próximo período, consistente com a suposição de 
neutralidade ao risco, esta “quasi-opção” de valor terá um 
efeito semelhante à aversão ao risco, ou seja, uma redução 
nos benefícios líquidos da opção de desenvolvimento.

Um dos exemplos de aplicação do modelo apresentado 
pelos três autores baseou-se em um debate contemporâneo 
à época de sua criação. À época, ocorria o debate entre a 
preservação do maior desfiladeiro da América do Norte, Hells 
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Canyon no Rio Snake em Oregon, ou o desenvolvimento de 
uma hidroelétrica.
*Para um maior detalhamento das variáveis e metodologia 
de cálculo do modelo FKC, ver anexo.

Na adaptação do modelo FKC para este estudo, foram 
considerados os seguintes ajustes:

1. Mesmo tratando-se de um modelo dinâmico, o modelo 
FKC não leva em consideração uma taxa de desconto 
referente ao tempo. Com o intuito de apresentar uma análise 
mais conservadora das opções de investimento, considera-se 
neste estudo uma taxa de desconto comparativa a outros 
custos de oportunidade no cálculo do segundo período de 
benefícios e custos para estimativa do valor presente total 
da opção;
2. O modelo FKC considera apenas custos de investimento 
para a opção de desenvolvimento. Ainda que no caso 
da opção por preservação seja considerado o custo da 
irreversibilidade, considera-se também neste estudo o custo 
de investimento em projetos REDD nas análises;
3. As expectativas referentes ao segundo período estão 
condicionadas às realizações do primeiro período de análise. 
Parte do desenvolvimento pode ter sido planejada para 
execução no primeiro período e após reavaliação do plano do 
projeto, pode-se decidir pela execução de desenvolvimento 
adicional no segundo período com base nas informações 
acumuladas no primeiro período.

O valor esperado dos benefícios em um cenário sob 
incerteza é visto como se possuísse um valor menor do que 
o valor esperado para um cenário sob total certeza. Logo, 
pode-se interpretar este resultado a partir do ponto de vista 
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de que se existe incerteza sobre retorno de uma opção de 
desenvolvimento seria aconselhável tender para a escolha de 
subdesenvolvimento ao invés de sobreinvestimento dado que 
a opção de desenvolvimento seria irreversível. 

A existência de incerteza irá, em certos casos importantes, 
levar a uma redução dos benefícios líquidos de uma atividade 
com custos ambientais. Nestes casos implicações para uma 
política de controle eficiente geralmente irá envolver alguma 
restrição da atividade (ARROW; FISHER, 1974). Quando 
existe incerteza em relação à demanda de um bem ou 
serviço provido publicamente, poderá haver algum benefício 
(“valor da opção”) ao indivíduo além do convencional preço 
de compensação do excedente do consumidor (WEISBROD, 
1964). Este benefício extra de um bem-público é de fato 
equivalente a um prêmio ao indivíduo que carrega o risco 
(CICHETTI; FREEMAN, 1971).

Levando-se em conta a aprendizagem através da 
experiência, a opção de subinvestimento poderia ainda 
ser remediada antes do segundo período, enquanto que 
as consequências de um sobreinvestimento não podem 
ser revertidas. Portanto, ao considerar incerteza e 
irreversibilidade nos critérios de avaliação sempre haverá 
uma maior probabilidade de escolha da opção de preservação 
se tais preocupações não houvessem sido consideradas.
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GRÁFICO 1 – Correlação NPV4 da Opção por Preservação & Taxa de 
Desconto dos Projetos de REDD

Elaborado pela autora.

Na definição dos retornos esperados do GRÁFICO 
1 foram considerados os valores agregados de todos os 
projetos e iniciativas de REDD analisados neste estudo. 
Tais valores agregados incluem os benefícios econômicos da 
opção por preservação e os custos de investimento da opção 
por preservação. 

Sob a ótica do modelo FKC adaptado para este estudo, 
é possível visualizar a presença de uma correlação inversa 
entre a taxa de desconto utilizada para a avaliação de todos 
os projetos selecionados para este estudo e o NPV da opção 
de preservação total de uma área de floresta. Em suma, 
quanto menor a taxa de desconto utilizada para avaliação de 
um projeto de preservação, mais atrativa se mostra a opção 

4  NPV: Net Present Value (é uma função utilizada na análise da viabilidade 
de um projeto de investimento. Ele é definido como o somatório dos valores 
presentes dos fluxos estimados de uma aplicação, calculados a partir de uma 
taxa dada e de seu período de duração).
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por preservar. Em outras palavras, quanto menor a taxa 
de desconto, mais facilmente se justifica economicamente a 
opção por preservação.

Se o desenvolvimento de uma área envolve transformações 
irreversíveis ao ambiente, portanto a perda de perpetuidade 
dos benefícios da preservação, e se as informações sobre 
custos e benefícios de ambas as alternativas realizadas em 
um mesmo período resultarem em uma mudança nos valores 
esperados para o próximo período, estará levando-se em 
conta um valor para a incerteza – os benefícios líquidos para 
o desenvolvimento da área serão reduzidos e, em termos 
gerais, menos área deveria ser desenvolvida (ARROW; 
FISHER, 1974).

É importante ressaltar que tal atratividade de um projeto 
de preservação como o REDD realçada por baixas taxas de 
desconto e maior longevidade é intrínseca também a um 
dos principais prontos de crítica ao mecanismo: a incerteza 
quanto à sua permanência. Somando-se a este fator, não há 
garantias de que as taxas de juros no Brasil, por exemplo, 
permanecerão baixas e, um mecanismo resguardado por 
uma agenda política de preservação não pode ser refém de 
oscilações políticas e de mercado de curto prazo.
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Elaborado pela autora.

O GRÁFICO 2 acima denota a queda gradual da atra-
tividade da opção por preservação à medida que menores 
percentagens de terra são preservadas em detrimento do de-
senvolvimento parcial ou total. Ou seja, sob a ótica do mo-
delo FKC, a opção por preservação será mais atraente e mais 
facilmente se justificará economicamente quanto maior a 
extensão de terra e mais longo for o período em que hou-
ver opção por manter a floresta preservada e quanto menor 
a área preservada em relação à percentagem desenvolvida, 
menos atraente do ponto de vista econômico será a opção 
por preservação.

Uma taxa de desconto mais baixa, sob a ótica do modelo 
FKC adaptada para este estudo, tende a tornar a opção de 
preservação mais atrativa. Além disso, a opção de preservação 
neste caso será mais atrativa quanto maior o horizonte de 
tempo avaliado. Em outras palavras, segundo a perspectiva 
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de avaliação e valoração adotada por este estudo, em uma 
economia onde as taxas de juros se mostram mais baixas 
e quanto mais longo o horizonte de tempo definido para 
permanência do projeto, mais atrativa se torna a opção de 
preservação da floresta. Tais fatores, segundo identificado 
neste estudo, formam a base de condições para a emergência 
de cooperação entre os stakeholders e apropriadores do 
mecanismo REDD.

TABELA 1- Condições para a emergência da cooperação entre 
apropriadores – projetos REDD

Elaborado pela autora.

O paradigma econômico atual dominante baseia-se 
na suposição de que uma economia saudável e vigorosa 
deve possuir crescimento contínuo e ilimitado. Esta 
simples suposição permite que problemas intergeracionais, 
intrageracionais, e de equidade entre espécies e de 
sustentabilidade sejam ignorados (ou ao menos postergados), 
pois estes são vistos como que mais facilmente resolvidos 
através de mais crescimento (COSTANZA, 1989).
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Assunção de metas e a Teoria dos Jogos no jogo das 
negociações climáticas:

As diferenças sobre a visão de Sustentabilidade 
da Economia Ecológica e Economia Ambiental e de 
Recursos, embora com objetivos semelhantes, influencia a 
assunção de metas relativamente mais ou menos severas e, 
consequentemente, a governança dos mecanismos adotados 
para conquista de tais metas. Tais considerações, veem 
ao encontro dos desafios supracitados segundo à ótica 
da Teoria dos Jogos, onde a assunção de metais mais ou 
menos severas e o grau de complacência de sua governança 
se dará sob influência das expectativas pessimistas ou 
otimistas dos países doadores e implementadores quanto à 
capacidade tecnológica de suprir os objetivos definidos nas 
negociações climáticas em âmbitos multilaterais. Dado o 
volume de recursos e o fato de que até o momento todos 
os esforços e recursos voltados às mudanças climáticas e ao 
sucesso do mecanismo REDD tenham caráter voluntário, 
não obrigatório e não vinculante, é possível concluir que 
segundo a “matriz de payoff”, com base na Teoria dos Jogos 
desenvolvida por Costanza, os países desenvolvidos têm 
adotado uma política de otimismo tecnológico. 

Fonte: Costanza, 1989.
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O ponto talvez mais importante que corrobora tal 
questão é o de que diversos fundos vem sendo destinados 
às questões da mudança do clima e à mecanismos 
como o REDD, sem no entanto haver ocorrido ainda 
nenhuma definição legalmente vinculante. Já os países 
em desenvolvimento, por razões nem sempre diretamente 
relacionadas à mudança do clima ou preocupações com o 
meio-ambiente, mas por incentivos muitas vezes de suas 
agendas políticas ou econômicos, têm tomado em geral a 
posição de uma política de pessimismo tecnológico.

Qualquer discussão sobre políticas públicas em face 
de incerteza deverá enfrentar o problema de determinar 
uma atitude apropriada em relação ao risco por parte dos 
legisladores (ARROW; FISHER, 1974).

Conclusões

Em suma, as três principais conclusões deste estudo 
apresentadas neste artigo são:

(1)  Quanto menor a taxa de desconto, mais facilmente se 
justifica economicamente a opção por preservação;
(2)  Sob a ótica do modelo FKC, a opção por preservação 
será mais atraente e mais facilmente se justificará 
economicamente quanto maior a extensão de terra e mais 
longo for o período em que houver opção por manter a 
floresta preservada e quanto menor a área preservada em 
relação à percentagem desenvolvida, menos atraente do 
ponto de vista econômico será a opção por preservação;
(3)  A assunção de metas mais ou menos severas e o grau de 
complacência de sua governança se dará sob influência das 
expectativas pessimistas ou otimistas dos países doadores e 
implementadores quanto à capacidade tecnológica de suprir 
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os objetivos definidos nas negociações climáticas em âmbitos 
multilaterais.

A taxa de desconto utilizada para avaliação da 
opção de preservação através de um projeto REDD 
ou de desenvolvimento da área e, consequentemente, 
opção por desmatamento, irá influenciar a decisão final 
independentemente da incerteza e irreversibilidade da 
opção de desenvolvimento.

Finalmente, é evidente segundo as análises deste estudo 
sobre a atratividade de projetos REDD no Brasil frente aos 
custos de oportunidade das opções por não-preservação, 
que a opção por preservação de uma área de floresta nativa 
está impreterivelmente condicionada à força de fatores 
externos aos incentivos de preservação. Como principais 
fatores externos que irão definir não apenas a atratividade 
como também a viabilidade de projetos REDD estão os 
condicionantes econômicos exigidos em qualquer mercado, 
como se pôde observar através da adaptação do modelo FKC 
para avaliação dos projetos, e a agenda política explicitada 
sob a ótica de uma matriz de payoff segundo as premissas da 
Teoria dos Jogos.

Anexo

Segundo o modelo FKC, considera-se o desenvolvimento 
de uma área d em um horizonte de tempo dividido por 
períodos. O primeiro período é seguido por todos os 
intervalos futuros condensados no segundo período.
Temos, d = unidade (unidade de terreno normalizada), d1 = 
quantidade do terreno desenvolvida no primeiro período, d2 
= quantidade do terreno desenvolvida no segundo período, 
bp = benefícios da preservação no primeiro período, bd = 
benefícios do desenvolvimento no primeiro período, ᵝp = 
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benefícios esperados, condicionados a bp e bd, da opção de 
preservação no segundo período, ᵝd = benefícios esperados, 
condicionados a bp e bd, da opção de desenvolvimento no 
segundo período, c1 = custos de investimento no primeiro 
período e c2 = custos de investimento no segundo período.

Ao focar na decisão da opção de investimento para o 
segundo período tem-se:

- Se ᵝd - ᵝp > c2, então d2 =1 – d1. Porém se ᵝd - ᵝp < 
c2, então d2 = 0. Definindo-se z= ᵝd - ᵝp, w = bd - bp - c1 e 
evento A como z > c2. Na ocorrência de A, o benefício total 
do projeto será:

(1) bp (1- d1) + bd*d1 - c1*d1 + ᵝd - c2 (1 - d1) = w* d1 + c2* 
d1 + bp + ᵝp - c2

(2) bp (1- d1) + bd*d1 - c1*d1 + ᵝp (1 - d1) + ᵝd*d1 = w* d1 + 
z*d1 + bp + ᵝp

Os benefícios esperados para o desenvolvimento de 
d1> 0 no primeiro período são: (3) E[(w + min(c2, z)) d1+ 
bp + max(ᵝd - c2, ᵝp)].  

Supondo-se que d1 = 0. Se A ocorrer, os benefícios totais 
para a área serão bp + ᵝd - c2 ; se A não ocorrer os benefícios 
serão bp + β p. E os benefícios esperados neste caso serão: E[bp 
+ max(ᵝd - c2, β p)].  Portanto, a diferença entre (em benefícios 
esperados) o desenvolvimento de d1> 0 e d1 = 0 será:
(4) E[(w + min(c2, z)) d1+ bp + max(ᵝd - c2, ᵝp)] - E[bp + 
max(ᵝd - c2, ᵝp)] = E[(w + min(c2, z)) d1]. Se a expressão 
E[(w + min(c2, z)] obtiver resultado com sinal positivo, a 
opção de desenvolvimento ótima será no primeiro período.
No entanto, supondo-se que o tomador de decisão não leve 
em consideração qualquer incerteza em relação à realização 
do projeto. Por exemplo, tendo-se z e w sendo substituídos 
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por números conhecidos E[z] e E[w], logo que o critério 
de decisão neste caso será representado por E[w]+ min(c2, 
E[z]). Neste caso, obviamente teremos c2< E[z] ou c2< 
E[z]. No caso em que c2< E[z], o critério de decisão será 
E[w]+ c2.Logo, (5) min(c2, z) ≤ c2 com (6) P[min(c2, z) < 
c2] > 0, onde P[ ] representa a probabilidade da ocorrência 
da expressão em parênteses. Então, (7) E[min(c2, z] < c2 
eE[w + min(c2, z)] < E[w] + c2.

Existe portanto um intervalo de valores para z e w no 
qual a opção de desenvolvimento seria atrativa apenas em 
um cenário sob certeza.

Analogamente, para o caso em que c2> E[z], (8) min(c2, 
z) ≤ z com (9) P[min(c2, z) < z] > 0. Logo, (10) E[min(c2, 
z] < E[z].
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A CIDADE E A FLORESTA: O IMPACTO 
DA EXPANSÃO URBANA SOBRE ÁREAS 
VEGETADAS NA REGIÃO METROPOLITANA 
DE SÃO PAULO

Lucia Sousa e Silva; Marta Dora Grostein 

Resumo

Uma característica mar-
cante do processo contempo-
râneo de urbanização em curso 
na Região Metropolitana de 
São Paulo é o espraiamento 
extensivo e difuso de loteamen-
tos clandestinos e de condomí-
nios fechados de alto e médio 
padrão nas franjas urbanas, 
consolidando áreas periféricas 
ainda mais complexas do que 
aquelas que predominaram 
até a década de 1980. Um dos 
principais impactos dessa for-
ma de expansão é a degradação 
do Cinturão Verde da Cidade 
de São Paulo, com sérias con-
sequências para a população e 
para qualidade ambiental me-
tropolitana. O principal objeti-

Abstract

One striking feature of  the 
current urbanization process 
seen in the Metropolitan Re-
gion of  São Paulo is the diffu-
sion of  both illegal settlements 
and mid-high income gated 
properties in the urban fringe 
areas, producing peripheral ar-
eas that are even more complex 
than those seen in the 1980’s. 
One of  the main impacts of  
this type of  expansion is the 
degradation of  the city of  São 
Paulo’s Green Belt, which has 
severe consequences on the 
metropolis’s people and its en-
vironment. The main objective 
of  this thesis was to study the 
role of  contemporary urban 
forms in the suppression of  
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Introdução

Os estudos dos processos contemporâneos de urbaniza-
ção realizados ao longo das últimas décadas têm revelado 
formas distintas de expansão da mancha urbana e de consti-
tuição territorial de áreas periféricas em diversas regiões do 
país e do mundo. Em contraposição a um modelo de cidade 
compacta que cresce por extensão da mancha urbana conso-
lidada, o que se tem verificado é a formação de núcleos urba-

vo desta tese foi estudar o papel 
das formas contemporâneas de 
urbanização na supressão da ve-
getação em áreas periféricas, da 
década de 1980 aos dias atuais, 
a partir do desenvolvimento de 
uma análise histórica e de um 
estudo empírico baseado em 
técnicas de geoprocessamento. 
Concluiu-se que os condomínios 
fechados, ao lado dos loteamen-
tos clandestinos, estão distantes 
de criar condições mais susten-
táveis de apropriação do espaço 
periférico e redundam em im-
pactos substantivos na vegeta-
ção e na qualidade ambiental 
metropolitana. 

Palavras-chave: Expansão 
Urbana, Desmatamento, Geo-
processamento, Planejamento 
Urbano, Região Metropolitana 
de São Paulo.

vegetation in peripheral areas, 
since the 1980s to present time, 
through the development of  a 
historical analysis and an em-
pirical study based on geopro-
cessing techniques. It has been 
concluded that the gated prop-
erties, next to the slums and 
illegal settlements, are far to 
create more sustainable condi-
tions for the occupation of  the 
metropolitan fringe areas and 
redound to the substantive im-
pacts on vegetation and metro-
politan environmental quality.

Key-words: Urban Expansion, 
Deforestation, Geoprocessing, 
Urban Planning, São Paulo 
Metropolitan Region.
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nos isolados e territorialmente desagregados do conjunto ur-
bano principal. Entremeados por vazios, os núcleos urbanos 
dispersos são fortemente associados à infraestrutura viária 
e, a partir da conjugação de usos urbanos diversos em áreas 
periféricas, apontam para densidades demográficas cada vez 
mais baixas. 

No contexto da Região Metropolitana de São Paulo 
(RMSP), o espraiamento extensivo e difuso da ocupação so-
bre o território caracteriza-se pelo movimento em direção às 
periferias, ocorrido tanto em função do alojamento da po-
pulação de baixa renda nas franjas urbanas, perpetuando o 
padrão periférico de expansão urbana, quanto da população 
de renda média e alta, instalada nos condomínios fechados 
situados ao longo das rodovias que dão acesso à área central. 

Na literatura pertinente aos processos de dispersão 
urbana, entretanto, são frequentes as associações entre 
esta forma de urbanização e o desencadeamento de 
problemas ambientais diversos – como a ampliação dos 
congestionamentos e da emissão de poluentes atmosféricos 
pelo uso intensivo da infraestrutura viária e dos transportes 
automotores. O impacto mais notável e, possivelmente, 
o mais grave destes processos, contudo, é a redução da 
cobertura vegetal no entorno das manchas urbanas 
consolidadas. No contexto da RMSP, este impacto é 
traduzido pela supressão de áreas vegetadas nas franjas 
periféricas metropolitanas, onde se situam os remanescentes 
mais significativos de vegetação nativa do Estado de São 
Paulo e até mesmo do país. Estes remanescentes apresentam 
fitofisionomias distintas e desempenham serviços ambientais 
imprescindíveis à população e à manutenção da qualidade 
ambiental metropolitana. 



Políticas socioambientais

 e ParticiPação
Pedro roberto Jacobi (org) 

136

Diante desse quadro e, considerando a importância desse 
patrimônio vegetal à qualidade ambiental e à população 
metropolitana, o objetivo da presente tese foi estudar o 
papel das diferentes formas contemporâneas de urbanização 
na supressão da cobertura vegetal em áreas periféricas da 
RMSP, da década de 1980 aos dias atuais. A hipótese que 
deu suporte ao trabalho é a de que estas formas agregaram 
novos atributos aos processos de expansão urbana, alterando, 
consequentemente, a natureza dos impactos que promovem 
no meio ambiente urbano e em seus recursos naturais.

Do ponto de vista metodológico, o trabalho privilegiou 
uma abordagem histórica, assim como o desenvolvimento de 
um estudo empírico baseado no processamento de imagens de 
satélite e na organização de um banco de dados georreferenciados. 
Pretendeu-se, com isso, ampliar a compreensão dos impactos 
dos processos contemporâneos de urbanização nas áreas 
vegetadas da RMSP, subsidiando a formulação de políticas 
públicas mais afinadas ao novo contexto. 

A urbanização metropolitana contemporânea

Os estudos dos processos contemporâneos de urbaniza-
ção realizados ao longo das últimas décadas têm revelado 
formas distintas de expansão da mancha urbana e de consti-
tuição territorial de áreas periféricas em diversas regiões do 
país e do mundo. Em contraposição a um modelo de cidade 
compacta que cresce por extensão da mancha urbana con-
solidada, o que se tem verificado é a formação de núcleos 
urbanos isolados, territorialmente desagregados do conjun-
to urbano principal, promovendo um rompimento das con-
tinuidades urbanas tradicionais (Monclús, 1998; Bruegman, 
2005). Entremeados por vazios, os núcleos urbanos dispersos 
apresentam baixas densidades demográficas e configuram 
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um tecido urbano cada vez mais extenso e difuso, diame-
tralmente oposto àquele das grandes aglomerações concen-
tradas de alta densidade demográfica. A expansão contínua 
e ilimitada da urbanização para áreas onde até então predo-
minava o uso rural tem tornado cada vez mais complexa a 
distinção entre os espaços urbanos e rurais. 

No contexto da Região Metropolitana de São Paulo, o es-
praiamento extensivo e difuso da ocupação sobre o território 
não é um dado recente. Entre o final do século XIX e as pri-
meiras décadas do século XX, a metrópole acomodou um in-
tenso incremento demográfico associado ao desenvolvimento 
da economia cafeeira e à ampliação do influxo de imigrantes 
à cidade (Bonduki, 1998), iniciando a expansão da mancha 
urbana para além do núcleo urbano original, concentrado na 
confluência dos rios Anhangabaú e Tamanduateí. 

Entre 1940 e 1970 o processo de expansão urbana adqui-
riu uma nova escala, conduzido pela consolidação do padrão 
periférico de urbanização. Diversos fatores concorreram para 
a intensificação da ocupação das áreas suburbanas, como o 
imenso aporte de imigrantes na cidade, atraídos pela oferta 
de empregos ligada à industrialização, e o consequente au-
mento da demanda habitacional por parte da população de 
baixa renda (Maricato, 1982; Grostein, 1987). Paralelamen-
te, a implementação dos sistemas de transportes por ônibus 
e a construção de um sistema viário abrangente permitiram 
uma ocupação mais capilarizada e extensiva das franjas pe-
riféricas. A partir de então, a mancha urbana se alastrou 
seguindo os eixos determinados pelos sistemas viários, alte-
rando drasticamente a estrutura territorial da cidade.

A partir de 1970 houve uma nova inflexão no padrão 
de urbanização paulistana e a metrópole se tornou mais 
complexa e diversificada em relação ao período anterior. 
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Por um lado, verificou-se um deslocamento das atividades 
industriais para regiões do interior do estado e uma 
diminuição da preponderância do setor produtivo na 
RMSP (Reis, 2006). Por outro, observou-se a manutenção 
de padrões de crescimento populacional intensos nas áreas 
periféricas, tanto na escala do município-sede quanto na 
escala da RMSP (Grostein, 2004). O movimento em direção 
às periferias ocorreu tanto em função do alojamento da 
população de baixa renda nas franjas urbanas, perpetuando 
o padrão periférico de expansão urbana, quanto da população 
de renda média e alta, instalada nos condomínios fechados 
situados ao longo das rodovias que dão acesso à área 
central (Meyer et alii, 2004). A profusão de núcleos urbanos 
dispersos atingiu a escala macrometropolitana e conferiu ao 
processo paulistano de urbanização um caráter de dispersão 
e de polinucleação ainda mais marcante. 

Na literatura pertinente aos processos de dispersão 
urbana, entretanto, são frequentes as associações entre essa 
forma de urbanização e o desencadeamento de problemas 
ambientais diversos (Rueda, 1998). Ao ocupar áreas distantes 
da mancha urbana consolidada, os núcleos dispersos 
pressupõem um uso intensivo da infraestrutura viária e dos 
transportes automotores, o que tem como consequência a 
ampliação dos congestionamentos e o crescimento da emissão 
de poluentes atmosféricos. Paralelamente, a intensificação 
dos movimentos pendulares tem como resultado a saturação 
do sistema viário, demandando do poder público a alocação 
de investimentos significativos na sua ampliação. Por fim, 
a criação de núcleos dispersos também exige a ampliação 
de sistemas complementares de infraestrutura urbana e 
domiciliar, onerando ainda mais a pauta de investimentos 
públicos em áreas com densidades especialmente baixas. 
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O impacto mais notável e, possivelmente, o mais grave 
dos processos de dispersão urbana, no entanto, é a redução 
da cobertura vegetal no entorno das manchas urbanas 
consolidadas. No contexto da RMSP, esse impacto é 
traduzido pela supressão de áreas vegetadas nas franjas 
periféricas metropolitanas. 

A vegetação metropolitana

Originalmente, o Estado de São Paulo era recoberto por 
enormes extensões de matas tropicais primárias, que avan-
çavam desde a faixa litorânea até a divisa com o Estado do 
Mato Grosso do Sul. Com exceção da porção centro-oriental 
do estado, na Depressão Periférica, onde encontravam-se 
manchas de cerrado relicto, as florestas recobriam tudo ex-
tensivamente (Ab’Saber, 2004). Hoje em dia, a superfície do 
estado é predominantemente recoberta por áreas de culturas 
e de pastagens, com grande destaque paras as plantações de 
cana-de-açúcar, que recobrem boa parte das áreas interiora-
nas paulistas. Os poucos remanescentes da floresta original 
se concentram ao longo da fachada Atlântica e no Cinturão 
Verde da Cidade de São Paulo, onde assenta-se a RMSP.

No contexto metropolitano, a forma vegetacional pre-
dominante é constituída pelos remanescentes de floresta na-
tiva, especialmente os remanescentes de Mata Atlântica, de 
importância na escala do estado e até mesmo do país. Esses 
remanescentes são bastante diversificados e apresentam fito-
fisionomias distintas, como a Floresta Ombrófila Densa, nos 
morros e morrotes do reverso da Serra do Mar, ou a Floresta 
Ombrófila Alto Montana, nas áreas serranas das serras da 
Cantareira e do Japi (Raimundo, 2006). Em meio às áreas 
florestadas também se destacam manchas de cerrado e de 
campos naturais, cuja existência remete a nomes de núcleos 
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de povoamento do período colonial, como São Bernardo do 
Campo e Santo André da Borda do Campo (Mantovani et 
alii, 2001; São Paulo, SMA, IF, 2002). 

Paralelamente, a vegetação metropolitana é composta 
por áreas expressivas de reflorestamento a leste e a oeste da 
mancha urbana consolidada e, em menor medida, por áreas 
destinadas à produção agrícola e pastagens, integrantes 
do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo. Por fim, a 
cobertura vegetal metropolitana também é formada por um 
conjunto de áreas verdes urbanas e suburbanas, recobertas 
tanto por vegetação nativa primária e secundária quanto 
por exemplares vegetais exóticos. Em conjunto, as áreas 
mencionadas compõem o vasto mosaico da vegetação da 
RMSP, desempenhando serviços ambientais imprescindíveis 
à população e à qualidade ambiental metropolitana.

Dentre os principais serviços ambientais prestados 
pela vegetação devem ser destacados: atenuação das 
temperaturas urbanas pelo aumento da quantidade de 
vapor de água na atmosfera, evitando a formação de ilhas 
de calor e a ocorrência de chuvas torrenciais; melhoria da 
qualidade do ar proveniente da captação de poluentes e da 
absorção de gás carbônico; ampliação de áreas permeáveis, 
diminuindo a quantidade e a velocidade de escoamento 
das águas superficiais; estabilização dos solos e controle 
de processos erosivos; manutenção do regime hidrológico 
e alimentação dos mananciais de abastecimento público, 
pela evapotranspiração e recarga de lençóis freáticos; 
manutenção de processos ecológicos e a diversidade de 
espécies de flora e fauna; e, finalmente, constituição de 
espaços de lazer e de recreação.

A necessidade de proteger esses recursos vegetais e 
serviços correlatos levou o poder público a criar, em diversas 
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esferas de governo, instrumentos legais que têm como foco 
o redirecionamento da expansão urbana e a proteção desses 
recursos, especialmente da Mata Atlântica. A despeito desse 
extenso conjunto normativo, entretanto, a cobertura vegetal 
metropolitana tem sido historicamente suprimida em função 
da expansão de atividades agropecuárias, em um primeiro 
momento, e dos processos de industrialização e de urbanização, 
nas últimas décadas. Esses processos, que já transformaram 
as áreas vegetadas anteriormente existentes nas porções mais 
centrais da RMSP, constituem fortes vetores de pressão sobre 
os últimos remanescentes de vegetação nativa situados nas 
áreas periféricas (Raimundo, 2006).

Com efeito, em estudo elaborado por Torres et alii (2007), 
ficou demonstrado que a cobertura florestal na metrópole 
passou de 1.228,63 km² em 1991, para 1.171,42 km² em 2000, 
uma perda absoluta de  57,2 km² de cobertura florestal na 
RMSP, 50 dos quais localizados nas franjas da urbanização 
(ou, na “fronteira urbana”, conforme definição dos autores). 
Em contrapartida, os inventários da vegetação natural do 
Estado de São Paulo realizados pelo Instituto Florestal 
(IF) assinalaram não apenas uma diminuição das taxas 
de desmatamento, mas, um ganho de cobertura vegetal 
nativa ao longo das últimas décadas. Entre 1990-92 e 2009, 
as categorias de mata e capoeira na RMSP teriam passado 
de 2.282,51 km² para 2.437,78 km², um ganho de 155,27 
km² ao longo do período. Embora as diferenças apontadas 
possam ser explicadas em função de metodologias distintas 
adotadas em cada um dos trabalhos mencionados, não há 
clareza da verdadeira dinâmica da cobertura vegetal no 
contexto metropolitano no decorrer das últimas décadas.

Consolida-se, assim, um quadro de grande complexidade: 
de um lado, a constituição de periferias calcadas em um pa-
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drão contemporâneo de urbanização, atingindo porções ter-
ritoriais cada vez mais estendidas por meio do alastramento 
disperso da mancha urbana. Do outro, a paulatina retração 
da cobertura vegetal, constituída, dentre outros, por impor-
tantes fragmentos de Mata Atlântica, em ritmo e proporção 
não exatamente conhecidos. Some-se a isso, um conjunto de 
normativas aparentemente incapazes de proteger o patrimô-
nio vegetal remanescente. Esse quadro serviu de suporte ao 
desenvolvimento do estudo empírico, que teve como objetivo 
iluminar as teses discutidas ao longo do apanhado histórico, 
dando maior visibilidade aos processos em curso nas perife-
rias metropolitanas e à relação entre a expansão urbana dis-
persa e o agravamento dos problemas ambientais.

A cidade e a floresta: um estudo empírico

A metodologia adotada para o desenvolvimento do es-
tudo empírico se apoiou na utilização de técnicas de geo-
processamento – que incluem o processamento de imagens 
de satélite e a construção de um banco de dados georrefe-
renciados –, bem como na elaboração de mapas temáticos, 
tabelas e gráficos, onde dados político-administrativos, viá-
rios, populacionais, habitacionais e legais puderam ser inter-
-relacionados1. 

O estudo subdividiu-se em três partes. Na primeira, foi 
examinada a evolução da ocupação na RMSP segundo alguns 
dos principais referenciais dos processos contemporâneos 

1  Os dados de uso do solo foram produzidos a partir de um amplo trabalho de 
tratamento, classificação e edição pós-classificação de imagens de satélite da 
série Landsat para os anos de 1989, 1999 e 2010, extensivas a todo o território 
metropolitano. A partir desse trabalho, foram geradas seis classes distintas de 
uso do solo para os três anos em análise: urbano consolidado, ocupação esparsa, 
vegetação arbórea, vegetação rasteira, água e solo exposto.
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de urbanização. Na segunda, verificou-se o desmatamento 
ocorrido ao longo do período na metrópole, vis à vis os 
processos contemporâneos de urbanização em curso na 
RMSP. Na terceira e última parte, tanto os processos de 
expansão urbana quanto os de perda de vegetação foram 
correlacionados aos principais instrumentos legais de cunho 
ambiental incidentes na região, permitindo avaliar o alcance 
e as limitações dos referidos instrumentos.

A urbanização na RMSP 

No que tange às dinâmicas contemporâneas de urbani-
zação, os dados produzidos no estudo empírico reafirma-
ram a ideia de que a RMSP tem apresentado um processo 
intenso e extensivo de expansão de suas áreas ocupadas, 
alcançando porções territoriais 80 km distantes do centro 
da capital. Esse processo demonstra sentidos dominantes: 
os eixos formados pelas diversas rodovias e ferrovias que 
conectam o município-sede aos outros municípios metro-
politanos e que conduzem os principais vetores de expan-
são urbana na escala da metrópole e da macrometrópole. 

Os dados também evidenciaram que esse processo não 
foi homogêneo em relação aos municípios que compõem 
a RMSP. Enquanto São Paulo se sobressaiu pelo alto in-
cremento das áreas ocupadas em termos absolutos, espe-
cialmente em suas porções periféricas, as taxas relativas 
mais altas de expansão da ocupação estiveram concentra-
das nos municípios situados nas periferias metropolitanas. 
Dentre esses municípios devem ser destacados Mairiporã, 
Santana de Parnaíba e Arujá, que somaram incrementos 
consideráveis das áreas ocupadas tanto em termos relati-
vos quanto absolutos. 
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Além da expansão ilimitada da ocupação e sua relação 
com os eixos de infraestrutura viária, os dados também 
evidenciaram um aumento da preponderância das formas 
esparsas e fragmentadas de ocupação metropolitana 
em relação às formas contínuas, as quais cresceram de 
forma significativa tanto em números absolutos quanto, 
principalmente, em termos percentuais. A difusão 
dessas formas de ocupação esteve atrelada à expansão 
de atividades diversas nas periferias metropolitanas, 
incluindo desde funções habitacionais voltadas às mais 
diversas faixas de renda, até usos industriais, de lazer ou de 
produção agrícola. Essa dinâmica caracterizou-se por dois 
movimentos paralelos: a incorporação de núcleos esparsos 
pré-existentes às áreas urbanas consolidadas, paralelamente 
à criação de novos núcleos esparsos, em áreas cada vez mais 
distantes do centro da RMSP. Ou, como aponta Reis (2006) 
houve, simultaneamente, um processo de fusão entre áreas 
urbanizadas e de esgarçamento do tecido urbano.

Os municípios que apresentaram os processos mais 
intensos de evolução da ocupação esparsa foram Mairiporã, 
Mogi das Cruzes, Cotia e Santana de Parnaíba, com 
incrementos substantivos em números absolutos, além de 
Arujá e Cajamar, com taxas percentuais altas de incremento 
dessa forma de ocupação. Com exceção de Mogi das Cruzes, 
todos os demais municípios mencionados acomodam um 
número expressivo de condomínios habitacionais voltados à 
população de média e alta renda.

A expansão das formas esparsas e fragmentadas nas pe-
riferias metropolitanas também foi concomitante à manu-
tenção de altas densidades populacionais nas áreas centrais 
e a diminuição progressiva dessas densidades nos municípios 
periféricos. Como apontaram os dados, esses municípios ti-
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veram incrementos populacionais substantivos ao longo 
das últimas décadas, porém, o crescimento espraiado, por 
meio da proliferação de núcleos urbanos dispersos, foi ainda 
maior, redundando em uma diminuição progressiva de suas 
densidades populacionais. 

Por fim, os dados analisados também demonstraram que 
a complexificação das áreas periféricas, a partir da mescla 
de favelas e loteamentos clandestinos aos condomínios fe-
chados de alta e média renda, é um dado marcante do pro-
cesso contemporâneo de urbanização da metrópole paulis-
tana. Com efeito, ao longo do período em análise as duas 
modalidades habitacionais apresentaram dados crescentes 
no que se refere ao número de habitantes e de núcleos habi-
tacionais, bem como à área que ocupam no território metro-
politano. Além disso, também apresentaram similaridades 
no que se refere ao seu valor posicional no interior da RMSP: 
ainda que se tenha registrado uma forte concentração dessas 
duas modalidades no município-sede, o seu transbordamen-
to em direção aos municípios periféricos foi incontestável e 
crescente. A partir desses dados, confirmou-se a afirmação 
de que o modelo horizontal de expansão urbana, calcado 
em baixas densidades populacionais nas franjas periféricas, 
aponta para uma nova e crescente complexidade, em que 
novas e velhas formas se articulam nas periferias metropoli-
tanas (Costa, 2006). 

A urbanização contemporânea e a perda de vegetação 

Em relação aos impactos das formas contemporâneas de 
urbanização sobre a cobertura vegetal, comprovou-se que 
a RMSP concentra porções vegetadas significativas em seu 
interior, mas que tem suportado processos intensos de des-
matamento, especialmente em suas porções periféricas. Es-
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ses processos estão associados de maneira tênue à perda de 
vegetação rasteira, e de forma muito veemente à perda de 
vegetação arbórea. 

A principal causa de perda de vegetação foi indubita-
velmente a expansão de áreas ocupadas. Os municípios que 
apresentaram as maiores perdas de cobertura vegetal em nú-
meros absolutos foram São Paulo, Mogi das Cruzes, Guaru-
lhos, Cotia, Mairiporã e Santana de Parnaíba. Já em termos 
relativos, os municípios que exibiram as maiores taxas de 
supressão da cobertura vegetal foram Osasco, Carapicuíba, 
Taboão da Serra, Poá, Jandira e Mauá. Ou seja, os processos 
mais intensos de supressão de cobertura vegetal verificados 
no contexto metropolitano ocorreram tanto nas áreas que 
concentram os principais estoques de vegetação, como na-
quelas que já dispõem de um quadro crítico de escassez de 
áreas verdes.

Cotejando os dados de supressão de cobertura vegetal com 
os dados pertinentes à evolução urbana, outras dinâmicas de 
interesse vieram à tona. Os municípios que mais desmataram 
entre 1989 e 2010 em números absolutos não foram apenas 
aqueles que sofreram os maiores acréscimos da ocupação 
consolidada, mas, especificamente, que se destacaram em 
relação ao espraiamento da ocupação esparsa. 

Dentre os seis municípios que exibiram os maiores 
índices de desmatamento em números absolutos, quatro 
apresentaram os maiores incrementos absolutos da ocupação 
esparsa: Mairiporã, Mogi das Cruzes, Cotia e Santana 
de Parnaíba. Esses municípios também apresentaram as 
maiores porções territoriais de áreas esparsas do conjunto 
da RMSP, tanto em números absolutos quanto em números 
relativos, além de terem sido os que mais ampliaram 
a participação percentual desse tipo de ocupação em 
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relação ao território da metrópole no período em análise. 
Complementarmente, também exibiram densidades 
populacionais baixas e inferiores à média metropolitana. 
A expansão das formas esparsas de ocupação nesses 
municípios se deveu à propagação de chácaras de recreio, 
de equipamentos de lazer e, principalmente, de condomínios 
horizontais de média e alta renda.

A coincidência entre a consolidação de formas esparsas 
e de baixa densidade populacional verificada nos municípios 
de Mairiporã, Mogi das Cruzes, Cotia e Santana de Parnaíba, 
especialmente pelo espraiamento de condomínios horizon-
tais de média e alta renda, e as dinâmicas intensas no que 
se refere à supressão de cobertura vegetal, sugere que há um 
estreito relacionamento entre expansão dispersa e fragmen-
tação da cobertura vegetal. Ou seja, afirma a relação entre 
o modelo horizontal de expansão, calcado em baixas densi-
dades populacionais, e a intensificação dos impactos sobre os 
recursos vegetais situados na periferia metropolitana.

Por outro lado, nos municípios de São Paulo e Guarulhos, 
grandes campeões de desmatamento, o aumento das áreas 
ocupadas se deu predominantemente em função da expansão 
de áreas consolidadas contíguas à mancha urbana principal, 
conformadas, dentre outros, por setores subnormais e 
condomínios de média e alta renda. Enquanto o município 
de São Paulo contou com os principais incrementos da 
população residente em aglomerados subnormais entre 
1991 e 2010 em números absolutos, Guarulhos apresentou 
o segundo maior contingente populacional residente em 
favelas no mesmo período. Em relação aos condomínios 
fechados, São Paulo exibiu um número relevante de 
lançamentos residenciais horizontais de média e alta renda 
em seu território, tendo concentrado aproximadamente 
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80% dos lançamentos realizados na RMSP entre 1989 e 
2010. Guarulhos, por seu turno, apresentou um número 
bem inferior desses lançamentos, mas ainda assim, alto em 
relação ao conjunto metropolitano. 

Em resumo, os dados apresentados mostraram que os 
padrões contemporâneos de urbanização, associados a graus 
crescentes de complexificação das áreas periféricas, estão 
distantes de criar condições mais sustentáveis de ocupação do 
espaço. Aos padrões predatórios de ocupação representados 
pelo espraiamento de favelas e de loteamentos clandestinos 
se somam outros padrões, não menos insustentáveis, 
representados pelos loteamentos fechados e condomínios 
horizontais de média e alta renda que proliferam pelo espaço 
metropolitano. A associação entre essas formas de ocupação 
e a agudização dos impactos sobre os recursos vegetais não 
deixa de ser uma perversidade, já que o principal argumento 
de venda desses produtos imobiliários é justamente a sua 
concepção de sustentabilidade e de qualidade de vida.

Alcance e limitações das áreas legalmente protegidas 

Em relação às áreas protegidas, as análises realizadas 
demonstraram um forte crescimento da ocupação no 
interior das Áreas de Proteção aos Mananciais (APMs) e 
nas Unidades de Conservação (UCs) de Uso Sustentável. 
Nessas porções territoriais, chamou a atenção não apenas 
o crescimento em números absolutos das áreas ocupadas, 
mas, principalmente, da ocupação esparsa, superior àquele 
verificado em áreas sem qualquer tipo de proteção. Chamou 
à atenção, igualmente, as altas taxas de incremento de áreas 
ocupadas em termos percentuais, significativamente mais 
altas nas áreas sob proteção do que nas áreas não protegidas.
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Esse aumento esteve fortemente associado à proliferação 
de assentamentos informais e precários em áreas de extrema 
fragilidade ambiental. Ao contrário do que ocorreu nas 
UCs de Uso Sustentável e nas APMs, entretanto, nas UCs 
de Proteção Integral a expansão de áreas ocupadas em 
números absolutos foi significativamente mais controlada. 
Além disso, não foram registrados setores subnormais em 
seu interior, embora alguns tenham se aproximado de seus 
limites no que seria considerada sua zona de amortecimento.

No tocante à perda de vegetação, foi possível verificar 
que no interior das áreas legalmente protegidas ocorreram os 
processos mais substantivos de supressão de cobertura vegetal 
arbórea ocorridos na RMSP entre 1989 e 2010. Nessas áreas, 
as UCs de Uso Sustentável e as APMs responderam pelas 
perdas mais significativas desse tipo de vegetação, ao contrário 
das UCs de Proteção Integral, que parecem ter contido 
adequadamente o desmatamento dentro de seus limites. 

Em outros termos, aponta-se uma limitação 
importante do aparato legal em análise: à exceção das UCs 
de Proteção Integral, os demais instrumentos analisados 
não têm cumprido adequadamente os objetivos aos 
quais foram criados, comportando processos intensos de 
expansão urbana e de desmatamento associados a graus 
diversos de irregularidade. No que respeita especificamente 
à vegetação nativa, foi destacado que os remanescentes 
vegetais metropolitanos também são objeto de proteção 
em função de outros mecanismos legais – como o Código 
Florestal e a Lei da Mata Atlântica, além de normas 
correlatas de âmbito estadual. Esses instrumentos, no 
entanto, também não parecem suficientes para proteger o 
patrimônio vegetal da RMSP.
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Como apontado, a cobertura vegetal metropolitana 
desempenha serviços ambientais que se associam, dentre 
outros, à amenização climática, à purificação do ar, à 
conservação do solo, ao controle de enchentes, à manutenção 
dos processos ecológicos e da biodiversidade e à conservação 
e oferta de água. A supressão desses recursos vegetais 
representa, consequentemente, uma renúncia potencial a 
todos esses serviços, com implicações desastrosas à qualidade 
de vida da população metropolitana. 

Conclusão

Concluindo, pode-se dizer que a tese cumpriu o objeti-
vo principal ao que se propôs, de estudar os impactos da 
expansão urbana contemporânea sobre os recursos vegetais 
na escala metropolitana, comprovando as hipóteses inicial-
mente formuladas. Seja pelo alastramento de favelas e lotea-
mentos clandestinos ou de condomínios fechados de média 
e alta renda, os processos contemporâneos de urbanização, 
baseados na proliferação da ocupação esparsa e de baixa 
densidade populacional, redundam na remoção indiscrimi-
nada da cobertura vegetal na RMSP e, consecutivamente, 
no acirramento dos problemas socioambientais ligados à su-
pressão de vegetação.

De maneira secundária, o método de análise adotado 
também confirmou a importância das análises baseadas 
em técnicas de geoprocessamento, devidamente amparadas 
em um arcabouço teórico de referência, para ampliar a 
compreensão de processos que associam dinâmicas urbanas 
e ambientais. De fato, a possibilidade de sobreposição de 
dados orbitais com outros dados de interesse, dentro de 
um Sistema de Informações Geográficas (SIG), permite 
caracterizar essas dinâmicas não somente em termos 
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quantitativos, mas, também, qualitativos. Dessa forma, essas 
técnicas constituem-se como ferramentas extremamente 
importantes na avaliação dos processos de expansão urbana 
e de desmatamento, subsidiando a formulação de políticas 
públicas mais afinadas ao novo contexto.
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GESTÃO DA ZONA COSTEIRA: POLÍTICAS 
PÚBLICAS E ATORES SOCIAIS NA PRAIA DA 
COCANHA, CARAGUATATUBA, SÃO PAULO

Jussara Shirazawa de Freitas;  Yara Schaeffer-Novelli

Resumo

A zona costeira, amplo es-
paço de interação entre a terra 
emersa e o mar, onde a dinâmi-
ca ambiental afeta as comple-
xas relações entre o homem e o 
meio. O Gerenciamento Costeiro 
Integrado (GCI), definido como 
um conjunto de atividades e de 
procedimentos que permite a 
gestão dos recursos naturais de 
forma participativa, constitui 
ferramenta importante para 
que se atinja o equilíbrio entre 
as atividades nesta interface e 
a conservação ambiental. Esta 
pesquisa buscou compreender 
como a implementação de polí-
ticas públicas na Praia da Coca-
nha, litoral norte de São Paulo, 
contribuiu para a construção so-
cioespacial e para o GCI. O que 

Abstract

The coastal zone is a broad 
area of  interactions where the 
environmental  dynamics affect 
the complex relation between 
man and the surrounding envi-
ronment. A very important tool 
to achieve the balance between 
human activities in the coastal 
zone and environmental  con-
servation  is the Coastal  Zone  
Management  (CZM),  which 
can  be defined as a set of  acti-
vities and procedures that ena-
bles the management of  natu-
ral resources in a participatory 
way. The present study aims to 
understand how the implemen-
tation of  public policies in Co-
canha Beach influenced the dy-
namics of  social networks, and 
contributed to the socio-spatial 
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Introdução

A zona costeira (ZC) é um amplo espaço de interação 
setorial, institucional, demográfica e urbana onde a dinâmica 
ambiental afeta as complexas relações entre o homem e 
o meio. Essas relações estão passando cada vez mais por 
crises provocadas pelo uso indiscriminado dos recursos 
naturais. Como consequência, observamos uma sucessão de 
desequilíbrios e transformações no meio ambiente de forma 
negativa e irreversível (RAMSAR, 2007; POLETTE; LINS-
DE-BARROS, 2012). 

Devido a sua importância, é considerada, na Constituição 
Federal de 1988, art.225, § 4º, “patrimônio nacional e sua 

observamos é que a população 
local não teve participação nem 
efetiva, nem ativa das políticas 
públicas implementadas na re-
gião. Estas, apesar de impactos 
positivos como a geração de em-
pregos, foram mal planejadas e 
mal implementadas, ocasionan-
do problemas para a comunida-
de e a qualidade ambiental.  A 
falta de um planejamento ade-
quado prejudica a população 
permitindo que haja compro-
metimento do meio ambiente. 

Palavras-chave: Gestão da 
Zona Costeira, Avaliação de 
Políticas Públicas, Praia da Co-
canha, Litoral Norte do Estado 
de São Paulo.

setting and CZM. We observed 
that the local  community  did  
not  effectively  or  actively  par-
ticipate  in  the  public  policies 
implemented  in  the  region.  
Despite  the job  and  income  
generation  among  the commu-
nity, the implemented policies 
were poorly planned and exe-
cuted, causing problematic ar-
rangements for the community, 
as well as environmental degra-
dation. The lack of  responsible  
planning  is  affecting  the  po-
pulation   and  compromising   
the environment.

Key-words: Coastal Zone Ma-
nagement, Evaluation of  Pu-
blic Policies, Cocanha Beach.
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utilização deve ser feita dentro de condições que assegurem 
a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso 
dos recursos naturais”. Como se trata de parcela importante 
do território nacional, tanto pela grande concentração de 
população e crescimento econômico quanto pela fragilidade 
de seus ecossistemas, sua gestão é implementada por meio de 
um programa específico, Gerenciamento Costeiro Integrado 
(GCI) (ASMUS et al., 2006).

Para Theodoro, Cordeiro e Beke (2004), o GCI é o 
conjunto de ações que envolvem as políticas públicas, o 
setor produtivo e a sociedade, visando o uso racional e 
sustentável dos recursos ambientais. Engloba ações tanto 
de caráter político, legal, administrativo, econômico, 
científico e tecnológico, quanto de geração de informação e 
de articulação entre os diferentes níveis de atuação.

O envolvimento dos atores sociais torna-se elemento 
vital no GCI, fazendo com que as decisões sejam 
implementadas com sucesso, já que o manejo requer 
alto nível de participação, pois as pessoas que vivem na 
ZC serão fortemente afetadas pelas decisões tomadas 
(RAMSAR, 2007).

Cabe ressaltar que universidades, iniciativa privada e 
sociedade civil organizada também cumprem importante 
papel neste processo, e também devem ser consideradas 
condutoras do processo (POLETTE; VIEIRA, 2005).

No Brasil, o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro 
(PNGC) se apresenta como documento para definir, orientar 
e implementar políticas para identificação e viabilização de 
diferentes formas de uso da terra, dos recursos naturais e das 
potencialidades econômicas.

Dentre os instrumentos indispensáveis ao sucesso da 
gestão da ZC, a Avaliação de Políticas Públicas ganha 
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destaque. Esta tem por objetivo fazer com que os resultados 
e os conhecimentos produzidos pela avaliação resultem na 
construção de valores para que governantes e população 
obtenham referências sobre quais fatores determinaram o 
sucesso ou insucesso de uma determinada ação e possam, 
enfim, interferir nos processos e corrigir e/ou propor novas 
políticas. Esses instrumentos têm se mostrado de extrema 
importância para a implantação adequada de uma gestão 
costeira, além de colaborar para o desenvolvimento local.

Com base em Silva e colaboradores (2007), os indicadores 
a serem analisados na avaliação de políticas públicas, são: 
eficácia (comparação  entre  os objetivos traçados e os 
resultados alcançados);  impacto (os efeitos de uma política 
sobre a sociedade não se limitam àqueles que foram previstos 
e são esperados, de acordo com os seus objetivos); pertinência 
(a primeira condição de sucesso de uma política é que ela 
responda corretamente às necessidades que se manifestam); 
e, eficiência (analisada do ponto de vista do custo/benefício 
através da  comparação   entre  os  resultados   alcançados   e  
os  custos  da  execução  de determinada política). 

As avaliações de políticas públicas, realizadas por pesquisadores, 
acadêmicos e instituições de pesquisa, são fundamentais para 
questionar os pressupostos e fundamentos políticos de uma 
determinada política pública. A adoção de métodos e critérios 
de avaliação permite identificar uma dimensão de causalidade 
entre os objetivos das políticas e programas e os seus resultados, 
possibilitando uma gestão local mais eficiente (TAVARES, 2005).

A luz do que foi citado anteriormente, foi desenvolvida 
dissertação de mestrado intitulada “Gestão da Zona Costeira: 
políticas públicas e atores sociais na Praia da Cocanha, 
Caraguatatuba, São Paulo”, defendida junto ao PROCAM/
USP em 2012.
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O objetivo foi de compreender como a implementação 
de políticas públicas na Praia da Cocanha influenciou a 
dinâmica das redes sociais e contribuiu para a construção 
territorial (histórico) e para o GCI.

A Praia da Cocanha foi a área de estudo, incluindo o pós-praia 
e a praia, limitada pela rodovia Rio-Santos (BR-101). (Figura 1).

FIGURA 1 - Praia da Cocanha, Caraguatatuba, Litoral Norte de São 
Paulo (Fonte: TerraMetrics 2012; GeoEye, 2012)

A praia possui grande importância para o município, 
além de ser muito procurada por turistas. É a única praia na 
região de Caraguatatuba onde se desenvolve a mitilicultura 
(cultivo marinho do mexilhão Perna perna) por pescadores e 
maricultores locais. 

Shirazawa-Freitas (2007) identificou para esta região 
um quadro de conflitos entre os diferentes atores sociais, 
mostrando como a ocupação desordenada pode causar danos 
para o meio ambiente e para a população. Estes conflitos 
demandam ações efetivas para entender processos e tentar 
resolver conflitos e problemas na região.
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A área de estudo configura-se como excelente exemplo 
das questões e dos problemas do Litoral Norte do Estado de 
São Paulo e da região costeira brasileira, podendo, enquanto 
estudo de caso, ter sua experiência aplicada em outras 
localidades.

Materiais e métodos

Utilizou-se como referencia os trabalhos de Shirazawa-
Freitas (2007; 2009), além de outras fontes de referência e de 
fotos aéreas. 

Foram avaliadas, exclusivamente, as políticas públicas 
locais com influência direta sobre a construção do território 
e que afetaram o meio ambiente da Praia da Cocanha. 
Estas foram analisadas com base no modelo de avaliação de 
políticas públicas (Figura 2).

FIGURA 2 - Modelo da teoria da Avaliação de Políticas Públicas 
(Shirazawa-Freitas e Schaeffer-Novelli, 2011).

Para complementar a avaliação, foram entrevistados 
atores sociais que sofreram a ação direta das políticas 
(membros da comunidade), bem como pessoas que estão 
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ligadas diretamente com a região de estudo (atores externos, 
entre os quais pesquisadores).

Resultados e discussão

Inicialmente procedeu-se ao levantamento de 
documentos e dados históricos relevantes da região nas 
diferentes secretarias no município de Caraguatatuba 
(Planejamento, Economia e Gestão; Meio Ambiente, 
Agricultura e Pesca; Urbanismo; Assuntos Jurídicos e 
Obras Públicas), na Fundação Educacional e Cultural de 
Caraguatatuba, no Gabinete da Prefeitura e no Ministério 
Público do Estado de São Paulo em Caraguatatuba.

As Secretarias contribuíram pouco, pois não 
disponibilizaram os documentos sobre as políticas públicas 
que auxiliariam na construção do histórico da Praia da 
Cocanha. Os funcionários das Secretarias declararam não 
saber onde estavam os dados solicitados ou então, que esses 
dados não existiam.

Lamentavelmente, observamos total falta de memória 
institucional. A inexistência desse tipo de informação pode 
denotar descaso para com as questões do município ou 
ainda, falta de transparência (caso as informações existam e 
tenham sido deliberadamente sonegadas).

Embora os documentos não tenham sido encontrados, 
foram disponibilizadas informações relevantes para o 
entendimento da realidade local.

Avaliação de Políticas Públicas

As principais políticas públicas incidentes na região com 
influência sobre, o atual quadro, foram:
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- Desenvolvimento da maricultura (Projeto “Martim 
Pescador”);
- Abertura da desembocadura do Rio Cocanha;
- Construção dos quiosques e casas na faixa de areia.

Entretanto, não foi possível avaliar tanto a eficácia, como 
a eficiência das ações adotadas, uma vez que as mesmas não 
nos foram disponibilizadas  pelos  órgãos responsáveis, como 
citado anteriormente. 

Diante desse impasse, buscou-se avaliar as políticas 
por meio de entrevistas e de levantamentos bibliográficos, 
focando na forma em que foram implementadas e os 
impactos que causaram na região e na comunidade local.

Políticas públicas adotadas na construção socioespacial 
da Praia da Cocanha:

Maricultura 

A maricultura começou a ser desenvolvida na área 
de estudo em 1988 como subprojeto do Projeto Martim 
Pescador, resultado da parceria entre a Colônia de Pescadores 
Z-08 “Benjamim Constant” de Caraguatatuba e a Food and 
Agricultural Organization (FAO).
A atividade visava aumentar a renda familiar do pescador, 
implantando processos alternativos de produção além de 
promover a conservação dos recursos naturais, recuperação 
de áreas degradadas e promover uso racional dos recursos 
hídricos. A atividade cresceu e no ano de 2000 criou-se 
a Associação de Pescadores e Maricultores da Praia da 
Cocanha (MAPEC).

As principais fontes de renda dos maricultores na região 
são a pesca artesanal e a prestação de serviços (FAGUNDES 
et al., 2004). Antes da implantação da atividade, esses 
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maricultores exerciam atividades econômicas diversificadas, 
principalmente a prestação de serviços nas áreas de 
construção civil e náutica, praticadas concomitantemente à 
pesca (MONTAGNER, 2009). Poucos exercem a maricultura 
como única fonte de renda. Ou seja, a atividade se consolidou 
ao longo desses anos como fonte de renda complementar 
para a comunidade e, sobretudo, para fixação territorial 
frente à especulação imobiliária e construção de marinas.

De maneira geral os maricultores estão satisfeitos com 
a atividade, de acordo com o pesquisador Fausto Silvestri 
(comunicação pessoal, 2011). Para o pesquisador (com. pes.), 
não houve participação efetiva dos maricultores ao longo do 
desenvolvimento da atividade na região devido ao desinteresse 
do governo, ausência de interlocutores entre governo e 
produtores, e a própria desorganização dos produtores.

Os maricultores almejam ações mais participativas, 
continuadas e articuladas dos órgãos competentes para o 
desenvolvimento da atividade, apesar de a atuação desses 
órgãos estar mais direcionada ao controle da produção. Por 
outro lado, ainda há desinteresse e falta de participação 
efetiva por parte dos maricultores na implementação de 
políticas públicas voltadas para o desenvolvimento da 
atividade, além de falhas no processo de participação e 
tomada de decisões (MONTAGNER, 2009).

Esses desencontros resultam em impactos negativos 
para os maricultores, uma vez que após o projeto ser 
implementado não houve o suporte necessário do governo, 
resultando na estagnação da atividade por muitos anos.  
Outro ponto negativo é a dificuldade de legalização da 
atividade, pois só após 20 anos, apenas algumas fazendas 
(marinhas) contam com licenciamento ambiental.
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Logo, a política pública de implementação da maricul-
tura gerou impactos positivos, pois a comunidade local pas-
sou a ter outra fonte de renda. Porém, a falta de diálogo 
entre o poder público e os maricultores está causando pro-
blemas na região.

Quanto à pertinência, temos que essa política pública 
foi implementada como alternativa para a redução de oferta 
de pescado na região. Logo, seria uma nova fonte de renda 
para os pescadores que estavam vendo suas atividades 
declinarem. A implementação da maricultura foi pertinente, 
embora não tenha sido desenvolvida prioritariamente como 
projeto dos pescadores.

Mudança na desembocadura do Rio Cocanha

Um dos principais problemas na região, citado pelos 
entrevistados, foi o alagamento da região pelo transbordamento 
do rio. Tal problema impede o acesso à praia e ocasiona 
inundação na região onde estão instalados os quiosques 
(Shirazawa- Freitas, 2007).

Com intuito de implantar infraestrutura para o turismo, 
a prefeitura municipal alterou o local da desembocadura 
do rio (Figura 3). Com isso, foram construídas ruas, casas e 
quiosques na Praia da Cocanha.

Após várias consultas nas diferentes secretarias 
do município de Caraguatatuba, não foi encontrado o 
documento que teria dado origem à política pública que 
regulamentaria a abertura da desembocadura do Rio 
Cocanha. Nenhum documento relacionado a essa ação foi 
disponibilizado. Segundo os representantes das secretarias, 
não há qualquer registro de política pública ou projeto para 
a abertura da desembocadura do Rio Cocanha.
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FIGURA 3 - Foto de satélite da praia da Cocanha no ano de 1962 (a) e 
1994 (b). Rio Cocanha em destaque (Fonte: Shirazawa-Freitas, 2007)

Segundo Seixas e colaboradores (2011), em sua pesquisa 
com maricultores e pescadores da Praia da Cocanha, 
observaram que ocorreram inúmeras mudanças na região 
como “o fechamento do Rio Cocanha, em décadas anteriores, 
para construção de um condomínio residencial”. 

Em entrevistas da autora principal com moradores, foi 
dito que não foram consultados quanto a abertura do rio 
para construção das edificações na região. Mais uma vez 
não ocorreu a discussão com a população local antes da 
implantação dessa política pública na região.

Segundo o representante da Secretaria de Meio 
Ambiente, Agricultura e Pesca, verificou-se que a abertura 
da desembocadura é um procedimento recorrente na região. 
A prefeitura não tem licença para fazer tal procedimento, 
mas, devido às edificações realizadas na região, torna-se 
“obrigada” a mudar o percurso do rio, para que a região não 
seja alagada.

O que observamos é que a abertura da desembocadura 
do rio teve impactos positivos para a comunidade por ter 
possibilitado a construção de casas e quiosques gerando em-
prego e renda. Porém, a política foi feita sem autorização e 
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mal planejada. Resultado: grande impacto ambiental e falta 
de fiscalização por parte dos órgãos responsáveis prejudican-
do toda comunidade e, principalmente, os atores suposta-
mente beneficiados anteriormente com a política.

Atualmente os impactos negativos resultantes da 
implementação da política estão sendo maiores do que os 
impactos positivos, pois nota-se que os problemas que 
envolvem o Rio Cocanha estão se agravando.

Não houve participação da população local na tomada 
de decisão, fazendo, consequentemente, que a política não 
fosse pertinente. A implementação da política não foi por 
uma necessidade da comunidade e sim por interesses econô-
micos de alguns.

Quiosques construídos na faixa de areia

Em relação a outro tema de conflito, quiosques 
construídos na faixa de areia, o Tribunal de Justiça de São 
Paulo anulou em 2009 o Decreto nº. 181, de 30 de dezembro 
de 1992 que dava à Prefeitura de Caraguatatuba o poder 
de conceder permissão para abertura e funcionamento do 
comércio em faixa de praia que pertence à União.  Segundo 
o Tribunal, esse Decreto é incompatível com a Constituição 
do Estado de São Paulo. Verificou-se que o Prefeito de 
Caraguatatuba, por meio do referido Decreto, outorgou o 
uso nas áreas pré-estabelecidas para construção e exploração 
de quiosques sem a devida licitação, como exigido na 
Constituição do Estado.

De acordo com informação do Promotor de Justiça de 
Caraguatatuba, Dr. Matheus Jacob Fialdini, o Tribunal de 
Justiça reconheceu nulas as autorizações de uso concedidas 
pela prefeitura porque não houve licitação, e, em face disso, 
a promotoria recomendou à Administração Municipal a não 
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emissão de novas outorgas sem a autorização da Secretaria 
do Patrimônio da União (SPU) e sem licitação. 

De acordo com critério da prefeitura, irregulares são 
os quiosques instalados há menos de 15 anos. Entretanto, 
segundo representantes da SPU, em Caraguatatuba não 
se identificou qualquer quiosque que tivesse inscrição no 
órgão. A orientação da SPU é levar os estabelecimentos para 
o “calçadão”, saindo da faixa de praia.

Como forma de minimizar os problemas na região, a 
Câmara de Caraguatatuba aprovou Projeto de Lei do vereador 
Omar Kazon, onde todos os quiosques situados entre os rios 
Tabatinga e Juqueriquerê, construídos na orla costeira há 
mais de 15 anos seriam considerados de Relevante Interesse 
Turístico e Social para o município. O PL tem por objetivo 
deixar “intactos” os quiosques, barracas, trailers e pontos 
comerciais situados na orla marítima de Caraguatatuba, 
erguidos com base no Decreto Municipal de 1992 derrubado 
pelo Tribunal de Justiça.

A atividade dos quiosques começou na Praia da 
Cocanha por volta de 1977. Desde aquela data, os donos 
dos estabelecimentos vêm exercendo suas atividades. 
Entretanto, após entrevistas com donos de quiosques na 
região, representantes da Secretaria de Urbanismo e Meio 
Ambiente, e o presidente da Associação dos Quiosques de 
Caraguatatuba, há atualmente, um processo de regularização 
da atividade.

Os donos dos quiosques da Praia da Cocanha entraram 
na justiça com pedido de reintegração de posse da área 
de marinha ocupada pelos quiosques. Segundo Renato 
Lambiasi (comunicação pessoal, 2011), os quiosques estão 
em processo de regularização, pois lá se encontram instalados 
há mais de 16 anos.



Políticas socioambientais

 e ParticiPação
Pedro roberto Jacobi (org) 

168

Na área de estudo, uma das medidas adotadas para 
tentar regularizar a atividade local, é a delimitação da faixa 
a ser ocupada pelos quiosques. De acordo com os donos dos 
estabelecimentos, a Secretaria de Urbanismo delimitou, 
por meio do ofício 0194/10, local onde podem ser colocadas 
mesas e cadeiras. Segundo Mario Brito, coordenador da 
fiscalização da prefeitura, foi criado um “quadrado virtual” 
a ser ocupado pelos quiosques, “cada quiosque pode colocar 
mesas e cadeiras em um espaço de 15 metros de frente e 5 
metros de cada lado”, afirmou (comunicação pessoal, 2011).

A política pública possui impactos positivos para a 
região, já que possibilita a geração de emprego e renda. Por 
outro lado, a política privilegiou moradores de outras regiões 
e causou danos ambientais.  Portanto, a política beneficiou 
alguns, mas prejudicou a todos, pois foi comprometido um 
bem coletivo.

Observou-se, também, que ainda há distanciamento 
entre os tomadores de decisões e os atores da região, pois, 
segundo os entrevistados, os gestores não estão colaborando 
com a resolução e/ou mitigação dos problemas. Portanto, 
encontramos, mais uma vez, o descaso por parte dos 
tomadores de decisão e a falta de participação dos atores 
locais atingidos diretamente pela política implementada.

Casas construídas na faixa de areia e em morros

Outro problema devido a ocupação irregular é a 
construção de casas de alto padrão na faixa de areia.  De 
acordo com o Ministério Público (MP/SP) de Caraguatatuba, 
algumas casas não possuem autorização. Além disso, 
vegetação de morro também está sendo suprimida para 
construção de casas. Em sua maioria, as casas construídas 
na região são casas de veraneio. Mais uma vez nota-se a 



Pedro roberto Jacobi (org) 
Políticas socioambientais

 e ParticiPação 169

falta de planejamento e fiscalização por parte dos órgãos 
responsáveis.

No Litoral Norte paulista, há predomínio do turismo 
sedentário, aumentando o número de segundas residências, 
refletindo uma urbanização pautada no mecanismo de 
especulação imobiliária, gerando baixo volume de recursos 
para a comunidade local e a degradação de extensas áreas 
e ecossistemas naturais decorrente da construção civil. 
A ocupação desses espaços demanda atenção do poder 
público, que, por meio de uma atuação planejada, deveria 
criar mecanismos de intervenção sobre os espaços litorâneos 
(BORELLI, 2006).

A atividade de veraneio tem caráter impactante em 
termos ambientais, referindo-se ao uso e a ocupação do 
solo urbano. Porém, também há um caráter impactante 
em termos sociais, já que esta atividade desorganiza a 
sociabilidade do local onde se instala (MORAES, 2007). 
Assim, a complexidade das interações econômicas, sociais, 
urbanas e demográficas deixou profundos problemas e 
conflitos no território costeiro (POLETTE; LINS-DE-
BARROS, 2012). 

Observa-se, portanto, que na Praia da Cocanha, a 
política de ocupação do solo gerou impactos positivos já que 
possibilitou o aumento de empregos na área. Porém, da forma 
em que foi implementada, resultou em grandes impactos 
negativos, com grande comprometimento ambiental.

A decisão de implementar os quiosques e a construção de 
casas de alto padrão, não  foi  adotada  em  conjunto  com  a  
comunidade  que  teve  seu  ambiente  alterado.

Portanto, a política não foi pertinente. Para satisfazer a 
vontade de poucos, a população acabou perdendo seu espaço 
natural, e a região perdeu suas características iniciais. A 
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política pública beneficiou atores com poder aquisitivo 
elevado e marginalizou a comunidade local que deveria ser 
a principal beneficiada considerando os preceitos básicos do 
GCI.

Conclusões

Após as avaliações de diferentes políticas publicas 
incidentes na região, exemplificadas acima, observamos 
que o que encontramos na Praia da Cocanha é a incipiente 
participação da sociedade nas ações do GCI. Essa 
fragilidade ocorre pelas dificuldades no estabelecimento 
de representações legítimas nos fóruns estabelecidos para 
tratar das questões costeiras, principalmente no âmbito 
local. Além disto, detecta-se a falta de organização e 
de preparo de muitos segmentos sociais para participar 
do processo de gestão ambiental com envolvimento da 
comunidade (ASMUS et al., 2006).

De acordo com Ferreira (1998), o desenvolvimento local 
só pode ser alcançado com democracia participativa que 
garanta a gestão autônoma da sociedade. Dessa maneira, 
é preciso que ocorram mudanças na gestão pública, 
essenciais para que ocorra com sucesso a incorporação da 
questão ambiental pelas políticas públicas.

Assim, a capacidade da população de advogar 
por seus interesses é ingrediente chave ao processo de 
efetividade de políticas públicas para o desenvolvimento 
(ARRETCHE, 1998).

Espera-se que o presente estudo de caso promova a 
discussão em torno de seu tema e que suas contribuições 
sejam validadas para o trabalho de diferentes atores sociais, 
como tomadores de decisão e usuários de praias como a da 
Praia da Cocanha, uma vez que os resultados encontrados 
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possuem potencial de contribuir para o direcionamento de 
esforços para a gestão da zona costeira.

As políticas públicas locais na Praia da Cocanha estão 
sendo geridas sem a devida consulta à comunidade local 
e sem a participação das mesmas. A população local não 
participa das tomadas de decisão, quer seja por  falta  de 
interesse,  quer  seja  pela  falta  de abertura por parte dos 
tomadores de decisão.

Apesar de a localidade ser importante para o município 
de Caraguatatuba, observamos descaso por parte dos 
gestores, criando insegurança para quem trabalha na 
região. As políticas públicas locais foram implementadas 
com objetivo de atender interesses de alguns atores e não 
da comunidade. Como resultado, as políticas acabam 
prejudicando a comunidade como um todo.

Para agravar os problemas das políticas públicas 
com incidência sobre a região, tem-se a falta de memória 
institucional. Não é possível planejar ou até mesmo corrigir 
as formas de gestão local sem que se tenham as políticas 
públicas adequadamente documentadas.

A realidade da Praia da Cocanha é a de uma desordem 
construída, reflexo do que ocorre não somente na zona cos-
teira de Caraguatatuba, mas em vários outros municípios 
do País. A falta de um planejamento adequado prejudica a 
população e leva ao comprometimento do meio ambiente.
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REFLEXÕES SOBRE AS CONDIÇÕES DE 
SANEAMENTO E OS IMPACTOS À SAÚDE 
DECORRENTE DE AÇÕES NESSE SETOR EM 
COMUNIDADES RIBEIRINHAS

Carolina Bernardes; Wanda Maria Risso Günther 

Resumo

O presente trabalho busca 
apresentar reflexões sobre as 
relações de populações ribeiri-
nhas com aspectos relacionados 
ao saneamento, notadamente o 
abastecimento de água e esgo-
tamento sanitário e implica-
ções de intervenções nesse setor 
na saúde e qualidade de vida 
de populações localizadas em 
unidades de conservação de uso 
sustentável na região do Médio 
Juruá, no estado do Amazonas. 
As principais características 
em relação às características de 
acesso ao saneamento da região 
rural do médio Juruá, AM  no 
início desse século foram: 
ausência de sistema adequado 
para disposição e tratamento 

Abstract

This chapter aims to pres-
ent reflections on the relation-
ships of  “caboclo” populations 
with aspects of  water supply 
and sanitation and implica-
tions of  interventions in this 
sector  on health and quality 
of  life of  populations located 
in sustainable use forests in the 
region Middle Juruá, state of  
Amazonas. The main features 
in relation to the characteris-
tics of  access to sanitation ru-
ral region in the middle Juruá 
in earlier years of  this century 
were: lack of  adequate system 
for disposal and treatment of  
sewage, precariousness in rela-
tion to water access in quantity, 
quality and accessibility. This 
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de esgotamento sanitário, 
precariedade em relação ao 
acesso à água em quantidade, 
qualidade e acessibilidade. Esse 
cenário contribui para os riscos 
à saúde exclui a população 
dos direitos essenciais, 
comprometendo a qualidade de 
vida dessas populações. Ações 
em saneamento realizadas 
nas comunidades da região 
modificaram a situação 
dessas populações garantindo 
um acesso o acesso à água e 
esgotamento sanitário. Os 
resultados do levantamento 
de indicadores obtidos a partir 
da comparação entre períodos 
antes e depois da implantação 
de ações em saneamento 
apontaram uma redução 
média de 65% da morbidade 
por diarreia e redução de 22% 
da morbidade por parasitoses 
intestinais em crianças 
menores que 12 anos, aumento 
da qualidade de vida da 
população, representado por 
uma redução média de 63% de 
insatisfação com a comunidade 
e aumento de 100% da 
percepção da relação entre o 
aumento da qualidade de vida 
e o saneamento. Esses dados 
indicam que as intervenções 

scenario contributes to health 
risks and excludes these popu-
lations of  basic rights, com-
promising their quality of  life. 
Interventions in water supply 
and sanitation for these popu-
lations have changed the situ-
ation ensuring access to water 
and sanitation. Comparing the 
results of  indicators before and 
after the implementation of  in-
terventions in water supply and 
sanitation, showed an average 
65% reduction of  morbidity 
from diarrhea and 22% reduc-
tion of  morbidity from intesti-
nal parasites in children young-
er than 12 years, increased 
quality of  life, represented by 
an average 63% reduction of  
dissatisfaction with the com-
munity and a 100% increase 
of  the perception of  the rela-
tionship between the increase 
of  life quality and sanitation. 
These data indicate that inter-
ventions in sanitation brought 
positive impacts on health and 
quality of  life for the beneficia-
ry populations enabling an in-
crease in the dignity and access 
to human rights of  the  benefi-
ciary populations.
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Contextualização: Condições de vida na região rural do 
médio Juruá, AM. 

Em 1913, no início do século XX, Oswaldo Cruz e Carlos 
Chagas percorreram em uma expedição o Rio Juruá, desde 
sua foz no Rio Solimões até São Felipe (atualmente cidade 
de Eirunepé).  O levantamento contemplou as condições de 
saneamento e doenças encontradas nos seringais da região, 
além do relato mais detalhado das condições da cidade de 
São Felipe. Desses relatos, pode-se extrair que a malária 
e a leishmaniose eram comuns, sendo também detectados 
casos de amebíase, ancilostomose e disenteria bacilar 
(BATISTA,1972) na área.

No caso específico da ancilostomose, Oswaldo Cruz 
afirma nessa publicação que “[...] a doença é de larga 
distribuição e que não se duvida mais que esta será dominada 
pela higiene do corpo e do meio, especialmente aplicando 
o binômio: privada e água encanada [...]”. Outro relato 

em saneamento trouxeram 
impactos positivos à saúde 
e qualidade de vida das 
populações beneficiadas, 
viabilizando,  portanto, 
viabilizando um aumento 
da dignidade e acesso à 
direitos humanos para as 
populações beneficiadas. 

Palavras-chave: Amazônia, 
Comunidades Ribeirinhas, 
Saneamento Rural, Impactos 
à saúde

KeyWords: Amazon, “cabo-
clo” communities, Rural water 
supply and sanitation, Health 
impacts.
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do mesmo autor afirma que: “[...] a ancilostomose, muito 
divulgada, chegando no Madeira ao índice endêmico de 75% 
nos trabalhadores estrangeiros e a 90% nos nacionais [...]”. 
Nessa publicação, Oswaldo Cruz aponta: 

[...] Para todas as doenças citadas o remédio é sabido, de 
prevenção e cura, mas falta a educação do povo e médicos 
numerosos e idôneos, capazes de corrigirem, senão de obviarem, 
tantos males  ... o uso da água fervida, sempre que for suspeita 
a de bebida; o uso de calçado; a defecação em lugares de onde 
as larvas dos vermes não se disseminem para as infestações.  

O mesmo autor aponta ainda que “[...] a ancilostomíase 
tem sua forma profilática perfeita e tratamento seguro. 
Fórmula profilática que os ingleses representaram por WC e 
uma boa bota [...]” (BATISTA, 1972, p.15; 28-51).

Diante dessas informações, depreende-se que as condições 
encontradas no Rio Juruá no ano de 1913 não garantiam o 
direito dos moradores locais ao acesso a condições adequadas 
de saneamento e saúde. O século chegou ao fim e o novo 
século trouxe algumas novidades para a região, dentre elas: 
a criação das UCs de uso sustentável RESEX e RDS e a 
atuação do Programa Saúde da Família (PSF). No entanto, 
as condições sanitárias das comunidades localizadas na 
mesma região onde foram feitos realizados esses diagnósticos 
no início do século XX continuam muito semelhantes 
ao descrito por esses autores, notadamente em relação à 
prevalência de parasitoses intestinais (média de 66%) e o 
déficit de acesso ao saneamento (BERNARDES et al., 2009; 
BERNARDES & GÜNTHER, 2010; BERNARDES & 
BERNARDES, 2013).

A partir desse contexto, o presente capítulo, que repre-
senta parte da tese defendida no PROCAM intitulada: “Ava-
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liação integrada de impacto à saúde decorrente de ações de sa-
neamento, em comunidades de unidades de conservação de uso 
sustentável na Amazônia.”, vem apresentar reflexões sobre 
as relações entre as populações ribeirinhas do rio Juruá e as 
condições de saneamento, notadamente o abastecimento de 
água e o esgotamento sanitário, e evidenciar as melhorias na 
saúde e qualidade de vida das populações atendidas, após a 
implantação de ações de saneamento nessas áreas.

Área de estudo 

A tese foi desenvolvida em comunidades localizadas 
em duas Unidades de Conservação de Uso Sustentável, a 
Reserva Extrativista do Médio Juruá (RESEX) e a Reserva 
de Desenvolvimento Sustentável Uacari (RDS).

A RESEX é administrada pelo órgão federal Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e tem área 
total de aproximadamente 2.500 km2, com população de cerca 
de 1.750 pessoas, enquanto que a RDS é administrada pelo 
Centro de Estadual de Unidades de Conservação (CEUC) e tem 
área total de aproximadamente 6.000 km2, com população de 
cerca de 1.200 pessoas.

Ambas as unidades de conservação (UCs) estão situadas 
ao longo do Rio Juruá, na área do município de Carauari, 
Estado do Amazonas; a RESEX na margem esquerda e a 
RDS na margem direita do rio (Figura 1).
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FIGURA 1 - Localização geográfica da RESEX e RDS, no município 
de Carauari, estado do Amazonas. Fonte: Elaborada pela autora da tese.

Características da população presente na área de estudo

As populações que compõem as comunidades localizadas 
nas reservas RESEX e RDS podem ser enquadradas na 
categoria de sociedade rural amazônica ou sociedade cabocla 
amazônica. Não existe uma única e imutável sociedade 
cabocla, mas sim uma variedade delas que são construídas e 
organizadas de forma heterogênea, de acordo com as diversas 
características culturais, geográficas e os contextos históricos, 
ambientais e sociopolíticos de cada uma das sociedades 
caboclas. Portanto, para compreender cada sociedade 
cabocla no território amazônico é preciso compreender, de 
forma individualizada, em que contexto elas estão inseridas 
para então caracterizá-las (ADAMS et al., 2006). 

Uma das semelhanças partilhada entre todas as 
sociedades rurais da Amazônia, incluindo aqui as caboclas, 
indígenas e outras é a sua invisibilidade sociopolítica. 
Essa invisibilidade reflete na situação de acesso a serviços 
essenciais para o desenvolvimento humano, tais como 
acesso aos serviços de saneamento básico e saúde. Essa 
realidade é agravada na medida em que as sociedades estão 
mais distantes das sedes dos municípios que abrangem 
essas populações rurais (BERNARDES, 2009; TOLEDO 
et al. 2009).  
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No caso da região do Médio Juruá, os moradores das 
reservas podem ser considerados sociedades caboclas, que 
vivem na floresta e dependem dela para a subsistência 
tanto na produção agrícola quanto no extrativismo. A 
organização social nas reservas do médio Juruá se estrutura 
por meio de comunidades, que são referências geográficas 
construídas socialmente por núcleos domésticos com 
diferentes graus de parentescos ou por afinidade. A maioria 
das comunidades tem um líder comunitário escolhido pela 
própria comunidade que é o responsável pela promoção de 
diálogos entre comunidade e meio externo e pela divulgação 
de atividades e informes aos demais membros.

O acesso às diversas culturas permitiu que essa sociedade 
adquirisse um perfil cultural dinâmico que resultou em uma 
sociedade capaz de desenvolver diversas atividades de subsistência 
e produtivas, intimamente ligadas às dinâmicas sazonais anuais 
típicas da região (variações do nível do rio, estação chuvosa, 
estação seca). Parte das atividades, como a produção da farinha 
de mandioca e a caça tem forte correlação com hábitos culturais 
indígenas. A organização dessas e outras atividades como 
coleta e produção do açaí e modalidades diversas de pesca estão 
fortemente relacionadas à subsistência dessa sociedade na região. 

Outras atividades têm maior relação com a inserção dessa 
sociedade no mercado, tais como o processo de extração do 
látex de seringueiras (Hevea sp.) e  extração de óleos vegetais 
das sementes oleaginosas (murumuru, andiroba). A produção 
decorrente dessas duas atividades somada à produção da farinha 
de mandioca insere essa sociedade no mercado com apoio 
fundamental da Associação dos Produtores Rurais de Carauari 
(ASPROC) e da Associação dos Moradores da Reserva do Uacari 
(AMARU), principalmente para o látex e a farinha de mandioca. 
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As atividades econômicas de produção e comercialização 
desses produtos são uma das principais fontes de renda 
dos moradores das reservas e são desenvolvidas de forma 
heterogênea por todas as comunidades. Além disso, uma 
importante fonte de renda monetária para a população da 
reserva são os programas de benefícios do governo Federal 
e Estadual, tais como bolsa família, aposentadoria rural e 
bolsa floresta. Esse tipo de renda garante certa estabilidade 
financeira para muitas famílias das reservas e possibilita 
o acesso dessa população a serviços básicos relacionados à 
saúde, transporte e energia, dentre outros. 

A forte relação da sociedade da região do Médio Juruá 
com o meio rural não exclui sua relação com o meio urbano. 
O grau de mobilidade urbano/rural é determinado por uma 
série de fatores, dentre eles a distância das comunidades da 
sede municipal e o poder econômico. Essa mobilidade se dá 
por meio de transportes fluviais diversos ao longo do rio 
Juruá, incluindo canoas e chalanas. 

A frequência da mobilidade urbano/rural é menor quanto 
mais distante a comunidade estiver da sede municipal 
de Carauari. Entretanto, se existir a necessidade de algo 
essencial, por exemplo, assistência à saúde, o que não é 
encontrado nas comunidades, mesmo longas viagens de 46 
horas em canoa com rabeta não inibem a ida dos moradores 
até a sede municipal de Carauari. 

As atividades econômicas, domésticas e sociais dessas 
populações demandam, hoje em dia, uma variedade 
de produtos industrializados para suprir necessidades 
domésticas e de serviços. Essa realidade traz para dentro 
das comunidades novos problemas ambientais e de 
saúde pública decorrentes principalmente da ocupação 
desordenada do território e da falta de infraestrutura 
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adequada para absorver as mudanças de hábitos e de 
novas atividades (GIATTI et al., 2007; RIOS et al., 2007; 
BERNARDES et al., 2009).

No início do ano 2000, os moradores de ambas as reservas 
foram contemplados com projetos de moradia do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), que 
resultaram em mudanças significativas no padrão de moradia 
dos moradores desses territórios e, consequentemente, na 
melhoria das condições de saúde e qualidade de vida de 
muitas famílias.

As conquistas e reinvindicações pelos direitos dos 
moradores das duas unidades de conservação têm forte 
correlação com a atuação de três instituições: AMARU, 
ASPROC e Conselho Nacional das Populações Extrativistas 
(CNS). Essas instituições desenvolvem ações que visam 
garantir direitos dos moradores relacionados a direitos civis 
(aposentadoria, bolsa família), comercialização de produtos 
(farinha de mandioca e óleos vegetais) e viabilização de 
acesso a serviços de infraestrutura (saneamento básico) e são 
representadas por moradores e atores sociais diretamente 
envolvidos com as unidades de conservação. 

Situação de acesso ao saneamento nas 
comunidades estudadas

A realidade das comunidades das UCs em 2009, antes 
do desenvolvimento da tese, em relação à provisão de 
serviços de saneamento por meio de ações do poder público 
municipal, resumia-se à implantação de poços tubulares 
profundos para captação e abastecimento de água, para 
algumas das comunidades. No entanto, a implantação dessa 
ação de saneamento local não levou em conta aspectos 
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técnicos, econômicos ou sociais, nem considerou as questões 
de operação e manutenção decorrentes das intervenções 
implantadas. Nessa época, observações de campo, 
identificaram que alguns poços estavam inoperantes, outros 
haviam sido implantados em cotas mais baixas que as 
comunidades e sem nenhum tipo de proteção (isolamento 
ou piso de cimento) para evitar a contaminação da água 
subterrânea; além disso, alguns reservatórios de água (caixas 
d´agua) adquiridos encontravam-se encostados, sem uso. 

Abastecimento de água

As fontes de água para consumo humano, utilizadas 
pelas comunidades estudadas, são diversas, algumas perenes 
(rio, poço profundo) e outras intermitentes (água de chuva), 
o que pode levar a um uso híbrido (fontes mistas), cuja 
seleção depende da facilidade de acesso (Tabela 1).

TABELA 1 - Fonte de abastecimento de água utilizada para consumo 
humano pelas comunidades estudadas.

Com relação às características das fontes considera-se:

a) Poços tubulares profundos

Os poços tubulares profundos são perfurados mecanicamente 
chegando a uma profundidade média de 33 metros, sem 
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revestimento, ou proteção em torno da abertura, ou mesmo 
cobertura para isolamento. As comunidades que utilizam 
poço profundo como fonte de abastecimento de água estão 
localizadas em território de terra firme, áreas não inundáveis 
na estação chuvosa. 

A água bombeada do poço é disponibilizada à população 
em um ponto próximo ao poço sem nenhum tratamento 
prévio, seja filtração para remoção de sólidos ou cloração 
para desinfecção. Essa água é utilizada para ingestão, seja 
para beber ou cozinhar. Outras atividades da rotina diária, 
como lavagem de roupa, de utensílios e banho são realizadas 
com água procedente de outras fontes (rio, lago e igarapé).

b) Água de chuva

A água da chuva é coletada por sistemas individuais 
rudimentares, com calhas construídas com materiais 
disponíveis nas comunidades, na maioria das vezes retalhos 
de telhas de alumínio, que transportam a água coletada 
até reservatórios abertos próximos do domicílio. A água 
de chuva é apreciada para consumo humano tanto em 
comunidades localizadas em território de várzea quanto em 
terra firme. 

c) Água de superfície

A água de superfície, proveniente de rio, lago ou 
igarapé, é utilizada como fonte de abastecimento, tanto 
por comunidades localizadas em território de terra firme, 
quanto por aquelas localizadas em área de várzea. Essas 
últimas têm acesso quase direto à água de superfície na es-
tação chuvosa.
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No entanto, na estação seca o rio pode baixar aproxima-
damente 15 metros, tornando o acesso à água de superfície 
mais difícil. 

Nesse período, a busca de um balde d´água com volume de 
15 litros, recipiente geralmente utilizado nos domicílios, pode 
levar cerca de 5 minutos. Esse tempo é elevado se considerado 
o senso comum de abundância de água na região amazônica e 
se comparado, por exemplo, com a média de tempo (cerca de 5 
minutos) para coleta de 15 litros de água no semiárido baiano 
(ORRICO, 2003), onde se conhece a problemática de escassez 
de água. 

O acesso à água de superfície se dá por meio de portos 
flutuantes, que geralmente atende a duas ou três famílias. 
Esses portos são utilizados para coleta de água para consumo 
humano, para banho, limpeza de peixes e lavagem de louça e 
roupa. A água para consumo humano é coletada em baldes 
e levada para os domicílios, geralmente por mulheres ou 
meninas jovens. 
As comunidades localizadas em terra firme têm acesso à água 
de superfície por meio de igarapés e lagos. Na estação chuvosa, 
o tempo de acesso a essas fontes de água gira em torno de 1 
min de caminhada. Enquanto que na estação seca, esses cor-
pos hídricos pioram em qualidade, quantidade e acessibilida-
de e, muitas vezes, não são usados pela população como fonte 
de abastecimento de água. A alternativa para suprir a deman-
da das comunidades são as “cacimbas” (poços rasos), as quais 
são escavadas todos os anos pelos moradores nessa estação. A 
água da “cacimba” é utilizada para todos os usos domésticos.

Independentemente da fonte de água, geralmente, o 
armazenamento da água nos domicílios é realizado em 
recipientes abertos, o que contribui para a redução de sua 
qualidade. O volume de água armazenado depende da 
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capacidade do recipiente e da quantidade de habitantes por 
domicílio. 

As tarefas relacionadas às práticas do uso da água para 
diversas atividades, tais como coleta de água para consumo, 
lavagem de roupa ou utensílios e manutenção da salubridade 
ambiental são atividades tipicamente femininas realizadas 
apenas pelas mulheres.

Após a coleta da água nas principais fontes de 
abastecimento disponíveis a água para consumo humano 
recebe tratamento domiciliar, em duas etapas. Na primeira, 
realiza-se a decantação da água em recipientes grandes, por 
período de um ou dois dias, visando à sedimentação das 
partículas suspensas presentes na água. Na segunda, côa-se 
a água com um pano limpo colocado na boca de um pote 
de barro, no qual a água ficará armazenada para consumo; 
esse procedimento promove uma filtração da água, retendo 
impurezas mais finas no pano. Esses potes de barro, que 
promovem a manutenção da água em temperatura agradável 
para dessedentação, geralmente possuem uma abertura de 
25 a 30 cm de diâmetro, por onde se retira a água por meio da 
inserção de vasilhas e eventualmente com as próprias mãos, 
o que representa situação de risco sanitário pela possível 
contaminação da água. 

Nas comunidades onde há algum sistema de distribuição 
de água para os domicílios, uma das causas mais evidentes 
da falta de água nas residências são as perdas ao longo 
das tubulações, assim como ausência de equipamentos 
fundamentais como torneiras nos pontos de uso domiciliar. 
Por ausência de agente gestor local, não há grande 
preocupação sobre esses aspectos de operação e manutenção 
dos sistemas instalados, o que torna difícil assegurar o 
funcionamento adequado desses sistemas.
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Esgotamento Sanitário

A falta de um local adequado para eliminação de dejetos 
é um problema comum nas comunidades estudadas. Em 
relação à disposição de excretas, aproximadamente 48% dos 
domicílios dispõem em fossas, que se resumem a escavações 
circulares efetuadas no solo com a adaptação de um abrigo 
(casinha) na parte externa acima do solo, as quais são 
localmente denominadas de “privadas”. Embora sejam 
construídas como fossas secas, funcionam, geralmente, como 
fossas negras, pois não há nenhuma preocupação com relação 
ao nível do aquífero freático quando de sua construção, 
podendo atingi-lo ou estar muito próximo, o que representa 
potencial contaminação das águas subterrâneas. O grau de 
conservação desses abrigos diverge entre os domicílios e as 
comunidades estudadas.  

Nas comunidades de várzeas, na estação chuvosa, o 
acesso às “privadas” é realizado mediante trapiche ou 
canoa. Nessas condições, o uso desse equipamento sanitário 
implica no lançamento das excretas diretamente nas águas 
do entorno das moradias, funcionando mais como abrigo 
para manter a intimidade que como contentor ou local de 
tratamento de excretas. 

Nos domicílios que não possuem tal equipamento 
sanitário para disposição de dejetos (52%), os moradores 
realizam suas necessidades no denominado “pau da gata”. 
O pau da gata é a expressão utilizada localmente para 
designar a disposição de dejetos a céu aberto. Geralmente, 
esse local é bem conhecido e delimitado entre os moradores 
das comunidades. No entanto, as crianças não têm muito 
esse discernimento e buscam qualquer área isolada para 
realizarem suas necessidades, principalmente para a 
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eliminação de fezes. No caso da urina, há varias áreas 
das comunidades utilizadas para a prática de urinar ao ar 
livre, inclusive na beira do trapiche, local utilizado para 
a mobilidade das pessoas dentro da comunidade e que 
interliga as moradias a espaços comunitários. Raramente, se 
observou, por meio de observação direta durante as viagens 
de campo, o hábito de lavagem de mãos entre os moradores, 
após o ato de defecar ou urinar. 

Vulnerabilidade socioambiental e dívida sanitária para 
com a população do Rio Juruá

A realidade descrita, notadamente em relação às 
características de acesso ao saneamento, coloca a população 
da RESEX e da RDS em situação de vulnerabilidade 
socioambiental, a qual é definida como a capacidade de 
resposta da população diante de situações de riscos sociais 
e ambientais (HOGAN, 2005). Esse cenário contribui para 
os riscos à saúde exclui a população dos direitos essenciais, 
comprometendo a qualidade de vida dessas populações. 

Segundo o autor, na definição de vulnerabilidade 
socioambiental há três elementos importantes: a exposição a 
certos riscos, a capacidade de enfrentá-los e a potencialidade 
destes de trazer consequências importantes para os afetados. 
Uma vez que condições de acesso a serviços essenciais 
alteram esses elementos, altera-se o grau de vulnerabilidade 
vivenciado por essas populações. 

Assim, ao se garantir os diretos humanos relacionados 
aos serviços essenciais, reduz-se drasticamente a condição 
de vulnerabilidade socioambiental dos indivíduos, 
aumentando-se as condições para enfrentar o conjunto 
de riscos socioambientais existentes. No entanto, essa 
realidade não vem sendo observada na área estudada, visto 
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que a dívida sanitária1 no setor de saneamento vivenciada 
por essas populações vem se mantendo, no último século, de 
forma estagnada mediante diagnósticos realizados na região 
em épocas distintas.

Vale ressaltar que a constatação de vulnerabilidade 
socioambiental e dívida sanitária desenvolvida a partir 
desse exemplo pode ser extrapolada para outras regiões 
rurais brasileiras, considerando que investimentos no setor 
de saneamento são incipientes, principalmente no que diz 
respeito à divulgação e avaliação de intervenções nesse 
campo do conhecimento.

A percepção e o desejo de reverter a condição de 
vulnerabilidade socioambiental vivenciada pelos habitantes 
da região da RESEX e RDS foram apresentados por parte 
dos moradores em levantamentos socioeconômicos efetuados 
para a elaboração do plano de manejo da RESEX, realizado 
em 2005.  Nesse levantamento, ficou evidenciado que uma 
das demandas mais importantes para a população local era 
o investimento em ações ligadas ao saneamento ambiental, 
para o aumento da qualidade de vida dessa população.

A partir dessa demanda, em 2007, iniciaram-se 
entendimentos entre o Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente (IBAMA), à época, responsável pelas unidades 
de conservação federais, a ASPROC e a Universidade de 

1  O termo dívida sanitária foi apresentado por Castellanos (1990). Esse autor 
entende que a dívida sanitária nos países em desenvolvimento é resultante de 
processos históricos de crises econômicas e dívidas externas vivenciadas por 
esses países que tiveram como uma de suas consequências a degradação das 
condições de vida das minorias devido a tendências de redução substancial 
com gastos per capita em saúde e projetos sociais por parte dos setores oficiais. 
Nesse contexto, fica mais complicado proporcionar o acesso aos direitos 
humanos de forma igualitária nesses países. Assim, a denominada dívida 
sanitária tem um peso negativo sobre as populações e governos e, para reverter 
o quadro, é necessário o desenvolvimento de propostas de reestruturação e 
modificações das políticas públicas em saúde (CASTELLANOS, 1990).
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Brasília (UnB) para planejar ações visando atender às 
demandas por saneamento ambiental para os moradores da 
região. 

As ações: projetos de implantação de 
intervenções em saneamento

A partir dos resultados do levantamento das condições 
sanitárias na região da RESEX e RDS e o entendimento 
entre instituições e comunidades, a ASPROC foi contempla-
da, em 2008, com um financiamento da PETROBRAS, por 
meio da sua Unidade de Exploração e Produção da Amazô-
nia (UN-AM), para execução de projetos de implantação de 
tecnologias sociais em saneamento básico em comunidades 
da RESEX e RDS. Nesse contexto, entende-se tecnologia 
social como um conjunto de técnicas e métodos aplicados 
para garantir o acesso ao saneamento, notadamente, abas-
tecimento de água e esgotamento sanitário intradomiciliar, 
desenvolvidos a partir da interação entre conhecimento lo-
cal e técnico apropriados e implantados com a participação 
da comunidade beneficiada. Os projetos foram implantados 
em 7 comunidades de ambas as reservas, cujas característi-
cas estão apresentadas na Tabela 2. 

Uma das prerrogativas do projeto foi que a mão de obra 
para a implantação das intervenções entrasse como contra-
partida das comunidades beneficiadas. Portanto, os comu-
nitários tiveram que se organizar e participar de processos 
de capacitação para garantir a viabilidade de execução da 
implantação dos sistemas em suas comunidades. Além disso, 
o projeto teve como contrapartida da universidade a elabo-
ração dos projetos técnicos e auxílio técnico ao longo de sua 
implantação. 
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O projeto apresentado teve como propostas: i) busca 
do desenvolvimento humano com cidadania, por meio 
de melhoria nas condições de saúde da comunidade; e 
ii) fortalecimento da participação social por meio da 
implantação participativa do sistema de saneamento na 
comunidade São Raimundo.

O projeto ancorou-se em bases sustentáveis e buscou a 
transformação social da comunidade por meio da autogestão 
do sistema de saneamento e da educação em relação a 
doenças relacionadas à falta de acesso ao saneamento. 
Todas as etapas do projeto, como elaboração técnica dos 
projetos, implantação, operação e manutenção tiveram 
como prerrogativa o envolvimento e a participação da 
comunidade. 

Dentre as ações realizadas no projeto destacam-se:                                     
i) implantação de sistema de abastecimento de água, desde 
a coleta, tratamento, distribuição e armazenamento nos 
domicílios; ii) implantação de esgotamento sanitário por 
meio de fossas simplificadas para disposição de excretas 
iii) implantação de instalação sanitária domiciliar; e iv) 
capacitação de comunitários para a operação e manutenção 
da estrutura de saneamento implantada, fortalecendo seu 
protagonismo e organização social.
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TABELA 2 - Características ambientais e demográficas das comunidades 
contempladas com o projeto de saneamento na RESEX e RDS. 

Componentes do saneamento implantados nas 
comunidades

O projeto de implantação de ações de saneamento básico 
nas comunidades contemplou sistemas de abastecimento 
de água e de esgotamento sanitário. O manejo de resíduos 
sólidos e a drenagem não foram incluídos no escopo das 
ações desse projeto.

a) Sistema de Abastecimento de Água (SAA)

Os sistemas de abastecimento de água propostos para 
as comunidades caracterizam-se pela utilização de fontes 
de água híbridas que se alternam, ao longo do ano. Quando 
uma das fontes fica torna-se menos disponível, outro 
manancial é acionado para cumprir com a demanda. Esse é 
o caso da água de chuva na época seca, quando é acionado o 
suprimento por meio da água de rio ou poço. 

A principal diferença entre os projetos implantados nas 
comunidades refere-se à fonte principal utilizada no SAA, 
quando não é utilizada a água da chuva (Tabela 3). 
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TABELA 3 - Principal fonte para o SAA, por tipo de tratamento, 
por comunidade.

O tratamento da água distribuída pelo sistema de abas-
tecimento é realizado de forma específica, adaptado de acor-
do com as características de cada fonte de água utilizada. A 
utilização de poço profundo e rio, onde demandou a implan-
tação de estações de tratamento compostas por unidades de 
aeração para remoção do ferro, seguida de filtros lentos de 
areia, que forçam, por gravidade, a passagem da água por 
superfícies filtrantes que removem impurezas, previamente 
à distribuição a todos os domicílios da comunidade. 

Após passar pelo tratamento, a água é acumulada em 
um reservatório intermediário, a partir do qual é distribuída 
e passa a ser acumulada em reservatórios domiciliares de 
1.000 litros. Os reservatórios domiciliares podem receber 
indistintamente água tratada do sistema de abastecimento 
coletivo, como água de chuva por meio do sistema individual 
de captação.

O sistema domiciliar de captação de água de chuva, 
utilizado majoritariamente ao longo da estação chuvosa, é 
composto por uma calha que recebe a água escoada sobre 
o telhado e a encaminha para o reservatório, fazendo-a 
percolar por manta geosintética que promove uma filtração 
antes de sua reservação. Esse sistema promove a mistura das 
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águas provenientes de ambas as fontes, quando disponíveis, 
e possibilita o abastecimento intermitente, mesmo quando 
uma das fontes cessam.

A água armazenada no reservatório domiciliar é disponi-
bilizada no domicílio em quatro pontos: uma torneira na pia 
da cozinha, situada em local de preferência dos moradores e 
três pontos dentro da instalação sanitária: uma torneira na 
pia do banheiro, chuveiro e vaso sanitário. 

b)   Esgotamento Sanitário

O projeto das instalações sanitárias domiciliares foi de-
senvolvido para a realidade das comunidades das reservas, 
considerando questões técnicas, ambientais, sociais, cultu-
rais e econômicas.

O esgotamento sanitário implantado compõe-se de 
sistema individual que separa as águas servidas: as águas 
cinzas das águas negras. As águas cinzas provenientes da 
pia dentro do domicílio, do chuveiro e da pia da instalação 
sanitária domiciliar, são coletadas por tubulação única e 
seu destino é a infiltração no solo. O volume das descargas 
dos vasos sanitários das instalações sanitárias domiciliares 
compõe o esgoto sanitário que é destinado para uma fossa 
simplificada individual que serve cada domicílio. Assim os 
efluentes são coletados, tratados ou destinados de modo 
individual. 

As fossas simplificadas utilizadas têm por objetivo 
receber excretas dos vasos sanitários (águas negras), com 
volume de descarga reduzido, logo diferem das unidades 
convencionais onde todo o esgoto produzido na residência 
(com 95% de volume de água) é destinado à fossa séptica. 
Com esta separação dos efluentes entre águas negras e águas 
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cinzas, o sistema concebido para essas comunidades tem o 
funcionamento muito semelhante ao de uma fossa seca, a 
qual tem sido utilizada como alternativa para disposição 
de excretas para o meio rural e por isso foi denominada de 
“fossa simplificada”.

Como tecnologia adaptada, a escolha dessa alternativa 
considerou, além de aspectos ambientais como o tipo de 
solo, questões socioeconômicas, notadamente a inexistência 
de serviços de limpa fossa no município. A inexistência 
desses serviços inviabilizaria a operação e manutenção de 
propostas de fossas sépticas, pois quando essas alcançassem 
sua capacidade suporte, a remoção e o destino do lodo são 
inevitáveis. 

A operação e manutenção da fossa simplificada 
pressupõem que ao ser atingido sua capacidade volumétrica, 
seja desativada e se inicie a construção de uma nova fossa 
em suas proximidades, que pode ser perfeitamente realizado 
pelos próprios usuário. O espaçamento entre as casas permite 
a implantação de nova unidade receptora.

c)   Operação e manutenção dos componentes de 
saneamento básico implantados 

Os projetos de saneamento adaptados às comunidades 
tiveram como prerrogativa a autogestão dos componentes 
implantados pelas próprias comunidades beneficiadas. Logo, 
fica a cargo das comunidades beneficiadas a tarefa de operar 
e realizar a manutenção dos componentes (filtro lento de 
areia, sistema de captação da água de chuva domiciliar etc.) 
e zelar pelo seu desempenho. 

Nesse sentido, cada comunidade estabeleceu suas regras 
de operação e manutenção da parte coletiva dos componentes 
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implantados (filtro lento e rede de distribuição de água). De 
forma geral cada comunidade atribuiu a dois representantes 
comunitários a função de supervisionar a parte do sistema 
coletivo da água, os filtros lentos de areia e a distribuição da 
água pelo sistema coletivo. A função desse responsável inclui: 
i) ligar a bomba destinada a bombear água do poço ou do rio, 
ii) garantir que todos sejam igualmente beneficiados com a 
água tratada e iii) comunicar à comunidade a necessidade 
de manutenção do filtro lento de areia e da rede coletiva de 
distribuição de água. 

Problemas com o sistema coletivo são solucionados na 
forma de mutirão2. Nesse modelo de gestão, representantes 
de todos os domicílios colaboram com recursos financeiros 
para compra de material e a mão de obra para o reparo do 
sistema.

O custo referente à geração de energia (gerador a diesel) para 
acionar a bomba, que viabiliza o funcionamento do sistema 
coletivo, é repartido com todos os membros da comunidade, 
enquanto que as despesas para a manutenção do sistema 
intradomiciliar (tubulações, componentes da instalação 
sanitária domiciliar, calha etc.) são de responsabilidade dos 
moradores de cada domicílio beneficiado. 

As comunidades têm apoio da ASPROC, como 
interlocutor na sede Municipal de Carauari para equacionar 
problemas técnicos complexos, que não podem ser resolvidos 
na própria comunidade. A fonte do auxilio financeiro para 
solucionar essas questões é oriunda de um esforço coletivo 
das próprias comunidades beneficiadas e, eventualmente, de 
negociações junto à prefeitura municipal.  

2  Mutirão: nomenclatura utilizada localmente para definir um trabalho 
comunitário, geralmente de interesse da coletividade, realizado por grande 
parte da população da comunidade.
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O acesso ao abastecimento de água seguro, economica-
mente viável e confiável (contínuo e com qualidade sani-
tária) é um dos fatores essenciais para o desenvolvimento 
social das populações. Em julho de 2010, foi aprovada a Re-
solução da Assembleia Geral da ONU A/RES/64/292, que 
reconhece formalmente o direito ao abastecimento de água 
e ao esgotamento sanitário como essenciais à concretização 
de todos os direitos humanos.

A implantação das tecnologias sociais de acesso à água 
e esgotamento sanitário foram desenhadas  para propiciar 
nível de acesso ótimo à população atendida, uma vez que 
essa categoria de acesso propicia melhores benefícios à saúde 
da população beneficiada. 

A definição de acesso à água pode ser usada com 
variações conceituais, as quais incorporam diferenças sociais, 
econômicas e políticas em relação a variáveis de qualidade, 
quantidade, disponibilidade e regularidade de acesso à 
água (Howard e Bartram, 2003, IBGE, 2008). A definição 
de nível de acesso ótimo apresenta no presente trabalho foi 
amparada na publicação de Howard e Bartram (2003). De 
acordo com esses autores, a distância percorrida e tempo 
gasto para a obtenção de água para consumo são fatores 
determinantes na definição de acesso à água e refletem, em 
última instância, nos efeitos sobre a saúde e qualidade de 
vida do usuário, conforme apresentado no Quadro 1.
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QUADRO 1 - Nível de acesso à água e efeito sobre a saúde.

Fonte: Howard e Bartram, 2003

Ações de saneamento implantadas: impactos minimizados 

Considerando-se a implantação das ações de saneamento 
na área de estudo, por meio de solução coletiva acoplada 
à solução individual para o abastecimento de água e 
implantação de instalação sanitária domiciliar nas moradias 
das comunidades, é esperado que as condições sanitárias e 
consequentemente a qualidade de vida dessas populações 
sejam incrementadas.

Neste sentido, a avaliação do impacto à saúde dessas inter-
venções torna-se importante e pedagógica. O processo de ava-
liação empregado foi ancorado na abordagem metodológica 
Avaliação Integrada de Impacto em Saúde Ambiental (AIISA) 
(BRIGGS, 2008), a qual utilizou como principal instrumento 
conceitual o modelo de organização de indicadores Força Mo-
triz-Pressão-Situação-Exposição-Efeitos-Ações (FPSEEA) 
(CORVALÁN et al. 1996), aplicado em dois estágios bem de-
finidos: i) Estágio Antes: período anterior à implantação das 
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ações em saneamento nas comunidades estudadas e ii) Estágio 
Depois: período de pelo menos seis meses após a finalização da 
implantação e funcionamento das unidades.

Os resultados obtidos a partir da comparação entre 
indicadores, alimentados com dados de ambos os estágios, 
apontaram uma redução média de 65% da morbidade 
por diarreia em crianças menores que 12 anos, redução de 
22% da morbidade por parasitoses intestinais em crianças 
menores que 12 anos e aumento da qualidade de vida da 
população, representado por uma redução média de 63% 
de insatisfação com a comunidade e aumento de 100% 
da percepção da relação entre o aumento da qualidade de 
vida e o saneamento. Esses resultados indicam que houve 
impactos positivos à saúde da população decorrentes das 
intervenções em saneamento.

Dentre esses indicadores a diarreia em crianças representa 
fator importante nos esforços para a redução da pobreza, 
melhoria da saúde e qualidade de vida e vem sendo utilizada 
como indicador de efeito em estudos voltados a evidenciar 
o impacto de intervenções de saneamento, notadamente 
a implantação de sistemas de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário (NORMAN et al., 2010; BARRETO 
et al., 2007; CAIRNCROSS et al.,  2010; PRÜSS et al. 2002; 
FEWTRELL et al. 2005; ESREY  et al. 1991).

Os benefícios proporcionados por investimentos no 
setor saneamento (água, esgotamento sanitário, coleta e 
tratamento de resíduos sólidos, drenagem urbana e práticas 
de higiene) não estão relacionados, exclusivamente, à 
redução da transmissão de doenças infecciosas. A principal 
motivação dos usuários de sistemas de saneamento pode não 
estar relacionada à redução de agravos à saúde, mas sim a 
aspectos que incluem o desejo por privacidade e conforto 
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(JENKINS; CURTIS, 2005; JENKINS; SCOTT 2007). 
Segundo Cairncross e Feachem (1993), um dos benefícios 
do aumento de acesso ao saneamento, em especial ao que 
diz respeito ao abastecimento de água, é a redução do gasto 
de tempo e energia física demandada por atividades de 
provimento de água no domicílio. Geralmente esse é um dos 
benefícios mais percebidos pela população. Outros estudos 
apontam ainda benefícios da provisão de saneamento no 
aumento da qualidade de vida, bem estar, status social e 
privacidade (ORRICO, 2003; MAMADOU et al., 2013).

Alguns relatos de moradores das comunidades, 
apresentados a seguir, corroboram com a percepção 
positiva dos usuários após a implantação das ações locais de 
saneamento: 

“[...] Depois do projeto dos banheiros a nossa comunidade 
ficou linda... Minha cunhada passou por aqui e disse que 
agente tá melhor do que eles lá em Carauari[...].”.

“[...] Eu nasci e me criei aqui, mas nunca me acostumei 
com as pragas..é uma coisa horrível, deixa a gente doido.. se 
não fosse isso morar aqui seria uma maravilha. [...].”

“[...] Agora com esses banheiros tudo ficou bom demais, 
a água em casa facilita muito a vida da gente. Eu mesma nem 
penso em ir embora daqui para Carauari, aqui tem muito mais 
coisa, se agente quer um peixe agente vai lá e pega, o açaí tem 
à vontade [...].

Outros relatos da população beneficiada pelas intervenções 
são relevantes para representar os resultados apresentados, 
no que tange a percepção de aumento da qualidade de vida 
em relação ao saneamento.
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 “[...] Prá mim a melhor coisa desses banheiros é que agora dá 
para dar banho nos meninos qualquer hora em cima de casa].

[...] Porque no verão, é seis meses de água quente, muito quente feia. 
E tanto a gente bebia, como tinha que tomar banho naquela água, e 
agora não, a gente não bebe e nem toma banho na água quente, né? 
Melhorou, também, eu acho na saúde porque a gente pegava muita 
gripe, agora pelo menos a gente pega menos, por causa da água 
quente; eu acho que melhorou muito, foi muito bom o projeto.

[...] A gente às vezes se obrigava a beber água do lago porque a 
água do poço era só ferrujo. Todo vaso que a gente colocava água 
ficava aquela nata amarela da água, tipo ferrujo, fedia que nem 
fosse ferrujo mesmo, a água. O vaso que você lavava, se você não 
enxugasse aquele pingo d´água deixava amarelo. O bacio era muito 
trabalho para a gente lavar, e agora depois do tratamento da água 
ficou uma maravilha a água. 

[...] Às vezes a gente chegava à noite do trabalho e tinha que ir na 
beira [do rio] tomar banho, pegar água. E agora, com o projeto, 
tudo melhorou, porque a gente toma banho dentro de casa, água 
dentro de casa, pega água a hora que quer pra tomar, tem água 
limpa pra botar o peixe no fogo, tem água limpa pra dar banho nas 
crianças. E melhorou também pras crianças, porque as crianças 
eram tudo contaminadas de verme devido à sujeira da água. E 
agora, graças a Deus, elas melhoraram, estão com saúde. Elas 
gostam também de tomar banho, muito banho no chuveiro, elas 
adoram banho. Pra nós foi ótimo o projeto, muito bom mesmo, 
porque às vezes a gente queria dar um banho numa criança e tinha 
que ir na tauba quente, aí no trapiche, pra ir pra beira do lago, 
e às vezes chega a noite com peixe e ainda carecia ir lá pra beira 
d´água, arriscando do jacaré pegar a gente. E agora não, chega a 
noite, trata aqui em cima e lava tudo com a água que tem mesmo 
aí, não falta água também, quando não chove tem lá o poço que 
joga pras casas tudim. Não falta água pra gente não.
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Saneamento intradomiciliar

A infraestrutura sanitária foi projetada para ser instalada 
dentro do próprio domicílio, ou anexa com acesso pelo 
domicílio. Ao contar com um cômodo sanitário reservado, 
com disponibilidade de água tanto para banho e lavagem das 
mãos como para afastar os excretas, os moradores alteram 
rapidamente sua rotina sanitária. Ganham um ambiente 
adequado para práticas higiênicas corporais, o qual 
possibilita maior higienização em condições de conforto, 
com liberdade e intimidade preservadas. 

Após a instalação da infraestrutura sanitária, o usuário 
passa a ter um local reservado no ambiente domiciliar, o que 
viabiliza a prática de tomar banho sem roupa e de defecar 
em ambiente fechado e reservado. Esta condição permite 
práticas de higiene mais efetivas para evitar doenças cujo 
mecanismo de transmissão está relacionado às condições de 
higiene e viabiliza que crianças tomem banho no domicilio 
e não fiquem expostas ao ambiente próximo do porto, 
evitando a morte por afogamento e contato com possíveis 
vetores de doenças, como os da malária e picada de cobra. 
Além disso, essa infraestrutura viabiliza que pessoas com 
alguma dificuldade de locomoção façam suas necessidades 
dentro do domicílio e aumenta a autoestima do morador, 
pois representa melhoria das condições de moradia.

Logo, são interrompidas as rotas de exposição a perigos 
com os quais a população convive no seu cotidiano e que 
decorrem de situações de risco como: i) defecar em ambiente 
peridomiciliar e ter os excretas dispostos a céu aberto; ii) o 
hábito de tomar banho no rio, muitas vezes com roupa, para 
preservar a intimidade; iii) banho de crianças no trapiche 
com risco de afogamento e picada de cobra; iv) banho 
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realizado ao final da tarde quando a incidência de mosquitos 
vetores é maior; e v) dificuldade de acesso de pessoas com 
mobilidade restrita.

Essa nova condição sanitária satisfatória é percebida 
rapidamente pelo morador, pois traz modificações 
significativas em sua rotina diária, principalmente com 
relação à diminuição do tempo gasto com atividades de 
obtenção de água e higienização, às condições mais seguras 
em que as atividades são realizadas e à comodidade de estar 
em seu próprio domicílio com água canalizada disponível. O 
relato de um dos moradores beneficiados pela implantação 
dessa infraestrutura exemplifica essa condição. 
“[...] Ter um banheiro dentro da minha casa foi uma das 
melhores coisas que aconteceu na minha vida, agora eu posso 
até chamar o senhor para comer uma pupunha aqui na 
minha casa [...]”.

Considerações finais

O acesso à água e ao esgotamento sanitário no ambiente 
intradomiciliar foi fator decisivo para a redução dos impactos 
à saúde e melhoria das condições de conforto e bem-estar 
verificados na pesquisa, pois além de trazer maior grau de 
liberdade e intimidade, reduziu a exposição dos moradores a 
situações de risco associadas às práticas tradicionais.

Os impactos positivos na saúde decorrentes das 
intervenções em saneamento puderam ser constatados 
por meio dos indicadores que apontaram redução média 
da morbidade por diarreia e por parasitoses intestinais, 
em população menor de 12 anos, assim como melhoria da 
qualidade de vida da população, referida no maior grau de 
satisfação com a comunidade onde vivem e percepção dos 
benefícios relacionados ao acesso ao saneamento adequado. 
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A implantação das intervenções possibilitou às popula-
ções beneficiadas o acesso intradomiciliar à água e ao esgo-
tamento sanitário, garantindo o acesso a um direito humano 
mundialmente reconhecido pela ONU, o que proporcionou 
bem-estar, conforto e aumento da dignidade, refletindo na 
valorização econômica do imóvel e no status social da po-
pulação beneficiária, trazendo maior satisfação do morador 
com sua comunidade.

Vários fatores contribuíram para os impactos positivos na 
saúde decorrentes das intervenções de saneamento, como: i) 
acesso ótimo ao abastecimento de água; ii) fácil acesso à solução 
individual para disposição de esgoto sanitário; iii) acesso à água 
e ao sabão para práticas de higiene; iv) integração de acesso em 
uma mesma infraestrutura dos itens i , ii e iii, que viabiliza 
as práticas de higiene relacionadas à lavagem de mão após a 
defecção; v) facilidade de acesso para práticas de higienização 
do corpo; e vi) privacidade e conforto. A possibilidade do acesso 
à água segura e em quantidade mínima que possibilita hábitos 
higiênicos mínimos, assim como à coleta e ao afastamento dos 
excretas eliminando a exposição do usuário que ocorre quando 
há lançado no ambiente peridomiciliar, permitiu práticas de 
higiene mais efetivas para evitar doenças cujo mecanismo de 
transmissão está relacionado à higiene.

Todos os fatores relatados contribuem para que os 
impactos na saúde da população sejam satisfatórios, tanto 
aqueles relacionados à ausência de doenças como ao aumento 
da qualidade de vida e satisfação.

No contexto apresentado, recomendações podem ser 
apontadas, embasadas em indicativos que foram observados 
ao longo de desenvolvimento da tese, mas que não puderam 
ser corroborados dentro do arcabouço teórico-conceitual e 
metodológico da mesma.
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A primeira recomendação diz respeito à interface entre 
ações de saneamento intradomiciliar e malária. A partir 
da importância dada pelos moradores das comunidades 
à instalação sanitária domiciliar e os relatos sobre a 
queda na incidência de malária, após essas intervenções, 
considera-se que essa interface é tema a ser explorado, logo 
que merece estudo específico na busca da associação entre 
esses fatores. A malária continua sendo uma das maiores 
causas de morbidade e mortalidade na região amazônica, 
logo ações que promovam a redução da incidência devem 
ser investigadas. A hipótese que suporta a relação positiva 
entre presença de saneamento intradomiciliar e redução 
da morbidade por malária parte do pressuposto de que a 
existência dessa infraestrutura viabiliza práticas de higiene 
em ambiente fechado no âmbito do domicílio e evita a 
exposição da população em horários de pico ao vetor da 
doença, quando a maioria da população se aproxima de 
corpos hídricos para realizar diversas atividades. 

Outra recomendação refere-se ao desenvolvimento social 
e unidades de conservação de usos sustentável. Sugere-se 
investimento de órgãos ambientais em projetos que visem 
ampliar os direitos essenciais de cidadãos residentes em 
UCs de uso sustentável, para que seja possível alcançar 
os objetivos de conservação da biodiversidade propostos 
para essa modalidade de unidade de conservação. Dados 
obtidos na pesquisa amparam essa hipótese ao se verificar 
que, a partir do aumento de acesso ao saneamento, houve 
redução da insatisfação com a comunidade e um incremento 
da percepção dos benefícios do saneamento para melhorias 
na qualidade de vida da população, conforme observado 
no Estágio Depois. Esse resultado impacta em outros 
aspectos socioeconômicos, que vão além da questão ligada 
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diretamente à saúde. Por exemplo, a ampliação da satisfação 
com sua comunidade intervêm diretamente na forma como 
a população se relaciona com as ações comunitárias, tais 
como o monitoramento e preservação dos recursos hídricos, 
que são fatores relacionados à sustentabilidade do modelo 
de desenvolvimento das UCs de uso sustentável, dentro dos 
objetivos propostos no Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza (SNUC) (BRASIL, 2000). 
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Resumo

A gestão de recursos hídri-
cos do Brasil é relevante para 
o setor público, mas há um re-
conhecimento crescente de que 
os instrumentos de regulação 
tradicionais não são suficien-
tes para garantir a proteção 
da água. Neste contexto, esta 
pesquisa realizada na APA 
Embu Verde (Embu das Artes 
– SP) avaliou a aplicação de um 
programa de monitoramento 
participativo e os dados gera-
dos por voluntários com uma 
ferramenta simplificada de bio-
monitoramento da qualidade 
de água de riachos. Esses dados 
apresentaram resultados muito 
próximos aos gerados por técni-
cas mais sofisticadas realizadas 

Abstract

Brazil water resources ma-
nagement is relevant to the 
public sector; however, there is 
a growing recognition that the 
traditional regulatory tools are 
not enough to ensure the wa-
ter protection. In this context, 
this research performed in APA 
Embu Verde (Embu das Artes – 
SP) evaluates the implementa-
tion a participatory monitoring 
program as well as the data ge-
nerated by volunteers using a 
simplified tool for biomonito-
ring of  water quality in strea-
ms. The data generated by the 
volunteers showed results very 
similar to those generated by 
more sophisticated techniques 
performed by experts, presen-
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por especialistas apresentando 
apenas dificuldade em distin-
guir ambientes com impactos 
intermediários. Além disso, o 
índice dos voluntários apre-
sentou caráter conservador, 
sendo assim mais provável que 
tenham subestimado a quali-
dade do local do que o oposto. 
Portanto, a prática de monito-
ramento participativo foi consi-
derada uma ferramenta muito 
boa para avaliar a qualidade da 
água nos córregos.

ting difficulty only in distin-
guishing environments with 
intermediate impacts. In addi-
tion, the volunteers´ index pre-
sents conservative character, 
being an underestimation of  
the water quality more likely 
than an overestimation there-
fore, the practice of  participa-
tory monitoring was considered 
a great tool to assess water qua-
lity in streams.

Introdução

Ao tratar das unidades territoriais de gestão, as bacias 
hidrográficas1, é preciso analisar a grande malha hídrica 
que compõe essa delimitação geográfica. Vale lembrar que 
possuímos uma complexa teia de rios e riachos, entrelaçados 
em variados relevos e com interações íntimas e complexas 
com o crescimento “urbano”, e essa aproximação causa 
inúmeros problemas ambientais. Para melhor compreender 
tais problemas, e então agir para revertê-los, é preciso ter 
acesso aos dados e informações adequadas sobre esse sistema.

1 Para Magalhães (1989), bacia hidrográfica pode ser definida como “[...] uma 
área onde a precipitação é coletada e conduzida para seu sistema de drenagem 
natural isto é, uma área composta de um sistema de drenagem natural onde o 
movimento de água superficial inclui todos os usos da água e do solo existentes 
na localidade”.
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Uma das dificuldades é justamente a carência de 
informações detalhadas sobre os recursos hídricos e 
possíveis soluções para a degradação ambiental. Para os 
gestores públicos obter o conhecimento de cada trecho deste 
emaranhado espaço, demandaria sua presença constante 
nessas localidades. E mesmo assim, dificilmente seria 
possível conhecer cada trecho da complexa malha. Embora 
o ambiente seja uma preocupação relevante do setor público 
e dos políticos, há um reconhecimento crescente de que as 
ferramentas tradicionais não são suficientes para garantir a 
proteção da água ou para minimizar o impacto da atividade 
humana (SHORTT; CALDWELL; BALL, 2004).

Para melhor entender as razões e causas dos problemas 
relacionados aos recursos hídricos é preciso aproximar-
se das áreas afetadas. Aqueles que possuem um contato 
íntimo com corpos d’água, muitas vezes, dependem destes 
ambientes para inúmeros usos, e podem almejar solucionar 
os problemas associados a tais locais e à sua proteção. Porém, 
estes usuários dificilmente têm acesso às informações sobre a 
qualidade do ambiente em que vivem.

Uma das formas de apoio ao setor público para amplificar 
a rede de monitoramento já existente no Brasil, auxiliando 
na obtenção de dados, seria o envolvimento da comunidade, 
como voluntários, atuando em locais não cobertos pelos 
órgãos ambientais. Este envolvimento pode contribuir para 
melhor gerir os recursos hídricos, sendo uma necessidade 
frente às problemáticas ambientais da atualidade. Irwin 
(1995) faz uma crítica ao conhecimento científico/perito que 
não parece corresponder e dar atenção ao conhecimento, 
percepções e práticas dos leigos, assim tornando difícil a 
“convivência” próxima dos conhecimentos diversificados. 
No Brasil vem sendo trabalhada a decodificação de 
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informações para o repasse de ferramentas simplificadas, no 
levantamento de dados biológicos para as comunidades, a 
fim de aproximar os diálogos leigos e peritos.

Buscando metodologias para ampliar a rede de 
monitoramento no Brasil, Buss et al. (2008) propõem 
o repasse de uma metodologia simples, que utiliza 
macroinvertebrados bentônicos como indicadores da 
qualidade da água, para voluntários. Deste modo, 
comunidades humanas estariam capacitadas para realizar 
trabalho voluntário no monitoramento de pequenos riachos. 
Para isso foi desenvolvido o Índice Biológico de Voluntário 
- IBVol (BUSS, 2008) um índice simplificado que possibilita 
análises da qualidade da água por voluntários e a interação 
das comunidades na gestão dos recursos hídricos.

Uma vez que, práticas como essas são pouco reconhecidas 
e demandam estudos que indiquem sua eficiência, buscou-
se avaliar os dados gerados por atores locais, que foram 
capacitados em um programa de monitoramento, a fim de 
verificar se são eficazes e capazes de representar a qualidade 
ambiental dos ambientes amostrados.

A hipótese testada é de que os dados obtidos pelos atores 
locais a partir da referida ferramenta são válidos indicando 
as mesmas condições ambientais que técnicas científicas 
mais sofisticadas com dados gerados por especialistas2.

Assim o presente trabalho, resultante de dissertação 
de mestrado com o título Avaliação do monitoramento 
participativo como ferramenta de Aprendizagem Social 
na área de preservação ambiental Embu Verde (Embu das 
Artes – SP) - (CICHOSKI, 2013), realizou uma análise do 
uso de uma metodologia de monitoramento participativo.

2 O termo especialistas é referente aos pesquisadores e colaboradores que 
realizaram essa pesquisa.
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Aplicando o Monitoramento participativo

Primeiramente, procurou-se implantar um programa 
de Monitoramento Participativo (MP) na Área de Proteção 
Ambiental - APA Embu-Verde, localizada no município 
de Embu das Artes SP, a fim de avaliar a ferramenta 
no contexto da Região Metropolitana de São Paulo. A 
localidade foi escolhida, visto que, teoricamente, apresentava 
boa integridade ambiental, e a recente formação da APA 
demandava a divulgação do conhecimento sobre a qualidade 
do ambiente.

O primeiro passo constitui em uma avaliação sócio-
ambiental da área, para identificar a região mais propícia para 
a realização do monitoramento, conforme as características 
dos corpos d’água e sua acessibilidade; e a identificação dos 
grupos de pessoas e lideranças comunitárias, existentes 
nas comunidades próximas aos corpos hídricos a serem 
monitorados, com potencialidade para participação no projeto.

Para identificar esses grupos, que possivelmente 
possuiriam representatividade no Conselho Gestor da 
APA Embu-Verde, foi realizada uma apresentação aos 
conselheiros, cuja função é consultiva e deliberativa. Após 
a aprovação dos conselheiros e indicação dos potenciais 
atores à participarem do MP, foi realizada a mobilização dos 
voluntários.

Metodologia

Aplicando o monitoramento participativo

A aplicação de um programa de monitoramento partici-
pativo requer algumas etapas, as quais estão apresentadas 
no fluxograma 1.
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FLUXOGRAMA 1 - Etapas do Monitoramento Participativo.

Fonte: CICHOSKI; BRANDIMARTE, 2012.

Etapa 1 - Identificação dos possíveis atores e mobilização

Inicialmente foram identificados os grupos associativistas 
presentes no território da APA Embu Verde para verificar o 
potencial participativo desses atores.

Compreendendo as relações existentes entre os grupos 
identificados foi possível definir as possíveis “parcerias”, um 
passo importante para evitar que houvesse sobreposição 
entre os integrantes desses grupos por participarem de 
duas ou mais atividades realizadas no território da APA. A 
diversidade enriquece as discussões, pois diferentes olhares 
são fundamentais para completar informações. Assim 
buscamos diversificar os integrantes, não nos atendo a uma 
faixa etária mínima ou máxima para sua participação.

Uma vez que o trabalho voluntário apresenta restrições, 
como disponibilidade de tempo para participar das 
atividades, buscou-se formas de viabilizar a participação dos 
atores. Deste modo, optou-se por solicitar apenas 6 horas 
de dedicação mensal para as atividades de monitoramento 
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participativo, constituídas por 4 horas para realizar as 
campanhas de coleta (aproximadamente 2 coletas mensais 
com duração de 2 horas/coleta) e 2 horas de encontros 
mensais para discutir os resultados.

Assim como as características dos agentes mobilizados são 
diversificadas, os seus interesses também diferem conforme 
os grupos. Há aqueles que têm interesse em atuar para o 
bem estar coletivo, acreditando que o seu envolvimento 
em programas de monitoramento participativo é capaz de 
trazer melhorias para a sua comunidade. Mas também há 
aqueles que se interessam em participar para uma finalidade 
individual, para obter conhecimento ou certificados 
de participação. Para satisfazer alguns dos interesses e 
demandas é necessário conciliar esses objetivos para que 
possam convergir em uma única direção, o envolvimento em 
um processo de Aprendizagem Social para aprender juntos 
e, então, gerir juntos.

Etapa 2 - Desenvolvendo parcerias

Os grupos de possíveis voluntários, identificados após 
a apresentação realizada aos Conselheiros da APA, foram 
procurados para apresentar a proposta do MP.

A Secretária Municipal de Saúde apontou, como 
possíveis atores a integrar o grupo de voluntários, os agentes 
do PSF - Programa de Saúde Familiar - que tem a finalidade 
de realizar territorialização e mapeamento da área. A ONG 
ACORDE indicou os integrantes do Programa de Jovens 
da Reserva da Biosfera, Meio Ambiente e Inclusão Social. 
Alunos da Escola Estadual Capuava foram convidados, 
aleatoriamente, para integrar o grupo por uma professora 
que tomou conhecimento da atividade. Como resultado da 
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busca por possíveis voluntários foi estabelecida parceria 
com os seguintes grupos:

Agentes comunitários de Saúde de três Unidades Básicas 
de Saúde em três distintos bairros (Itatuba, Ressaca e Tomé);

Integrantes do Programa de Jovens da Reserva da 
Biosfera;

Alunos da Escola Estadual Capuava.

Etapa 3 - Capacitação

No total, 31 atores demonstraram interesse em participar 
das atividades, sendo a maioria Agentes do PSF, sendo estes 
os que permaneceram nas atividades até o fim.

A metodologia de monitoramento participativo é 
bastante simplificada e de fácil compreensão para que 
não exclua atores com menor grau de escolaridade. As 
ferramentas de capacitação foram baseadas na Educação 
Ambiental Crítica que Carvalho (2004) define como um 
tipo de subjetividade orientada por sensibilidades solidárias 
com o meio social e ambiental, modelo para a formação 
de indivíduos e grupos sociais capazes de identificar, 
problematizar e agir em relação às questões socioambientais, 
tendo como horizonte uma ética preocupada com a justiça 
ambiental.

Além de passar técnicas para avaliar aspectos da 
integridade ambiental, foi preciso incorporar o espírito de 
ação coletiva ao grupo. Por essa razão o curso de capacitação, 
além de ser um momento de aprendizagem, foi um momento 
de criação de elos de confiança, fortalecimento do grupo, o 
momento de transmitir a ideia de que o todo é muito mais 
que a soma das partes.

O curso foi focado no procedimento de práticas de 
análises desenvolvida pelo LAPSA - FIOCRUZ (Laboratório 
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de Avaliação e Promoção de Saúde Ambiental da Fundação 
Oswaldo Cruz). Sendo a capacitação dividida em um eixo 
teórico, contendo informações e noções básicas de ecologia 
de rios, gestão participativa e legislação ambiental, e um 
eixo prático (Figura 1).

FIGURA 1 - Prática da análise biológica, físico química, avaliação ambiental 
e triagem de organismos (APA Embu Verde – Embu das Artes – SP).

O curso teve a finalidade de transmitir conceitos e atribuir 
habilidades aos voluntários para realizarem as seguintes 
análises:

Análise de variáveis físicas e químicas: Para o procedimento 
destas análises foi utilizada uma ficha de campo e um “kit” 
técnico para análise de água doce em campo desenvolvido 
pela Alfakit, para avaliação de amônia, fosfato, oxigênio 
dissolvido, pH, temperatura da água e do ar. Durante o eixo 
teórico foi explicada a interferência dessas variáveis nos 
corpos hídricos, relacionando causa e efeito das alterações.
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Avaliação Ambiental: Esta análise constituiu na 
avaliação geral do ambiente aquático e sua relação com as 
margens, realizado por meio de uma análise visual, seguindo 
instruções da ficha de campo do protocolo rápido de avaliação 
ambiental, originalmente desenvolvido pela agência 
ambiental dos Estados Unidos (USEPA 1999), traduzida e 
adaptada para uso por voluntários em ecossistemas lóticos 
brasileiros (BUSS, 2008).

Medição da vazão: Para tal foi medida a largura do 
trecho a ser analisado, a profundidade média, e a velocidade 
média da correnteza. A ficha de campo apresenta instruções 
de como calcular a vazão.

Avaliação da Fauna Bentônica: Para realizar as coletas da 
fauna foram amostrados dois tipos de substratos; correnteza 
e remanso ou dos substratos mais representativos do trecho 
do riacho analisado (detalhes da coleta e identificação 
apresentado no item 2.1). A partir da identificação 
simplificada dos macroinvertebrados em nível taxonômico 
de classe, ordem ou subordem foi aplicado o IBVol (BUSS, 
2008) que classifica a qualidade da água dos corpos hídricos 
em excelente, boa, regular, ruim e péssima, dada a presença 
ou ausência de determinados grupos de macroinvertebrados. 
Os organismos recebem pontuação de 1 a 5, conforme o 
grau de sensibilidade à poluição (menor pontuação aos mais 
tolerantes e maior pontuação aos mais sensíveis) e os pontos 
dos organismos encontrados em uma dada localidade são 
somados. Quanto maior for a pontuação obtida na análise 
biológica, melhor é a qualidade da água (BUSS, 2008), sendo 
que pontuação < 7 indica qualidade Péssima; 8 a13, Ruim; 
14 a 20, Regular; 21 a 26, Boa; > 27, Excelente.

Levantamento socioambiental: Realizado com os atores 
ao longo das atividades de monitoramento, tendo o seu 
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momento inicial na capacitação. Uma das técnicas de 
levantamento de informações socioambiental foram a 
construção dos biomapas, em que a comunidade pode 
agregar maiores detalhes e informações sobre a cartografia 
original do local.

Durante a capacitação foi realizado o planejamento 
estratégico do grupo, visando a organização dos grupos de 
coleta, dividindo os participantes em pequenos grupos de 4 
a 5 componentes, para que estes definissem alguns pontos a 
serem monitorados, conforme o interesse local.

Etapa 4 - Monitoramento

A escolha dos pontos a serem monitorados seguiu uma 
lógica estratégica de monitoramento, evitando que fossem 
muito próximos e com características muito similares, a 
fim de aumentar a eficiência e eficácia do monitoramento. 
A indicação dos pontos foi feita pelos voluntários, pois a 
intenção era que eles apontassem quais são as fragilidades 
da região, focando sempre as razões do monitoramento e a 
justificativa para monitorar uma determinada localidade. 
Estas áreas foram escolhidas ao longo do tempo, pois o 
grupo demonstrou grande dificuldade em reconhecer e 
localizar os corpos hídricos da região. Fato interessante a 
ser mencionado é que os voluntários não sabiam o nome de 
muitos dos riachos analisados.

Após a capacitação foi preciso “aferir” os dados gerados 
por esse grupo diversificado de voluntários. Para tanto 
foram selecionados dois pontos de coleta, um com menor 
grau de impacto antropogênico possível e outro com 
impactos significativos. Pequenos grupos realizaram coletas 
no período de um mês, resultando uma coleta por grupo no 
mesmo ponto, para garantir que todas as análises estavam 
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sendo realizadas de forma padronizada. Observou-se que os 
grupos atingiram resultados similares ou muito próximos 
quando realizaram coletas na mesma localidade.

A partir do momento em que os agentes estavam gerando 
dados padronizados, iniciou-se o monitoramento dos riachos 
que compõem a APA e algumas áreas adjacentes. Atividades 
de monitoramento foram realizadas durante 1 ano e 4 meses.

Avaliando a ferramenta de monitoramento participativo

A fim de avaliar os dados gerados pela ferramenta de 
biomonitoramento utilizada foram selecionadas, com auxi-
lio dos voluntários, três localidades no perímetro da APA 
Embu Verde, com estados ecológicos distintos: uma locali-
dade com menor grau de impactos antropogênicos, uma de 
nível intermediário, e uma degradada. Estes locais foram 
denominados respectivamente como Ponto 1 - Estrada do 
Sol; Ponto 2– Pesqueiro do Luís; Ponto 3 – Pedra Acorde, 
com as respectivas coordenadas geográficas 23K 309381 
7384313; 23k 311865 7386333 e 23k 311806 73861178.

Seguindo a propostas de Bus et al (2008) em cada ponto, a 
amostragem foi realizada em uma área de aproximadamente 
1m2 com rede “D” (área de 353,25cm e malha de 500μm), 
por um minuto para cada unidade amostral, sendo estas 
feitas três coletas em substrato de areia e matéria orgânica, 
por localidade, totalizando 18 unidades. As amostras foram 
colocadas em uma bandeja, com uma lâmina de 1 cm de água 
e os macroinvertebrados foram triados a olho nu, em campo, 
pelos voluntários, por dez minutos para cada bandeja. Os 
organismos foram identificados pelos voluntários ou “não-
especialistas” com o auxílio de lupa e fichas de campo para 
identificação taxonômica ao nível simplificado (em classe, 
ordem ou sub-ordem). Tais organismos foram preservados 
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em álcool 70% e encaminhados ao laboratório para que fosse 
verificada, por especialistas, a acuidade de identificação 
em nível de classe, ordem ou sub-ordem realizada pelos 
voluntários.

Para cada unidade amostral, o material restante na 
bandeja foi preservado em formalina 4% e encaminhado 
para o laboratório para ser analisado pelos especialistas. 
Sendo assim, as análises realizadas pelos especialistas 
partiram da amostragem realizada pelos voluntários.

Em laboratório, o material das 18 unidades amostrais foi 
lavado em peneira de malha de 500 μm em água corrente, 
preservado em álcool 70%, e corado com Rosa de Bengala. 
No caso do material procedente do campo ser composto por 
material grosseiro, como areia e cascalho, este foi submetido 
a flutuação em bandejas plásticas com uma solução 
supersaturada de cloreto de sódio (BRANDIMARTE; 
ANAYA, 1998), antes da lavagem e acondicionamento em 
álcool. Este procedimento permite separar os organismos 
do substrato, facilitando sua triagem. Os organismos 
foram triados sob estereomicroscópio e identificados pelos 
especialistas no nível taxonômico de famílias, utilizando 
chaves taxonômicas (BORROR; DeLONG, 1964; MERRIT; 
CUMMINS,1996; COSTA; IDE; SIMONKA, 2006; 
BRINKHURST; MARCHESE,1989; SEGURA et al., 2011).

O IBVol foi calculado tanto para os dados obtidos pelos 
voluntários quanto para os obtidos pelos especialistas. Há 
inúmeras categorias de métricas de bioindicação utilizando 
macroinvertebrados bentônicos, neste trabalho utilizaremos 
o índice de riqueza de grupos taxonômicos, calculada com 
a soma do número de taxa encontrada, e quanto maior a 
riqueza, melhor são as condições ambientais.
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Foram comparados: a) as tendências de variação da 
riqueza de famílias obtidos pelos especialistas com os 
resultados do IBVol obtidos pelos voluntários nos diferentes 
pontos ; b) a riqueza de grupos taxonômicos (classe, ordem 
ou subordem) obtidos por especialistas e voluntários; c) os 
resultados do IBVol obtido por especialistas e voluntários, 
analisando a proximidade de classe/qualidade ambiental do 
índice obtido para ambos os dados; para esta comparação 
foi aplicado o Teste U não paramétrico de Mann-Whitney 
(SIEGEL, 1977).

O teste estatístico foi realizado utilizando o Programa 
Past (HAMMER; HARPER; RYAN, 2001).

Resultados e discussão

Tanto a riqueza de famílias (S), obtida com pela análise 
dos especialistas, como resultado do IBVol, obtido pelos 
voluntários, nas três localidades distinguiram de maneira 
similar o gradiente ambiental dos três pontos amostrados, 
sendo que P1 apresenta melhores condições ambientais que 
P2 que é menos impactado que P3 (Figura 2).

FIGURA 2 - Valores de riqueza de famílias, obtidos por especialistas, e 
de IBVol, obtidos por voluntários, para os três pontos amostrais (APA 
EmbuVerde, SP). CICHOSKI, 2013
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Ao avaliar a riqueza de grupos, identificados no nível de 
classe, ordem ou subordem, encontrada pelos voluntários 
e especialistas, observamos que o gradiente ambiental dos 
três pontos, se mantém, mesmo que na identificação dos 
voluntários a riqueza dos três pontos seja menor do que 
a obtida pelos especialistas (Figura 3). Era de se esperar 
que a triagem/identificação dos organismos realizada por 
especialistas sob estereomicroscópio resultasse em maior 
riqueza, pois encontram-se indivíduos que, eventualmente, 
não seriam distinguíveis a olho nu. No entanto, esta 
comparação é importante para avaliar se as tendências 
são similares e para testar o desempenho do IBVol em 
uma área na qual ainda não havia sido aplicado. Assim, 
considerando-se que a triagem técnica é mais minuciosa que 
dos voluntários, que é realizada em campo e em apenas 10 
minutos, a identificação pelos voluntários é valida e capaz 
de dar uma idéia da riqueza de organismos dos pontos.
 

FIGURA 3 - Riqueza de grupos dos organismos identificados no nível 
de classe, ordem ou subordem, nos três pontos amostrais (APA Embu 
Verde, SP). (IdEsp: identificação por especialistas; IdVol identificação por 
voluntários). Fonte: Cichoski, 2013



Políticas socioambientais

 e ParticiPação
Pedro roberto Jacobi (org) 

230

Assim como no caso da riqueza, é interessante comparar 
os valores de IBVol obtidos por especialistas e voluntários 
(Figura 4), para verificar se há diferença significativa entre 
os valores do índice, em função da variação da triagem e 
identificação de grupos.

FIGURA 4 - Valores de IBVol e respectivas classes de qualidade da água 
nos três pontos amostrais (APA Embu Verde, SP). (IdEsp: identificação por 
especialistas; IdVol: identificação por voluntários). Fonte: CICHOSKI, 2013.

No ponto 1, não houve diferença significativa entre os 
valores de IBVol de especialistas e voluntários a um nível de 
significância de 5% (U = 7; p = 0,0927), e este índice indica 
que a qualidade da água está excelente, alcançando pontuação 
35 para especialistas e 31 para voluntários. Tal resultado 
deve-se ao fato de ser uma localidade com poucos impactos, 
apresentando melhores condições ambientais e, portanto, 
suportando uma maior abundância de indivíduos o que 
facilita a sua localização nas amostras. Os únicos organismos 
que os voluntários não encontraram na amostra foram: larvas 
de tricópteros sem casulo, vermes anelídeos e moluscos.
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Apenas no ponto 2, os dados gerados pela identificação 
dos especialistas e voluntários apresentou diferença 
significativa a um nível de significância de 5% (U = 4; 
p = 0,02891), não havendo coincidência entre as classes 
indicadas pelo IBVol. Neste caso houve uma alteração 
da Classe ambiental de Regular3 - especialistas, para 
Ruim - voluntários. Os organismos não encontrados pelos 
voluntários embora sejam passíveis de serem identificados 
a olho nu com maior facilidade, dado seu tamanho 
relativamente grande, possuíam baixa representatividade 
na amostra: sanguessugas - 2,7% odonatos sem cauda - 
0,31% e tricópteros com casulo - 0,31%. Este fato pode ser 
uma das justificativas para estes não terem sido localizados 
no momento da triagem.

Neste ponto, é importante salientar que as diferenças 
observadas entre os valores de IBVol para o Ponto 2 indicam 
que o índice apresenta um caráter conservador, de forma 
que é mais provável que baixe a qualidade do local do que a 
superestime. Este aspecto é importante, pois provavelmente 
não serão obtidos resultados indicando que a qualidade da 
água está boa, quando de fato ela não está.
Para o ponto 3, os valores gerados pela identificação dos es-
pecialistas e voluntários apresentaram diferença significati-
va a um nível de significância de 5% (U = 12; p = 0,0351), no 
entanto ambos resultaram na classe ruim.

Buss (2008) ressalta que o IBVol foi desenvolvido e 
testado para uma situação ecológica (rios de montanha, de 
pequeno a médio porte, com fundo de pedra) e, embora tenha 
sido testado com sucesso em outros sistemas aquáticos, sua 

3 Não foi contabilizada a pontuação para moluscos (Classe: Bivalvia) para essa 
análise, embora tenham sido identificados na análise feita pelos especialistas, 
por serem pequenos e de difícil localização/identificação a olho nu.
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aplicação não deve ser automática para todas as situações, 
pois variações fisiográficas como altitude, tamanho do rio, 
tipo e composição de leito e presença ou não de mecanismos 
naturais de retenção, podem ser responsáveis por alterações 
da fauna que nada tem a ver com impactos antropogênicos.

Notamos por meio dessa rápida avaliação que o IBVol 
foi eficiente para a APA Embu Verde, mesmo não tendo 
sido realizadas adaptações para esta região. Este resultado 
indica que essa ferramenta de baixo custo, podendo ser 
aplicada em um número maior de localidades, é útil para 
complementar os dados gerados pelas agências ambientais 
no que concerne o levantamento de informações sobre 
os corpos d’água. Assim sendo, estes dados poderiam ser 
indicativos da necessidade de monitoramento, mais custoso, 
por parte dos órgãos ambientais. Resultando também em 
um processo que incluiria uma parcela da população, que 
tem dificuldade em compreender assuntos complexos, no 
diálogo sobre a gestão ambiental.

Neste sentido, desde dos anos 90, dados de alguns grupos 
de voluntários já eram utilizados por órgãos governamentais 
na América do Norte (PENROSE;CALL 1995). De fato, 
ferramentas de monitoramento participativo são vistas como 
uma forma de acompanhar as condições ambientais e fornecer 
feedback para os gestores sobre a adequação das práticas 
realizadas para mitigação de problemas ambientais, pois as 
ferramentas simplificadas geram conhecimentos válidos segundo 
Overdevest, Orr e Stepenuck (2004). Assim, os voluntários 
poderiam colaborar com a rede de monitoramento, e quando 
os resultados apontassem alguma alteração significativa, as 
agências ambientais poderiam ser acionadas, para verificar o 
efeito e averiguar a causa com maior profundidade, tornando os 
métodos de fiscalização do estado mais eficientes.
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Para que a comunidade possa contribuir no levantamento 
de informações é preciso desenvolvimento de técnicas que 
possam proporcionar satisfação tanto para os participantes, 
como também dados de boa qualidade. Além disso, é preciso 
que as técnicas de monitoramento realizado por voluntários 
sejam continuamente avaliadas, comparando e analisando 
os dados gerados para avaliar se estes correspondem de fato 
às condições ambientais.

Finalmente, o objetivo da ferramenta não é substituir 
técnicas peritas em análise de biomonitoramento, realizadas 
pelo poder público, pesquisadores ou até mesmo empresas 
de consultoria, mas sim trabalhar em conjunto com esses 
agentes, utilizando informações e saberes locais.
 

Conclusões

- Os dados gerados pelo IBVol foram capazes de 
distinguir as condições ambientais de diferentes locais da 
APA Embu Verde, da mesma maneira que a métrica riqueza 
de famílias utilizada por especialistas; 

- Os voluntários não apresentaram dificuldade ou erro na 
identificação dos organismos coletados nas três localidades; 

- A ferramenta apresentou variação apenas no ponto 
com qualidade ambiental intermediária, apresentando 
dificuldade em distinguir diferenças sutis no ambiente, 
mas ao mesmo tempo apresentando um importante caráter 
conservador; 

- As diferenças entre as métricas está relacionada aos 
organismos que não foram localizados pelos voluntários, 
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devido ao seu tamanho pequeno destes organismos ou ao 
tempo de triagem; 

- A utilização do IBVol se mostrou uma ferramenta de 
avaliação ambiental simples e robusta o suficiente para uso 
em programas de capacitação de agentes comunitários na 
APA Embu Verde; 

- O IBVol pode ser utilizado por agentes locais para 
contribuir na geração de dados sobre a qualidade ambiental 
das águas dos ambientes lóticos da APA Embu Verde 
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PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DE 
NASCENTES EM AMBIENTE URBANO: 
ESTUDO DE CASO DO PROCESSO DE CRIAÇÃO 
E CONSOLIDAÇÃO DE UMA POLÍTICA 
PÚBLICA EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SP – 
UMA SÍNTESE DA TESE DE DOUTORADO 
APRESENTADA AO PROCAM/USP

Andrea Sundfeld Penido; Eda Terezinha 
de OliveiraTassara

Resumo

Este artigo apresenta uma 
síntese da Tese de Doutorado, 
cujo objeto de pesquisa foi o 
caso de criação e consolidação 
de uma política pública desig-
nada “Programa de Revitali-
zação de Nascentes” (PRN), 
iniciada em 2006, em São José 
dos Campos – SP, Brasil, perío-
do analisado de 2006 a 2012. A 
revitalização abrange 33 áreas 
de preservação permanen-
te (APPs) de nascentes, com 
plantio de mais de 45000 mu-
das de árvores nativas, somou-
se aproximadamente 230000 
m2 de APPs reflorestadas em 
ambiente urbano, possui ain-
da um programa de educação 
ambiental específico (PMSJC/

Abstract

This paper presents a syn-
thesis of  a Ph.D. thesis and its 
main goals were the creation 
and consolidation of  a public 
policy designed “Revitalization 
Program of  Springs (RPS)”, 
started in 2006, in São José dos 
Campos – SP, Brazil, analyzed 
from 2006 to 2012. The revi-
talization process covered 33 
permanent preservation areas 
(PPAs) of  spring, where it has 
been planted over  45000 native 
seedlings trees, about 230000 
m2 of  PPAs reforested in a ur-
ban environment, it also has 
a specific environmental edu-
cation program (PMSJC/SE-
MEA, 2012). This research aims 
to contribute on the definition 
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Introdução

O presente artigo apresenta a síntese da pesquisa de 
doutorado relativa ao estudo de caso do processo de criação 
e consolidação da política pública para revitalizar nascentes 

SEMEA, 2012). Esta pesquisa 
visa contribuir para a definição 
de bases conceituais e metodoló-
gicas para o aprimoramento de 
políticas públicas ambientais. 
As principais etapas foram: le-
vantamento e organização do 
histórico do PRN; definição de 
grupo amostral; estudo compa-
rativo da situação inicial/final; 
realização de entrevistas com 
alguns participantes do PRN; 
avaliação de desempenho do 
programa; verificação dos des-
dobramentos decorrentes das 
intervenções. O PRN se mostrou 
estratégico, alinhado às políticas 
públicas afins (esferas estadual/
federal), podendo ser aplicado 
a outros municípios, mediante 
adequações ecológicas.

Palavras-chave: Revitaliza-
ção de nascentes. Educação 
ambiental. Ambientes urbanos. 
Políticas públicas – São José 
dos Campos (SP).

of  methodological and concep-
tual bases of  environmental 
public policies. The main steps 
were: survey and history  of  
RPS; sample’s definition; com-
parative study on initial and 
final steps; interviews with pro-
gram’s participants; evaluation 
of  the program’s performance; 
and result’s verification from 
socio-environmental interven-
tions. The RPS showed itself  a 
strategically program, related 
to the three public administra-
tion spheres (municipal, state 
and federal). The RPS may be 
applied in any municipalities 
by readjusting ecological as-
pects. 

Key-words: Revitalization of  
springs. Environmental edu-
cation. Urban environments. 
Public policies – São José dos 
Campos (SP).
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em ambiente urbano, iniciada, em 2006, no Município de São 
José dos Campos/SP, Brasil, com o “Projeto de revitalização 
de nascentes em áreas públicas urbanas municipais”. Ainda 
hoje ativo, o projeto transformou-se em “Programa de 
Revitalização de Nascentes” (PRN). 

O PRN é uma iniciativa original no que se refere a sua 
estruturação. Reúne diversos conceitos, técnicas e tecnolo-
gias, de diferentes áreas do conhecimento, com o intuito de 
intervir nas APPs de nascentes urbanas para promover a 
restauração ecológica (KAGEYAMA, 2004) aliada ao traba-
lho educativo e de mobilização da sociedade local. É consi-
derada uma experiência pioneira no Brasil merecedora de 
reconhecimento da sociedade, como atestam prêmios e ho-
menagens a ele outorgados.

No PRN destacam-se não apenas o surgimento, mas 
também a consolidação de uma política pública que se pro-
põe a atuar na preservação dos recursos hídricos e da biodi-
versidade com repercussão positiva no ambiente urbano ao 
recuperar, por meio de reflorestamento com espécies arbó-
reas nativas, as áreas de preservação permanente1 (APPs) 
de nascentes degradadas. 

O período definido neste estudo é de 2006 a 2012. 
Nos três primeiros anos, a pesquisadora participou 
como coordenadora da equipe técnica, da idealização, 
planejamento, estruturação e desenvolvimento do PRN. 
Tal vivência suscitou seu interesse em acompanhar o 
prosseguimento do projeto.

A análise se fundamenta nos resultados socioambientais 
obtidos a partir dos registros documentais, dados primários 

1  Instituídas pelo Código Florestal (Lei Federal nº 4.771 de 1965 e alterações 
posteriores), as APPs consistem em espaços territoriais legalmente protegidos, 
ambientalmente frágeis e vulneráveis, podendo ser públicas ou privadas, 
urbanas ou rurais, cobertas ou não por vegetação nativa.
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e secundários coletados, incluindo o levantamento das per-
cepções, por meio de entrevistas semiestruturadas, de quatro 
grupos distintos envolvidos nessa ação do poder público: téc-
nicos atuantes na criação e desenvolvimento do PRN, alunos 
e professores participantes e moradores vizinhos às áreas pú-
blicas onde estão as nascentes em processo de revitalização. 

E, para dar suporte às ações de conservação, segundo 
preceitos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
– SNUC (BRASIL, 2000), estruturou-se, também em 2006, 
um Programa de Educação Ambiental para Revitalização 
de Nascentes, do qual participam 29 escolas da rede pública 
(estadual e municipal) de ensino, duas Unidades da Fundação 
Hélio Augusto de Souza (Fundhas) - fundação educacional 
- e uma Organização Não Governamental - ONG, com 
envolvimento de aproximadamente 22.500 alunos, dos quais 
7.200 são multiplicadores (informação verbal)2. A análise 
proposta neste estudo espera agregar subsídios teóricos e 
metodológicos para o aprimoramento das políticas públicas 
por compreender que as soluções devam constituir medidas 
sinérgicas, envolvendo os setores públicos em esferas e 
escalas compatíveis à problemática e, sobretudo, por meio 
de políticas públicas. Privilegiará, contudo, as políticas 
públicas de Educação Ambiental e Recursos Hídricos, para 
as quais a visão integradora e interdisciplinar da Ciência 
Ambiental são de fundamental importância.

A pesquisa tem como finalidade contribuir com a 
definição de bases conceituais e metodológicas para o 
estabelecimento de políticas públicas para revitalização de 
nascentes pautadas nos processos participativos, por meio 

2  Os dados foram apresentados durante a “III Mostra de Vídeos Ambientais”, 
promovida pela Secretaria de Meio Ambiente, em 04 de dezembro de 2012, 
cuja temática é relativa ao trabalho que as escolas realizam no Programa de 
Revitalização de Nascentes.
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de intervenções socioeducativas e ambientais, em que sejam 
estas o princípio gerador do engajamento da sociedade em 
ações de proteção, recuperação e conservação dos recursos 
naturais, em especial, dos recursos hídricos em ambientes 
urbanizados.

Além dos objetivos específicos que foram definidos 
com vistas a: resgatar o histórico de criação do Programa 
de Revitalização de Nascentes; descrever a metodologia 
de intervenção nas APPs de nascentes em ambientes 
antropizados; descrever o processo de estruturação do 
Programa de Educação Ambiental para Revitalização 
de Nascentes; apresentar a sistemática adotada para o 
desenvolvimento de ações articuladoras, com vistas ao 
envolvimento de diferentes atores sociais no processo; detalhar 
as etapas de desenvolvimento do Programa nos seis primeiros 
anos de existência; avaliar o desempenho do Programa 
de Revitalização de Nascentes, tendo como referência a 
situação inicial das áreas, a percepção socioambiental dos 
entrevistados; e, verificar desdobramentos relacionados à 
implementação do Programa, no que se refere às políticas 
públicas desenvolvidas pelo município.

Referencial teórico

Em linhas gerais, os temas tratados apresentam as 
bases conceituais que nortearam a pesquisa. Procurou-se 
contextualizar a situação dos recursos hídricos, nas escalas 
global, nacional e regional, a fim de dar a dimensão de como 
as políticas públicas devem convergir visando dar respostas 
aos problemas socioambientais identificados, perceptíveis 
e potencializáveis para os quais são necessárias ações 
integradas, preventivas e/ou corretivas, como as desenvolvidas 
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pelo PRN. Da mesma forma, as questões relacionadas à 
educação ambiental tiveram o aprofundamento necessário, 
uma vez que o PRN tem como um de seus pilares o processo 
participativo e de corresponsabilidade que se desenvolve a 
partir de ações no campo educacional.

A situação de degradação encontrada, em quase a 
totalidade das nascentes revitalizadas em São José dos 
Campos, corrobora com os desafios que a Ciência Ambiental 
aponta à interdisciplinaridade (BARBI, 2008), por meio 
da reflexão que a pesquisa ambiental suscita. Este campo 
da Ciência tem sido chamado a elucidar e propor soluções, 
de maneira integrada, para as questões que envolvem a 
degradação ambiental, condição esta caracterizada pela 
alteração significativa das condições ambientais causadas 
por processos naturais ou de origem antrópica, e suas 
consequências (JOLLIVET; PAVÊ, 1992; ABRAMOVAY, 
2002; NOGAARD, 1992). 

Atualmente, já é bastante difundida, estudada e 
conhecida a problemática da água como recurso natural 
renovável, não obstante com capacidade finita no que 
tange a sua capacidade de dar suporte ao atual sistema 
de desenvolvimento da sociedade, entendida como uma 
situação de crise mundial. Diante disto, esforços estão sendo 
empreendidos a fim de pactuar condutas e ações em prol da 
manutenção da vida na Terra, que passa necessariamente 
pela proteção, preservação e conservação dos recursos 
hídricos. “Os volumes disponíveis de água e os efeitos dos 
usos múltiplos apontam para uma crise sem precedentes 
na história da humanidade. Essa crise põe em risco a 
sobrevivência das espécies, inclusive da espécie humana.” 
(TUNDISI, 2011, p.25).
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Nesse sentido, no século passado, o Brasil evoluiu sen-
sivelmente nessa questão, desde a estruturação do primeiro 
instrumento legal criado para balizar as condutas, o Código 
de Águas de 1934 e, ao final do século XX, com a institui-
ção da Política e do Sistema de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos (Lei Federal nº 9433/97), onde se estabeleceram os 
fundamentos e objetivos da Política, as diretrizes gerais de 
ação para sua implementação e seus instrumentos (Artigos 
1º. ao 5º. e seus respectivos incisos), instituindo a gestão des-
centralizada e participativa dos recursos hídricos em nível 
nacional, guardadas as peculiaridades que possam existir 
nas esferas federal e estadual, conforme legislação estabele-
cida nesses níveis político-administrativos.

Somados aos mecanismos de gestão de recursos hídricos 
instituídos, a política pública de pagamento por serviços 
ambientais3 (PSA) é também um avanço no país, possuindo 
algumas iniciativas bem-sucedidas que estão em curso, com 
o apoio da Agência Nacional de Águas (ANA), comitês de 
bacias hidrográficas, prefeituras, ONGs, dentre outras 
instituições. Esses projetos de PSA têm sido apontados ao 
redor do mundo como uma opção viável (SANTOS et al., 
2012, p.17).

Trabalhos similares ao de São José dos Campos, revita-
lização de nascentes urbanas, foram identificados apenas 
dois: a experiência do CBH do Rio das Velhas e Subcomitês 
das Bacias Hidrográficas dos Ribeirões Arrudas e Onça, o 
Projeto de Valorização das Nascentes Urbanas – CBH Rio 
das Velhas (2012). A segunda iniciativa foi identificada no 

3  PSA pode ser definido como uma transação voluntária, na qual um serviço 
ambiental bem definido, ou um uso da terra que possa assegurar este serviço, 
é adquirido por, pelo menos,  um comprador de no mínimo, um provedor, 
sob a condição de que ele garanta a provisão do serviço (condicionalidade) 
(WUNDER, 2005, In: GUEDES; SEEHUSEN, 2011, p. 16)”
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município de Osasco, SP (PMO/SMA4, 2013). Ambos com 
abordagens diferentes às do PRN, no qual a restauração 
ecológica (KAGEYAMA, 2004) constituía um de seus fun-
damentos.

Por se tratar de uma intervenção socioambiental realiza-
da pelo governo municipal, a compreensão de que a estrutu-
ração do território deve levar em conta que a estruturação 
do território, além de ser um processo dinâmico de constru-
ção, desconstrução e reconstrução, envolve a sociedade, a di-
mensão espaço-tempo, os processos produtivos, os recursos 
naturais, e tem como instrumento regulador/balizador as 
intencionalidades advindas das políticas públicas, por meio 
das quais os governos democráticos traduzem “seus propó-
sitos e plataformas eleitorais em programas e ações que pro-
duzirão resultados ou mudanças no mundo real” (SOUZA, 
2006, p.26). 

Portanto, nesta pesquisa, tratou-se o assunto políticas 
públicas procurando verificar as repercussões na esfera 
municipal do que está estabelecido pelas Políticas Nacionais 
e Estaduais de Recursos Hídricos e de Educação Ambiental, 
permitindo avaliar os mecanismos e instrumentos capazes 
de orientar a ação da sociedade local. 

A gestão hídrica possui uma importantíssima missão a cumprir 
na transição para o paradigma da sustentabilidade, pois a 
água é fator de desenvolvimento e condição elementar para a 
sustentação da vida e dos ecossistemas. A atuação dos educadores 
ambientais nas políticas públicas de águas é portadora de um 
significativo potencial sinérgico capaz de incutir e sedimentar 
uma perspectiva realmente sistêmica, integradora e ambiental 

4  PMO/SMA (2013). Informações sobre o projeto “Revitalização de Minas e 
Nascentes”. Mensagem recebida por andrea.sundfeld@hotmail.com em 23 de 
janeiro de 2013.
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como diferencial para qualificar a gestão dos recursos hídricos 
no país e promover a efetiva melhoria nas condições de vida das 
pessoas e do meio com o qual convivem (TEIXEIRA, 2011, p. 7).

Corroborando ao sentido do texto, acima, verifica-se que 
a Política Nacional de Educação Ambiental aponta a neces-
sidade do processo de educação ambiental ser integrador e 
também articulado às Políticas Nacionais de Educação, de 
Unidades de Conservação e de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos, entre outros. Tal orientação deve ter seus desdo-
bramentos nas esferas estaduais e municipais refletidas em 
ações, projetos e programas integrados, como visto no estu-
do de caso desta pesquisa. 

Sendo assim, considerou-se a Educação Ambiental 
como um campo interdisciplinar por natureza, cujo conceito 
relaciona-se: à interação da sociedade com o meio ambien-
te (natural e construído), à capacidade crítica e analítica, 
às habilidades para a solução de problemas, à condição de 
autonomia para realização de ações que visem preservar 
o ambiente e seus recursos naturais. Com vistas a atender 
esses objetivos, foram selecionados os conteúdos que com-
põem o Programa de Educação Ambiental do PRN.

Num sentido amplo, autores como Abramovay (2002), 
que discorre sobre a estruturação, funcionamento e objetivos 
de um programa de pós-graduação; Jollivet e Pavê (1992), que 
tratam da complexidade das pesquisas em meio ambiente, 
esses autores pensam em programas interdisciplinares nos 
quais, sob a ótica macro, analisa-se a necessidade do campo 
investigativo lançar mão de técnicas, metodologias e teorias 
que convirjam para a compreensão da crise civilizatória e 
da busca de como solucioná-la (GARRIDO, 2007). Esse 
esforço pode ser notado nas ações voltadas à revitalização 
de nascentes urbanas apresentadas nesta pesquisa.
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Em complemento, Tassara e Ardans (2007, p. 62, grifo 
dos autores), quando discorrem sobre a estruturação de 
programas Coletivos Educadores, com vistas a um processo 
educativo ético e democrático, afirmam “[...] o ensino 
deve envolver necessariamente uma planificação técnica 
participativa articulada a uma participação político-social 
(processos participativos populares) [...]”. Ou seja, para se 
atingir os objetivos em um programa educativo é preciso, 
segundo esses mesmos autores, programar o ato de ensinar, 
no sentido de definir o arranjo das condições de ensino, 
as instruções a serem ministradas para comunicar, por 
hipótese, elos sociais escolhidos.

Dessa forma, o Programa de Educação Ambiental para 
Revitalização de Nascentes, contido no PRN (PMSJC/
SEMEA, 2008) foi criado. Tanto a organização de seus 
conteúdos, quanto o desenvolvimento do material didático 
e da metodologia concentraram-se em apresentar a 
problemática sobre a preservação das nascentes no ambiente 
urbano utilizando-se dos conhecimentos e tecnologias de 
diferentes áreas do conhecimento. 

Materiais e métodos

A pesquisa abrange 8 das 33 nascentes identificadas em 
áreas públicas municipais, bem como as comunidades de 
entorno (escolas e moradores) e técnicos participantes do 
Programa. Observou-se, também, os anos em que o PRN 
teve início naquelas localidades (2006, 2007 e 2011). 

Integra a metodologia de investigação o levantamen-
to das ações que ocorreram em São José dos Campos no 
período 2006-2012, a atualização dos registros a partir de 
imagens de satélite e fotografias das áreas das nascentes 
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selecionadas, e a realização de entrevistas semiestrutura-
das (NEVES, 1996; VITALIANO, 2002; DUARTE, 2002; 
DUARTE, 2004) para avaliar as impressões daqueles que 
participaram ou ainda participam do PRN, bem como ele é 
visto/percebido/entendido pelos vizinhos das APPs em pro-
cesso de revitalização. Foram, então, formados quatro gru-
pos de entrevistados: técnicos envolvidos com a criação e o 
desenvolvimento do PRN, alunos e professores das escolas 
participantes e moradores do entorno das áreas públicas.

A pesquisa assumiu uma abordagem qualitativa de in-
vestigação, empregando o método amplamente utilizado 
no campo das pesquisas sociais (NEVES, 1996, 5p.), cuja 
metodologia enfatiza a descrição, a teoria fundamentada e 
o estudo das percepções pessoais (THIOLLENT, 1992, In: 
SANTANA, 2011, p.18). Servem, ainda, como elementos 
de análise: observações e registros de campo, documentos 
escritos, fotografias, gravações em áudio e transcrições das 
entrevistas e rodas de conversa, assim como os questionários 
respondidos (DUARTE, 2004, p. 2-3).

O Estudo de Caso, uma técnica aliada da abordagem 
qualitativa pretendida, promoveu o resgate do histórico de 
criação e implementação do PRN, procurando fornecer in-
formações relativas aos aspectos estruturais e regulamenta-
res que subsidiaram sua criação e implementação, incluindo 
o relato detalhado da construção do “Programa de educação 
ambiental para revitalização de nascentes”.

Estudo de caso

O estudo de caso é aqui proposto a fim de contribuir com 
o conhecimento de um fenômeno de caráter social, ambiental 
e político inserido no contexto de um município do Estado 
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de São Paulo e que teve como disparador um processo 
educativo, de acordo com os relatos e registros coletados, 
durante a pesquisa, e que subsidiam a análise pretendida.

São José dos Campos integra a Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral Norte. Município situado a Leste 
do Estado de São Paulo, ao longo do Macroeixo Rio – São 
Paulo. Destaca-se entre os municípios que compõem a bacia 
hidrográfica do rio Paraíba do Sul pelo porte da cidade, grau 
de urbanização, adensamento populacional, dinamismo so-
cioeconômico, dentre outros que lhe conferem relevância, 
além de possuir 63% de sua extensão territorial em Área de 
Proteção Ambiental (APA), conforme Figura 1.

FIGURA 1 - Mapa de localização do município com indicação das áreas 

de proteção ambiental. Fonte: adaptado de Cidade Viva (PMSJC, 2011)

O contexto em que surgiu a política pública para revita-
lização de nascentes em São José dos Campos, remete a 25 
de maio de 2005, quando a Lei Municipal nº 6.808 criou a 
Secretaria de Meio Ambiente (Semea), desvinculando-a da 
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Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente. Destinada a 
planejar e executar a política do meio ambiente, à Secre-
taria foram atribuídas a coordenação política e da gestão 
ambiental municipal. Para atender às atividades da Semea, 
esta lei estabeleceu os cargos de provimento em comissão e 
também destinou recursos para dotações no orçamento, vi-
gente à época, para uma estrutura funcional enxuta.

Em meados do segundo semestre de 2005, alunos e 
professores do Colégio Embraer Engo Juarez Wanderley 
foram procurar auxílio na Semea para dar continuidade 
ao projeto de reflorestamento de mata ciliar em APP de 
nascente, que realizava. O projeto do Colégio se iniciara em 
uma área particular. Pouco tempo depois, conflitos surgiram 
e, sem conseguir solucioná-los, o grupo desistiu da área, mas 
não do projeto que despertava o seu interesse. A ida à Semea 
tinha o objetivo de encontrar, com o auxílio do poder público, 
outro local, de preferência uma área pública municipal.

O resultado da pesquisa preliminar foi positivo ao 
detectar que havia algumas nascentes em áreas públicas. A 
partir daí, buscou-se amparar a ação do poder público em 
subsídios jurídicos para a implementação da política pública 
para revitalização de nascentes em áreas públicas urbanas 
municipais, sendo considerados o Estatuto da Cidade, a Lei 
Orgânica Municipal e o Plano Diretor do Município. 

Amparada pelas legislações vigentes, a Semea estruturou 
o Projeto, previsto para ser implementado em 3 Etapas. 
Assim, foi dado início às intervenções socioambientais, com 
apoio da sociedade, que desde o início acolheu a iniciativa, 
e se tornou parceira do poder público para revitalizar as 
nascentes identificadas.

Uma vez definido que haveria uma ação educativa 
acompanhando o projeto de recuperação das nascentes, 



Políticas socioambientais

 e ParticiPação
Pedro roberto Jacobi (org) 

250

naturalmente a equipe do Colégio Engo. Juarez Wanderley 
foi convidada a participar de seu desenvolvimento, pois o 
projeto desenvolvido pelo Colégio seria a estrutura axial 
do programa ainda embrionário da Semea. Também 
participaram da equipe, que planejaria e executaria aquela 
tarefa, os técnicos da Secretaria Municipal da Educação, 
da Diretoria Regional de Ensino e alguns profissionais 
voluntários. Dessa forma, foi possível construir um 
programa de educação ambiental tendo sempre em mente a 
necessidade de envolver os alunos de maneira a encantá-los, 
trabalhar com a força criadora e criativa deles, com a sua 
vontade de potência5.

Resultados e discussão

O PRN desenvolvido em São José dos Campos, a partir 
de 2006, cujo objetivo era promover intervenções de cunho 
conservacionista nas APPs das nascentes, visando “à 
manutenção da quantidade e qualidade do fluxo original de 
água, o enriquecimento da biodiversidade e a melhoria da 
qualidade do ambiente urbano” (PMSJC/SEMEA, 2008) 
atingiu, em 2012, o total de aproximadamente 230.000 m2 
de APPs reflorestadas, contabilizando o plantio de mais de 
45.000 mudas de árvores nativas plantadas nas 33 nascentes 
que se encontram em processo de revitalização (PMSJC/
SEMEA, 2012, 10-15 p.) (Figura 2).

5  Segundo Friedrich Wilhelm Nietzsche [...] Antes de tudo o vivente quer dar 
vazão a sua força – a própria vida é vontade de potência – : a autoconservação 
é somente uma das consequências indiretas e mais frequentes disso. [...]
(NIETZSCHE, 1983, p. 271)
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FIGURA 2 - Mapa com a indicação das nascentes do PRN.

Fonte: adaptado de Cidade Viva (PMSJC, 2011)

Considerados resultados importantes nesta pesquisa: o 
número de alunos direta e indiretamente envolvidos, 22500 
e 7200, respectivamente; 29 instituições de ensino públicas 
participantes; 1 ONG; 29 instituições parceiras (públicas e 
privadas); participação em 12 eventos técnico-científicos; 
3 premiações ou reconhecimentos concedidos ao PRN – 
“Menção Honrosa” pela Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente 2006, “Prêmio ANA 2008” (Finalista) concurso 
promovido pela Agência Nacional das Águas, e  “Prática 
Significativa 2009” no Diálogo Interbacias de Educação 
Ambiental em Recursos Hídricos.

A título de exemplo, serão apresentadas imagens 
comparativas da nascente “Portal da Serra” que configura 
um dos melhores resultados. Observa-se, em 2006, a 
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presença de algumas árvores e grande parte da APP sem 
proteção vegetal ou aparentando uma área recém-roçada ou 
capinada. Em 2007, fez-se o plantio e cinco anos mais tarde, 
conforme imagem de 2012, as árvores já se mostravam em 
estágio avançado de desenvolvimento, conforme se observa 
nas Figuras 3 e 4, a seguir:

FIGURA 3 - Cartas-imagens 2006 e 2012 da nascente Portal da Serra.

FIGURA 4 - Alunos em dia de plantio, 2007, e a vista da APP, externa ao 

condomínio, em 2012.

Outro dado significativo, como resultado, foram as 
mais de 200 visitas técnicas e de monitoramento das 
APPs das nascentes, realizadas por alunos e professores, 
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sempre acompanhados por técnicos da Semea (PMSJC/
SEMEA, 2012, p. 12). Os trabalhos em campo objetivavam 
o reconhecimento da área, a participação dos jovens nos 
plantios e posterior acompanhamento do desenvolvimento 
das árvores nativas, o monitoramento da qualidade da 
água, em que os alunos aprendiam os procedimentos básicos 
de coleta e análise da água, utilizando o kit de educação 
ambiental desenvolvido para esta finalidade. 

Merece destaque o incremento dado ao programa 
educativo para revitalização de nascentes pela implementação 
de trabalhos na área da Educomunicação. A partir de 2010, 
a Semea realizou Mostras de Vídeos Ambientais, das quais 
participaram naquele ano, 14 unidades escolares com 20 
vídeos inscritos, 300 alunos e 30 professores; em 2011, foram 
13 unidades escolares participantes, 17 vídeos, 300 alunos e 
35 professores; e, em 2012, inscreveram-se 15 unidades, com 
18 vídeos, 500 alunos e 35 professores. Esses vídeos estão 
disponíveis em http://www.youtube.com/semeasjc.

Considerações finais

O resgate do processo histórico de criação, implemen-
tação e desenvolvimento do Programa de Revitalização de 
Nascentes do Município de São José dos Campos (PRN) 
mostrou que ações de intervenção socioambientais deman-
dam planejamento, integração, processos sincronizados e 
acompanhamento contínuo, tanto em Educação quanto na 
implantação e conservação de APPs de nascentes. E que 
conciliar ações de preservação ambiental utilizando técnicas 
de restauração ecológica em ambientes urbanos, como foi 
feito no PRN, parece ser possível e viável, permitindo que se 
concilie urbanidade e preservação ambiental.
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Por meio das entrevistas foi possível identificar as 
percepções e expectativas dos envolvidos, notou-se que 
o PRN tem força mobilizadora, articuladora e que tem 
importante significado na vida das pessoas, que se veem 
agentes de um processo transformador com ações efetivas 
voltadas à sustentabilidade socioambiental. Foi possível 
verificar, ainda, o interesse dos entrevistados na continuidade 
e expansão do PRN nas nascentes e nas instituições de 
ensino públicas do município. 

Indícios do fortalecimento das políticas públicas munici-
pais foram observados quanto: à inserção do PRN como um 
dos programas educativos da Secretaria de Educação; ao de-
senvolvimento de trabalhos em Educomunicação atrelado ao 
trabalho de educação ambiental específico para revitalização 
de nascentes; à evolução positiva na destinação de recursos 
financeiros pelos Planos de Aplicação Plurianual de 2006 a 
2009 e de 2010 a 2013; além da evolução da Etapa 3 para 
uma inovadora política de pagamentos ambientais no muni-
cípio faz confirmar a criação e consolidação de uma política 
pública municipal com qualidades para se universalizar.
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A BUSCA DAS CONDIÇÕES NATURAIS DA 
ÁGUA DE RIACHOS DE BAIXA ORDEM DO 
PARQUE ESTADUAL DA CANTAREIRA (SP) 
PERMEADA PELA RESOLUÇÃO CONAMA 
Nº357 DE 2005.

Cássia de Souza Rares; Ana Lúcia Brandimarte

Resumo

O Parque Estadual da 
Cantareira abriga inúmeras 
nascentes, entre as quais as de 
importantes rios afluentes do 
Tietê e outras que contribuem 
para o reservatório Paiva Cas-
tro. Existem poucos estudos 
sobre a qualidade da água e 
os ambientes aquáticos desta 
Unidade de Conservação de 
Proteção Integral localizada 
na Região Metropolitana de 
São Paulo. Neste contexto, 
este trabalho objetivou ava-
liar a qualidade da água de 
ambientes lóticos do parque, a 
fim de buscar as condições mais 
próximas às naturais desta 
área, partindo do proposto na 
Resolução CONAMA 357/2005 

Abstract

The Cantareira State Park 
has several springs including 
those originating relevant trib-
utaries of  the Tiete river and 
others that contribute to Paiva 
Castro reservoir. There are few 
studies on the water quality 
and aquatic environments of  
this integral protection conser-
vation unit located in the Met-
ropolitan Region of  São Paulo. 
In this context, this research 
aimed to evaluate the water 
quality of  lotic environments 
in the park in order to estab-
lish the natural conditions of  
the area, based on the proposed 
for Special Class by CONAMA 
Resolution 357/2005. Ten sites 
were selected which represent-
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Introdução

A presente pesquisa se refere à dissertação defendida 
no ano de 2013 sob o título “Buscando as condições naturais 
da água de riachos de baixa ordem do Parque Estadual da 
Cantareira (SP)”. Tem como questão central as águas que 
integram uma Unidade de Conservação de Proteção Integral 
e que, consequentemente, deveriam ser enquadradas na 
classe especial, de acordo com a Resolução CONAMA 
nº 357 de 2005 (BRASIL, 2005). Esta Resolução dispõe 
sobre diretrizes ambientais e de classificação dos corpos 

para a Classe Especial. Pôde-
-se selecionar dez riachos que 
representaram as condições de 
melhor preservação no âmbito 
desta pesquisa. Espera-se que 
esta pesquisa seja um primei-
ro passo para o diálogo sobre 
a viabilidade da busca de con-
dições naturais em unidades de 
conservação de proteção inte-
gral, conhecimento necessário 
para o reenquadramento des-
tas áreas protegidas na Classe 
Especial.

Palavras-chave: Condição 
Referência; Unidade de Con-
servação Urbana; Resolução 
CONAMA nº 357/2005; Qua-
lidade da Água; Qualidade do 
Habitat. 

ed the best preservation condi-
tions in the Park. It is expected 
this research is the first step in 
the dialogue on the feasibility 
of  seeking natural conditions 
in integral protection conser-
vation units, knowledge neces-
sary for the framework of  these 
protected areas in the Special 
Class.

Key-words: Reference Condi-
tion; Urban Protected Area; 
CONAMA Resolution nº. 
357/2005; Water Quality; Habi-
tat Quality.
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d’água superficiais para seu enquadramento. Esse último 
expressa metas finais a serem alcançadas, considerando 
que o enquadramento dos corpos d´água deve estar 
baseado não necessariamente no seu estado atual, mas nos 
níveis de qualidade que deveriam possuir para atender as 
necessidades previstas. A classificação das águas doces, por 
sua vez, visa a defesa de seus níveis de qualidade avaliados 
por condições e padrões específicos, de modo a assegurar 
seus usos preponderantes (BRASIL, 2000).

Nesta perspectiva, as águas doces são classificadas em 
Classe Especial, Classe 1, Classe 2, Classe 3 e Classe 4, de 
acordo com a qualidade requerida para o uso a que se destina. 
Na Classe Especial, de interesse neste trabalho, devem 
ser atendidos requisitos como a destinação dessas águas 
para o consumo humano, com desinfecção; preservação 
do equilíbrio das comunidades aquáticas; e preservação 
dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de 
proteção integral (BRASIL, 2005).

Nessa resolução são estabelecidos padrões de qualidade 
da água determinados por limites máximos para diversos 
parâmetros em cada classe, com exceção da Classe Especial. 
Para esta, não existe a determinação de um conjunto de 
parâmetros de qualidade da água, apenas a indicação no 13º 
artigo para que sejam mantidas as condições naturais do 
corpo d’água.

As águas do Parque Estadual da Cantareira (PEC) 
são contempladas no enquadramento promulgado pelo 
Decreto Estadual nº 10.755 de 1977, como Classe 1. Na 
ocasião, esse decreto atendia a classificação estabelecida 
no artigo 7º do Decreto Estadual nº 8.468 de 1976, o qual 
não previa a categoria de Classe Especial. Com o estabeleci-
mento da Resolução CONAMA nº357 de 2005, o decreto de 
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enquadramento dos corpos d’água do Estado de São Paulo 
tornou-se obsoleto no âmbito da proteção de unidades de 
conservação de proteção integral, já que a criação da ca-
tegoria Classe Especial desta resolução foi posterior à sua 
promulgação. Portanto, como esta categoria não estava 
prevista no decreto, evidencia-se a necessidade de reenqua-
dramento dos corpos d’água de áreas protegidas que inte-
gram a categoria de proteção integral, como é o caso do 
Parque Estadual da Cantareira. 

O atendimento à resolução CONAMA nº357 de 2005 e 
a necessidade de revisão do reenquadramento dos corpos 
d’água estão entre os motivos pelo quais se faz necessário 
o conhecimento da qualidade da água, assim como dos 
ambientes aquáticos do PEC. Para tanto, o estabelecimento 
das condições naturais desses corpos d’água é necessário. 
Entretanto esta não é uma tarefa fácil, uma vez que 
mesmo as unidades de conservação com uso mais restritivo, 
normalmente, estão sujeitas ou já enfrentaram algum grau 
de impacto antropogênico. 

Na grande maioria das unidades de conservação, tais 
condições naturais não são conhecidas. Este fato exerce 
influência no monitoramento da qualidade da água nestas 
áreas, à medida que, na ausência de limites para Classe 
Especial, são utilizados os limites estabelecidos para a Classe 
1. Embora essa seja a mais restritiva dentre as classes 1 a 4, 
supõe-se que seja menos exigente do que se espera para a 
Classe Especial, considerando nessa última o seu caráter de 
proteção integral.

Também na Resolução CONAMA 357 de 2005, mais 
especificamente no artigo 8º, consta que os parâmetros de 
qualidade da água que subsidiam seu enquadramento devem 
ser monitorados periodicamente pelo poder público. Neste 
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contexto, para que seja feito um monitoramento eficaz 
nos corpos d‘água do PEC é necessário que existam metas 
determinadas em termos de qualidade da água. No entanto, 
este não é um trabalho fácil, visto que os corpos d’água do 
PEC não possuem padrões de referência, pois não existem 
valores de variáveis estabelecidos para o conhecimento de 
suas condições naturais. 

Dentro desta perspectiva, foi estabelecido como objetivo 
geral a determinação das condições mais próximas às 
naturais da água dos riachos de baixa ordem do Parque 
Estadual da Cantareira (PEC). De forma específica, buscou-
se propor um roteiro metodológico para identificação das 
condições naturais de riachos de baixa ordem de Unidades 
de Conservação de Proteção Integral; subsidiar a aplicação 
da Resolução CONAMA 357 de 2005 no PEC, a qual 
dispõe sobre diretrizes ambientais para os corpos d’água 
de Unidades de Conservação de Proteção Integral na 
Classe Especial; avaliar a influência antropogênica sobre 
a qualidade da água de riachos de baixa ordem do PEC; 
contribuir com informações preliminares para a discussão 
do reenquadramento dos corpos d’água do PEC.

Para o desdobramento da problemática norteadora da 
pesquisa, considerou-se por hipótese, a existência de corpos 
de água com diferentes graus de impacto antropogênico, 
apesar de estarem no interior de uma unidade de conservação, 
os quais seriam indicados a partir da análise do meio físico, 
do hábitat aquático e das variáveis da água. 

A estrutura geológica, a composição do solo, diferenças 
florísticas e faunísticas, entre outros, determinam as 
condições de um corpo d’água. Além disso, há que se 
considerar que quanto maior a área da unidade conservação, 
maior a possibilidade de ocorrerem regiões distintas no seu 
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interior, o que também dificulta a tentativa de se estabelecer 
condições de referência quanto à qualidade da água. Este 
aspecto reforça a necessidade de estudos como este que 
procurou trabalhar com diferentes escalas de análise, e de 
forma integrada. Assim, utilizou-se a avaliação simplificada 
do meio físico (nível da paisagem) e ecológico (nível do hábitat 
aquático e de seu entorno próximo) para balizar a análise 
de variáveis físicas, químicas, biológica e hidrobiológica da 
água (nível do corpo d’água propriamente dito) no PEC.

Ressaltando a inexistência de metodologia estabelecida 
para a busca de condições naturais de corpos d’água para 
as unidades de conservação brasileiras, a pesquisa foi 
fundamentada na análise espacial das águas superficiais do 
PEC. Enfoca riachos de baixa ordem e se encontra dividida 
em três categorias de avaliação.

Num primeiro momento, procurou-se avaliar o meio fí-
sico, na tentativa de estimar os efeitos da paisagem sobre os 
parâmetros de qualidade da água e para tanto se utilizou um 
conjunto de imagens ALOS-AVNIR1 e TOPODATA2. Para 
caracterização ambiental, buscou-se avaliar o hábitat aquá-
tico, com o uso do Protocolo de Avaliação Rápida (PAR) 
(CETESB, 2002), uma adaptação do “Rapid Bioassessment 
Protocols for Use in Wadable Streams and Rivers” (BAR-
BOUR et al., 1999), da agência ambiental norte-americana 
(EPA). Além disso, foi realizada uma caracterização da qua-
lidade da água por meio da análise de variáveis físicas, quí-
micas, biológica e hidrobiológica. Por fim, os resultados das 
três avaliações foram relacionados buscando agrupar pontos 

1 Advanced Land Observing Satellite - Advanced Visible and Near Infrared 
Radiometer.Satélite lançado em 24 de Janeiro de 2006 pela Agência Espacial 
Japonesa.

2 Banco de dados geomorfológicos do Brasil (http://www.dsr.inpe.br/topodata/
acesso. php).



Pedro roberto Jacobi (org) 
Políticas socioambientais

 e ParticiPação 265

de amostragem de forma que as faixas de valores encontra-
das nos locais menos impactados serviram como base para o 
estabelecimento preliminar das condições naturais dos cor-
pos d’água do Parque Estadual da Cantareira.

Foram estabelecidos inicialmente 30 pontos de amostra-
gem (Figura 1) em riachos de baixa ordem distribuídos nos 
quatro núcleos e seis principais microbacias que compõem o 
parque. Esta distribuição, assim como a seleção dos pontos 
de amostragem teve como critério fundamental a possibili-
dade de obtenção de informações que pudessem contemplar 
variações naturais e pressões ambientais na área do parque. 
Além disso, considerou-se também a representatividade ba-
seada na distribuição geográfica, considerando a abrangên-
cia da amostragem em face das microbacias e núcleos, além 
da possibilidade de acesso a estes. 

FIGURA 1 - Localização dos pontos de amostragem no Parque Estadual 
da Cantareira (SP). (Elaborado a partir de dados disponibilizados pelo 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê e Fundação Florestal). As 
letras utilizadas nos códigos dos pontos relacionam-se às diferentes bacias 

hidrográficas presentes no PEC.
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Avaliação do Meio Físico

O Parque Estadual da Cantareira se localiza ao Norte 
da Região Metropolitana de São Paulo e abrange parte 
dos municípios de Caieiras, Guarulhos, Mairiporã e São 
Paulo. Com uma área de 7.916,52 hectares, seu perímetro 
perfaz 90,5 km2. É um dos remanescentes florestais mais 
significativos da RMSP. Conta com florestas em estágios 
diferenciados de regeneração, sendo que os estágios 
avançado e maduro são menos representativos, com 
pequenos fragmentos localizados na face Norte do PEC, 
sobressaindo trechos em estágio intermediários de sucessão. 
A formação vegetal predominante é a Floresta Ombrófila 
Densa Montana, de acordo com a classificação de Veloso 
et. al. (1991), contando também com a representação da 
Floresta Ombrófila Densa Montana Aluvial, Floresta 
Ombrófila Densa Montana de Porte Baixo e Escrube sensu, 
sendo esta última conforme a classificação de Eiten (1970). 
Ressalta-se ainda que dentro de cada tipo de vegetação 
existem alterações fisionômicas as quais conferem ao 
Parque, de acordo com levantamento realizado pelo 
Instituto Florestal (2009), 14 unidades fitofisionômicas. 
Sintetizam-se em vegetação de porte arbóreo alto, médio 
ou baixo, com dossel às vezes uniforme, com nenhuma, 
pouca ou forte alteração, havendo ainda vegetação de 
porte herbáceo (INSTITUTO FLORESTAL, 2009).

Para caracterizar os riachos de baixa ordem do Parque 
Estadual da Cantareira (PEC) com relação a informações 
hipsométricas, clinográficas e de uso e ocupação do solo, 
no que se refere à macroescala de análise, utilizou-se o 
software IDRISI Taiga para cruzar os arquivos raster, técnica 
denominada Tabulação Cruzada (Crosstab), e obter como 
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resultado uma tabela cujos dados puderam ser analisados, 
interpretados e discutidos. Em seguida, foram feitas janelas 
com buffer de 100m de raio em torno de cada ponto de 
amostragem. Essas janelas foram utilizadas para analisar as 
imagens de uso e ocupação do solo, derivadas da classificação 
multiespectral das imagens ALOS-AVNIR; hipsométrica 
oriunda da classificação de imagem TOPODATA; clinográfica, 
derivada da análise superficial da imagem TOPODATA. Por 
fim, a semelhança entre os pontos de amostragem foi avaliada 
pelo emprego de análise de agrupamento hierárquico (método 
de agrupamento pareado e índice de similaridade de Bray 
Curtis), com o software Past 2.17 (HAMMER et al., 2001). 
Para tanto, utilizou-se o percentual de cada classe obtida pela 
tabulação cruzada em cada buffer.

A partir da análise dos buffers, pôde-se identificar que a 
maioria dos pontos está incluída em uma classe caracteriza-
da pela presença de vegetação arbórea, podendo ou não ter 
trechos de silvicultura, com a altitude entre 790 e 990m e 
declividade baixa em torno de 0 a 20%. Na análise de agru-
pamento não houve diferenciação de muitos grupos pela 
semelhança no que se refere aos aspectos físicos e de uso e 
ocupação do solo. 

Sabe-se que a cobertura florestal é importante para a 
mitigação da degradação do habitat aquático e da qualidade 
da água (WANG et al., 2011). Além disso, a topografia do 
PEC, isto é, a altitude e a declividade, juntamente com 
sua categoria de conservação, ou seja, Proteção Integral, 
aparentemente têm dificultado a expansão urbana, assim 
como as influências antropogênicas diretas sobre a área 
do Parque.

Sliva e Williams (2001), que investigaram a relação 
entre as características locais da paisagem e a qualidade 
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da água em bacias hidrográficas, constataram que, após 
o uso urbano do solo, o indicador considerado mais 
importante para a determinação da qualidade da água foi 
a cobertura florestal, seguido da declividade. Este último 
fator, de acordo com Richards et al. (2006), é um parâmetro 
fundamental para prever as taxas de fluxo da água pelas 
superfícies, pois o aumento destas taxas resulta no aumento 
das taxas de erosão. Este aspecto é relevante uma vez que 
com mais partículas entrando no riacho aumentam também 
as chances destes fluxos carregarem poluentes presentes nas 
superfícies do solo. De forma semelhante, Castro e Lopes 
(2001) salientam o potencial da influência do escoamento 
superficial, decorrente da declividade pronunciada sobre 
a erosão, resultando em perdas de solo, água, matéria 
orgânica, nutrientes, microfauna, assim como assoreamento 
e eutrofização dos corpos d’água. Entretanto, em áreas 
protegidas, onde a cobertura vegetal se encontra em estado 
satisfatório de conservação, como no PEC, a declividade 
exerce pouca influência nos corpos d’água.

É importante salientar a condição de área natural 
protegida do local estudado e sua localização em uma serra, 
que, de certo modo, dificultam a ocorrência de impacto 
antropogênico. E também ressaltar o fato de o PEC não 
receber contribuições de afluentes externos, visto que 
quase a totalidade de seus cursos d’água se origina dentro 
da área do Parque. É sabido que a qualidade da água de 
riachos de baixa ordem, principalmente os de alto gradiente, 
é determinada pela interação de diversos fatores como 
clima, cobertura vegetal, topografia e que alterações nestes 
elementos em nível de bacia podem ocasionar modificações 
na qualidade da água (ROCHA et al., 2008). Os pontos de 
amostragem, ou seja, as áreas (buffer 100m) amostradas 
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foram alocadas em sua grande maioria em declividades 
moderadas de forma que se obteve os efeitos resultantes dos 
usos a montante das bacias, as quais estão protegidas pela 
presença de cobertura vegetal.

Neste sentido, a busca das informações topográficas e de 
uso e ocupação do solo, em nível de “buffer”, permitiu avaliar 
a influência do uso e ocupação do solo sobre a qualidade das 
águas nos pontos estudados. Além disso, serviu para otimizar 
as amostragens de campo e subsidiar a interpretação dos 
resultados referentes à qualidade da água e a busca de 
condições referência no PEC, como se verá adiante.

Avaliação Rápida de Riachos

Protocolos de Avaliação Rápida tiveram sua origem na 
necessidade de se recolher, compilar, analisar e interpretar 
dados ambientais de forma ágil e eficiente, no intuito 
de facilitar as decisões de gestão e o controle de ações e 
mitigação de impactos.

O protocolo de avaliação rápida (PAR) apresentado 
por Barbour et al. (1999) é um dos PARs mais conhecidos 
e utilizados, uma vez que permite adaptações de acordo 
com as diferenças regionais. Nele a definição para hábitat é 
direcionada para a qualidade ecológica e ripária do hábitat 
que influencia a estrutura e função da comunidade aquática 
de um fluxo de água. É composto de duas linhas de análise, 
a primeira compreendendo a avaliação das características 
físicoecológicas do entorno e canal dos riachos, e a segunda 
faz referência à caracterização do hábitat aquático 
propriamente dito. Em síntese, este protocolo consiste de 
um conjunto de parâmetros a serem descritos em categorias 
e pontuados. As pontuações finais refletem o nível de 
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preservação das condições ecológicas da área estudada. 
De acordo com os autores, todos os parâmetros de hábitat 
avaliados estão relacionados ao uso geral pelos organismos e 
são uma fonte potencial de limitação para a biota aquática. 
A combinação das informações provenientes de medições 
relacionadas aos aspectos de avaliação físicoecológica, com 
as medições para a caracterização do hábitat aquático 
fornecem uma probabilidade quanto à capacidade dos 
corpos d’água sustentarem uma comunidade aquática 
saudável (BARBOUR et.al., 1999).

O PEC se encontra numa situação favorecida, pois, além 
de tratar-se de uma área protegida, onde as atividades são 
controladas, as interferências diretas externas por meio da 
água de drenagem são minimizadas pela sua localização 
que abriga as nascentes. Entretanto, nem todos os riachos 
encontram-se no mesmo estado de conservação, o que torna 
necessária a busca por áreas referência.  Para tanto, objetivou-
se selecionar os riachos que conservem as características mais 
próximas às naturais, isto é, características de ambientes 
com ausência ou pouca perturbação, considerando-se a 
estrutura do habitat aquático e das margens.

Após a aplicação das duas linhas de análise do PAR 
mencionadas anteriormente, utilizou-se uma abordagem 
multivariada para tratamento dos dados tendo por finalidade 
separar grupos de acordo com o grau de conservação do 
entorno e dos corpos de água. O estabelecimento dos locais 
mais conservados ocorreu por meio da média entre os 
resultados obtidos nas duas linhas de análise, que passou 
pela análise final de agrupamento hierárquico (método Ward 
e distância euclidiana como medida de dissimilaridade), 
utilizando o software Past 2.17 (HAMMER et al., 2001).

Os resultados obtidos a partir da aplicação do protocolo 
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da avaliação rápida demonstraram que existem variações 
entre os riachos no que diz respeito à qualidade do habitat, 
apesar de não terem sido observadas grandes diferenças no 
nível da paisagem. A pressão decorrente da proximidade dos 
limites da área do PEC com a área urbana é refletida nas 
condições do hábitat aquático, sendo que os riachos mais 
distantes das áreas lindeiras do PEC conservam as melhores 
condições do hábitat.

Hoekstra et al. (2005), ao analisarem em nível global 
a conversão e a proteção de hábitats, concluíram que a 
conversão excede a proteção numa razão de 10:1 na maioria 
das ecorregiões com alta riqueza biológica. Estes autores 
sugerem que esforços não sejam direcionados apenas para 
proteção de espécies, como normalmente ocorre, mas também 
da diversidade de paisagens, das interações ecológicas e das 
pressões evolutivas que sustentam a biodiversidade, gerando 
os serviços ecossistêmicos e a formação de novas espécies. 
Assim sendo, é importante se pensar também na recuperação 
dos habitats aquáticos, e não apenas da vegetação, como 
uma forma de proteger a biota aquática do PEC.

Avaliação da Qualidade da Água

Conservar recursos hídricos ou aquáticos em áreas 
naturais protegidas implica, muitas vezes, em permitir 
o uso da água para diversas finalidades, enfatizando o 
abastecimento urbano, mas não contempla o monitoramento 
de sua qualidade. Uma das possíveis explicações para 
este fato é o conceito remoto de que por se tratar de área 
protegida, os recursos hídricos e aquáticos nela inseridos já 
se encontram salvaguardados.
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Para Abell et al. (2007), a maioria das áreas protegidas 
são criadas sem considerar os ambientes aquáticos. Estes 
autores discorrem ainda sobre a escassez de sistemas de 
água doce preservados e, conforme Primack e Rodrigues 
(2001), estratégias de conservação para ambientes 
aquáticos naturais são raras.

Embora a conservação da fauna e flora terrestres 
tenham sido a principal razão para o estabelecimento 
da maioria das unidades de conservação nas ultimas três 
décadas, o conhecimento e o entendimento dos ecossistemas 
aquáticos em áreas protegidas brasileiras são desafios 
atuais. A conservação da diversidade biológica das águas 
interiores do Brasil depende da eficiência na manutenção 
da integridade hidrológica regional (AGOSTINHO & 
GOMES, 2005).

Em um estudo desenvolvido por Dudley e Stolton 
(2005), foi pesquisada uma centena de grandes cidades 
mundiais buscando interpretar a importância das 
florestas, e consequentemente das áreas protegidas, para 
o abastecimento público. A constatação de que um terço 
destas cidades faz uso de uma proporção significativa de 
água retirada diretamente de áreas protegidas reforça a 
necessidade de um monitoramento na qualidade desta. 
Portanto, a relação de dependência entre o uso da água e 
a conservação denota a complexidade de gerenciar as áreas 
protegidas localizadas em regiões urbanizadas, assim como 
ocorre com o PEC.

Nesta perspectiva, objetivou-se caracterizar a água 
dos riachos de baixa ordem do PEC, por meio de variáveis 
físicas, químicas, biológica e hidrobiológica. Para tanto 
foram realizadas coletas de água em cada um dos 30 pontos 
estabelecidos. Tréplicas dos valores de oxigênio dissolvido, 
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potencial de oxirredução, temperatura, condutividade, 
turbidez, potencial hidrogeniônico e sólidos totais dissolvidos 
foram obtidas in situ, por meio de sonda multiparâmetros. 
Além disso, as variáveis nitrogênio total, nitrato, nitrito, 
amônio, fósforo total, ortofosfato, ortossilicato, sólidos 
totais, material em suspensão total, material em suspensão 
orgânico, material em suspensão inorgânico, enterococos, e 
clorofila a, foram analisadas no Laboratório de Limnologia 
do Departamento de Ecologia do IB/USP. Para tratamento 
dos dados obtidos, foi realizada uma análise exploratória 
visando buscar relações entre as variáveis e entre estas e 
os pontos de coleta.  A relação entre as variáveis abióticas 
nos pontos amostrados foi estabelecida pela Análise 
de Componentes Principais (PCA) (LEGENDRE & 
LEGENDRE, 1998). As técnicas de estatística multivariada 
foram realizadas com o auxílio dos softwares Statistica7 e 
Past 2.14 (HAMMER, 2001), respectivamente.

Conforme se pode notar na Figura 2, três agrupamentos 
se destacaram no arranjo da PCA. De modo geral, o grupo 
G1 caracterizou-se por apresentar pontos com água de 
melhor qualidade.
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FIGURA 2 - Diagrama biplot resultante da PCA aplicada às variáveis 
ambientais avaliadas em riachos de baixa ordem do Parque Estadual da 

Cantareira (SP).

Os resultados obtidos neste trabalho indicam que a 
presença de vegetação tem protegido os riachos no interior 
do PEC, havendo um grupo que se sobressai apresentando 
uma maior qualidade da água. Esses resultados apontam 
para a necessidade de uma maior fiscalização dos riachos do 
PEC, principalmente em regiões de acesso público facilitado, 
mesmo que clandestino. Houve relação entre qualidade 
relativamente inferior da água com a proximidade de áreas 
habitadas, o que suscita indícios de influência antropogênica 
na variabilidade da qualidade da água.  Assim, considera-
se primordial a existência de monitoramento periódico 
da qualidade da água na região estudada com vistas à 
conservação dos ambientes aquáticos.
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Avaliação Integrada e Considerações Finais

Combinando as avaliações dos três eixos centrais desta 
pesquisa, isto é, Avaliação do meio Físico, Avaliação Rápida 
dos Riachos e a Avaliação da Qualidade da Água, por meio 
da sobreposição dos pontos que apresentaram os melhores 
resultados para cada eixo de análise, chegou-se aos pontos 
que mais se aproximam das condições naturais dos corpos 
d’água do Parque Estadual da Cantareira. Essa combinação 
considerou a maior qualidade dentro de cada análise, isto é, 
os pontos com as melhores características ambientais.

Os pontos que representaram os riachos mais conservados 
no Parque Estadual da Cantareira, ou seja, os que estão 
mais próximos das condições naturais, na grande maioria 
encontram-se estabelecidos no núcleo Cabuçu que se situa 
na porção do parque que perfaz o Município de Guarulhos. 
São os pontos RCC19, RCC20, RCC21, RCC22, RCC23 e 
RCC24. Os demais pontos pertencentes a este grupo, isto 
é, CCB10, RSI30 e RCC18, RSP27, situam-se na área do 
parque que integra o Município de São Paulo, nos núcleos 
Pedra Grande e Engordador, respectivamente. 

Embora a relação entre os municípios limítrofes e a 
floresta da Cantareira seja conflituosa, esta cumpre seu 
importante papel tanto nos serviços ambientais à população 
como na manutenção das condições naturais dos riachos do 
PEC. Essas condições, em termos das variáveis ambientais 
analisadas, significaram, no âmbito deste trabalho, ou seja, 
para o período e pontos amostrados, os valores apresentados 
na Tabela 1.

Quanto ao meio físico, as áreas nas quais foram 
observados os locais com condições mais próximas às 
naturais são caracterizadas por vegetação de porte arbóreo, 
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altitude variando entre 700 e 1190m e baixa declividade. Isto 
não significa que em altitudes e declividades superiores não 
ocorram riachos com tais condições, esperando-se inclusive 
que por estarem em locais mais protegidos possam estar 
ainda melhores. Salienta-se que estes foram os resultados 
obtidos a partir do universo amostral deste trabalho, no qual 
por motivos logísticos e de segurança não foram amostrados 
locais com maiores altitudes e declividades.

A abordagem utilizada nesta pesquisa, ao buscar 
respostas olhando as três escalas de estudo, é o esforço 
de um primeiro passo para a compreensão das condições 
naturais dos corpos d’água do PEC. O aprofundamento 
desta compreensão deverá ocorrer com análises que incluam 
a dimensão temporal e a integridade biológica destes locais.

TABELA 1 - Valores referência das condições naturais do Parque 

Estadual da Cantareira 
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Este tipo de abordagem integrada, assim como a 
abordagem de avaliação apresentada neste trabalho, ainda 
não está consolidada no Brasil, mas ambas são utilizadas 
e bastante conceituadas na União Europeia. De acordo 
com Cardoso-Silva (2008), o modelo de gestão brasileiro 
prioriza os usos em detrimento da proteção dos ecossistemas 
aquáticos, em contraste com a Diretiva Quadro da Água 
(DQA), em que a gestão não está atrelada ao uso, mas à 
qualidade ecológica.

A United States Environmental Protection Agency (EPA), 
agência ambiental norteamericana, prevê modalidade 
semelhante de avaliação. Seu plano estratégico de proteção 
da água contempla entre os objetivos principais tanto a 
saúde humana como a proteção e restauração de bacias 
hidrográficas, assim como de ecossistemas aquáticos. Esta 
ação visa atender os requisitos determinados pela Lei da 
Água Limpa (CWA), os quais são adaptados e aplicados 
pelos estados norteamericanos (http://www.epa.gov/nrmrl/
wswrd/wq/index.html).

Na África do Sul, a Lei Nacional da Água (NWA) também 
prevê sua proteção no âmbito dos ecossistemas aquáticos. No 
programa do Departamento de Negócios da Água e Floresta 
(DWAF) denominado River Health Programme (RHP), a saúde 
do rio é mensurada por meio de índices de integridade do 
hábitat, geomorfológico, biológico e de qualidade da água, os 
quais tem por finalidade a classificação dos corpos d’água no 
que se refere à “saúde”, isto é, o ecoestado, que reflete o valor 
dos indicadores integrados (DWAF, 2002).

Esta perspectiva da conservação baseada na avaliação 
integrada, considerando tanto a proteção da biodiversidade 
quanto as águas como um recurso ambiental, vem ao encontro 
do proposto para a classe especial na Resolução CONAMA 357.
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A análise realizada no presente trabalho trouxe à tona 
a questão de que áreas protegidas necessitam de formas 
refinadas de análise não contempladas na legislação vigente. 
Esse fato ficou claro na análise do sistema hídrico quando 
não se obteve valores para as variáveis Nitrito, Fósforo, 
Ortofosfato, Ortosilicato e Amônio. A ausência destes 
valores não significa necessariamente que estes compostos 
não ocorram neste ambiente, pois os métodos de análise 
podem não ser suficientemente sensíveis para determinar 
concentrações muito baixas destes compostos, características 
de áreas livres de grandes alterações. Resta esclarecer se este 
seria o motivo pelo qual não foram estabelecidos os padrões 
para a classe especial na Resolução CONAMA 357/2005 
ou se esta ausência está relacionada ao fato das condições 
naturais serem específicas para diferentes localidades. Uma 
vez que existe esta lacuna e que esta resolução é mais voltada 
aos usos da água para as diferentes atividades humanas, 
deve-se procurar uma alternativa para a análise das águas 
presentes em áreas protegidas no país. Como visto, nas 
experiências apresentadas na Europa, África do Sul e EUA, 
existem inúmeras formas de avaliação bastante eficientes 
que poderiam ser adaptadas para as áreas protegidas de 
diferentes regiões do Brasil.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE OS IMPACTOS 
AMBIENTAIS NEGATIVOS PREVISTOS PARA A 
BAÍA DO ARAÇÁ DEVIDO À AMPLIAÇÃO DO 
PORTO DE SÃO SEBASTIÃO: UM OLHAR DA 
ENGENHARIA SOBRE O MEIO 
AMBIENTE MARINHO

Eloisa Carvalho Albuquerque ; Joseph Harari

Resumo

O Estudo de Impacto Am-
biental (EIA) para ampliação 
do Porto de São Sebastião deve-
ria ter abordado com maior pro-
fundidade aspectos importantes 
para preservação e manutenção 
da Baía do Araçá que, de acor-
do com o projeto de ampliação 
apresentado, terá 75% de sua 
área coberta por uma extensa 
laje de concreto, que se apoiará 
em 17.067 estacas encravadas 
no sedimento da baía onde está 
situado o manguezal do Araçá, 
único da região de estudo. Es-
tudos feitos em 2010 apontam 
uma diversidade muito maior 
do que a que consta no EIA. 
Por outro lado, o estudo da hi-
drodinâmica apresentado no 

Abstract

The Environmental Im-
pact Study (EIS) for the ex-
pansion of  the Port of  SaoSe-
bastiao should have addressed 
in greater depth important 
aspects to the preservation and 
maintenance of  the Bay of  
Araça that, according to the ex-
pansion project presented, will 
have 75% of  its area covered 
by an extensive slab concrete, 
supported by 17,067 in stakes 
embedded in the sediment of  
the bay where is located the 
mangrove Araça, unique in 
the study region. Studies con-
ducted in 2010 indicate a much 
greater diversity than that con-
tained in the EIS. Moreover, the 
study of  hydrodynamics pre-



Políticas socioambientais

 e ParticiPação
Pedro roberto Jacobi (org) 

284

Introdução

Este trabalho é baseado na dissertação de mestrado 
defendida em 2013 por Eloisa Carvalho Albuquerque, 
no Programa de Pós Graduação em Ciência Ambiental 
(PROCAM) do Instituto de Energia e Ambiente (IEE) da 
Universidade de São Paulo (USP), intitulada “Considerações 
sobre os impactos ambientais negativos previstos para a Baía 

EIA refere-se principalmente à 
hidrodinâmica do Canal de São 
Sebastião, de forma que não fo-
ram apresentados modelos da 
hidrodinâmica atual da Baía do 
Araçá, tampouco da modifica-
ção que 17.067 estacas causa-
riam na circulação desta baía. 
Quanto ao canteiro de obras da 
parte submersa, não há menção 
no EIA de como será implanta-
do, nem da disposição dos resí-
duos. Finalizando, dificuldades 
inerentes a obras de engenharia 
submersas foram descritas no 
presente documento.

sented in the EIS refers mainly 
to the hydrodynamics of  Sao 
Sebastiao Channel, so there 
were not presented models of  
the hydrodynamics of  the Bay 
ofAraça, nor the modification 
that 17,067 piles would cause 
to the circulation of  this bay. 
Regarding the construction of  
the submerged part, there is no 
mention in the EISof  how will 
be the construction site,nor the 
disposal of  waste. Finally, dif-
ficulties inherent to underwater 
engineering works have been 
described in this document.



Pedro roberto Jacobi (org) 
Políticas socioambientais

 e ParticiPação 285

do Araçá devido à ampliação do Porto de São Sebastião: 
um olhar da Engenharia sobre o meio ambiente marinho” 
(ALBUQUERQUE, 2013).

A região do Araçá é uma pequena enseada, composta 
por sedimentos arenosos, situada na parte central do Canal 
de São Sebastião, onde este sofre um estreitamento e chega 
a 2 km de largura. A enseada é constituída por três pequenas 
praias (Pernambuco, Germana e Topo) e duas ilhas rochosas 
(Pernambuco e Pedroso); ao norte encontra-se o Porto de São 
Sebastião e o Terminal Petrolífero Almirante Barroso, e ao 
sul a Ponta do Araçá.A praia do Araçá, por ser limitada por 
flancos rochosos e possuir três ilhas, é protegida e, assim como 
as demais praias da região, não está submetida de maneira 
considerável aos fatores hidrodinâmicos procedentes de fora 
do canal, o que lhe confere a característica de um ambiente 
deposicional ao longo de toda sua extensão (PIRES – 
VANIN, 2008).

Mas a Baía do Araçá vem sofrendo alterações em suas 
características originais, principalmente em consequência de 
inúmeras obras realizadas a partir de 1936 e intensificadas 
nas décadas de 1970 e 1980.Antes da construção do Porto 
de São Sebastião, iniciada em 1936 e finalizada apenas em 
1955, as praias que hoje formam o Araçá eram praticamente 
contínuas com a Praia de São Sebastião. Além de isolar o 
Araçá da orla central da cidade, a barreira criada pelo cais 
do porto alterou a circulação natural das águas, iniciando 
ou agravando o processo de assoreamento na praia da 
frente da cidade. A expansão da área portuária, por meio de 
aterros e de enrocamentos, acelerou o assoreamento do seu 
entorno, sobretudo na parte interna do cais, fazendo com 
que a praia da cidade fosse desaparecendo gradativamente. 
Aterros executados em ambos os lados do cais, nas décadas 
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de 1970 e 1980, retalharam parte da baía, eliminando de vez 
o que restou da praia em frente do centro histórico de São 
Sebastião (AMARAL et al,2010).

A dissertação acima citada trata do projeto da obra de 
ampliação do Porto de São Sebastião, que pretende incluir 
a cobertura de 75% da área da Baía do Araçá, onde está 
situado um manguezal único da região (Figura 1). Este fato 
constituiu a justificativa para a realização do Estudo de 
Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto Ambiental 
do projeto - EIA RIMA (CPEA, 2011), os quais incluíram 
análises sobre: 1) possíveis impactos ambientais no local 
provocados pela implantação e execução da obra de enge-
nharia; 2) levantamentos em relação à fauna e à flora da 
Baía do Araçá; e 3) alteração na hidrodinâmica das águas 
nesta baía devido à obra prevista. Esses três assuntos são de 
grande importância para sobrevivência do Araçá, mas fo-
ram apresentados com pouca profundidade no EIA RIMA 
apresentado. Tratando-se de obra sobre área de preservação 
permanente, podem ocorrer impactos negativos para o meio 
ambiente,caso seja efetivamente realizada a ampliação do 
porto nesta baía.

Além da pesquisa específica em relação à Baía do Araçá, 
a dissertação apresentada pretende ser uma contribuição a 
normas e regulamentos em obras no meio ambiente marinho, 
visando sua preservação, aspecto pouco abordado na biblio-
grafia desta área da Engenharia Civil (ALFREDINI, 2005).
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FIGURA 1 - Localização da Baía do Araçá, no Canal de São Sebastião (SP).

Objetivos

O objetivo principal da pesquisa realizada foi de ana-
lisar os dados e as conclusões apresentados no EIA RIMA 
do projeto de ampliação do Porto de São Sebastião, ela-
borado pela CPEA – Consultoria, Planejamento e Estudos 
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Ambientais (CPEA, 2011). A presente análise teve como 
finalidade comparar o EIA RIMA com pesquisas e traba-
lhos recentes publicados sobre: 1) a fauna e flora da região 
do manguezal do Araçá; 2) alterações na hidrodinâmica da 
baía devido à ampliação do porto; e 3) possíveis impactos 
decorrentes da implantação de obras civis sobre 75% da 
área da baía do Araçá.

Os objetivos secundários deste projeto foram de fornecer 
subsídios para melhor integração de obras de engenharia na 
preservação do meio ambiente, através de: 1) estudos para 
melhoria das condições de canteiros de obras para áreas 
submersas; 2) sugestões de aprimoramento de técnicas de 
disposição de resíduos nessas obras; e 3) proposição da nor-
matização de procedimentos em obras submersas (normas 
ABNT), sugerindo métodos construtivos menos impactan-
tes nas etapas de execução de obras e, principalmente, nas 
manutenções periódicas das estruturas.

Metodologia de trabalho

Quanto à metodologia, foram analisados o EIA RIMA 
do projeto de ampliação do porto e diversos trabalhos 
científicos e levantamentos recentes disponíveis sobre a Baía 
do Araçá, tais como AMARAL et al (2010) e FUNDESPA 
(2010), dentre outros. Adicionalmente, foram realizadas 
análisessobre condições de trabalho em obras costeiras 
e submersas, materiais usados nessas obras e as normas e 
regulamentos que regulam sua execução (IBRACON, 2007).
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Resultados da pesquisa

Impactos das obras na Baía do Araçá

Considerando omemorial descritivo apresentado, torna-
se necessário estudar como será viabilizada a obra que prevê 
a execução de laje de concreto de 55 cm de espessura, apoiada 
em 17.067 estacas com 50 cm de diâmetro, distanciadas 
a cada 5,25m, cravadas com 30 a 35 m de profundidade, 
cobrindo uma área equivalente a 75% da baía do Araçá. 

Normalmente a cravação de estacas sobre o mar é 
feita por meio de balsa com bate estacas, guindaste para 
transporte e colocação das estacas premoldadas nos locais 
previamente locados. 

É importante se questionar como será executada a 
cravação destas 17.067 estacas, considerando que o nível 
médio do mar na região do Araçá é de 50 cm acima do 
fundo lodoso e que, duas vezes ao dia, na maré de sizígia, a 
região fica totalmente seca. Como flutuarão na maré de 50 
cm e como se deslocarão e funcionarão equipamentos nos 
períodos em que a área marinha fica totalmente seca ?

Com relação à geometria da estrutura apresentada para 
a referida ampliação, chama atenção a estrutura atual do 
porto junto ao Araçá, que possui pilares de fundação com 
cerca de 1,20 m de diametro e a laje de aproximadamente 
um metro de espessura, com distância inferior a 5,25m 
entre pilares, tratando-se portanto de uma estrutura 
com dimensões bem superiores ao projeto atual, onde as 
sobrecargas projetadas provavelmente serão maiores, dado 
a utilização pretendida para a nova ampliação do porto.

Quanto ao sedimento de fundo da área da baía onde serão 
cravadas as estacas, não foram encontrados no EIA RIMA 
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estudos sobre os possíveis impactos negativos e medidas 
mitigatórias, decorrentes do revolvimento do sedimento de 
fundo. No sedimento de fundo da Baía do Araçá,segundo 
Amaral et al. (2010), encontra-se uma enorme diversidade 
de flora e fauna, que vive, se reproduz e se alimenta, sobre o 
fundo e nele enterrada. 

A laje de concreto, com 55 cm de espessura sobre 75% 
da baía do Araçá, poderá trazer modificações também 
na produção de fitoplancton, devido ao sombreamento, 
considerando que os mesmos necessitam da luz, por serem 
fotosintéticos.

O relatório da FUNDESPA(2010) informa que o aumento 
de nutrientes pode ocasionar processos de eutrofização.Com 
a decomposição da matéria orgânica liberam-se nutrientes 
para o meio, que são utilizados pelas algas e vegetais supe-
riores para o seu crescimento. Geralmente, em ambientes na-
turais saudáveis há baixa concentração de matéria orgânica 
e escassez de nutrientes, limitando o crescimento das algas.

Segundo o relatório da Fundespa de maneira geral, 
os efeitos “negativos” da eutrofização costeira são mais 
intensos em ambientes de circulação restrita, tais como 
enseadas, baías e porções internas de estuários. Nestes 
ambientes, o tempo de residência das massas de água, assim 
como a baixa profundidade e a estratificação termohalina, 
são fatores que contribuem para a maior depleção dos teores 
de oxigênio dissolvido, menor efeito de diluição e mistura 
de poluentes, e também aumento da contribuição de carga 
orgânica através da ressuspensão do fundo.O relatório da 
FUNDESPA considera que ampliação do Porto de São 
Sebastião aumentará o aporte de resíduos, o qual elevará 
a concentração de nutrientes, contribuindo no aumento do 
grau de eutrofização da baía e do canal. 
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Tendo em vista as informações acima, torna-se 
fundamental a realização de estudos sobre os impactos 
da eutrofização, sombreamento e hipóxia da Baía do 
Araçá, sobre a conservação dos ecossistemas (inclusive do 
manguezal do Araçá), dos recursos naturais e da saúde da 
população das proximidades do empreendimento.

Considerações sobre alterações na hidrodinâmica 
da Baía do Araçá

O conhecimento do padrão da circulação costeira em res-
posta a diversas forçantes possui grande importância no ge-
renciamento ambiental, e a modelagem numérica constitui 
excelente metodologia para o estudo da dinâmica oceânica 
e de regiões costeiras. Batista (2012) avaliou a variabilidade 
sazonal da circulação marítima na região norte do litoral 
do Estado de São Paulo, a partir de simulações da resposta 
do mar às forçantes de maré, ventos e densidade, utilizan-
do versão do Princeton OceanModel. Com a modelagem, foi 
possível verificar o padrão predominante de ventos de NE 
gerando correntes de superfície para SW, com eventuais efei-
tos de entradas de frentes frias, gerando correntes para NE.

A Figura 2 apresenta as correntes de superfície e as eleva-
ções da superfície, no Canal de São Sebastião, a 45°23,16’W 
24°48,30’S, segundo a simulação de Batista (2012), para 
janeiro de 2009: há predominância das correntes para SW 
no decorrer do mês, porém, embora se tratando de um mês 
de verão, ocorreram dois sistemas frontais que provocaram 
correntes para NE, nos dias 4-5 e 20-21 do mês. Neste mês, 
no ponto selecionado no Canal de São Sebastião, as corren-
tes de superfície tiveram intensidade média de 0,19 m/s e 
máxima de 0,55 m/s. A Figura 3 apresenta mapas das dis-
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tribuições de correntes no Canal, em instantes selecionados 
de interesse, o primeiro com os ventos predominantes de NE 
e o segundo com a ocorrência de intenso sistema frontal na 
região e ventos de SW.

No EIA RIMA elaborado pelo CPEA (2011) é descrito 
que as águas da baía do Araçá são renovadas diariamente e 
no relatório da FUNDESPA (2010), que serviu de base para 
o EIA RIMA, foi descrita a circulação oceânica do Canal 
de São Sebastião, não tendo sido encontrados estudos sobre 
a Baía do Araçá.Pela pouca profundidade, a circulação 
da baía é pequena quando comparada à porção central do 
canal, talvez devido a este fato o EIA RIMA e o relatório da 
FUNDESPA não apresentaram estudos mais detalhados da 
circulação na baía, mas apenas do Canal de São Sebastião.
Como a Baía do Araçá é uma região bem fechada e com 
profundidade muito menor que o canal, seu padrão de 
sedimentação deve ser restrito aos processos hidrodinâmicos 
da borda do canal principal. Levantamentos anteriores 
mostram que os sedimentos da Baía possuem origem 
holocênica e a área é protegida pela Ilha de São Sebastião, o 
que impede o retrabalhamento destes sedimentos pela ação 
das ondas.

As correntes do canal principal possuem competência 
apenas para erodir e resuspender sedimentos finos nas 
regiões mais rasas da borda do Canal de São Sebastião.A 
profundidade do canal é significativa para alterar o padrão 
de ondas que chegam à Ponta do Araçá. Levando em 
consideração a profundidade do canal e o ângulo de entrada 
das ondas oceânicas na porção sul do Canal de São Sebastião, 
a influência das ondas oceânicas na hidrodinâmica da área 
de estudo – Porto de São Sebastião e Baia do Araçá – é 
muito pequena.
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De acordo com o EIA RIMA, no que se refere á hidrodinâmica 
costeira, só ondas menores que 3 metros atingem a baía do 
Araçá em eventos esporádicos, pois elas arrebentam antes 
de atingir a baía. As ondas oceânicas tema probabilidade de 
1% de chegar ao Araçá.

FIGURA 2 - Séries temporais dos vetores de correntes (superior, em cm/s) 
e de elevação da superfície (inferior, em m), calculados pelo modelo, no 

ponto central do Canal de São Sebastião, em janeiro de 2009.
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FIGURA 3 - Correntes de superfície no Canal de São Sebastião calculadas 
pelo modelo, em janeiro de 2009, com ventos de NE no dia 17 (12h GMT) 

e de SW no dia 20 (20h GMT).

Segundo estudos realizados por Harari& Borovik (2005) 
a velocidade da água na entrada (boca) da Baía do Araçá, sob 
os efeitos de maré, vento e campo de densidade (temperatura 
e salinidade) varia entre 0,15 m/s e 0,64 m/s.A entrada da 
baía possui aproximadamente 770 metros de extensão e, 
considerando o nível médio de 50 cm para lâmina d’água, 
se tem um volume aproximado de 275.000 m³. Com esses 
dados é possível calcular o “tempo de residência”de uma 
substância, que corresponde à razão da capacidade do corpo 
(V) pela taxa de fluxo da substância (q), ou seja, V/q.

No caso da baía do Araçá, a colocação de 17.067 
estacas, ocupando 75% da área da baía, provocará enorme 
variação do fluxo de entrada e saída da água e materiais, 
e consequentemente o tempo de residência será alterado. 
Quanto maior o tempo de residência menor será a renovação 
de águas da baía.
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Ameaças à biodiversidade do Araçá devido às obras civis

A biodiversidade pode ser definida como a variedade e a 
variabilidade existente entre os organismos vivos e as com-
plexidades ecológicas nas quais elas ocorrem, sendo espe-
cialmente grande em maguezais (Novelli, 1995).

Quanto à detecção de espécies na fauna do Araçá, 
AMARAL et al (2010) determinaram 733 espécies, com 
34 espécies novas para a ciência e 9 espécies ameaçadas de 
extinção. Por outro lado, apenas 24 espécies foram descritas 
no EIA/RIMA elaborado pela CPEA (2011). Nos dois 
documentos são citadas algumas espécies da fauna terrestre 
consideradas como de passagem. 

Segundo ALBUQUERQUE (2013), no EIA RIMA 
da ampliação do Porto de São Sebastião, a ameaça à 
biodiversidade da Baía do Araçá é pouco considerada e o 
levantamento de espécies apresentado pelo EIA RIMA 
difere sobremaneira do levantamento apresentado por 
Amaral et al (2010).

Considerações sobre a execução de obras civis no meio 
ambiente marinho

Investigações em estruturas de concreto armado mos-
traram que um concreto totalmente imerso sofre peque-
na ou nenhuma deterioração, enquanto que um concreto 
exposto a sais no ar ou à névoa salina sofre deterioração 
quando permeável, com baixo grau de compacidade, apre-
sentando porosidade. Portanto, a baixa permeabilidade no 
concreto é o fator primordial para a durabilidade das estru-
turas sujeitas às águas do mar, consideradas agressivas para 
estruturas(Mehta& Monteiro, 1994).
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Estruturas de concreto submetidas ao ambiente marinho 
estão sujeitas à deterioração prematura devido à grande agres-
sividade do meio provocada por agentes químicos, físicos e bio-
lógicos, que atuam quase que simultaneamente, influenciando 
diretamente na durabilidade das estruturas(ver NBR 6118 da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT).

Pelo fato da corrosão ter a velocidade de deterioração 
pouco previsível, é muito importante haver um programa de 
inspeções periódicas na fase de manutenção da estrutura, fase 
esta que deve ser iniciada após a entrega da obra, levando-
se em consideração a ocorrência muito frequente de falhas 
construtivas, principalmente por falta de adensamento 
adequado do concreto fresco na forma e falta de cobrimento 
prescrito na NBR 6118.

A NBR 5674 – Manutenção de edificações eprocedimen-
tos, muito embora não englobe as estruturas submersas, 
considera a necessidade de manutenção periódica a partir 
da colocação em uso de uma estrutura.As inspeções visuais 
são normalmente o método mais usado para se avaliar uma 
estrutura de concreto submerso, e podem ser feitas pelo olho 
humano ou por aparelhos de fotografia ou ainda circuitos 
fechados de TV.Usar um mergulhador é geralmente uma 
primeira escolha, pois, com a redução da visibilidade pela 
turbidez, o uso de equipamentos fica prejudicado e os sedi-
mentos na água tornam inútil a iluminação artificial.

Na execução da inspeção submersa devem ser observa-
das as recomendações das normas regulamentadoras de se-
gurança NR-18e obedecidas as normas especiais que envol-
vem acompanhamento médico nos trabalhos sob condições 
hiperbáricas, da NR-15.

As primeiras dificuldades inerentes à execução de obras 
submersas são o meio ambiente sob a água , variações de 
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pressão, turbidez, águas poluídas, equipamento de uso 
individual, manuseio de ferramentas sob empuxo de água, 
entre outros.

Na ocasião que se inicia uma obra costeira ou portuária, 
são feitos treinamentos específicos para segurança do 
trabalho, primeiros socorros, exigências quanto ao uso 
de equipamentos individuais de segurança, consultas a 
tábuas de marés para programação de turnos de trabalho, 
entre outras informações técnicas. Ocorre, no entanto, que 
normalmente não são feitas referências ao meio ambiente 
marinho onde se vai trabalhar e/ou sobre os cuidados para 
sua preservação.

Para se falar em execução de estruturas submersas, 
faz-se necessária trazer uma pequena abordagem sobre as 
condições de trabalho para execução de obras submersas, 
considerando a mão de obra que opera em função de 
variações atmosféricas, ciclo das marés, mudanças de 
correntes marinhas, impactos das ondas, entre outras 
condições restritivas peculiares a este tipo de obra. As 
rotinas de trabalho ocorrem em pequenos turnos, não só 
face às condições ambientais, mas por se tratar de trabalho 
exaustivo e contínuo. As condições de mobilidade física são 
muito reduzidas devido aos equipamentos de mergulho de 
uso individual exigidos, as ferramentas necessárias para 
execução dos serviços e o próprio empuxo d’água. Quando 
na superfície, nos intervalos de trabalho, os mergulhadores 
geralmente ficam em alojamentos com instalações precárias, 
próximas às obras devido aos turnos de trabalho.

Na maioria dos casos obras submersas são executadas 
por mergulhadores que raramente tem formação tecnológica 
em construção civil – geralmente são treinados para os 
trabalhos de construção e montagem submersa que incluem 
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soldagens,a locação da estrutura, marcação da obra, fixação 
de formas, colocação de armaduras e concretagem.

Na construção civil, embora havendo certificações 
pelo INMETRO e pela ABNT, relativas a materiais e 
procedimentos na execução de obras, no Brasil ainda não 
há certificação pessoal na construção civil e nem tão pouco 
para operários de obras submersas. E não se prevê ainda o 
conhecimento do meio ambiente onde a obra será executada 
(IBRACON, 2007).

A vivência em canteiro de obras em ambientes costeiros 
e portuários tem demonstrado que as condições adversas 
para execução de estruturas em concreto armado, em 
regiões submersas, dificultam sobremaneira os trabalhos. É 
importante frisar que a visibilidade sob a água durante os 
mergulhos, na maioria das vezes, é muito pouca, em função 
do tipo de sedimento e profundidade, e também em função 
da própria água e níveis de poluição. Inevitavelmente, em 
obras costeiras rasas, ocorre o levantamento de sedimentos 
de fundo pela própria movimentação de nadadeiras dos 
mergulhadores e pouco se vê, apesar do uso de lanternas.
No memorial descritivo do projeto de execução de ampliação 
do Porto de São Sebastião na Baía do Araçá, as especificações 
do canteiro de obras não fazem qualquer menção quanto 
ao destino dos resíduos de obras, mesmo em se tratando de 
fundação prevista em 17.067 estacas, que servirão de apoio 
para laje que se estenderá a 75% da área da baía. 

Num canteiro de obras tão atípico, com riscos de 
acidentes sérios e às vezes fatais, não é de se admirar que os 
resíduos que caem ao fundo, durante a execução de obras, 
permaneçam no fundo, assim como alguns equipamentos 
manuais e ferramentas.Para evitar tais depósitos de resíduos 
e minimizar os danos ambientais, há necessidade de isolar 
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o localcom telas, a exemplo do que é feito na construção 
de superfície quando a obra é envolvida por tela plástica 
recolhida após sua execução.

A entrada das substancias tóxicas no ambiente mari-
nho pode ser através das chuvas, rios, esgotos, por descargas 
industriais, derramamento de óleos, substâncias químicas, 
compostos inorgânicos, orgânicos naturais e sintéticos.
Quando uma substância tóxica é lançada num ecossistema, 
ela pode sofrer uma série de fenômenos, como diluição e di-
fusão, adsorção e precipitação, e processos biológicos de ab-
sorção e eliminação, dependendo das características físicas 
e químicas da água do local, tais como pH, temperatura, 
salinidade, oxigênio dissolvido e principalmente do padrão 
de circulação das águas no local (Weber, 1982).

Materiais empregados em obras submersas diferem 
quimicamente de outros materiais empregados em 
construção civil fora da água: grautes, argamassas à base 
de epóxi-poliamida e adesivos epoxídicos, destinados a 
ambientes marinhos, trazem pouca informação em suas 
Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos 
– FISPQ quanto aos danos ambientais provocados pela 
toxicidade dos produtos. Informações para a elaboração e 
o preenchimento de uma FISPQ se encontram na norma 
brasileira NBR 14725. Muito embora informem que causam 
danos aos solos e à vida marinha, e ressaltem o fato de 
não serem facilmente biodegradáveis, estes danos não são 
especificados nem são fornecidas soluções para remediação 
dos impactos provocados.
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Conclusões da pesquisa realizada

O trabalho ora apresentado atingiu seu objetivo 
principal, trazendo os dados do EIA RIMA do projeto de 
ampliação do Porto de São Sebastião, elaborado pela CPEA 
(2011), e demonstrando que:

1)   Os estudos da hidrodinâmica contidos no EIA RIMA 
referem-se principalmente ao Canal de São Sebastião, não 
tendo sido encontrados estudos sobre a Baía do Araçá, local 
sobre o qual está projetada a ampliação do Porto de São Se-
bastião. Desta forma serão necessários estudos complemen-
tares para que, através da modelagem matemática,se possa 
prever como ficará a movimentação de água e deposição de 
sedimentos com a implantação de 17.067 estacas que ocupa-
rão 75% da Baía do Araçá.

2)   Quanto ao levantamento de fauna e flora, os dados 
apresentados no referido relatório, datados de 2003 e 2008, 
quando comparados com as pesquisas mais recentes (AMA-
RAL et al., 2010), mostraram que não comtemplaram a real 
biodiversidade da Baía do Araçá.

3)   As obras civis foram abordadas quanto aos canteiros 
e destino de resíduos para a parte emersa da obra, e não 
foram encontradas, no EIA RIMA, análises sobre o cantei-
ro de obras, o processo e maquinário para implantação das 
estacas, ferramentas a serem usadas e destino de resíduos.

4)   Assim sendo, é recomendável que sejam feitos estu-
dos complementares para definir como será feita a execução 
da obra que ocupará 75% da baía do Araçá, de forma a mi-
nimizar os impactos negativos.

5)   Finalizando o trabalho, como contribuição à Enge-
nharia civil em obras costeiras, são ressaltadas as necessida-
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des de estudos para melhoria das condições de canteiros de 
obras para áreas submersas, aprimoramento de técnicas de 
disposição de resíduos nessas obras e, principalmente, nor-
matização de procedimentos em obras submersas, sugerindo 
métodos construtivos menos impactantes nas etapas de exe-
cução de obras e, principalmente, nas manutenções periódi-
cas das estruturas.
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ANÁLISE DE DADOS FUNCIONAIS APLICADA 
AO BIOMONITORAMENTO AMBIENTAL 
DE CLOROFILA-A E TEMPERATURA DA 
SUPERFÍCIE DO MAR NO OCEANO ATLÂNTICO 
SUL E TROPICAL

A. C. Castro, J. Harari, R. Menezes e J. D. T. Arruda-Neto

Resumo

O estudo das relações en-
tre a produtividade biológica 
(com dados originários de sen-
soriamento remoto) e parâme-
tros abióticos (como dados de 
temperatura da superfície do 
mar) permite uma visualização 
da variabilidade dinâmica nos 
ecossistemas oceânicos. Assim, 
o objetivo principal deste tra-
balho foi de identificar padrões 
específicos em parâmetros físi-
cos (temperatura) e biológicos 
(produtividade e concentração 
de clorofila-a) em quatro re-
giões distintas, com diferentes 
influências das correntes oceâ-
nicas que ocorrem no Atlântico 
Sul e Tropical, a partir da aná-
lise de 861 séries temporais em 

Abstract

The study of  relations be-
tween biological productiv-
ity (with data originating from 
remote sensing) and abiotic 
parameters (such as sea sur-
face temperature data) allows 
visualization of  dynamic vari-
ability in the ocean ecosystems. 
Thus, the main objective of  this 
study was to identify specific 
patterns in physical parameters 
(temperature) and biological 
parameters (productivity and 
chlorophyll - a) in four differ-
ent regions, with different in-
fluences of  ocean currents that 
occur in the South and Tropical 
Atlantic, by analyzing 861 time 
series in each region. The char-
acterization of  the functions 
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Introdução

Este trabalho é baseado na tese de doutorado defendida 
em 2013 por Alrenice Cunha de Castro, no Programa de 
Pós Graduação em Ciência Ambiental (PROCAM) do 
Instituto de Energia e Ambiente (IEE) da Universidade de 
São Paulo (USP), intitulada “Caracterização funcional dos 
dados de Biomonitoramento da produtividade biológica e 
temperatura da superfície do mar sobre o Oceano Atlântico 
Sul e Tropical” (CASTRO, 2013).

Ambientalistas se voltam atualmente para solucionar 
uma infinidade de problemas decorrentes do fenômeno das 
mudanças globais, como por exemplo o desenvolvimento 
de novas estratégias para o biomonitoramento ambiental. 
Lidar com essas questões exige profunda compreensão 
das relações entre fatores bióticos e abióticos, nas mais 
diversas escalas que compõem os habitats. Técnicas 

cada região. A caracterização 
das funções que regem esta va-
riabilidade foi feita através da 
análise de dados funcionais, que 
indicou uma forte influência do 
ciclo sazonal nas medições. As 
distribuições espaciais das cor-
relações entre os parâmetros 
biológicos e físicos demonstra-
ram uma variação longitudinal 
significativa e a influência de 
efeitos costeiros.

Palavras-Chave: clorofila, 
produtividade, temperatura, 
dados funcionais.

that govern this variability was 
made by functional data analy-
sis, which indicated a strong in-
fluence of  the seasonal cycle in 
the measurements. The spatial 
distributions of  correlations 
between biological and physi-
cal parameters showed a signifi-
cant longitudinal variation and 
the influence of  coastal effects.

Key words: chlorophyll, pro-
ductivity, temperature, func-
tional data.
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multidisciplinares recentes têm sido desenvolvidas e são 
provenientes de estudos num dos habitats mais importantes 
para o planeta: os oceanos. Eles cobrem mais de 70% da 
superfície da Terra e conduzem importantes mecanismos em 
micro, local e grande escala (ARRUDA-NETO et. al, 2012).

Os impactos das mudanças globais nos oceanos não 
são limitados a efeitos diretos no clima, mas também 
possuem efeitos indiretos sobre áreas costeiras. Portanto, o 
conhecimento sobre esta dinâmica nos oceanos é essencial 
para a compreensão de como as mudanças climáticas podem 
afetar um dos principais componentes da biota marinha: o 
fitoplâncton (WARNER. & HAYS, 1994).

O fitoplâncton é um conjunto de organismos que flutuam 
sobre as águas, usados freqüentemente   como um indicador 
confiável das mudanças ambientais, por várias razões: não 
são explorados comercialmente, portanto as alterações de 
longo prazo atribuídas a mudanças no ambiente podem 
facilmente expandir ou reduzir a sua distribuição, em 
qualquer região geográfica; e também exibem uma pequena 
faixa de tolerância às condições ambientais (HAYS, 
RICHARDSON & ROBINSON, 2005). 

Dada esta importância ecológica, é surpreendente a 
falta de grandes conjuntos de dados de biomonitoramento 
do fitoplâncton. O principal problema desta falta de dados 
consiste na documentação e compreensão da resposta entre 
o fitoplâncton e as mudanças climáticas em diversas áreas. 
Desde meados do século passado, 40% das campanhas de 
monitoramento foram descontinuadas, principalmente a 
partir dos anos 80, quando muitos cientistas começaram 
a considerar o biomonitoramento ambiental como uma 
“ciência pobre”. Esta percepção negativa só mudou nos 
anos 90, com cientistas e políticos se tornando conscientes 
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das conseqüências das “mudanças globais” (LALLI & 
PARSONS, 1993).

No Oceano Atlântico, apenas o fitoplâncton do hemisfério 
norte é (e continua a ser) investigado, principalmente a 
partir de coletas feitas via sensoriamento remoto, pois 
a maioria dos sensores orbitais, responsáveis por grande   
parte do biomonitoramento, é mantida por agências 
governamentais de países do hemisfério norte (Yentsch, 
1959; Clarke et al, 1970). Por esta razão, este estudo centrou-
se em áreas oceânicas do hemisfério sul. Um dos principais 
objetivos deste estudo foi contribuir com mais informações 
relacionadas a características e tendências presentes no 
Oceano Atlântico Sul e Tropical.

Dentre os produtos chave derivados do sensoriamento 
remoto por satélite estão os dados da cor do oceano, que 
representam as medições da clorofila-a, o pigmento mais 
importante encontrado no fitoplâncton. A clorofila-a é 
usada como um indicador de abundância do fitoplâncton 
na produção primária. A quantificação da produtividade 
primária através da clorofila-a em escala global é 
impossível de ser feita usando somente em técnicas in situ, 
especialmente em mar aberto, portanto, as observações 
de satélite permitem uma caracterização mais realista da 
dinâmica biológica associada às regiões geográficas. O uso 
de técnicas computacionais proporciona assim um conjunto 
de dados ambientais que podem ser tratados como funções, 
os chamados dados funcionais. Estes dados incluem as 
mudanças de uma variável específica em uma determinada 
localização, tais como nas medições de clorofila-a 
(FERRATY & VIEU, 2006).

A análise ambiental trabalha com grandes bases de 
dados e variáveis  aleatórias são associadas a medidas em 
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tempo e/ou espaço, numa gama quase contínua de pontos 
de diferenciação. Isso cria várias dificuldades em estudar os 
padrões dos dados. Tais conjuntos de dados poderiam ser 
tratados como escalares ou vetores, pois têm uma dimensão 
finita. Como alternativa, existe a possibilidade de serem 
tratados como funções analíticas (por exemplo, como 
curvas) e, por conseguinte, serem tratados como dados 
funcionais. Foi adotada assim a metodologia estatística 
de Análise de Dados Funcionais (ADF), que ajuda na 
solução de problemas dessa natureza, onde, apesar do custo 
operacional e computacional elevado inerente a grandes 
conjuntos de dados, se pode identificar as curvas que 
expressam os padrões presentes e dominantes nos conjuntos 
de dados (RAMSAY & SILVERMAN, 2005).

Neste estudo, as técnicas de ADF foram aplicadas a 
dados de satélite de clorofila-a (CHL) e temperatura da 
superfície do mar (TSM), relativos a diversas áreas do 
Oceano Atlântico Sul e Tropical. Mais especificamente, os 
dados foram obtidos a partir do projeto “Ocean Productivity” 
(BEHRENFELD & FALKOWSKI, 1997; BEHRENFELD 
et al., 2005) derivados do sensor MODIS, com observações 
ao longo do período de julho de 2002 a outubro de 2010, 
compreendendo 100 meses de dados, com base nas médias 
diárias de medições.

Todos estes dados estão organizados em quatro grupos, 
identificados como importantes regiões do Oceano Atlântico 
Sul e Tropical, tendo como objetivo estudar a concentração 
e a tendência da clorofila-a sob a influência da temperatura 
de cada área geográfica. As influências das principais 
correntes do oceano também foram consideradas, no intuito 
de compreender melhor os padrões espaço-temporais dos 
parâmetros analisados.
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Área de Estudo e Dados Ambientais

As medições da cor do oceano podem ser realizadas em 
diferentes escalas, tanto espaciais (desde poucos metros 
até alguns km) quanto temporais (de microssegundos a 
meses). As áreas oceânicas neste estudo foram selecionadas 
com base nos seguintes critérios: em primeiro lugar, áreas 
com ausência de estudos sobre as características bio-
oceanográficas do Oceano Atlântico Sul e Tropical; e, em 
segundo lugar, escolha de regiões com diferentes condições 
de contorno, especialmente devido às correntes oceânicas 
(Figura 1).

FIGURA 1 - Diagrama conceitual da circulação superficial média no 
Oceano Atlântico Sul e Tropical, indicando: Corrente Sul Equatorial 
(CSE); Corrente Norte do Brasil (CNB); Corrente do Brasil (CB); Corrente 
de Benguela (CBe); Corrente das Malvinas (CM) e Corrente Sul Atlântica 
(CSA); e as áreas selecionadas neste estudo, R1 a R4 (FONTE: Adaptado 

de Stramma & Shott, 1999).

O Oceano Atlântico Sul e Tropical mostra uma grande 
variabilidade sazonal, principalmente em correntes, tempe-
ratura, salinidade e densidade da superfície do mar, além da 
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ressurgência em algumas regiões, que estão relacionados a 
variações de fatores meteorológicos (como vento e radiação 
solar). As regiões de estudo são caracterizadas por eventos 
de grande escala, como o Giro Subtropical do Atlântico Sul 
e a confluência Brasil-Malvinas (Região 4), e alguns fenôme-
nos atmosféricos de grande interesse, como a Zona de Con-
vergência Inter-Tropical (ZCIT) (Região 1) (STRAMMA & 
SCHOTT, 1999).

Além disso, as áreas selecionadas têm um sistema de cor-
rentes de superfície complexo, caracterizado pela rotação 
anticiclônica forçada principalmente por ventos (Regiões 2, 
3 e 4). Os fluxos de leste desviados para norte dão origem à 
corrente de Benguela (Região 2) e a bifurcação da corrente 
Sul Equatorial gera a corrente Norte do Brasil, que flui em 
direção ao Equador (Região 1). Finalmente, na parte sul do 
Atlântico, encontra-se a corrente Circumpolar Antártica, 
que faz parte do Giro polar no sentido horário (Região 4). 
As condições abióticas das regiões selecionadas certamen-
te induzem uma infinidade de respostas biológicas, como a 
produção primária. Dessa forma, as variabilidades espaço 
temporais tornam o estudo destes parâmetros e suas corre-
lações de grande importância, permitindo também avaliar 
os efeitos das mudanças globais sobre os ecossistemas mari-
nhos do hemisfério sul.

Materiais e métodos de análise dos dados

Os dados utilizados neste estudo foram obtidos a partir 
do projeto “Ocean Productivity”, disponibilizado pela 
Universidade de Oregon em: http://www.science.oregonstate.
edu/ocean.productivity/. A maior parte dos dados foi obtida 
a partir de registros do sensor MODIS (Moderate -resolution 
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Imaging Spectroradiometer) colocado a bordo do satélite para 
quantificar o conteúdo da clorofila-a, medido em mg*m-3 
(HOGE et al., 2003). Este conjunto de dados é caracterizado 
por uma resolução espacial de 50 km x 50 km e uma resolução 
temporal diária, embora neste estudo tenham sido adotadas 
médias mensais. Esses conjuntos de dados são fornecidos no 
formato HDF (Hierarchical Data Format), desenvolvido pelo 
“National Center for Supercomputing Applications” (NCSA), 
a fim de serem compartilhados e distribuídos como dados 
científicos orientados para o ambiente (NASA, National 
Aeronautics and Space Administration. Earth observing 
system data gateway, disponível em: http://edcimswww.
cr.usgs.gov/pub/imswelcome/).

O formato HDF pode acomodar diferentes tipos de dados 
em um único arquivo; os dados HDF foram processados   com 
o software MATLAB® r2009b, de acordo com as exigências 
do estudo. A seguir, os dados foram armazenados como 
textos em formatos Excel e a análise estatística principal 
foi realizada em ambiente R, usando os pacotes disponíveis 
fda (CUESTA-ALBERTOS & FEBRERO-BANDE, 2010)  
e fda.usc (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2012; 
FEBRERO-BANDE et al, 2012). Depois de prosseguir 
com a conversão de formato HDF, foram obtidas 861 séries 
temporais para cada área do oceano, o que corresponde ao 
número total de pontos de grade nessas áreas. 

Cada série temporal abrangeu observações para 100 
meses completos. Foram preparados dois tipos de séries 
temporais, um para clorofila-a e outro para temperatura. No 
primeiro caso, uma transformação logarítmica foi aplicada 
às medições. Os dados utilizados neste trabalho apresentam 
um caráter quantitativo de natureza contínua, devido ao 
fato de serem coletados por sensoriamento remoto, e sua 
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análise visa determinar a dependência espaço-temporal 
entre as variáveis   clorofila e temperatura.

Neste estudo foi escolhida uma nova técnica estatística, 
que teve um desenvolvimento significativo durante a última 
década, devido a sua aplicabilidade aos problemas oriundos 
de observações contínuas de dados. Mesmo com outras téc-
nicas disponíveis, a abordagem funcional leva a uma descri-
ção mais natural dos dados, uma inferência mais precisa e 
uma melhor previsão nos resultados. RAMSAY et al (2012) 
e SILVERMAN (1986) tornaram-se uma referência para as 
idéias e ferramentas desta técnica, chamada ADF (do inglês 
Functional Data Analysis  ou Análise de Dados Funcionais).

A técnica de ADF foi usada para representar os dados 
observados através de conjuntos de funções, no intuito 
de se encontrar os padrões estatísticos presentes. Uma 
característica funcional pode ser considerada como um 
evento associado com um dado valor de t, identificado 
como a variável tempo. As funções possuem potencialmente 
infinitas dimensões, assim, uma especificação completa de 
uma função x requer o conhecimento do seu valor de x(t) 
para cada t, permitindo que a dimensão de uma função seja 
arbitrariamente grande. Conceitualmente, dados funcionais 
são continuamente definidos. Em geral, a análise funcional 
de dados trabalha com dados em que a i-ésima observação, 
isto é, xi(t); i=1 ... n, é uma função real (definida em função 
de um espaço L2).

Na análise dos dados funcionais aplicada no presente 
trabalho, cada série observada, xi(t) por exemplo, representa 
as medidas (de clorofila-a ou temperatura) na localidade i ao 
longo do tempo t, e pode ser aproximada por            . Qualquer 
função x pode ser representada por uma expansão linear:

�	

ˆ x i(t)
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     (Eq.1)

Esta expansão, em K termos de funções base conhecidas 
Φk(t), utiliza coeficientes a serem estimados c1,...,ck. 
É preciso fazer uma escolha para a função base na Equação 
1. Nesse estudo, é razoável supor que os dados são periódicos 
e uma escolha razoável é o sistema de base de Fourier :

      (Eq.2)

Sendo T o período total de observações

     (Eq.3)

O grau de suavidade aplicado ao conjunto de dados é 
determinado pelo número de funções base K. Os dados 
observados de temperatura e clorofila-a podem agora ser 
representados por curvas suavizadas. Em particular, esta 
nova representação permite fazer uso das informações nos 
picos e vales das curvas, que refletem as funções derivadas 
dos dados. A observação da primeira e segunda derivadas 
como funções de t pode revelar aspectos importantes dos 
processos de geração dos dados. 

Além disso, como mencionado anteriormente, os modelos 
para dados funcionais assemelham-se aqueles para dados 
multivariados convencionais. Ainda no âmbito de uma 
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análise de dados funcional exploratória, foi escolhida uma 
análise do comportamento anual de clorofila-a. O conjunto 
de dados foi reorganizado, de tal forma que o principal 
foco se tornou os meses, ignorando a identificação do ano, 
já que se dispunha de 861 localizações geográficas e 7 anos 
completos de dados, para cada região, que levou a um total 
de 6.027 curvas observadas com duração de 12 meses. Nesta 
análise específica, foram utilizadas as funções min.basis, 
contidas no package fda.usc, que permitiu uma estimativa 
dos dados por meio da representação funcional.

Resultados e discussões 

No âmbito da análise exploratória inicial dos dados, se 
procurou obter as curvas médias mensais para cada região, 
representadas pelas linhas escuras nos painéis da Figura 
2, que dão informações de maior importância sobre as 
tendências temporais de CHL e TSM ao longo do tempo e 
também ilustram os padrões sazonais presentes nos dados.

FIGURA 2 - Curvas médias mensais (linhas escuras) dos dados de 
(logaritmos de) clorofila-a (CHL) e temperatura da superfície do mar 
(TSM) para quatro regiões distintas no Oceano Atlântico Sul e Tropical, 
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no período de julho de 2002 a outubro de 2010, i.e ao longo de 100 meses. 
As linhas em cinza representam as curvas dos dados observados. 

A Região 4 apresenta alta produtividade de CHL 
principalmente devido à presença da Corrente das Malvinas, 
com águas mais frias e ricas em nutrientes provenientes da 
região antártica. A Região 1 apresenta baixa produtividade 
de CHL, em virtude da alta TSM favorável, apesar da 
forte estratificação entre as águas superficiais e profundas, 
normalmente encontrada em baixas latitudes. A Região 
2 apresenta alta produtividade de CHL, principalmente 
devido à proximidade continental (influência positiva das 
descargas de estuários e rios), também responsável pela sua 
alta variabilidade. 

Os maiores valores das curvas de médias mensais, para 
ambas as variáveis, são encontrados na Região 2, enquanto 
que os menores valores médios de CHL são observados na 
Região 3, e os menores valores médios de TSM estão na 
região 4. 

Para as duas variáveis, os perfis temporais são fortemente 
influenciados pelo ciclo anual. 

Em seguida, a análise foi focada na compreensão 
da evolução temporal e na busca de padrões temporais 
dependentes das regiões geográficas, com a intenção de 
proceder a uma análise concentrada na representação 
espacial. 

As representações espaciais para a clorofila-a, principal-
mente para valores máximos e mínimos, apresentadas nas 
Figuras 3 e 4, indicam que a variabilidade observada nas re-
giões estudadas pode ser explicada em função da longitude. 
Para os valores máximos (Figura 3), observou-se a formação 
de um contraste entre o pico mais acentuado na Região 1 e 
a prevalência de distribuição contínua de temperatura na 
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região tropical, onde o ciclo sazonal  se mostra definido ao 
longo dos anos. 

FIGURA 3 - Valores máximos mensais para 94 meses (anos completos) 
medidos em cada região. As cores brilhantes em amarelo representam 
os maiores valores (para os máximos em função da longitude) e as cores 
avermelhadas mais escuras representam os menores valores (para os 
máximos em função da longitude), numa escala de 0.03mg/m3 a 0.61mg/
m3 para a CHL e de 15ºC a 28ºC para a TSM. 

FIGURA 4 - Valores mínimos mensais para 94 meses medidos em cada 
região. As cores brilhantes em amarelo representam os maiores valores 
(para os mínimos em função da longitude) e as cores avermelhadas mais 
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escuras representam os menores valores (para os mínimos em função da 
longitude), numa escala de 0.03mg/m3 a 0.61mg/m3 para a CHL e de 15ºC 

a 28ºC para a TSM. 

Em relação à Região 2, se pode observar que os valores al-
tos predominam, porque essa região é afetada por um grande 
número de condições de contorno oceano-atmosféricas que 
produzem as condições ambientais ideais para a abundância 
do fitoplâncton. No entanto, nesta região, além da presença 
de importantes correntes, outros fluxos (descargas de conti-
nente) têm mais influência do que os efeitos do vento, devido 
à proximidade desta região com o continente, gerando esta-
ções climáticas mais definidas ao longo do tempo. A Região 3 
contém características mistas quando comparada com as ou-
tras regiões, devido ao fato de que esta região é considerada 
uma região de mar aberto, com menor influência atmosférica 
do continente. Isto induz um aumento do número de valores 
mínimos, como mostrado na Figura 4.

A Região 4 tem menos influência dos fluxos, pois esta 
região é uma área de mar aberto, com menor ou nenhuma 
influência atmosférica do continente. Essa região apresenta 
uma estrutura diferente para os valores máximos, mínimos 
e médios; sua estrutura de CHL pode estar relacionada mais 
diretamente com os valores observados de TSM.

Como mencionado antes, a longitude pode ser uma va-
riável explicativa razoável para a presença das concentra-
ções de CHL. Como na representação temporal das relações 
esperadas entre CHL e TSM, onde os maiores valores de 
TSM tendem a originar valores mais baixos da CHL, para 
a influência da longitude estão melhor identificadas as Re-
giões 3 e 4; mas, isto pode ser visto também em algumas 
áreas da Região 2.
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Conclusões

Em áreas onde a variação biológica é mais dinâmica, 
dados de satélite da cor do oceano são muito úteis, já que, em 
geral, as suas medidas são capazes de reproduzir os padrões 
dinâmicos responsáveis   pelas variabilidades nas escalas 
temporais e espaciais nas quais a produtividade biológica é 
observada. Foram obtidas na Região 1 (sob a influência da 
Corrente Sul Equatorial) e na Região 2 (influenciada pela 
Corrente de Benguela) uma forte correlação da CHL com a 
TSM, uma vez que estas regiões estão localizadas em áreas 
tropicais, onde a radiação solar que atinge a superfície é 
quase contínua durante todo o ano.

De fato, em regiões tropicais, com altas temperaturas 
e fortes influências induzidas pelo ciclo sazonal, os valores 
CHL são mais baixos. A Região 2 tem uma alta taxa de 
produtividade, principalmente devido a sua proximidade 
com o continente, com as descargas de rios, de modo que 
a proximidade a estuários produz ambientes propícios 
para o aumento do número de condições de contorno para 
a expansão das comunidades de fitoplâncton. A Região 
3, influenciada pela corrente de Benguela e o anticiclone 
subtropical, é considerada uma região complexa em termos 
do número de condições de contorno que atuam dentro do 
sistema de produção da CHL. 

A Região 4 tem altos índices de produtividade quase 
que exclusivamente devido ao fato de estar localizada em 
uma área de mar aberto, sob exposição a radiação solar 
moderada. No entanto, a presença da Corrente das Malvinas 
proveniente da região antártica, cujas águas mais frias são 
ricas em nutrientes, colabora para um aumento significativo 
na população de fitoplâncton.
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ANÁLISE DE TORNADOS E A RELAÇÃO ENTRE USO E 
OCUPAÇÃO DO SOLO, TOPOGRAFIA E CARACTERÍSTICAS 
METEOROLÓGICAS DESTES EVENTOS NO SUL E 
SUDESTE DO BRASIL. 

Bruno Bertoni;  Joel Sígolo

Resumo

O presente artigo tem como 
objetivo apresentar a análise da 
ocorrência de tornados nas re-
giões Sul e Sudeste do Brasil 
entre o período de 1960 a 2008 
e sua correlação entre topo-
grafia e uso e ocupação do solo 
utilizando imagens de satélites 
da Agência Européia Espacial 
(sigla em inglês ESA – Global-
Cover 2009), além de dados de 
topografia da missão SRTM 
(Shuttle Radar Topography 
Mission) e levantamentos do 
IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística) e IGC 
(Instituto Geográfico e Car-
tográfico). Para a análise dos 
tornados foram escolhidos qua-
tro municípios (Indaiatuba-SP, 

Abstract

The purpose of  this article 
is to present an analysis of  the 
occurrence of  tornadoes in the 
southern and southeastern 
regions of  Brazil during the 
period from 1960 to 2008, and 
how they are related to local to-
pography and land use and oc-
cupation. For this analysis, we 
used satellite images supplied 
by the European Space Agency 
(ESA - Global Cover 2009), as 
well as topographical data from 
the SRTM (Shuttle Radar To-
pography Mission) mission and 
research by the IBGE (Brazil-
ian Institute of  Geography and 
Statistics) and IGC (Geograph-
ical and Mapping Institute). 
Four municipalities were cho-
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Introdução

A interação entre a superfície terrestre e a atmosfera é 
constante (ROCHA, 2004). A influência dos diferentes ti-
pos de eventos atmosféricos na atividade humana define o 
comportamento e podem alterar de maneira expressiva as 
atividades cotidianas da população em geral. Nas últimas 

Lins-SP, Guaraciaba-SC e São 
Gabriel-RS) selecionados pela 
grande recorrência de eventos 
ocorridos em seus territórios e 
exaustivamente estudados, ca-
racterizando sua gênese, desen-
volvimento e dissipação, indi-
cando seus parâmetros meteo-
rológicos, além da correlação 
entre seu traçado, intensidade 
(Escala E-Fujita) e topografia. 
Conclui-se que o uso e ocupação 
não é um fator substancial na 
ocorrência de tornados, a maior 
parte dos eventos ocorrem em 
regiões de planalto e com pou-
cas variações topográficas e a 
topografia interfere na inten-
sidade dos eventos aumentado 
sua escala de estragos em áreas 
de menor declividade. 

Palavras-Chave: Tornados, 
topografia, uso e ocupação do 
solo, Sul e Sudeste, Brasil

sen for this analysis (Indaiatu-
ba-SP, Lins-SP, Guaraciaba-SC 
and São Gabriel-RS), selected 
because of  the significant in-
cidence of  tornado events 
within their territories, which 
have been exhaustively stud-
ied. Their origins, development 
and dispersion were character-
ized and their meteorological 
parameters were established, 
as was the correlation between 
their trajectories, intensity 
(EFujita Scale) and the local 
topography. We conclude that 
land use and occupation is not 
a substantial factor in the oc-
currence of  tornadoes, as most 
of  these events occur in high-
land regions with small topo-
graphical variations, consider-
ing that topography interferes 
in the intensity of  the events in 
the sense that the intensity of  
these events is increased in flat-
ter areas.
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décadas, houve um aumento na freqüência e na intensidade 
dos desastres naturais em todo o mundo (MARCELINO et 
al., 2006).

Os fenômenos atmosféricos de grande intensidade 
estão associados à dinâmica atmosférica própria, gerada 
naturalmente. Marcelino (2003) afirma que os fenômenos 
têm relação com sua origem, agrupando-os nas formas 
meteóricas hídricas (chuva, neve e nevoeiro), mecânicas 
(tornados) e elétricas (raios e relâmpagos). Entre os eventos 
de tempo severo encontram-se os tornados, cujo potencial de 
destruição é de grande relevância. De acordo com os estudos 
realizados, estes eventos têm ocorrido com maior freqüência 
nas regiões sudeste e sul do Brasil. Há dificuldade em registrar 
a ocorrência de tornados na América do Sul, devido ao fato de 
que sua atuação é extremamente rápida e os equipamentos 
para tais registros são inadequados (ANDRÉ, 2006).

Contudo, alguns episódios de tornados no Brasil foram 
analisados por diversos pesquisadores (DYER, 1988, 1994; 
SILVA DIAS; GRAMMELSBACHER, 1991; MASSAMBA-
NI et al., 1992; ANTÔNIO, 1997; NECHET, 2002; MAR-
CELINO et al., 2002). Ainda não há um levantamento es-
tatístico razoável sobre o fenômeno, que ocorre com mais 
freqüência nos Estados do Mato Grosso do Sul, São Paulo, 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (MENEZES, 
1998; MARCELINO, 2003).

Marcelino (2003) ressalta que entre o período de 1976 
e 2000 foram identificados 23 episódios desse fenômeno em 
Santa Catarina, sendo 18 casos de tornados e 5 de trombas 
d’água (tornado que ocorre sobre a água). Estes fenômenos 
causaram muitos danos, principalmente em habitações, es-
tabelecimentos comerciais, indústrias e plantações, deixando 
muitos desabrigados e várias vítimas fatais.
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Desta forma, torna-se de grande relevância a interpre-
tação e análise de dados quantitativos e qualitativos com 
a finalidade de indicar perdas e prejuízos ocasionados por 
eventos climáticos severos relacionando-os aos contextos 
ambiental e sócio-econômico.

Os objetivos deste artigo são apresentar as seguintes análises:

•	 Caracterizar as tempestades severas locais que 
originaram os tornados;

•	 Determinar as regiões que mais ocorrem estes tipos de 
eventos nas regiões Sul e Sudeste do Brasil;

•	 Caracterizar os tipos de relevo e uso/cobertura do 
solo mais propício às ocorrências de tornados no Sul e 
Sudeste do Brasil;

•	 Aplicar técnicas de geoprocessamento (SIGs) para o 
cruzamento de dados atmosféricos com a superfície 
terrestre (topografia e uso e ocupação do solo);

•	 Elaboração de Modelos Digitais de Terreno das 
localidades que ocorrem tornados.

Metodologia

1. Caracterização das tempestades severas locais que origina-
ram os tornados

Para a caracterização das tempestades severas que 
originaram os tornados foram realizados levantamentos 
bibliográficos e principalmente analisados dados referentes 
as escalas sinóticas e parâmetros meteorológicos associados 
as estes tempestades, avaliando as seguintes bases de dados:
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•	 Boletins Climanálise disponibilizados pelo Centro de 
Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) 
das datas dos eventos;

•	 Análise de Imagens de Radar;
•	 Imagens de Satélite;
•	 Dados de reánalises disponibilizados pelo National 

Centers for Environmental Prediction / National 
Center for Atmospheric Research (NCEP/NCAR).

2. Análise de Imagens de Radar
As imagens utilizadas de radar foram extraídas de fontes 

da Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica 
(REDEMET) e CPTEC, foram utilizadas as imagens de 
acordo com as datas e áreas de abrangências dos eventos. A 
utilização de imagens de radar é fundamental para a detecção 
de tempestades. Neste caso as imagens são atualizadas de dois 
minutos e permitem observar a localização, o deslocamento 
e a intensidade da precipitação (chuva, granizo). 

3. Imagens de Satélite
Para analisar a gênese, o desenvolvimento e a dissipação 

dos sistemas atmosféricos que geram os tornados foram 
utilizadas as imagens do satélite GOES-12. Nestas imagens 
é possível verificar a localização e evolução das nuvens de 
tempestades identificando as áreas de instabilidade que 
ocasionaram o tornado. 

Para diferenciar as nuvens, superfície terrestre e 
superfície aquosa foram utilizadas as imagens do canal 4 
(infravermelho) que medem as diferentes temperaturas 
emitidas pelos alvos. Foram utilizadas as imagens do GOES-
10 nos períodos de ocorrência dos tornados, cedidas pelo 
banco de dados do MASTER-IAG (Meteorologia Aplicada 
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a Sistemas de Tempo Regionais), disponibilizadas pelo 
site oficial do CPTEC-INPE. Este material evidencia a 
temperatura de brilho dos topos das nuvens.

4. Dados de reanálise
Foram utilizados mapas gerados a partir dos dados 

da Reanálise I do NCEP, plotados na página do National 
Oceanic and Atmosphere Administration/Earth System 
Research Laboratory (NOAA/ESRL). Os dados do GraaDS 
foram gerados a partir das variáveis determinadas de acordo 
com os objetivos da pesquisa através do link http://nomad3.
ncep.noaa.gov/ncep_data/, disponibilizado para usuários 
desse software. 

O presente trabalho foram utilizadas as bibliografias 
mencionadas anteriormente e analisados apenas os eventos 
ocorridos nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, abrangendo os 
estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito 
Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Segundo 
Silva Dias (2011) foram listados 158 casos de tornados no 
país entre 1960 e 2008. Nas regiões Sul e Sudeste do país 
foram constatados 89 casos, muitos deles repetidos várias 
vezes no mesmo município. 

Para o presente trabalho foram selecionados apenas 
4 indicados na tabela 1onde foram analisados a partir da 
data de ocorrência, da disponibilidade dos dados, da área de 
abrangência e demais informações.
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TABELA 1 - Eventos abrangidos pela análise de imagens de satélite

Fonte: CPTEC, 2013

FIGURA 1 - Disposição geográfica dos eventos de tornados na regiões 

SUL e SUDESTE - entre 1960 e 2008

5. Caracterização dos tipos de relevo e uso/cobertura do solo 
mais propício às ocorrências de tornados

Para correlacionar os diversos usos e ocupações das 
regiões onde foram registrados os eventos de tornados no 
Sul e Sudeste do Brasil foram utilizadas as classificações 
da superfície terrestres geradas pelo programa GlobCover 
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2009 (Figura 18) da Agência Espacial Européia (ESA). 
O GlobCover 2009 atualiza o mapa anterior, de 2005, por 
meio da análise de dados obtidos pelo espectrômetro com 
resolução de 300 metros a bordo do satélite Envisat.

Os mapas de uso e ocupação do solo foram associados 
à localidade de ocorrência dos tornados. Os eventos foram 
espacializados no âmbito municipal e, após análise mais 
precisa de relatos do local exato de passagem de cada 
tornado, foram interpretados os padrões de cobertura de 
solo, a partir dos dados fornecidos pela ESA. 

6. Topografia
Para a elaboração das plantas topográficas e definição 

das regiões de ocorrência dos tornados foram inicialmente 
elaborados mapas dos estados de São Paulo, Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul utilizando a metodologia a 
partir da base de dados numéricos de relevo e da topografia 
do Brasil, obtidos pela nave espacial americana durante a 
missão conhecida como SRTM (Shuttle Radar Topography 
Mission). Esta missão foi desenvolvida pela NASA (Na-
tional Aeronautics and Space Administration) e pelo NGA 
(National Geospatial-Intelligence Agency) dos Estados Uni-
dos no ano 2000. Os dados obtidos pelo mapeamento foram 
disponibilizados pelo USGS Eros Data Center (United States 
Geological Survey).

Resultados 

Para a classificação dos usos e ocupação das regiões onde 
ocorreram tornados foi utilizado o software SPRING versão 
5.2.2. Para o agrupamento das classes foi utilizada a técnica 
classificação supervisionada, gerando áreas homogêneas que 
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foram cruzadas e foram calculados os índices de ocupação 
em cada estado na escala de mapeamento 1: 250.000.

No agrupamento de classes entre todos os estados das 
regiões sul e sudeste que ocorreram tornados entre 1960 e 
2008, a classe de lavouras que dependem de chuvas ou são 
irrigadas correspondem a 32,94% do total. 

Outro dado relevante é que as classes de ocupação de 
vegetação nativa e vegetação de grande densidade arbórea 
ou florestas latifoliadas abrangem uma grande área em sua 
soma total, indicando assim que as classes de manejo ou 
regiões alteradas de forma antrópica não são indicadoras da 
ocorrência de tornados. 

A parcela de ocorrência de tornados em áreas urbanas 
corresponde a apenas 3,73% do montante total. Este 
dado pode sugerir que a ocorrência de tornados não está 
diretamente associada a regiões com grandes contingentes 
populacionais, apesar de nos últimos anos ter aumentado de 
forma significativa o número de registros destes eventos. A 
Planta de Uso e Ocupação do Solo e Tornados apresenta a 
distribuição espacial das diferentes classes de uso e ocupação 
e os tornados estudados na região sul e sudeste.

A Tabela 2 apresenta os índices (%) das classes de uso e 
ocupação nas áreas onde ocorreram os tornados em estudo. 
Estas classes estão associadas, sobretudo as diferentes 
características de climas locais e regionais propiciados pelo 
padrão de cobertura do uso do solo, gerando áreas mais 
quentes ou mais frias ou características de evapotranspiração 
diferenciadas que interferem nos padrões atmosféricos.
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TABELA 2 - Classes de Uso e Ocupação do Solo e ocorrência de tornados.

Indaiatuba-SP - data de ocorrência 24/05/2005 por volta das 
17h35min – Distrito Industrial trecho sudeste na passagem 
próxima a linha férrea e a Rodovia Eng. Ermênio de 
Oliveira Penteado.

No dia 24 de maio de 2005, cerca de 15 municípios 
(Campinas, Cabreúva, Cosmópolis, Americana, Sumaré, 
Bragança Paulista, Atibaia, Valinhos, Vinhedo, Hortolândia, 
Pedreira, dentre outras) da Região Administrativa de 
Campinas (SP) foram atingidos por uma forte tempestade 
(Figura 30).

Neste dia, o Município de Indaiatuba, localizado a 102 
km da Capital do Estado de São Paulo, foi atingido por um 
tornado com ventos entre 251 km/h e 330 km/h, considerado 
F3 na escala Fujita, um dos mais intensos já registrados no 
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Brasil. O registro desse fenômeno só foi possível devido a 
uma câmera de vídeo da Concessionária Colinas, instalada 
no km 47 da rodovia Santos Dumont (SP-75), que filmou a 
passagem do sistema atmosférico (Figura 31). Os prejuízos 
estimados foram em torno de R$ 98 milhões, com destruição 
de indústrias, prédios municipais, três torres de transmissão 
de energia e pelo menos 400 residências.

Análise da trajetória do Tornado Indaiatuba 

O tornado Indaiatuba seguiu por uma distância de cerca 
de 1,2 km, passando por diversas regiões este traçado foi 
realizado logo após a ocorrência do evento pela Meteorologista 
Isabela Marcelino e Nascimento em 2005. Para este traçado 
foi elaborada a Planta de Modelo Digital de Terreno para 
correlação entre o evento e a topografia local.

Por estar em uma região situada justamente no contato 
entre os terrenos sedimentares do Período Permo-Carbonífero 
da Era Paleozóica (Bacia do Paraná) e o embasamento 
Cristalino do escudo Brasileiro do Pré-Cambriano na borda 
da Depressão Periférica Paulista, o município de Indaiatuba 
apresenta segundo Christofoletti (1968) um relevo em 
formas colinosas, abrangendo colinas amplas, médias e 
pequenas, além de vários morrotes. Esses morrotes em 
alguns locais apresentam blocos rochosos esparsos por todo 
o terreno (INSTITUTO GEOLÓGICO, 1993). As vertentes 
são de baixa declividade se estendendo a perder de vista 
(CHRISTOFOLETTI, 1968). Apresentando assim, pouca 
movimentação do relevo e áreas de fraca declividade. 

As cores atendem a uma gradação de tonalidades, as 
quais variam das cores mais claras até as mais escuras, 
indicando a intensidade do tornado e atendendo a valoração 
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da intensidade de acordo com a escala Escala Enhanced 
Fujita, 2007.

Nota-se que o tornado apresenta uma menor intensidade 
no momento inicial (Escala Enhanced Fujita - F1), adqui-
rindo mais força na área que apresenta menor declividade, 
principalmente onde estão inseridas as a maiores redes de 
drenagem (Escala Enhanced Fujita - F2), após este trecho 
ele adquiri mais força e velocidade, chegando ao nível de 
maior intensidade que foi detectado neste fenômeno (Escala 
Enhanced Fujita – F3). Logo após a passagem por está área 
enquadrada com o perfil de relevo mais elevado, o tornado 
perde intensidade, atingindo gradativamente os menores ní-
veis da escala Enhanced Fujita até sua total dissipação.

FIGURA 2 - Traçado do tornado de Indaiatuba de acordo com seu grau 

de intensidade.

Lins – SP - data de ocorrência 25/12/2008 por volta das 
19h51min – Fazenda Santa Luiza próxima a estrada 
Vicinal Lins-Guaimbê.

Segundo levantamentos realizados por meteorologistas 
do IPmet (Instituto de Pesquisa Meteorológicas) localizado 
no município de Lençóis Paulistas o evento durou apenas 5 
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minutos, percorreu um trecho aproximado de 600 metros e 
classificado segundo Escala Enhanced Fujita sua intensidade 
foi de F0 a F1 em alguns trechos.

Segundo o Boletim Climanálise, na data os valores 
de Ômega se intensificam sobre o estado de São Paulo, 
principalmente na região centro-oeste e faixa noroeste 
paulista, houve um alinhamento de movimentos verticais 
ascendentes sobre a região Sudeste, intensificando possíveis 
tempestades na região. Para a data foram indicadas 
formação de ZCAS que poderiam influenciar a formação de 
tempestades mais intensas.

Análise da trajetória do Tornado Lins 

Para a análise da trajetória e correlação da topografia e 
o evento foram utilizados dados coletados pelo Ipmet e pela 
Defesa Civil do município, neste caso como já mencionado 
o evento teve duração de 5 minutos e percorreu por volta de 
600 metros, variando entre F0 e F1 conforme indicado pela 
Figura 3.

De acordo com as fotos indicadas pela própria Defesa 
Civil e a interpretação do grau de destruição causado pelo 
tornado (Escala Enhanced Fujita, 2007) foram classificadas 
os graus de destruição do tornado conforme Tabela 3.
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TABELA 3 - Classificação do Tornado Lins – 25/12/2013 segundo a Escala 

Enhanced Fujita (2007).

Fonte: Adaptado a partir de Defesa Civil do Município de Lins (2008); 

FUJITA, 2007.

FIGURA 3 - Modelo Digital de Terreno - Tornado Lins – 25/12/2013.

Na trajetória apresentada de 600 metros o tornado 
causou pequenos danos a árvores e plantações, conforme 
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o modelo digital de terreno em comparação a trajetória do 
evento e a escala de destruição segundo Enhanced Fujita 
nos trechos de menor declividade foram apresentadas maior 
velocidade e impactos.
 
São Gabriel – RS - data de ocorrência 06/11/2008

Segundo veiculado pelos boletins de informação dado 
por veículos locais o evento ocorrido em São Gabriel se 
concentrou em uma área de cerca de 1,5 km, se iniciando na 
Vila Nova do Sul e distrito de Laranjeiras.

Análise da trajetória do Tornado em São Gabriel – RS 

Segundo relatos de site especializado da região de São 
Gabriel e a estação localizada próxima ao Rio Vacaria regis-
trou apenas 30 km/h de velocidade do vento no momento do 
evento. A área afetada se inicia no trecho urbano agroindus-
trial, seguindo pelo Bairro Trinidade e Cidade Nova. Atin-
gindo. Esta trajetória pode ser observada pela Figura 4.

FIGURA 4 - Trajetória elaborada por site especializado na data do 

ocorrido – MetSul.Fonte: (MetSul, 2009).
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Segundo a classificação efetuada no local os danos foram 
condizentes a um tornado categoria EF0 (65 a 118 km/h), 
alguns relatos indicaram que o cone do evento tocou o solo 
em diversos momentos.

A Figura 5 apresenta o perfil transversal da passagem 
do tornado na área do município de São Gabriel. Nota-se 
que a variação do relevo não passa de 20 metros. Segundo 
o perfil apresentado as regiões onde mais ocorreram danos 
foram os trechos de menor altimetria, caracterizados redes 
de drenagem.

FIGURA 5 - Perfil Transversal do relevo em relação à passagem do 

tornado de São Gabriel – RS. Fonte: (INPE, 2012) 

Guaraciaba – SC - data de ocorrência 07/09/2009.

A ocorrência do tornado em Guaraciaba-SC, município 
localizado no extremo-oeste de Santa Catarina foi classifi-
cado em trechos alguns trechos EF1 e EF0, segundo rela-
tos de moradores e fotografias locais da passagem do evento 
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houve a classificação e elaboração de uma planta que indica 
os graus de destruição do evento, esta classificação pode ser 
analisada a partir da Figura 6.

De acordo de os levantamentos realizados pela Prefeitura 
Municipal foram estimados cerca de R$ 1,2 milhões em 
prejuízos pelo evento em Santa Catarina. As figuras a seguir 
indicam o grau de destruição dos eventos.

Análise da trajetória do Tornado em Guaraciaba-SC 

De acordo com relatos de munícipes da região, 
fotografias e análise de campo foram detectadas estruturas 
de 3 tornados distintos que atingiram o município causando 
diferentes impactos. Estes impactos foram descritos pela 
Figura 55 e após análise destes impactos foram geradas as 
classificações segundo a escala Enhanced Fujita (2007). Para 
a análise do Modelo Digital de Terreno foi elaborado apenas 
a caracterização do evento principal entre as localidades de 
Sanga Bonita até o trecho de Linha Índio.

O relevo da região Oeste, onde está inserido o município 
de Guaraciaba, é caracterizado por formação de planaltos, 
apresentando súbita alteração dos níveis altimétricos. Neste 
Planalto Ocidental, o horizonte retilíneo contrasta bastante 
com as formas de relevo dos vales que os rios entalharam 
no material arenítico-eruptivo. Alguns rios escavaram 
profundamente o material rochoso, formando vales fechados.

Para a trajetória do tornado foi utilizada a base 
disponibilizada pela missão SRTM indicando em trechos de 
topografia mais acidentadas um aumento de intensidade do 
evento, principalmente em vertentes de drenagem existentes 
no trajeto do tornado.
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Nestes casos, foram detectados maiores intensidades 
conforme a Figura 6 a seguir:

FIGURA 6 - Topografia associado ao traçado do tornado. Fonte: (EPA-

GRI/CIRAM, 2012).

Segundo a interpretação do Modelo Digital de Terreno 
elaborado segundo a trajetória apresentada pela prefeitura 
de Guaraciaba foram detectadas intensidades maiores nas 
regiões mais baixas e menores intensidades nos trechos mais 
altos do ponto de vista altimétricos.

Conclusões

Com base nas descrições contidas nesta dissertação 
conclui-se que:
•	 Os tornados não podem ser associados apenas ao 

relevo, topografia ou de uso e ocupação do solo, mas 
principalmente a características sinóticas e climáticas 
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específicas que formam tempestades severas e 
possibilitam a formação destes eventos;

•	 Os tornados ocorrem principalmente em quatro regiões 
específicas dos estados de São Paulo, Oeste de Santa 
Catarina e Paraná e próxima a região da Lagoa dos 
Patos e extremo Sul do estado do Rio Grande do Sul;

•	 O uso e ocupação do solo predominante na formação 
de tornados no sul e sudeste do Brasil pode ser 
caracterizado por lavouras ou regiões de plantações e 
manejo agropecuários, porém as classes de vegetação 
nativa apresentam grande parcela nos índices de 
ocupação nos casos de tornados analisados, desta forma, 
o uso e ocupação não pode ser associado diretamente a 
ocorrência deste tipo de fenômeno nas áreas estudas por 
esta dissertação;

•	 Os tornados ocorrem principalmente em áreas de planalto 
e características de relevo pouco acidentadas, conforme 
anaálisado nos mapas de topografia e geomorfologia;

•	 A topografia influencia na intensidade dos eventos 
estudados (Indaiatuba, Lins, São Gabriel e Guaraciaba), 
porém apresenta intensidades de acordo com a 
escala Fujita diferentes, não podendo assim ser fator 
determinante na classificação dos eventos;
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COMENTÁRIOS À POLÍTICA NACIONAL E 
À POLÍTICA PAULISTA SOBRE MUDANÇA 
GLOBAL DO CLIMA

Bruno Sabbag; Sonia Maria Flores Gianesella; 
Ana Maria Nusdeo 

Resumo 

A partir da aprovação da 
Política Nacional sobre Mu-
dança do Clima, inúmeras leis 
sobre mudança do clima têm 
sido publicadas no Brasil, mas 
dificuldades em sua aplicação 
são frequentes. Apesar disso, 
pouco se tem escrito com o ob-
jetivo de apontar os principais 
problemas que possam auxiliar 
a revisão e aprimoramento do 
marco jurídico-climático no 
país. O objetivo principal deste 
estudo foi realizar uma análi-
se crítica da Política Nacional 
sobre Mudança do Clima e da 
Política sobre Mudança do Cli-
ma do Estado de São Paulo, a 
fim de avaliar se o processo de 
incorporação da dimensão cli-

Abstract 

Since the approval of  
the National Climate Change 
Policy, numerous laws regard-
ing climate change have been 
published in Brazil, but diffi-
culties in implementation are 
frequent. Despite this, little 
has been written with the ob-
jective of  identifying the main 
problems that may assist with 
the revision and improvement 
of  the climate laws in the 
country. The main objective 
of  this study was to conduct a 
review of  the National Climate 
Change Policy and State of  São 
Paulo Climate Change Policy in 
order to assess whether the pro-
cess of  incorporating climate 
dimension in the Brazilian le-
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mática no ordenamento jurídi-
co brasileiro e, em especial, no 
Estado de São Paulo, tem sido 
adequado e, em caso negativo, 
porque não. Os resultados da 
análise permitem verificar que 
as principais falhas dos marcos 
legais em nível nacional e es-
tadual apontam para a indefi-
nição do tipo de meta adotada 
e a ausência de clareza na alo-
cação de responsabilidades dos 
atores envolvidos. Além disso, 
a legislação paulista adotou 
uma meta de redução de emis-
sões que tem se mostrado ina-
tingível, o que gera insegurança 
jurídica e prejudica a efetivi-
dade das normas. Finalmente, 
recomendações são apresenta-
das para o aprimoramento dos 
marcos legais.

Palavras-chave: Mudanças 
climáticas, Análise da legisla-
ção climática brasileira, Políti-
ca Nacional sobre Mudança do 
Clima, Política sobre Mudan-
ça do Clima do Estado de São 
Paulo, Alocação de responsabi-
lidades.

gal system, and particularly, 
in the state of  São Paulo, has 
been adequate, and if  not, why 
not. The results of  the analysis 
show that the main ambiguities 
of  the legal frameworks at the 
national and state levels point 
to the lack of  clarity about 
the type of  goal adopted and 
about the allocation of  respon-
sibilities of  the actors involved. 
Moreover, the São Paulo leg-
islation adopted a target of  
reducing emissions that has 
proven unachievable, which 
creates legal uncertainty and 
undermines the effectiveness 
of  the standards. Finally, rec-
ommendations are presented 
for the improvement of  legal 
frameworks.

Key-words: Climate change, 
Brazilian Climate change law 
analysis, National climate 
change policy, State of  São 
Paulo climate change policy, 
Allocation of  responsibilities.
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Introdução

A preocupação com a Mudança Global do Clima é 
crescente, pois, apesar dos alertas da ciência estarem sendo 
divulgados, com demonstrações e probabilidades crescentes 
no âmbito da ONU, as emissões globais de gases de efeito 
estufa têm aumentado, anualmente, em decorrência de um 
esforço ainda insuficiente no âmbito político governamental. 
As preocupações da ciência com a mudança global do clima 
ficaram ainda mais evidentes com a publicação, em 2014, do 
5º Relatório de Avaliação do IPCC1.

Essa crescente preocupação dos últimos anos tem 
alertado cientistas, políticos e demais atores envolvidos, e 
demandou o surgimento de um regime jurídico para regular 
o tema, no âmbito internacional e no Brasil. O presente 
estudo toma por base a histórica liderança do Brasil nas 
negociações internacionais que deram origem à Convenção-
Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e ao 
Protocolo de Quioto, bem como a liderança do Brasil na 
evolução dos tratados internacionais sobre mudança global 
do clima.

Entretanto, pouco se tem escrito sobre as sérias 
fragilidades da atual legislação climática nacional e sobre 
as debilidades do seu processo de formação, o que pode 
prejudicar a contribuição que o país tem dado e ainda poderá 
dar para a atuação global no âmbito da Organização das 
Nações Unidas (ONU) de combate ao aquecimento global.

Verificou-se que o Brasil tem publicado, nos anos 
recentes, quantidade considerável de leis sobre mudança 
global do clima nas três esferas de poder, mas constata-

1  IPCC, 5° Relatório de Avaliação. Disponível em: http://www.ipcc.ch/report/
ar5/. Acesso em: 11.03.15.
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se que (i) parte considerável dessas leis foram adotadas 
sem clareza de seus princípios, objetivos e instrumentos; 
(ii) essas leis não deixam claras as responsabilidades e 
obrigações de cada setor no cumprimentos dos objetivos 
e metas nacionais e estaduais de combate ao aquecimento 
global; (iii) as normas regulamentadoras dessas leis não têm 
promovido a operacionalização de seus instrumentos e (iv) 
essas leis, especialmente no âmbito nacional e no Estado 
de São Paulo, apresentam alguns vícios e contradições 
que requerem medidas de revisão e aprimoramento com o 
objetivo de torná-las ambiental e juridicamente adequadas 
e eficazes, sob pena de não contribuírem de forma relevante 
para o desenvolvimento sustentável do Brasil.

O objetivo primordial do estudo foi detalhar o processo 
pelo qual a preocupação em combater o aquecimento 
global foi incorporado na legislação ambiental brasileira, 
identificando os pontos positivos e negativos nesse processo, 
e oferecendo uma contribuição para modificações da lei, a fim 
de evitar dificuldades e inseguranças jurídicas. Por se tratar 
de um regime jurídico em estágio embrionário de formação 
para o direito pátrio e cujos princípios norteadores ainda 
não estão consolidados, ressalta-se a importância de uma 
reflexão profunda sobre a evolução desse regime jurídico.

Desde a criação do Grupo Executivo do Comitê 
Interministerial sobre Mudança do Clima, em 2008, 
houve grande dificuldade em conciliar os entendimentos 
dos diversos Ministérios que compõe o Grupo Executivo, 
principalmente entre o Ministério do Meio Ambiente e o 
Ministério da Ciência e Tecnologia, dificultando o processo 
de elaboração do Plano Nacional e da Política Nacional 
sobre Mudança do Clima.
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Essencialmente, a divergência residia na forma como 
o Brasil deveria combater o aquecimento global: iríamos 
assumir, voluntariamente, metas juridicamente obrigatórias 
de limitação ou redução de emissões de gases de efeito estufa 
(impondo parte dessas metas para o setor privado instalado 
no Brasil, assim como ocorre no regime europeu) ou iríamos 
assumir meros compromissos/objetivos voluntários perante 
a comunidade internacional, que poderiam ser negociados 
voluntariamente com o setor privado nacional? Essa 
polaridade de entendimentos não bem resolvida é o cerne 
da problemática jurídica que foi criada pela legislação 
brasileira sobre mudança do clima, pois essa divergência/
indefinição que existe politicamente até o presente momento 
refletiu-se na legislação. com o consequente reflexo de gerar 
insegurança jurídica em decorrência de suas ambiguidades. 

Giddens (2010) tece considerações a respeito da questão 
da mudança global do clima que ficaram conhecidas como 
o “paradoxo de Giddens”. Em resumo, o autor afirma que 
a sociedade não está totalmente alerta quanto aos riscos 
da mudança do clima, pois ainda não se conseguiu sentir a 
curto prazo essas mudanças e seu impacto não é percebido 
claramente no dia-a-dia. Isso tem como consequência uma 
falta de vontade política para mudanças, ainda que, por 
apelo político, tenham sido editadas essas leis. Acreditamos 
que essas considerações possam ser utilizadas para explicar 
porque o Brasil elaborou uma lei tão confusa sobre o tema. 
Nesse sentido, Gianesella e Saldanha-Corrêa (2010, p. 178) 
afirmam que, apesar das organizações internacionais, e 
mesmo os governos locais, poderem fornecer arcabouços 
normativos ou legais para ação, em última instância são 
as decisões e ações em nível individual, de empresas e 
comunidades, que determinam a emissão de gases estufa. Em 
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decorrência, no nível global o modelo tradicional de manejo 
ambiental está gradualmente se deslocando em direção ao 
reconhecimento de que as realidades demandam um modelo 
diferente de tomada de decisão e operação – um novo modelo 
de governança ambiental e integração com as questões 
políticas dominantes, como desenvolvimento econômico e 
segurança nacional, que ainda não se concretizou.

Ribeiro (2008, p. 147) também menciona outro 
aspecto essencial na questão das mudanças climáticas: 
a necessidade de se fundar uma nova ética, uma ética do 
futuro, que acomode o tempo da reprodução da vida, não 
necessariamente o mesmo que o da reprodução do capital, 
como nos fazem acreditar. 

Assim, a hipótese é de que a PNMC foi redigida com 
princípios contraditórios, uma vez que foi elaborada sem que o 
país estivesse convicto de que deveria efetivamente combater o 
aquecimento global naquele momento. O objetivo da pesquisa 
foi expor as fragilidades e contradições da legislação climática 
em vigor - em âmbito nacional e paulista - com a intenção 
primordial de incentivar maior avaliação crítica na tomada de 
decisões políticas no Brasil sobre o tema mudança do clima e de 
fornecer subsídios para uma revisão na legislação. Dessa forma, 
pretende-se contribuir para que o Brasil tenha um regime 
jurídico-climático bem fundamentado e eficiente, coerente com 
a Constituição Federal e com os princípios de Direito, alinhado 
com a liderança global do país nesse tema e que permita que as 
ações nacionais de mitigação e adaptação sejam intensificadas, 
em harmonia com o nosso desenvolvimento sustentável, 
inclusive na sua vertente econômica, o que demanda que o 
Poder Público garanta segurança jurídica para o setor privado, 
inclusive para que esse realize os investimentos necessários a 
uma economia de baixo carbono. 
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Enquanto as definições referidas não se concretizam, 
entendemos que os instrumentos econômicos e de 
informação devem ser implementados, permitindo o avanço 
das práticas voluntárias de redução, o que se adequa a uma 
política de metas voluntárias, mas também prepara os 
setores para um cenário em que metas obrigatórias sejam 
futuramente exigidas; um instrumento de destaque neste 
sentido é o interessante modelo paulista de Registro Público 
de Emissões2. Esse modelo de transição, em que se adota 
o Registro Público de Emissões, propugna uma política 
climática com inventivos e benefícios de diversas naturezas 
ao setor privado, cujos compromissos e metas seriam 
definidos mediante a negociação de acordos setoriais entre 
o setor público, terceiro setor e a iniciativa privada. Esse 
modelo também poderia prever benefícios a Prefeituras e 
Estados que adotassem medidas climaticamente adequadas, 
a serem custeados pelo Governo Federal. Esse modelo 
transitório poderia ser adotado pelo Brasil até que os 
tratados internacionais sejam redefinidos e que a economia 
pátria tenha se adaptado paulatinamente à nova economia 
de baixo carbono, após o que seriam impostas metas 
obrigatórias.

O escopo da análise limitou-se à legislação nacional e 
do estado de São Paulo, por ser a primeira de abrangência 
nacional e por ser a segunda do estado mais industrializa-
do do país e com a meta de redução mais ambiciosa, de na-

2  O conceito de Registro Público de Emissões, resumidamente, é entendido 
como um sistema eletrônico de recebimento e armazenamento de informações, 
no qual as entidades reguladas devem submeter os seus inventários de emissão 
de gases de efeito estufa, de acordo com parâmetros técnicos pré-definidos 
pela entidade reguladora. Pioneiro é o Registro Público de Emissões criado 
pela FGV e pelo Programa Brasileiro GHG Protocol (disponível em http://
registropublicodeemissoes.com.br/index.php, acesso em 11.03.2015).
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tureza absoluta. Também foram identificados os principais 
precedentes de litígios judiciais sobre mudança do clima no 
Brasil, cuja análise contribuiu para a evolução do raciocínio 
crítico desenvolvido. Realizou-se o levantamento de legisla-
ção e bibliografia sobre mudança global do clima e direito 
ambiental que serviram de subsídio para análise da legisla-
ção dos precedentes judiciais selecionados, culminando nos 
resultados do estudo, que pode ser acessado, em forma deta-
lhada, na íntegra da dissertação, em Sabbag (2013).

Resultados: incongruências identificadas na legislação e 
dificuldades encontradas na sua aplicação

Uma das principais falhas contidas na Política Nacional 
sobre Mudança do Clima - PNMC e na Política sobre 
Mudança do Clima do Estado de São Paulo - PEMC-SP3 
refere-se às incertezas e indefinições sobre as metas criadas. 
Verifica-se, assim, que a natureza das metas não está bem 
explicitada; a legislação não define claramente se estas 
devem ser interpretadas como normas cogentes ou meras 
intenções voluntárias, cujo descumprimento não traria 
consequências relevantes.

Especialmente, não foram definidas nas leis as 
responsabilidades de cada ator e setor (público, privado, 
terceiro setor e sociedade civil/cidadãos) no cumprimento 
tanto da meta nacional quanto da meta estadual, o que gera 
grande insegurança jurídica em nível federal e estadual e 
dificulta bastante a aplicação prática de ambos os diplomas 
legais, levando a alguns precedentes relevantes nos quais as 

3  BRASIL. Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Política Estadual 
de Mudanças Climáticas – PEMC. Lei n° 13.798, de 09 de novembro de 2009. 
Disponível em: http://www.ambiente.sp.gov.br/wp-content/uploads/2013/01/
lei_13798_portugues.pdf. Acesso em: 11.03.2015.
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autoridades competentes têm enfrentado grande dificuldade 
prática na aplicação da legislação climática no Brasil. 

O primeiro precedente de problema a ser apresentado 
aborda uma iniciativa do IBAMA, por meio da Instrução 
Normativa 7/20094, com fundamento no Plano Nacional 
sobre Mudança do Clima e legislação aplicável, de impor 
a obrigação de usinas termoelétricas movidas a óleo 
combustível e carvão de compensarem 100% das suas 
emissões de gases de efeito estufa. A Instrução Normativa 
pretendeu imputar à iniciativa privada (setor de geração 
de energia elétrica) o ônus de atender os objetivos do Plano 
Nacional sobre Mudança do Clima, apesar de não haver 
previsão legal expressa nesse sentido na PNMC. 

Diante desse cenário, a iniciativa privada recorreu ao 
Poder Judiciário para fazer valer seus direitos. A Justiça 
Federal de 1ª instância, ao refutar a pretensão normativa 
do IBAMA, entendeu que a Instrução Normativa atacada 
ressente-se de amparo de norma superior que lhe pudesse 
conferir legitimidade, pois norma de cunho regulamentar 
deveria ser derivada, necessariamente, do disciplinamento 
de lei, em sentido formal, que regulasse o licenciamento 
ambiental e fixasse metas de redução de emissão de CO2. 
Segundo o juiz, em face da submissão ao princípio da 
legalidade, a Administração Pública somente pode fazer o 
que é por lei expressamente autorizado. Assim, a instrução 
normativa do IBAMA foi considerada nula por extrapolação 
de competência5.

4  BRASIL. Instrução Normativa Ibama n° 07 de 13 de abril de 2009. 
Disponível em: http://www.abce.org.br/downloads/in_ibama07_15_04_09.
pdf. Acesso em: 11.03.15.

5  BRASIL, Justiça Federal de Brasília, 7ª vara. Processo nº 2009.34.00.034475-
6. Juiz Federal José Márcio da Silveira e Silva. Decisão de outubro de 2009 
– decisão confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 
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Outros precedentes que merecem ser analisados 
referem-se às manifestações do Poder Judiciário Paulista, 
em primeira instância, no sentido de refutar as intenções 
recentes do Ministério Público Estadual de obrigar as 
empresas aéreas que operam no Aeroporto Internacional 
de Guarulhos a reduzirem e compensarem as suas emissões 
de gases de efeito estufa decorrentes do transporte aéreo. 
Inúmeras ações civis públicas têm sido propostas pelo 
Ministério Público, uma vez que os pousos e decolagens, 
cada vez mais intensificados, estariam submetendo a 
população a uma mudança do clima crescente. 

Segundo uma das sentenças, o Ministério Público 
procurou a ré para a celebração de termo de ajustamento 
conduta destinado a reduzir as consequências prejudicais 
da sua atividade, mas esta permaneceu em silêncio. O 
Ministério Público considerou que, em razão do disposto 
na Constituição Federal, competiria ao infrator reparar os 
danos causados ao meio ambiente e pleiteou a procedência 
do pedido e a condenação da ré ao cumprimento de 
obrigação de adquirir um imóvel, preferencialmente no 
Município de Guarulhos, ou na mesma bacia hidrográfica, 
com área suficiente para o plantio de espécies de vegetação 
para absorver integralmente a emissão de gases de efeito 
estufa e demais poluentes decorrentes de suas atividades 
no aeroporto internacional de Guarulhos. Em caso do não 
cumprimento, requeria a condenação da ré ao pagamento 
da indenização a ser apurada em liquidação de sentença 
para reparar os impactos diretos e indiretos causados ao 
meio ambiente, com pagamento de multa diária em caso de 
inadimplemento da obrigação assumida.

No caso, segundo o juiz, a Lei invocada não define quais 
são as condutas aptas a ensejar o dever de reparar, assim 
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como não estabelece as sanções. Estabelece, tão somente, 
as diretrizes que serão seguidas pelos diplomas legais 
futuros. O mesmo pode ser dito em relação à Lei 6.938/81 
que, no seu artigo 14, estabelece as multas que podem ser 
aplicadas “Sem prejuízo das penalidades definidas pela 
legislação federal, estadual e municipal”. O artigo 3º, inciso 
III, alínea “e” também considera poluição, a degradação da 
qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou 
indiretamente “lancem matérias ou energia em desacordo 
com os padrões ambientais estabelecidos”. Concluiu o juiz 
que a definição de poluição, os índices e as consequências 
para o fato dependem da edição de lei. O representante do 
Ministério Público em momento algum indicou o diploma legal 
que estabelece os índices de poluentes tolerados, tampouco 
as medidas que devem ser adotadas. Ainda que se admita o 
risco da atividade exercida pela ré e das consequências para 
o meio ambiente, na visão do juiz, também não há como 
deixar de considerar que o ordenamento jurídico em vigor 
não estabelece qualquer sanção para a conduta adotada. Se 
não há lei, não há como punir o agente que atua no mercado. 

Desta forma, segundo disposto na sentença, não há 
como condenar o réu ao cumprimento da obrigação de fazer 
requerida pelo Ministério Público. A punição mencionada 
decorre de sugestão apresentada pelo autor, o que não pode 
ser admitido, conforme acima exposto e, em especial, em 
razão do disposto no artigo 5º, inciso II da Constituição 
Federal, segundo o qual “ninguém será obrigado a fazer 
ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”6. 
A observância do preceito constitucional é fundamental 

6  BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro 
de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/
constituicao.htm. Acesso em: 11.03.2015.



Políticas socioambientais

 e ParticiPação
Pedro roberto Jacobi (org) 

356

para garantir a segurança jurídica e assegurar às pessoas 
o conhecimento antecipado das consequências diretas dos 
seus atos. Não há como autorizar o seguimento da demanda, 
sob pena de, em caso de condenação, ser proferida sentença 
genérica, em ofensa ao disposto nos artigos 459 e 460 do 
Código de Processo Civil. A sentença da juíza Adriana Porto 
Mendes, em 12 de janeiro de 2011, foi bem clara ao afirmar 
que “a Lei invocada não define quais são as condutas aptas 
a ensejar o dever de reparar, assim como não estabelece as 
sanções. Estabelece, tão somente, as diretrizes”. A sentença 
deixou claro que em razão da omissão da PNMC em definir 
as condutas exigidas do setor privado, não é possível 
imputar sanções.

Ou seja, o Ministério Público Paulista não pôde indicar 
os limites de emissão de gases de efeito estufa que teriam 
sido descumpridos exatamente porque a PNMC omitiu-se 
em definir tais limites e obrigações de forma clara. Houvesse 
a PNMC definido obrigações e respectivas sanções, tal 
qual foi feito no regime europeu sobre mudança do clima 
(EUETS), e tivesse a empresa aérea descumprido as suas 
obrigações, aí sim caberia a ação civil pública com o objetivo 
de exigir conduta ambientalmente adequada e compensação 
ou indenização pelas irregularidades passadas.

Ficou claro que o Ministério Público tentou interpretar 
a PNMC da sua forma, extraindo da lei uma suposta 
existência de obrigação de compensação das emissões de 
gases de efeito estufa do setor aéreo no Brasil. No entanto, 
essa interpretação legal não foi aceita pelas empresas (que 
se recursaram a assinar Termo de Ajustamento de Conduta) 
nem pelo juiz estadual de primeira instância.

Não obstante, na contramão de todo o acima exposto, 
recente decisão da Câmara Reservada ao Meio Ambiente do 
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Tribunal de Justiça de São Paulo reverteu uma das decisões 
da Justiça Estadual de Guarulhos em primeira instância que 
havia extinguido uma das Ações Civis Públicas sem análise 
do mérito, nos seguintes termos da Ementa:

Ação Civil Pública indeferimento da petição inicial ação que 
pretende a compensação dos danos ambientais provocados 
pela poluição atmosférica decorrente das operações de pouso, 
táxi e decolagem de aeronaves no aeroporto internacional 
de São Paulo, pedido que ostenta todos os requisitos 
formais emanados do Diploma Processual Civil; ausência de 
indeterminação, visto que tanto as dimensões da compensação 
e a quantificação de eventual indenização serão apreciadas 
no decorrer da ação mediante a produção de prova pericial 
demanda que envolve o direito ao meio ambiente saudável, 
a exigir bom senso do estado-juiz ante o risco patente à vida 
das presentes e futuras gerações inteligência do art. 225 da 
Constituição Federal de 1988 e incidência dos princípios da 
precaução e da prevenção em matéria ambiental. Apelo ao 
qual se confere provimento.7

Permitimo-nos transcrever os principais trechos do 
referido acórdão, em razão de sua relevância para a presente 
discussão:

(...) Há possibilidade jurídica para o pedido, afinal, ainda que 
se realize uma cognição estreita dos fundamentos da ação, está 
presente o amparo legal da dicção do art. 225 da Constituição 
Federal de 1988 (...)
(...) Tal artigo, enquanto emanação da Norma Fundante, 

7  BRASIL, Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação nº 0082164-
83.2010.8.26.0224, Rel. Renato Nalini. Comarca de Guarulhos, em que é 
apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sendo 
apelado VRG LINHAS AEREAS S/A. GRUPO GOL, julho de 2011.
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possui aplicabilidade imediata e evidente conteúdo normativo, 
do qual não pode prescindir o Estado-juiz no exame das 
controvérsias que a ele são submetidas...
(...) Assim não fora, do ponto de vista material a questão é 
singela e merece análise calcada mais no bom senso do que 
na erudição ou sofisticação do sistema jurídico. Como dito, 
a proteção do meio ambiente decorre da irradiação, sobre 
o ordenamento, do texto da norma do art. 225 da CF/88, 
enquanto evidente mandamento constitucional disciplinador 
de direito fundamental (...) 
(...) Afinal, é notório que as emissões de gás carbônico na 
atmosfera são responsáveis, em larga medida, pelo efeito 
estufa. A duas, porque a atividade econômica desenvolvida 
pela requerida implica, publicamente, em produção de grande 
quantidade de tais gases. Essas emissões estão embasadas, 
inclusive, por quantificações feitas pela Agência Nacional 
de Aviação Civil, órgão do Governo Federal responsável pela 
regulação do setor (...)
(...) Isso ganha especial relevo no momento histórico 
contemporâneo, em que a dilaceração do Código Florestal, por 
exemplo, coloca em risco a proteção de toda a biodiversidade 
brasileira e, por consequência, a existência das presentes e 
futuras gerações(...)
(...) Bem por isso, “o princípio da legalidade obviamente não 
pode mais ser visto como à época do positivismo clássico. Recorde-
se que o princípio da legalidade, no Estado legislativo, implicou 
na redução do direito à lei, cuja legitimidade dependia apenas da 
autoridade que a emanava. Atualmente, como se reconhece que a 
lei é o resultado da coalização das forças dos vários grupos sociais, 
e que por isso frequentemente adquire contornos não só nebulosos, 
mas também egoísticos, tornou-se evidente a necessidade de 
submeter a produção [e a aplicação, g.n.] normativa a um 
controle que tome em consideração os princípios de justiça”. 
(...) Dessa forma, é possível invocar, na apreciação deste pedido 
inicial, o princípio da precaução, segundo o qual “as pessoas e o 
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seu ambiente devem ter em seu favor o benefício da dúvida, quando 
haja incerteza sobre se uma dada ação os vai prejudicar”(...).(...) 
Vale dizer: sempre que houver “probabilidade não quantificada 
mínima de que o dano se materialize como conseqüência da 
atividade suspeita de ser lesiva”, há necessidade de uma 
providência do Poder Judiciário.  Mais não é necessário dizer. 
Assim, de rigor o provimento do apelo do MINISTÉRIO 
PÚBLICO, para que a Ação Civil Pública seja processada, nos 
exatos termos em que foi ajuizada. Por estes fundamentos, 
confere-se provimento ao apelo.

Ficou claro que a Câmara Especial reinterpretou o 
princípio constitucional da legalidade, modificando o seu 
conteúdo quando se trata de questão ambiental. Estamos 
então a permitir uma exceção ao princípio constitucional da 
legalidade?

Note que, de tão confusa, a PNMC chega até mesmo 
a colocar magistrados em rota de colisão da intepretação 
do seu conteúdo, adotando posições contraditórias na 1ª 
instância e no Tribunal.

Resta aguardar o desfecho dessas ações civis públicas 
ambientais, bem como a interpretação que prevalecerá 
no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal 
Federal, de forma a reiterar a força constitucional do 
princípio da legalidade também em matérias ambientais e 
climáticas, e resguardar o Estado de Direito e a segurança 
jurídica, harmonizando o sistema jurídico com a necessidade 
imperativa de combater o aquecimento global. 

Sem isso, a excessiva judicialização do tema impedirá 
que sejam dados passos concretos no sentido de adoção 
das ações necessárias ao combate às mudanças climáticas. 
Outras situações que demonstram que as autoridades não 
sabem como aplicar a PNMC e a PEMC-SP, já citadas 
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anteriormente, são (i) os reiterados descumprimentos de 
prazo pelo Governo Federal para publicar os planos setoriais, 
especialmente em razão da dificuldade de interpretar a 
PNMC e negociar com os setores e com a CNI e (ii) a demora 
injustificável do Governo do Estado de São Paulo em definir 
as metas setoriais e incluir as metas de redução de emissão 
nas licenças ambientais dos empreendimentos no Estado. 

Os casos de litígio acima identificados podem ser 
somados a um importante acontecimento recente. Trata-se 
da Representação nº 0040973/2014, apresentada perante o 
Ministério Público de São Paulo pelo Vereador da Cidade de 
São Paulo, Gilberto Natalini, em 2014, em face do Prefeito da 
Cidade de São Paulo, em razão de suposto descumprimento 
da Política Municipal de Mudança do Clima de São Paulo 
(Lei Municipal nº 14.933/09). Resumidamente, o Vereador 
expõe o histórico de elaboração da lei e as suas obrigações, 
bem como indica as medidas tomadas de 2009 até 2012 com 
fundamento na norma. Explana o descaso do atual Prefeito 
para com a implementação desta lei e de suas metas. Por 
fim, requer investigação e medidas judiciais do Ministério 
Público para que se faça cumprir a lei, inclusive medidas 
em face do Prefeito e demais servidores responsáveis pelo 
descumprimento da Política Municipal de Mudança do 
Clima de São Paulo. 

Em conclusão, considerando o desejo comum de que o 
regime jurídico-climático nacional não continue no futuro 
próximo com as mesmas dificuldades, desafios, incertezas 
e insegurança jurídica que hoje enfrentamos com relação à 
Política Nacional do Meio Ambiente, precisamos tomar uma 
decisão imediata e radical sobre qual formato de política 
pública o Brasil quer adotar sobre o tema e, em seguida, rever 
a legislação climática brasileira para esclarecer as regras 
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do jogo e garantir segurança jurídica para todas as partes 
interessadas ao mesmo tempo em que se busca a preservação 
do ambiente a manutenção do equilíbrio climático global. 

Regras mais claras ajudarão o Poder Judiciário na sua 
tarefa de interpretação e aplicação da legislação, permitindo 
o desenvolvimento de precedentes que possam orientar os 
agentes nas suas estratégias de cumprimento das normas. 
Sem isso, nos próximos anos teremos um amontoado ainda 
maior de normas federais, estaduais e municipais sobre 
mudança do clima que serão ainda mais incongruentes entre 
si, obscuras em seus dispositivos e que sempre outorgarão 
para regulamentação posterior a definição das obrigações e 
responsabilidades das partes envolvidas. Ou pior, que definirão 
em decretos, instruções normativas, portarias ou em outros 
atos infralegais, obrigações climáticas ao setor privado, em 
violação do princípio da legalidade. Esse cenário obscuro fará 
com que órgãos ambientais e Ministério Público não tenham 
clareza sobre a melhor forma de imputar ao setor privado a 
parte de responsabilidade que lhe cabe no regime jurídico 
climático pátrio. 

Sendo assim, conclui-se que a PNMC e a PEMC-SP 
necessitam de urgente e profunda revisão, com o objetivo 
primordial de esclarecer e alocar claramente as responsabilidades 
de cada setor/ator na consecução das medidas de mitigação 
e adaptação da mudança global do clima que o Brasil está 
disposto a implementar nas próximas décadas.

São pertinentes a essas reflexões o pensamento do 
Professor Anthony Giddens, ao exortar-nos que:

(...) Se não for refreada, a simples mudança climática poderá 
produzir um enorme sofrimento humano... Que esperança 
existe de que, como humanidade coletiva, sejamos capazes de 
controlar as forças que desencadeamos?
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(...) Apesar das divisões e das lutas de poder existentes, 
enfrentar as mudanças climáticas talvez seja o trampolim 
para a criação de um mundo mais cooperativo.
(...) Uma nova Idade das Trevas, uma nova era do Iluminismo, 
ou, quem sabe, uma confusa mistura das duas – o que estará 
por vir? Há grandes chances de que a terceira possibilidade 
seja a mais provável. Nesse caso, todos teremos de torcer para 
que a balança se incline para o lado iluminista da equação. 
(Giddens, 2010, 276-280). 

Conclusões

Conclui-se que a principal falha da PNMC foi não 
alocar claramente a todos os atores e setores envolvidos as 
responsabilidades e obrigações específicas na consecução do 
compromisso nacional voluntário, adotado em seu artigo 12, 
de reduzirmos entre 36,1% e 38,9% as emissões nacionais 
projetadas até 2020.

Essa indefinição legal gera dificuldades na aplicação da 
lei e muita insegurança jurídica. Conclui-se que a PNMC, 
na verdade, foi elaborada sem que o país estivesse convicto 
de que deveria combater o aquecimento global, sem estar 
convencido de que se trata verdadeiramente de um risco 
para o nosso desenvolvimento sustentável. E por não 
estarmos plenamente convencidos desse risco, adotamos 
uma lei confusa e contraditória, que às vezes parece 
priorizar ações de mitigação e adaptação e às vezes prioriza 
por completo o crescimento econômico, a erradicação da 
pobreza e redução das desigualdades sociais, e sempre sem 
deixar claras as responsabilidades e obrigações de cada ator 
e setor, público ou privado, na consecução do compromisso 
nacional voluntário. 
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Nesse sentido, mostra-se importante a imediata revisão 
da PNMC com o objetivo de definir claramente a forma 
como o país vai combater o aquecimento global e alocar as 
responsabilidades e obrigações a cada ator e setor. Até que 
essa revisão ocorra, não deveríamos mais publicar legislação 
específica sobre mudança do clima nas três esferas de poder.

Essencialmente, ao rever a sua legislação sobre 
mudança do clima, o país deve decidir se irá assumir metas 
quantitativas, obrigatórias, absolutas e juridicamente 
vinculantes e alocar essas metas ao setor privado de forma 
mandatória, ou se irá assumir NAMAs (compromissos 
voluntários) e negociar com o setor privado a implementação 
dessas ações mediante acordo/planos setoriais formulados 
com a sua participação com o objetivo comum de atingir 
uma economia de baixo carbono, mediante incentivos e 
benefícios diversos (ex: por meio de Registros Públicos de 
Emissão e incentivos fiscais). Essa decisão era um passo 
fundamental a anteceder qualquer elaboração de normas. 

Do exposto, defende-se que, para aprimorarmos o regime 
jurídico sobre mudança do clima no Brasil, precisaríamos 
superar o “Paradoxo de Giddens” e estar verdadeiramente 
alertas para os riscos atinentes ao tema. Se aguardarmos 
os riscos concretos da mudança do clima para agir será, por 
definição, tarde demais. Essa atitude de reconhecimento 
de riscos abstratos decorrentes do aquecimento global 
e de definição clara do formato de política pública sobre 
mudança do clima que o Brasil vai adotar, mediante 
revisão da PNMC, irá requerer maturidade dos nossos 
governantes, setor privado, terceiro setor e sociedade civil, 
mas gerará, certamente, resultados positivos em prol do 
equilíbrio ambiental.
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Por fim, identificamos na PEMC-SP as mesmas falhas 
que na PNMC, especialmente a ausência de clara alocação de 
responsabilidades e obrigações, com o complicador adicional 
de que na política paulista a meta assumida - redução de 20% 
das emissões até o ano de 2020 tomando como referência as 
emissões de 2005 - é de natureza absoluta e juridicamente 
cogente, podendo até mesmo ser imputada ao setor privado 
no escopo do licenciamento ambiental. Assim, a partir do 
momento em que essas metas forem efetivamente alocadas 
ao setor privado, inclusive por meio das licenças ambientais, 
os empreendimentos que descumprirem estarão sujeitos a 
responsabilidade administrativa e até mesmo criminal. 

Defende-se a revisão da PEMC-SP para estabelecer 
um regime jurídico climático paulista pautado no Registro 
Público de Emissões e pleno de incentivos e benefícios de 
naturezas diversas, promovendo a participação do setor 
privado nas ações estaduais de mitigação, mesmo se ainda 
indefinidas as obrigações legais de redução. Esse instrumento 
poderia servir de exemplo para a revisão da própria PNMC, 
que, a nosso ver, deveria criar um Registro Público Nacional 
de Emissões para apoiar os benefícios e incentivos a serem 
concedidos à iniciativa privada, municípios e estados pelos 
Registros Públicos Estaduais de Emissões.
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A IMPORTÂNCIA DO MOVIMENTO 
AMBIENTALISTA DO MUNICÍPIO DE EMBU 
SOB A PERSPECTIVA DA 
AGENDA-BUILDING.

Filipe Alvarez de Oliveira; Paulo de Almeida Sinisgalli

Resumo

Esta artigo parte da premissa que 
a causa de boa parte dos problemas 
relacionados à gestão socioambien-
tal em âmbito público está na inca-
pacidade de construção de soluções 
compartilhadas entre as partes en-
volvidas e que,  o sucesso da gestão 
destes problemas está ligado a um 
incremento da participação socio-
política de setores organizados da 
sociedade. Nesse sentido este artigo 
se baseia na perspectiva da Agenda 
Building para compreender a im-
portância do movimento ambien-
talista do municipio de Embu, que 
atuou na intervenção no processo 
de revisão do Plano Diretor Muni-
cipal e da posterior criação da APA 
Embu-Verde como uma política 
pública de meio ambiente.

Abstract

This article starts from the premi-
se that the cause of  most of  the 
problems related to environmen-
tal management in uctsharedso-
lutionsbetween stakeholders and 
that the success of  the manage-
ment of  these problems are linked 
to an increase of  social and poli-
tical participation of   organized 
sectors ofsociety. In this sense this 
article is based on the perspective 
of  Agenda Building to understand 
the importance of  the environ-
mental movement of  the munici-
pality of  Embu, that worked in 
the intervention in the process of  
revision of  the Master Plan and, 
also worked in the subsequent cre-
ation of  the APA Embu-Green as 
a environmental’s public policy.
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Introdução

Diversos autores vêm analisando as novas formas de 
participação popular como um importante aspecto a ser 
considerado no processo de criação de políticas públicas 
e na gestão da coisa pública (FREY, 2005; AVRITZER e 
NAVARRO, 2003)

O dilema enfrentado pelos gestores públicos entre 
precisar criar condições favoráveis para um caminhar em 
direção a setores mais modernos e dinâmicos em mundo 
de economia globalizada, e ao mesmo tempo equilibrar 
políticas capazes de enfrentar e propor soluções para os 
crescentes problemas sociais, econômicos e ambientais que 
afetam a sociedade como um todo e principalmente os setores 
sociais economicamente menos favorecidos, nos mostra 
uma perspectiva da precariedade e delicadeza da gestão 
pública principalmente nas sociedades em desenvolvimento 
(FREY, 2005).

Assim, com base na premissa que a causa de boa parte 
dos problemas relacionados à questão socioambiental está na 
incapacidade de construção de soluções compartilhadas entre 
as partes envolvidas (MONTEIRO, 2009 e JACOBI, 2006) 
e que a gestão destes problemas está cada vez mais ligada 
a uma participação sociopolítica de setores organizados da 
sociedade (FREY, 2004), este texto é o resultado do esforço 
em compreender, através da perspectiva da Agenda Building 
(COBB, ROSS E ROSS, 1976), o processo de negociação de 
revisão do Plano Diretor Municipal de Embu a partir da 
pressão de alguns setores da sociedade civil em oposição a 
uma intenção política do poder público local que culminou 
com a criação da Área de Proteção Ambiental Embu - Verde.
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A Agenda Política Ambiental e o Plano Diretor de Embu - SP

O processo de discussão entorno do Plano Diretor 
Municipal nasce da tentativa da prefeitura de, por meio 
da alteração deste instrumento, transformar uma área na 
região noroeste do município em corredor empresarial. 
Esta região fica a apenas 8 km da Reserva Estadual do 
Morro Grande e é a mais bem conservada do município.O 
movimento ambientalista entendeu que a alteração no Plano 
Diretorrepresentava uma séria ameaça a essa região, e esse 
fato fez com que a comunidade ambientalista do município 
se organizasse rapidamente para contestar a prefeitura.

A perspectiva da Agenda Building

De acordo com Roger Cobb, Jenie-Keith Ross e Marc 
Roward Ross, a agenda pública designa o conjunto de 
questões que alcançaram alto nível de interesse público 
e de visibilidade. Estas questões: 1) são assuntos de 
ampla atenção; 2) requerem ação, na visão de uma parte 
considerável do público; e 3) na percepção dos cidadãos, são 
assuntos que devem ou deveriam ser resolvidos por algum 
órgão governamental. Já a agenda política é formada pelo 
conjunto de itens concretos que são assunto de trabalho e 
consideração por parte de um corpo institucional de tomada 
de decisão, tais como os calendários legislativos da Câmara 
ou do Senado Federal, os calendários judiciais dos tribunais, e 
os programas de um governo (COBB, ROSS E ROSS, 1976).

Toda comunidade pode ter uma agenda pública. 
Se essa comunidade faz parte de um sistema político 
complexo, provavelmente haverá uma sobreposição dos 
itens designados como importantes nessa agenda e nem 
sempre a agenda pública de um grande grupo refletirá 
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as necessidades inicialmente identificadas na agenda da 
primeira comunidade (COBB, ROSS E ROSS, 1976).

Os autores explicam ainda que a agenda pública é 
mais abstrata e mais ampla em relação ao domínio de 
qualquer agenda política, podendo, inclusive, não haver 
correspondência de prioridades entre as duas. Os autores 
levantam a hipótese de que quanto maior for a disparidade 
entre as duas agendas, maiores serão a intensidade e a 
frequência de conflito no sistema político (COBB, ROSS E 
ROSS, 1976).

A adoção da perspectiva da agenda building pressupõe 
um ponto de vista sistêmico, em que as agendas estão 
inter-relacionadas, inter-dependentes e são o resultado da 
disputa dos diversos grupos sociais com suas capacidades 
de mobilização de recursos e estratégias (COBB, ROSS E 
ROSS, 1976).

Entendendo a perspectiva da Agenda Building

Para aprofundar o estudo da agenda, Roger Cobb, Jen-
nie-Keith Ross e Marc Howard Ross (1976) propõem três 
modelos de análise que incluem quatro estágios na constru-
ção de um problema público: 1) iniciação, 2) especificação, 
3) expansão e 4) entrada na agenda política. Os modelos são 
definidos conforme a variação de cada um destes estágios. O 
primeiro modelo é denominado de iniciativa externa cujos 
assuntos surgem nos grupos sociais externos ao governo e são 
expandidos até alcançarem a agenda pública e, em seguida, 
a agenda política. O segundo é o modelo da mobilização que 
para fortalecer os assuntos nascidos dentro do governo, gru-
pos procuram expandi-lo para a agenda pública de forma 
a fortalecê-lo e consequentemente atingir a agenda política 
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quase automaticamente. Neste caso, o sucesso das questões 
depende de como será a expansão para a agenda pública. E 
o terceiro modelo é o de iniciativa interna em que os assun-
tos surgem na esfera governamental, contudo, evita-se ex-
pandir a discussão para a agenda pública. A implementação 
das políticas fica restrita no nível governamental para que 
a decisão final não envolva o público geral, que neste caso é 
considerado um empecilho (COBB, ROSS E ROSS, 1976).

Para esta análise utilizar-se-á os modelos de iniciação 
externa e iniciação interna. Apesar de esta separação estar 
sendo feita para fins de análise, entende-se que os três 
modelos provavelmente ocorreram durante o caso, mas a 
exploração destes limites tornaria esse texto inviável devido 
à grande complexidade de um aprofundamento como esse.

O Plano Diretor de Embu

Em 2004 a prefeitura de Embu alterou o Plano Diretor 
(PD) municipal a fim de criar um corredor empresarial em 
uma área considerada bem preservada com vários fragmentos 
de mata atlântica e com baixa ocupação humana. Antes 
disso, no ano de 2002, a Prefeitura contratou o Instituto 
Polis para elaborar um estudo sobre o município, e a partir 
deste estudo, propor um novo projeto de lei para a criação 
do novo PD.

Iniciativa interna: A revisão do Plano diretor

O projeto do Instituto Polis foi transformado em proposta 
de lei, que posteriormente foi aprovada em audiências 
públicas, contando com a participação de representantes da 
sociedade e do governo e, em seguida promulgado como a Lei 
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Complementar 72/2003. Entretanto, em meados de 2005, 
um grupo dentro do governo municipal, ligado a Secretaria 
de Planejamento Urbano tinha interesse em transformar 
um trecho de uma área designada como Zona Rural-Urbana 
em um corredor empresarial.

De uma entrevista com um dos integrantes do movimento 
ambientalista de Embu entende-se que interesses de 
especuladores imobiliários estavam em jogo. Integrantes da 
prefeitura possuíam lotes na região e tinham interesse na 
alteração do PD.

A Figura 1 abaixo traz o mapa temático do plano 
diretor de 2003, com a área empresarial em azul claro e, 
em laranja, destaca-se a área proposta para a criação do 
corredor empresarial dentro da área que contem fragmentos 
de mata atlântica.

FIGURA 1 - Mapa Temático do PD de Embu.
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Como já dito anteriormente, essa alteração foi feita em 
2005 durante uma sessão extraordinária, sem aviso prévio 
em que somente vereadores participaram em uma sessão 
de portas fechadas e aprovaram a mudança na lei por 
unanimidade. Nenhuma entidade foi convidada a discutir 
essa alteração e tão pouco foi dado publicidade a esse fato.

Como vimos acima, segundo a perspectiva da Agenda 
Building o percurso de entrada na agenda política de 
um assunto ou interesse de determinado grupo segue 
quatro etapas básicas: iniciação, especificação, expansão e 
finalmente a entrada na agenda política (COBB, ROSS E 
ROSS, 1976).

Até o momento em que houve a alteração na lei do PD, 
entendemos que o processo seguiu o modelo de iniciativa 
interna. Neste modelo as fases de iniciação e especificação 
do assunto ou interesse de um grupo gerador acontecem 
em âmbito reservado, longe dos ouvidos e olhos do público 
em geral. A articulação do problema ocorre dentro das 
formalidades específicas das instituições envolvidas, 
entretanto os interessados devem fazer com que o assunto de 
interesse atinja a camada de decisão do governo. E para isso 
é necessário que o assunto se expanda dentro do governo em 
grupos de identificação e grupos atenção cuidadosamente 
selecionados de forma a não incitar oposição prematura 
dentro do governo ou permitir que informações vazem e o 
assunto  seja conhecido pelo público em geral (COBB, ROSS 
E ROSS, 1976).

Cobb, Ross e Ross (1976) definem os grupos de 
identificação como grupos que possuem laços de algum tipo 
com o grupo que inicialmente propôs o problema ou assunto 
de interesse e por isso abraçam o assunto como seu. Enquanto 
isso, o grupo de atenção está mais ligado ao assunto em si, 
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não ao grupo que o gerou, mas tem interesses que podem 
ser somados aos do grupo inicial, fortalecendo assim a 
proposta inicial para que ela se aproxime dos tomadores de 
decisão. Devido à proximidade dos interessados, no modelo 
de iniciativa interna a expansão se dá nos bastidores do 
governo, cuidadosamente angariam-se parceiros e aliados 
para que o assunto esteja fortalecido e apoiado quando 
chegar às camadas de decisão do governo. A escolha destes 
parceiros é importante, pois o status de urgência que pode 
ser adquirido com os apoiadores certos contribui muito para 
a entrada do assunto na agenda política (COBB, ROSS E 
ROSS, 1976).

No caso da alteração do Plano Diretor, o grupo gerador 
estava fora do governo, mas ao mesmo tempo dentro. A 
Secretaria de Planejamento Urbano (SPU) era composta por 
muitos integrantes de uma família influente do município 
que tinha interesse nessa alteração. 

Assim, pode-se afirmar que dentro da secretaria de 
planejamento urbano existiam pessoas que representavam 
os interesses do setor imobiliário e por isso, compunham o 
grupo de identificação, dentro do governo. A ampliação para 
outros grupos similares dentro do governo provavelmente 
aconteceu a partir da SPU, e atingiu a agenda política de 
forma rápida e discreta. A questão do corredor empresarial 
foi discutida, votada e aprovada em apenas uma sessão da 
Câmara dos Vereadores e a lei do Plano Diretor foi alterada.

Iniciativa externa: Movimento Ambientalista de Embu 

Como foi visto acima, a área do município que foi 
transformada em corredor empresarial pela alteração do PD 
estava contida dentro da Zona de Desenvolvimento Rurbano. 
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Como foi apresentado, a informação a respeito da alteração 
na lei do PD veio a público e logo setores da sociedade civil 
organizada, incluindo as ONGs ambientalistas rapidamente 
se organizaram para contestar a alteração realizada.

Sabe-se que no modelo de iniciativa externa a iniciação 
se dá a partir da articulação de preocupações ou reclamações 
e descontentamentos que permeiam determinado grupo 
ou comunidade que está fora do governo formalmente 
estabelecido. A especificação pode ocorrer de variadas 
formas dependendo do grau de maturidade e da capacidade 
de articulação de cada grupo ou comunidade e consiste no 
processo de definição de uma demanda especifica a partir 
das preocupações iniciais (COBB, ROSS E ROSS, 1976).

Em Embu, o movimento ambientalista estava bem 
maduro e desenvolvido e tinha um vasto histórico de 
mobilizações. A principal entidade, a Sociedade Ecológica 
Amigos de Embu (SEAE) tinha sua atuação orientada por 
uma perspectiva marcadamente socioambiental. Com a 
descoberta a respeito da alteração do PD, alguns grupos 
fora do governo rapidamente se organizaram, e reuniões e 
grupos de trabalho compostos por integrantes da SEAE e 
de outros movimentos sociais como associações de bairro 
foram convocados, integrando entidades de classe e pessoas 
independentes que tinham interesse na questão ambiental. 

O processo de articulação foi extremamente rápido 
e eficiente. Neste caso entendemos que a iniciação e a 
especificação foram praticamente simultâneas já que os 
setores da sociedade civil já estavam organizados e atentos 
aos problemas ambientais do município. A ideia inicial 
deste grupo era propor outra forma de zoneamento para a 
área, em contrapartida com o que havia sido aprovado pela 
câmara dos vereadores. 
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A etapa seguinte para o grupo de ambientalistas era 
a expansão. No modelo de iniciativa externa, para que 
um assunto atinja a agenda política, antes ele tem que se 
espalhar pela agenda pública. No caso da discussão sobre 
o Plano Diretor a contraproposta era transformar toda 
a Zona de desenvolvimento Rural-Urbano em Área de 
Proteção Ambiental.

Um integrante do grupo ambientalista que teve 
papel de liderança explicou que o grupo do qual ele fazia 
parte organizou rapidamente reuniões para informar as 
pessoas a respeito da alteração no PD. Para essas reuniões 
foram convidadas pessoas de todos os bairros afetados 
pela mudança na lei. Nessa etapa, o grupo ambientalista 
conseguiu apoio de outras instituições da região, como 
hotéis e pequenos comerciantes que viam na alteração 
PD um prejuízo para seus negócios, visto que a criação 
de um corredor empresarial descaracterizaria o ar de 
tranquilidade da região.

Coob Ross e Ross (1976) conceituam a expansão, como 
o esforço que os grupos ou comunidades externas devem 
exercer para criar uma pressão sobre os tomadores de decisão 
ou atrair a atenção deles fazendo com que seu assunto de 
interesse passe a ser importante para esses tomadores de 
decisão. Isso comumente é feito repercutindo o assunto 
para outros grupos da população e “conectando” esse 
assunto inicial com outros já pré-existentes na comunidade, 
tornando assim mais familiar para outros grupos de forma 
que seja mais facilmente aceito e incorporado no rol de 
reivindicações de uma comunidade mais ampla (COBB, 
ROSS E ROSS, 1976).

Segundo os mesmos autores (op. cit.), a expansão atinge 
de formas diferentes e em diferentes momentos diferentes 
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grupos em função das peculiaridades de cada grupo. Os 
diferentes grupos podem ser descritos como: grupo de 
identificação, grupo de atenção, e o grupo de massa (que 
pode ser dividido em público preocupado e público geral) 
(COBB, ROSS E ROSS, 1976).

Como já foi explicado anteriormente, os grupos de 
identificação possuem laços de algum tipo com o grupo 
gerador e por isso abraçam o assunto como seu assim que o 
processo de expansão é iniciado. Enquanto isso, os grupos 
de atenção estão mais ligados ao assunto em si, não ao 
grupo que o gerou. No modelo de iniciativa externa são 
pessoas interessadas em problemas sócio-políticos, que estão 
atentas ao que acontece a sua volta. Por isso tem opiniões 
sobre muitas coisas, e de forma crítica discutem e debatem 
os assuntos colocados. Isso contribui para a disseminação do 
problema/assunto para a sociedade, mas não quer dizer que o 
grupo de atenção apoiará as reivindicações do grupo gerador. 
Nos grupos de massa o público preocupado assemelha-se ao 
grupo de interesse, mas difere por estar mais distante do 
grupo gerador e das raízes do assunto. Tal tipo de público é 
bem informado e interessado em questões políticas, e assim 
como o grupo de interesse pode se posicionar dos dois lados da 
controvérsia gerada pelo grupo gerador. Em contraste com o 
público preocupado, o público geral raramente tem interesse 
em assunto de ordem política e pouco se envolve nessas 
controvérsias, mas esse público é fundamental quando um 
assunto está bem definido entre os outros grupos e precisa 
finalmente ser levado com pressão a autoridades tomadoras 
de decisão (COBB, ROSS E ROSS, 1976).

Essa distinção conceitual permite que o processo de 
expansão do assunto da criação da APA nos outros setores 
da sociedade civil de Embu seja mais facilmente analisado. 
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Assim o grupo gerador que era composto por integrantes de 
ONG’s e outros movimentos da sociedade civil organizada, 
incluindo moradores da região que não estavam de acordo 
com a criação do corredor empresarial, mobilizou-se para 
disseminar os problemas que a alteração do PD causariam. 
Ocorre que na região, muitas pessoas já possuíam uma certa 
familiaridade com as mobilizações ambientais, herança das 
movimentações descritas no capítulo anterior, quando a 
região em questão foi alvo de uma proposta de criação de um 
aeroporto. Essas pessoas incorporaram o problema indicado 
pelo grupo ambientalista muito rapidamente. Assim, os 
ambientalistas, contando com a capilaridade social que 
a temática ambiental tinha na organizou um movimento 
contrário à mudança na lei do PD. 

Um dos integrantes desse movimento explicou em uma 
entrevista que a estratégia não era simplesmente negar a 
alteração do PD, mas mostrar criticidade e apresentar uma 
contra proposta inteligente e sustentável, que atendesse os 
anseios dos diversos grupos envolvidos na movimentação 
contra o corredor empresarial. 

Desta forma, a proposta de criação de uma Área de 
Proteção Ambiental (APA) se consolidou como alternativa 
de disciplinamento do uso do solo na região e expandiu-se 
para outras associações, que segundo o modelo de iniciativa 
externa poderíamos chamar de grupos de identificação. 
Além desta proposta havia outra que ajudou bastante 
na participação de outras associações da região que se 
identificaram com o problema: a criação de um centro 
de lazer, cultura e turismo dentro da área da APA, como 
alternativa para geração de emprego e renda e absorção 
da mão de obra de baixa escolaridade da região. Durante 
esse percurso, com a entrada de novos grupos a proposição 
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inicial de criação da APA foi alterada algumas vezes, fruto 
da contribuição dos novos grupos que se agregavam ao 
movimento inicial.

A entrada: a negociação com o Poder Público se torna oficial

A entrada na agenda política é o movimento de transição 
da agenda pública para a agenda do governo. Essa transição 
pode ser automática e natural, mas também pode ser longa 
e trabalhosa. Muitos assuntos podem ficar estacionados 
entre as duas agendas. Isso pode ocorrer, devido a situações 
em que um alto custo político está em jogo. Esse estado de 
congelamento pode ser definido também como nondecision 
(BARACH & BARATZ, 1962). 

Em nosso caso de estudo, o movimento de entrada 
na agenda política foi relativamente rápido, devido à 
facilidade com que o assunto foi expandido nos grupos de 
identificação e atenção e rapidamente se estabeleceu entre 
a agenda pública e agenda política. Como vimos acima, 
é comum que assuntos que provoquem um desconforto 
político sejam congelados pelos tomadores de decisão para 
evitar problemas com aliados políticos ou outros setores da 
sociedade civil ( op. cit.).

É interessante pensar no que Bachrach e Baratz (1962) 
trazem com a ideia do nondecision pela perspectiva de 
Agenda Setting de John Kingdon (2003). Estes autores 
nos fazem considerar que, a agenda política, assim como 
uma lista, possui itens que estão no topo e que por isso são 
mais considerados e discutidos pelos tomadores de decisão 
e itens que estão no fim da lista e que, portanto, quase não 
são considerados. É importante pontuar isso, pois fica claro 
que atingir o status de agenda pública não assegura que 
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um assunto seja considerado da forma que o grupo gerador 
esperava pelos tomadores de decisão (KINGDON, 2003).

Em nosso caso de estudo, tratava-se de uma alteração 
já estava aprovada e em vigor. Revogá-la obviamente 
causaria desconfortos ao prefeito e ao poder legislativo, 
sem contar com a pressão dos grupos que eram contrários 
a essa revogação e que inicialmente criaram as situações 
para sua aprovação. 

Entretanto a ação do grupo gerador foi tão eficiente e 
bem sucedida que o a prefeitura de Embu teve pouca ou 
nenhuma escolha. Obviamente a postura inicial do poder 
público foi de tentar minimizar o problema e colocá-lo 
de lado. Entretanto a articulação política dos setores da 
sociedade civil em resposta a essa postura foi imediata. 

A SEAE convidou o Instituto Florestal de São Paulo 
(IF) para fazer um diagnóstico ambiental na área que foi 
transformada em corredor empresarial. Os pesquisadores 
do IF encontraram espécies da fauna e da flora, ameaçadas 
de extinção em fragmentos de Mata Atlântica em bom 
estado de conservação (FRANCO, 2006). Este estudo serviu 
como base técnica para a estratégia de ação do movimento 
ambientalista.

Somado a isso, o grupo ambientalista deu entrada no 
Ministério Público (MP) com um dossiê técnico indicando 
todas as irregularidades encontradas no processo de criação 
do corredor empresarial. Assim, com entrada de um órgão 
oficial (IF), externo à discussão local, representante do 
poder público estadual, somado a ameaça da interferência 
do MP estadual a prefeitura assumiu outra posição, mais 
cautelosa e aceitou entabular uma negociação política com 
o movimento ambientalista.
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Entende-se que a partir do momento que a prefeitura 
aceitou negociar a proposta de criação de uma APA com 
os movimentos sociais, a entrada na agenda política se 
concluiu. 

O esforço de um grupo para atingir a Agenda Política um 
determinado cenário político é essencialmente um equilíbrio 
de força e influência política de grupos de interesse. Atingir 
a agenda política não se resume em apenas fazer com que 
um determinado assunto entre na agenda, mas esse esforço 
de entrada também deve ser capaz de influenciar o como esse 
assunto será encarado pelos tomadores de decisão, a partir 
do momento em que ele se estabelece como item de uma 
agenda (KINGDON, 2003 e BEDER, 2002).

Considerações finais

Trouxemos aqui a descrição dos eventos referentes à 
participação de um setor da sociedade civil na construção 
de uma política pública ambientalterritorial no município 
de Embu – SP, através de um modelo conceitual conhecido 
como agenda building. Escolhemos trabalhar com esse 
modelo dentro outros, por ser um modelo que considera 
especificamente a importância dos grupos internos e externos 
ao governo, e sua dinâmica de interação na formulação de 
políticas públicas. 

É importante ressaltar que nosso caso de estudo reunia 
certas peculiaridades que nós acreditamos terem sido 
essenciais, e que permitiram essa leitura didática com base 
na perspectiva da Agenda Building. Enumeraremos tais 
peculiaridades: 1) o setor da sociedade civil (movimento 
ambientalista) de Embu que nucleou o processo de expansão 
era extremamente organizado, com alto poder aquisitivo 
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e alto nível de escolaridade; 2) a distancia entre os lideres 
políticos e os setores da sociedade civil que participaram do 
processo era relativamente pequena e; 3) os interesses em 
jogo estavam bem definidos desde o início.

Traçando um paralelo com Kingdon, que afirma que um 
empreendedor político deve sempre estar preparado, com 
propostas bem definidas e argumentação bem documentada, 
acreditamos que o fato do movimento ambientalista, que 
nucleou o movimento pró APA ser muito bem organizado, 
e seus integrantes terem um alto poder aquisitivo e um alto 
nível de escolaridade, deu a eles um acesso fácil a informações 
técnicas que subsidiaram a argumentação para torná-la 
bem definida e expandir o problema para outros grupos e 
posteriormente durante as negociações com o poder público 
fazer com que o assunto fosse tomado como importante. 
(KINGDON, 2003)

Como se trata de uma questão local em um município 
relativamente pequeno, o acesso aos tomadores de decisão 
por parte do grupo gerador sempre foi fácil. Não havia 
grande número de assessores que filtravam as questões 
antes delas atingirem os tomadores de decisão. A pressão 
por parte do grupo gerador, que como vimos acima era 
extremamente bem preparado podia ser direta e intensa 
sobre os governantes.

E finalmente os interesses em jogo sempre foram 
bem claros. Ambientalistas agindo em função de uma 
movimentação de especuladores imobiliários que, por 
sua vez, agiam em função de interesses comerciais. Assim 
acreditamos que devido a essa relativa baixa complexidade 
da situação é que conseguimos fazer essa leitura através do 
modelo de Agenda Building.
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Como fruto desta observação entendemos que o 
esforço de um grupo para atingir a Agenda Política de um 
determinado cenário político, é essencialmente um equilíbrio 
de força e influência política de grupos de interesse. Atingir 
a agenda política não se resume em apenas fazer com que 
um determinado assunto entre na agenda, mas também esse 
esforço de entrada deve ser capaz de influenciar o como esse 
assunto será encarado pelos tomadores de decisão, a partir 
do momento em que ele se estabelece como item de uma 
agenda. (KINGDON, 2003 e BEDER, 2002)

Por fim acreditamos que neste caso, o “assunto APA” 
entrou na agenda política e galgou o topo da lista devido à 
pressão eficiente que o grupo gerador foi capaz de realizar. 
Talvez em outro cenário, com tomadores de decisão mais 
preparados para lidar com grupos organizados da sociedade 
civil, esse percurso de entrada não teria sido tão bem 
sucedido. Acreditamos também que a análise deste caso 
seria mais completa e precisa se fossemos capazes de analisar 
minuciosamente a estrutura de atores dentro do governo e 
como essa estrutura contribuiu para a tomada de decisão em 
relação ao “assunto APA”. 

Referências bibliográficas

AVRITZER, L.; NAVARRO, Z. A inovação democrática no 
Brasil. São Paulo: Cortez, 2003.

BACHRACH, P; BARatz, M.Two Faces of  Power.The 
American Political Science Review, V. 56 p. 947-952, 1962.



Políticas socioambientais

 e ParticiPação
Pedro roberto Jacobi (org) 

384

BEDER, S. Agenda Setting for Environmental Protection 
Policies. Green Governance.Periphery to Power. Lincoln 
University, Christchurch p. 22-25, 2002

COBB, R. W.; ROSS, J. K.; ROSS, M. H. Agenda building 
as a comparative political process. The American political 
science review. v. 70. p.126-138,1976.

EMBU. Lei Complementar 72 de 23 de dezembro de 2003. 
Disponível em http://www.leismunicipais.com.br/cgi-local/
form_vig.pl. Acessado em março de 2012.

_______. Atlas Socioambiental de Embu. Prefeitura 
Municipal da Estancia Turística de Embu, 2009.

FRANCO, G. A. D. C. Avaliação Integrada de Remanescentes 
Florestais de Embu – SP. São Paulo: Instituto Florestal, 
2006.

FREY, K. “Governança interativa: Uma concepção para 
compreender a gestão pública participativa?”Politica e 
Sociedade v. 5  p 119-138, 2004

JACOBI, P.R. et al. “Aprendizagem Social práticas 
educativas e participação da sociedade civil como estratégias 
de aprimoramento para a gestão compartilhada em bacias 
hidrográficas” São Paulo em Perspectiva, v. 20, n. 2, p. 5-18, 
abr./jun. 2006 

KINGDON, J. W. Agendas, Alternatives and Public Policies, 
2 ed. Longman, New York, 2003.



Pedro roberto Jacobi (org) 
Políticas socioambientais

 e ParticiPação 385

MELO, M. A.; FRANCO, M. I. “Atlas Socioambiental de 
Embu. Embu – SP”. Embu: Prefeitura da Estância Turística 
de Embu, 2008.

MONTEIRO, F. “Para além da participação: aprendizagem 
social na gestão dos recursos hídricos”.  194 fl. Tese 
(Doutorado) – Programa de Pós Graduação em Ciência 
Ambiental – PROCAM, Universidade de São Paulo: 2009





VERTEDOUROS DE PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL: UMA ANÁLISE DOS FATORES QUE 
FRAGILIZAM A GESTÃO COMPARTILHADA 
DE UMA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 
DE USO SUSTENTÁVEL

Rodrigo Furtado Eça ;  Ana Paula Fracalanza

Resumo

Conselhos Gestores de Po-
líticas Públicas foram as gran-
des inovações institucionais das 
últimas décadas. Atualmente, 
no entanto, eles passam por 
um período de descrédito devi-
do às dificuldades enfrentadas. 
O presente trabalho examinou 
o funcionamento do Conselho 
Gestor da APA Embu-Verde, no 
munícipio de Embu das Artes, 
São Paulo. O Conselho é com-
posto de forma paritária, entre 
sociedade civil e Poder Público, 
e tem o objetivo de promover 
o desenvolvimento sustentável 
da região. A pesquisa buscou 
identificar, articular e analisar 
quais eram os fatores jurídico-
-institucionais, operacionais 

Abstract

Management Councils of  
Public Policies were the most 
important institutional inno-
vations in the last decades in 
Brazil. Nowadays, however, 
they undergo a period of  dis-
repute due to adversities they 
have faced. In this work, we 
analyzed the settlement and 
operation of  the Management 
Council of  the Embu-Verde 
Environmental Protection 
Area, in the city of  Embu das 
Artes, São Paulo state. The 
Council is equally composed by 
the Government and the civil 
society. Their main objective is 
to promote sustainable devel-
opment in the region. We tried 
to identify, articulate and ana-
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Introdução

As dinâmicas de uso e ocupação do território no Brasil 
ocorrem em geral de forma desordenada e com pouco 
planejamento. As consequências que surgem a partir da 
forma escolhida para lidar com essas questões acabam 

e políticos que potencializa-
vam ou fragilizavam a atuação 
do Conselho. A metodologia 
utilizada baseia-se no Insti-
tutional Analysis and Develo-
pment Framework. Os resulta-
dos obtidos demonstram que o 
Conselho, em seus três anos ini-
ciais, desenvolveu capacidade 
para realizar o gerenciamento 
da APA, mas não a sua gestão. 
A descentralização ocorreu no 
campo das tarefas, mas pouco 
afetou o campo do poder deci-
sório, que continua concentra-
do nas instâncias tradicionais 
do Poder Executivo. Conclui-se 
que o Conselho Gestor trouxe 
maior transparência às ativi-
dades do Executivo, mas pouco 
interferiu no processo de elabo-
ração de políticas públicas.

Palavras-chave: Análise Ins-
titucional, Espaços Participati-
vos, Democracia, Políticas Pú-
blicas, Recursos de Poder.

lyze which legal-institutional, 
operational and political fac-
tors made the Council’s perfor-
mance stronger or weaker. The 
analysis process was guided by 
the Institutional Analysis and 
Development Framework. The 
results obtained demonstrate 
that the Council has developed, 
over three years, the ability 
to administrate the Protected 
Area in the field of  technical 
issues. It has, however, neither 
done the effective management 
nor taken decisions on policy 
issues. The decentralization 
process occurred in the field of  
tasks and surveillance; it had 
little effect on the field of  de-
cision-making, though – which 
remains heavily concentrated 
in the traditional instances of  
the Executive Branch.
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intensificando impactos sociais, como a proliferação de 
núcleos habitacionais em zonas de risco e sem acesso 
adequado a serviços de saneamento, e impactos ambientais, 
como a supressão da vegetação e a degradação de solos e 
corpos d’ água. A falta de mecanismos ou procedimentos 
mais eficientes que garantam o planejamento integrado 
do uso do solo e demais recursos naturais enfraquece a 
capacidade do Estado em promover uma utilização mais 
sustentável de seu território.

O processo de reabertura política no Brasil, durante o início 
da década de 1980, foi acompanhado pela forte demanda social 
por um modelo mais transparente e participativo de gestão 
pública, que pudesse produzir políticas públicas mais eficientes 
e igualitárias. A busca por novos arranjos institucionais, que 
possibilitassem a concretização das aspirações democráticas, 
culminou na criação dos Conselhos Gestores de Políticas 
Públicas (JACOBI, 2009). A adoção e profusão desse modelo 
de gestão mais participativo já completou duas décadas de 
existência e até hoje resguarda o compromisso de ampliar 
a democratização dos espaços públicos de decisão. Tal 
expectativa está fundamentada no seu formato institucional 
inovador, que garante maior transparência, participação e 
descentralização do processo de gestão e decisão.

Atualmente, no entanto, o conjunto de expectativas 
positivas quanto à multiplicação dos Conselhos Participativos 
passa por um período de descrédito devido às dificuldades 
encontradas. Como fica explícito em um conjunto de 
estudos, a simples criação de novas instituições não garante 
maior pluralidade e equilíbrio na participação da sociedade 
civil. Parte da concretização dos princípios democráticos 
que fundamentam essas novas arenas de gestão e decisão 
é prejudicada pela capacidade desigual quanto à posse e 
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mobilização dos recursos de poder por parte dos atores políticos 
envolvidos (DAGNINO, 2004; FUKS et al. 2003). Apesar dos 
avanços e do reconhecimento do potencial de transformação 
política contido nessas instâncias, elas são frequentemente 
muito formais e não conseguem influenciar significativamente 
nos processos decisórios e modificar a tradicional lógica do 
poder. Além disso, a participação social ainda ocorre com certa 
precariedade e existe uma constante ameaça, representada 
pelos poderes locais dominantes, à autonomia desses conselhos 
(JACOBI & FRACALANZA, 2005).

Autores como Loureiro & Cunha (2008), Arretche (1996) e 
Lünchmann (2002), defendem que as reformas quanto à escala 
de atuação e participação da sociedade civil não garantem 
a concretização dos princípios e objetivos que legitimam a 
implantação de Conselhos Gestores. Consequentemente, a 
multiplicação desses conselhos não seria suficiente para garantir 
uma gestão mais democrática e eficiente. Para Arretche (1996), 
o sucesso dessa reforma depende mais da natureza e do formato 
de funcionamento das instituições do que propriamente da 
escala ou âmbito das decisões. Em outras palavras, o estudo 
do desenho institucional dessas novas arenas permitiria 
identificar se elas possuem, primeiramente, a capacidade para 
garantir a implementação dos princípios citados e, em caso 
afirmativo, comprovar se eles são efetivamente cumpridos. 
Desenho institucional pode ser definido como um conjunto 
de regras que determina as atribuições das instâncias, as 
pessoas envolvidas e como as preferências individuais serão 
agregadas em decisões coletivas. Além de estabelecer as regras 
que constituirão o contexto interno do conselho, o formato 
institucional irá estabelecer as potencialidades de articulação 
dessas arenas com o seu contexto externo, formado pelo restante 
do aparato institucional. Dessa forma, a desobstrução dos 
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canais que possibilitam a efetiva influência na administração 
pública, como explica Lünchmann (2002), dependerá da 
configuração assumida por essas instituições. Questões sobre a 
definição jurídica das atribuições deliberativas, capacidade de 
operacionalização de suas decisões, autonomia para atuação e 
eficiência dos mecanismos de sanção fazem parte desse tipo de 
análise.

O objeto de estudo do presente trabalho é o Conselho 
Gestor da Área de Proteção Ambiental (APA) Embu-Verde, 
uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável localizada 
no município de Embu das Artes, na sub-região sudoeste da 
Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). Com uma área 
de aproximadamente 68 km², o município estende-se através 
de três bacias hidrográficas. A bacia do Rio Embu Mirim, com 
40,8 km2 de área, parte da bacia do Rio Cotia, com 16,7 km2, 
e a bacia do Rio Pirajuçara, a mais populosa, com 12,5 km2 
(MELO & FRANCO, 2008).

Em fevereiro de 2008, após forte mobilização de setores da 
sociedade civil contra a construção de uma zona destinada à 
realização de atividades industriais na Bacia do Baixo Cotia1 e 
a favor da proteção dos remanescentes de Mata Atlântica e da 
fauna e flora ameaçadas de extinção, a Câmara dos Vereadores 
de Embu aprovou o Projeto de Lei de Iniciativa Popular 
n° 003/2008, que criava a APA Itatuba - Morro Grande. 
Entretanto, o projeto foi vetado pelo Poder Executivo, que 
enviou uma segunda versão à Câmara dos Vereadores, cuja 
aprovação ocorreu em dezembro de 2008. A aprovação da Lei 
n° 108/2008 criou a Área de Proteção Ambiental Embu-Verde2.

1  Baixo Cotia é a denominação da porção da Bacia do rio Cotia dentro do 
município de Embu das Artes. 

2  Uma das principais diferenças entre os dois projetos refere-se ao traçado 
e extensão da Unidade de Conservação. No primeiro projeto, a APA incluiria toda 
a Bacia do Baixo Cotia, dentro de Embu, e parte da Bacia do Embu Mirim. Já 
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FIGURA 1 - Localização do Município de Embu das Artes, dentro da 
RMSP, com destaque para suas três bacias hidrográficas (Fonte: MELO 

& FRANCO, 2008).

Assim como os demais Conselhos Gestores de Políticas 
Públicas, os Conselhos de Unidades de Conservação 
também se constituem como espaços públicos legalmente 
instituídos para promover de forma efetiva a gestão pública 
participativa e o controle social. 

A partir das questões apresentadas, o presente artigo 
buscou examinar se o Conselho da APA Embu-Verde possuía 
capacidade institucional para garantir que seus princípios e 
objetivos fossem alcançados e, em caso, afirmativo, averiguar 
se eles foram efetivamente cumpridos ao fim do primeiro 
mandato de seus conselheiros. Para tanto, o trabalho 
buscou identificar, articular e analisar fatores nos níveis 

no projeto aprovado, o traçado da APA coincidia praticamente com os limites da 
Bacia do  Baixo Cotia, exceto pela exclusão da área de cava e operação da Pedreira 
Embu S.A., explorada desde 1970, na região sudeste da bacia hidrográfica citada, 
próxima à região de Itatuba.



Pedro roberto Jacobi (org) 
Políticas socioambientais

 e ParticiPação 393

jurídico-institucional, operacional e político que poderiam 
potencializar ou fragilizar a capacidade do Conselho em 
promover uma gestão mais integrada, participativa e 
sustentável da região.

Materiais e métodos 

Para Easton (1965), estudar políticas públicas significa 
estudar o Estado em ação, quais escolhas são feitas e 
como as consequências afetam os diversos grupos sociais, 
beneficiando uns à custa de outros. Esse campo de estudo, 
segundo Frey (2000), geralmente é dividido segundo três 
conjuntos de questões, que traduzem dimensões diferentes, 
mas interdependentes, da vida em sociedades organizadas: 1) 
Dimensão Estrutural: busca-se compreender a configuração 
legal-institucional do sistema político, através da análise do 
formato institucional, das leis e regras do jogo; 2) Dimensão 
Processual: ressaltam-se a formação de alianças e escolha de 
estratégias, cujo objetivo final é se beneficiar dos resultados 
da ordem política vigente; 3) Dimensão Material: examinam-
se os resultados produzidos pelo sistema político através da 
configuração das políticas e do conteúdo dos programas 
implementados.

O presente trabalho buscou realizar uma análise 
multidimensional do funcionamento do Conselho Gestor, 
levando em consideração as diversas fases que compõem o 
Ciclo de Políticas Públicas, ou seja: as fases de identificação e 
definição do problema, construção de agenda, elaboração de 
alternativas, tomada de decisão, implementação e avaliação 
(FREY, 2000; SARAIVA, 2007). Apesar da gênese de uma 
política pública não se limitar aos espaços institucionais 
de gestão pública, esses locais, segundo Souza (2006), são 
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considerados o locus privilegiado para a análise de tais 
questões, já que influenciam e intermediam os conflitos dos 
grupos de interesse, promovendo, através de suas políticas 
públicas, o desenvolvimento socioeconômico.

Ostrom e Crawford (1995) afirmam que para entender 
as instituições é necessário entender como elas são criadas, 
se perpetuam, funcionam e para que servem. Ostrom define 
sucintamente instituições como regularidades duradouras 
que a humanidade utiliza para organizar todos os tipos 
de interações repetitivas com as quais se defronta. Por 
sustentarem estruturas de interações sociais, as instituições 
também acabam determinando posições de poder, 
distribuindo privilégios, reconhecendo e ignorando grupos 
de interesse, encorajando e desencorajando mobilizações. A 
partir dessa constatação pode-se deduzir a importância do 
estudo das instituições.

Ao comparar a situação exposta e as três dimensões de 
análise de políticas públicas já apresentadas com os frameworks 
que desfrutam de prestígio no mundo acadêmico, percebe-se 
grande afinidade com o quadro referencial elaborado pela 
cientista política Elinor Ostrom, o Institutional Analysis 
and Development Framework (IAD). A opção por utilizar essa 
abordagem deve-se ao alcance investigativo permitido pelo 
IAD, que apresenta um conjunto de variáveis que abrange 
as três dimensões consideradas essenciais para a análise 
de políticas públicas. O IAD também permite investigar 
as diversas fases do Ciclo de Políticas Públicas, oferecendo 
suporte para a análise da evolução dos assuntos entre a 
agenda de debate e a agenda de decisão.

As informações sobre a dinâmica do Conselho da APA 
Embu-Verde e articulação entre os conselheiros foram 
obtidas através do acompanhamento presencial e contínuo 
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das Reuniões Ordinárias e Extraordinárias, ao longo de 
aproximadamente três anos, entre o final de 2009 e o final 
de 20123. Todas as informações registradas durante as 
reuniões foram comparadas posteriormente com as atas 
oficiais das mesmas. Os dispositivos normativos que criam e 
regem o Conselho da APA compõem outra importante fonte 
de dados. Através deles foi possível caracterizar o arranjo 
institucional do município de Embu e o papel do Conselho 
dentro deste sistema.

Análise multidimensional do  conselho  gestor: regras, 
participação deliberações e resultados

Avaliar os resultados efetivos das experiências partici-
pativas no processo de elaboração de políticas públicas de-
manda a utilização de múltiplas dimensões. Como apontam 
Cunha et al. (2011) é necessário levar em consideração as-
pectos internos ao funcionamento da arena participativa 
e aspectos externos, com o objetivo de avaliar a eficiência 
dessas arenas. Exames sobre a eficiência precisam levar em 
consideração uma série de requisitos que fundamentam o 
funcionamento de Conselhos Gestores. Desta forma, um 
Conselho Gestor de Políticas Públicas que influencie o pro-
cesso de formulação de políticas, mas não garanta ou permi-
ta a participação dos atores da sociedade civil envolvidos, 
não cumpriria com todos os requisitos que o fundamentam. 
Assim como não poderia ser considerado eficiente o Conse-
lho Gestor que conta com alto grau de participação, mas 
não consegue produzir resultados efetivos.

3  Período que engloba o primeiro mandato dos conselheiros em sua totalidade 
e o início do segundo.
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A análise apresentada a seguir busca examinar a 
eficiência da atuação do Conselho Gestor da APA Embu-
Verde, levando em consideração os aspectos internos 
e externos. A seção será desenvolvida em duas partes, 
de acordo com as três dimensões de análise de políticas 
públicas. A primeira dimensão abordada será a das regras 
do jogo; nela será investigada a influência que o campo das 
regras exerce sobre o campo do processo político. Questões 
sobre os mecanismos de participação, paridade numérica e 
de poder, papel e atribuições exclusivas do Presidente são 
examinadas. Na segunda parte, o foco de análise desloca-se 
para a dimensão processual. Busca-se apontar tendências na 
forma como as questões eram tratadas e se desenvolviam 
ao longo das diferentes fases do Ciclo de Políticas. Entre 
os temas abordados, podem-se destacar: presença de 
contestação e questionamentos nos debates; igualdade na 
apresentação dos argumentos; existência de estruturas de 
apoio; construção da agenda de decisão. Por fim, as questões 
que envolvem a terceira dimensão, a dos resultados, são 
discutidas juntamente com as duas dimensões anteriores, 
com o intuito de identificar quais os fatores que afetam 
a qualidade do processo participativo, a efetividade das 
deliberações do Conselho Gestor e, consequentemente, a sua 
influência na agenda governamental municipal. 

Diversidade e qualidade da participação: fatores que 
afetam a equidade do processo decisório

A paridade numérica entre representantes do poder 
público e da sociedade civil, como estabelece a maioria dos 
Conselhos Gestores de Unidades de Conservação, busca 
garantir maior protagonismo dos atores sociais dentro da 
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gestão pública. Teoricamente, a paridade numérica garantiria 
maior equilíbrio de poder político no processo deliberativo, 
tornando-o mais democrático e justo. Entretanto, como 
lembra Perissinotto (2002), os representantes do Poder 
Público são indicados pelo Prefeito do município e estão 
subordinados essencialmente à orientação estabelecida 
pelo Poder Executivo. Já o conceito de sociedade civil, pelo 
contrário, abriga um conjunto diversificado de organizações 
– ONGs, sindicatos, associações empresariais – que possuem 
interesses, visões e preferências distintos, muitas vezes 
contraditórios. 

No caso do estudo em questão, apesar de a Lei Municipal de 
Embu das Artes no 108/2008, responsável por criar a Unidade 
de Conservação da APA Embu-Verde, determinar a paridade 
numérica entre Poder Público e sociedade civil, o Decreto 
Municipal no 96/2009 estabelecia o plenário do Conselho 
Gestor com uma cadeira representativa extra para a sociedade 
civil, mais especificamente para o segmento dos moradores. 
Assim, o primeiro Conselho Gestor da APA foi composto por 
42 membros, somando titulares e suplentes. Os representantes 
do Poder Público contaram com dez cadeiras representativas, 
enquanto os setores da Sociedade Civil se distribuíam por 
onze cadeiras. Quanto à presidência do Conselho, essa é uma 
atribuição garantida ao chefe da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente.

No gráfico a seguir4, que apresenta os segmentos que 
compõem o Conselho da APA, podemos observar que, enquanto 
a atuação do Poder Público é caracterizada primordialmente 
pela coesão, a sociedade civil é caracterizada pela fragmentação. 

4  O primeiro desenho institucional do plenário favorecia numericamente os 
segmentos da sociedade civil. Posteriormente, durante a eleição para a 
formação do segundo Conselho Gestor, uma cadeira do segmento sociedade 
civil foi extinta e a paridade numérica com Poder Público foi reestabelecida.
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GRÁFICO 1 - Composição do primeiro mandato do Conselho Gestor 
da APA Embu-Verde (Fonte: Decreto Municipal de Embu das Artes no 

96/2009). 

Não é o caso de interpretar os interesses das diversas 
organizações do Poder Público como comuns ou afirmar 
que o Estado age de forma homogênea. Entretanto, essas 
diferenças podem ser superadas mais facilmente, já que 
todos, em última instância, estão subordinados ao chefe do 
Poder Executivo. Se partirmos do princípio que a sociedade 
civil não apresenta a coesão das organizações do setor público 
e, portanto, não votarão em bloco, podemos deduzir que 
dificilmente as propostas e encaminhamentos que interessem 
às organizações do Poder Público correrão o risco de não 
serem aprovadas quando submetidas à votação, ainda mais 
quando o Presidente, chefe da Secretaria de Meio Ambiente, 
tem a prerrogativa do voto de desempate.

O direito permanente garantido a um representante do 
Poder Público de ocupar a função de Presidente também 
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interfere no equilíbrio de poderes entre setor público e 
sociedade civil. O Presidente domina certas atribuições que 
interferem na dinâmica decisória do Conselho, como, por 
exemplo: definir a ordem e introduzir os pontos de pauta, 
convocar reuniões extraordinárias, exercer voto de desempate, 
encaminhar e executar as deliberações (PERISSINOTTO, 
2002). A capacidade de decidir quais temas serão incluídos 
na agenda de decisão talvez seja o recurso de poder mais 
valioso do Presidente.  Dessa forma, assuntos contrários ao 
interesse do Poder Público podem permanecer na agenda de 
discussão pelo tempo que o Presidente desejar e sob as mais 
diferentes justificativas, como a necessidade de aprofundar 
os estudos, obter mais informações ou amadurecer o 
debate. Por outro lado, quando o assunto é de interesse da 
Administração Pública, o tema pode ser incluído na agenda 
de decisão mesmo que não tenha sido debatido previamente 
com o plenário do Conselho.

Uma peculiaridade do Conselho da APA Embu-Verde 
é que um dos dispositivos de seu Regimento Interno, 
acordado por todos os conselheiros, estabelece que as 
divergências devem ser resolvidas através do consenso, 
restringindo o uso do mecanismo de votação nominal como 
última opção. Além de controlar as agendas, também é 
de competência do Presidente controlar a forma como a 
decisão será tomada, ou seja, quando a busca pelo consenso 
será substituída pela votação. Enquanto projetos do 
governo passam rapidamente do momento de decisão por 
consenso para decisão por votação, os projetos da sociedade 
civil permanecem no processo de decisão por consenso por 
mais tempo. Os conselheiros da sociedade civil também 
podem teoricamente encaminhar projetos para decisão por 
votação, mas a atuação em bloco do Poder Público, caso não 
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demonstre interesse pelos projetos, já garantiria no mínimo 
10 votos contrários, cenário que provavelmente desencoraja 
o uso desta estratégia.

Outros fatores que impediam a tradução da paridade 
numérica entre sociedade civil e Poder Público em igualdade 
de oportunidades para influenciar o processo deliberativo 
estão relacionados à falta de informação, de suporte técnico-
legal e de recursos financeiros e materiais. Parte dessas 
dificuldades tem origem na falta de clareza da redação dos 
dispositivos legais que criam e operacionalizam o Conselho. 
Tal realidade acaba gerando uma alta dependência, presente 
no plano legal e prático, entre o Conselho Gestor e as 
demais organizações do arranjo institucional municipal, 
que funcionam ora como os braços executivos, ora como 
legitimadores das decisões ou financiadores dos planos 
elaborados pelos conselheiros.

Parte recorrente das reclamações de segmentos da 
sociedade civil decorria das indefinições presentes nos 
documentos legais que regem a atuação do Conselho. Sem 
compreender claramente quais eram suas competências e 
a extensão de suas atribuições deliberativas e consultivas, 
os conselheiros vivem uma rotina de imprevisibilidade, 
insegurança e desconfiança. Episódios de deliberações 
não acatadas, morosidade no repasse de informações e 
ausência de recursos financeiros foram recorrentes. Além 
das instruções normativas não definirem consequências para 
o não cumprimento das deliberações dos conselheiros, os 
dispositivos legais também não deixam claras a articulação 
e hierarquia que existe entre o Conselho Gestor e o restante 
do arranjo institucional municipal, situação que abre espaço 
para que as demais organizações posterguem ao máximo ou 
não se sintam obrigadas a cooperar com o Conselho Gestor.
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Vertedouros de participação: tendências da dinâmica 
deliberatia do primeiro mandato do conselho gestor

Questões envolvendo a ordenação territorial da APA 
Embu-Verde formaram, durante o período estudado, o 
tema de interesse mais importante e sensível dentro do 
Conselho. Foram questões dessa natureza que fizeram 
eclodir os principais conflitos entre parte dos conselheiros 
representantes da sociedade civil e os representantes do Poder 
Público, eliminando qualquer possibilidade para que uma 
resolução através do consenso e cooperação fosse retomada.

Três tendências bem claras desdobravam-se quando 
questões mais conflituosas entravam em pauta. Na primeira 
tendência, os representantes do Poder Público permitiam 
que a questão fosse discutida, mas não ofereciam suporte 
técnico ou informações para auxiliar os grupos da sociedade 
civil interessados no projeto. Sem apoio ou incentivo, as 
propostas desapareciam da pauta. A segunda tendência 
pode ser considerada uma ramificação da etapa final da 
primeira. Nestes casos, mesmo sem apoio, os grupos da 
sociedade civil continuavam discutindo o projeto que 
defendiam e pressionavam o Poder Público por uma resposta 
ou posicionamento. Tais projetos perdiam a força quando o 
Poder Público apresentava uma proposta alternativa, que já 
estava fechada e, portanto, não era passível de modificações. 
A elaboração dessas propostas não era compartilhada com 
os conselheiros, negando a oportunidade para que eles 
contribuíssem e questionassem. Já na terceira tendência, 
o Poder Público apresentava abruptamente uma proposta 
para votação sem que houvesse oportunidade para o plenário 
do Conselho debater, analisar e se apropriar dela.
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Logo, destaca-se que a capacidade de decidir quais 
temas seriam incluídos na agenda de decisão é um dos 
recursos de poder mais valioso sob domínio do Presidente 
do Conselho Gestor e, consequentemente, dos demais 
representantes do Poder Público. Com o intuito de controlar 
o acesso à agenda de decisão, impedindo o desenvolvimento 
e aprovação de propostas que afetassem seus interesses, os 
representantes do Poder Público faziam uso de mecanismos 
e artifícios que promoviam discussões ou atividades inócuas 
dentro do Conselho. Entre os mecanismos utilizados, 
dois destacavam-se: Desinformação e Obstrução.  O 
Mecanismo de Desinformação consistia no fornecimento 
de informações incorretas ou imprecisas por parte dos 
representantes do Poder Público. Já o Mecanismo de 
Obstrução consistia na exigência da realização de uma série 
de atividades e procedimentos como requisito para permitir 
o desenvolvimento de uma questão entre as agendas de 
debate e decisão. Portanto, através do uso de Mecanismos 
de Obstrução e Desinformação, o Presidente obtinha a 
capacidade de definir quais aspectos de um assunto seriam 
discutidos e durante quanto tempo. 

Pela análise efetuada, constatou-se que os representantes 
do Poder Público praticamente nunca impediram ou se 
opuseram às demandas ou propostas apresentadas pelos 
membros da sociedade civil. Ao invés disso, as autoridades 
públicas propuseram uma série de atividades e procedimentos 
a serem realizados sob a justificativa de que as propostas 
precisariam ser aprofundadas e qualificadas. Entretanto, 
a exigência de mais estudos não era acompanhada de um 
suporte técnico-legal por parte dos representantes do Poder 
Público. Dessa forma, o avanço das propostas apresentadas 
era retardado até o ponto no qual o assunto perdia força, 
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seja porque o Poder Público apresentava uma proposta 
alternativa ou porque as entidades da sociedade civil 
acabavam desistindo ou mudando de estratégia devido ao 
esforço exigido ou à falta de recursos para seguir em frente. 
Logo, pode-se deduzir que os mecanismos de obstrução 
e desinformação acabam gerando o mesmo efeito que a 
utilização de um veto, mas agem de forma mais sutil, 
promovendo o desaparecimento gradual dos assuntos ou 
propostas que não agradavam o Poder Público, sem que 
fosse necessário, no entanto, iniciar um conflito aberto.

A partir das informações expostas, pode-se concluir 
que os conselheiros da sociedade civil mais empenhados 
em apresentar propostas de planejamento territorial e 
mais inclinados a confrontar o Poder Público possuíam 
basicamente apenas um caminho para tentar a aprovação 
desses projetos: a via da construção de consenso; isto pois, 
conforme já apresentado, o mecanismo de votação em bloco 
do Poder Público desestimulava a adoção da votação como 
estratégia pela sociedade civil .

A maioria dos momentos marcados pela eclosão de 
conflitos coincidia com a fase final do desenvolvimento das 
questões, ou seja, o momento decisório. Dois condicionantes 
podem ser identificados como promotores de tal tendência. 
Primeiramente, as propostas envolvendo a ordenação 
territorial e projetos socioeconômicos para a região da 
APA só eram apresentadas pelo Poder Público ao Conselho 
Gestor quando já estavam finalizadas. Dessa forma, com 
pouco espaço para contribuição e alteração dos projetos, 
a única atribuição que restava ao Conselho era votá-los, 
situação geradora de conflitos. Em segundo lugar, como já 
demonstrado, a probabilidade do Poder Público aprovar 
suas propostas quando encaminhadas para votação é 
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extremamente alta. Dessa forma, para as entidades da 
sociedade civil contrárias, o mecanismo de votação é uma 
sentença de derrota.

Ao longo dos primeiros três anos de funcionamento, os 
grandes avanços obtidos pelo Conselho da APA Embu-Verde 
concentraram-se na dimensão operacional ou executiva. 
Os conselheiros da sociedade civil, após episódios de 
conflito, conseguiram o direito de participar do processo 
de licenciamento de atividades e empreendimentos. Esta 
dimensão da atuação, que apresenta características mais 
próximas ao gerenciamento, apenas repassava ao Conselho 
Gestor as atribuições de fiscalizar o cumprimento dos 
requisitos legais que condicionavam a liberação das licenças. 
Entretanto, deve-se ressaltar que mesmo as capacidades de 
gerenciamento não foram obtidas de forma pacífica, mas 
foram frutos de um processo conflituoso entre representantes 
da sociedade civil e do Poder Público. Do ponto de vista do 
planejamento e da gestão efetiva, o Conselho Gestor não 
teve uma atuação determinante nas políticas e ações que 
afetaram a APA Embu-Verde durante o período analisado.

Conclusão

O presente trabalho examinou a criação, o funcionamento 
e os resultados produzidos pelo Conselho Gestor da APA 
Embu-Verde ao longo de seus três primeiros anos de 
operação. O objetivo era identificar fatores da dimensão 
legal-institucional, operacional e política que poderiam 
estar limitando a efetividade que essa arena de gestão e 
decisão poderia alcançar. Os Conselhos Gestores têm sua 
legitimidade fundamentada na oportunidade da participação 
direta e efetiva de grupos da sociedade civil organizada. A 
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efetividade da participação da sociedade civil, por sua vez, 
está ancorada na garantia de oportunidades equânimes para 
influenciar o processo deliberativo, que decorre parcialmente 
do grau de informação e desinformação, da disponibilização 
de assessoria técnica e jurídica, da autonomia para elaborar 
e defender suas propostas e da existência de uma dinâmica 
marcada pela ausência de constrangimentos e pelo estímulo 
ao debate e à contestação.

Ao longo de três anos, os conselheiros da sociedade 
civil tiveram ínfimas oportunidades de participar da 
elaboração de propostas, programas ou políticas quanto 
ao planejamento territorial da APA Embu-Verde. A clara 
limitação do escopo de atuação do Conselho Gestor fez 
com que a instituição desenvolvesse capacidades ligadas ao 
gerenciamento ambiental e territorial, ou seja, a atuação 
estava pautada à aplicação e avaliação de um conjunto de 
ações previamente definido por outras arenas de gestão 
e decisão. Por outro lado, as capacidades que fariam do 
Conselho uma instância efetiva de gestão e planejamento, 
como, por exemplo, a realização de estudos prospectivos e 
a elaboração de políticas públicas, que se desdobrariam em 
planos, projetos e ações, não foram fortalecidas.

Parte do desequilíbrio entre as capacidades de 
gerenciamento e gestão do Conselho Gestor pode ser fruto de 
uma disputa interna entre conselheiros do Poder Público e parte 
dos conselheiros da sociedade civil em torno do poder que essa 
nova instituição irá adquirir ou desenvolver. Como afirmam 
Cunha et al. (2011), cada instituição apresenta capacidade 
para desenvolver diferentes faces da deliberação, como, 
por exemplo, a normativa, fiscalizadora, implementadora e 
planejadora. A análise do Conselho Gestor permite apontar 
que as capacidades voltadas ao gerenciamento da APA, 
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como a fiscalização e a implementação, sobrepujaram as 
capacidades relacionadas à gestão.

Outros fatores que impediam a tradução da paridade 
numérica entre sociedade civil e Poder Público em igualdade 
de oportunidades para influenciar o processo deliberativo 
estão relacionados à falta de informação, de suporte técnico-
legal e de recursos financeiros e materiais. Também se deve 
ressaltar que a redação dos dispositivos legais que criam e 
operacionalizam o Conselho carece de clareza, condição que 
dificulta a definição das competências e a extensão de suas 
atribuições deliberativas e consultivas. Além de as instruções 
não definirem consequências para o não cumprimento das 
deliberações dos conselheiros, os dispositivos legais também 
não deixam claras a articulação e hierarquia que existe 
entre o Conselho Gestor e as demais organizações do arranjo 
institucional municipal.

Tais obstáculos funcionam como verdadeiros vertedouros 
de participação, pois limitam o grau de intervenção social 
que ocorrerá através dessas novas arenas de gestão e decisão, 
ou seja, possibilitam que os atores do Poder Executivo 
controlem qual será o grau de participação aceitável. Como 
afirmam Abers & Keck (2008), os governos municipais 
resistem em dividir o poder com os representantes da 
sociedade civil, evitando submeter e discutir propostas 
com os Conselhos quando não estão certos da aprovação. 
A fragilidade legal-institucional torna o Conselho mais 
vulnerável às dinâmicas do processo político, incluindo seus 
piores aspectos, como a arbitrariedade. Nessas situações, 
quando questões consideradas de maior importância para o 
Poder Público estão em pauta, ocorre o uso dos mecanismos 
já descritos e outros artifícios que dispersam o esforço 
investido pelos atores da sociedade civil.
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Conclui-se que a descentralização ocorrida no Conselho 
Gestor da APA Embu-Verde ocorreu principalmente 
na dimensão administrativa e operacional, mas não 
atingiu a dimensão política, no sentido de elaborar e 
definir projetos de desenvolvimento socioeconômico e 
ordenamento territorial, que continua concentrada nas 
esferas tradicionais do Poder Executivo. A ausência de 
mecanismos ou diretrizes claras que garantam a efetivação 
da atuação desse Conselho Gestor constitui um problema 
estrutural originado de seu desenho institucional, que pode 
se consolidar em uma barreira significativa, mesmo nos 
momentos em que o processo político se desenvolva através 
de uma participação mais igualitária entre os diversos 
atores sociais e agentes governamentais e promova decisões 
mais consensuais e democráticas.
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A CONTRIBUIÇÃO DA ABORDAGEM DAS 
CAPACIDADES DE AMARTYA SEN PARA 
O ESTUDO DA VULNERABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAL 1

Amanda Martins Jacob; Ana Paula Fracalanza 

1  Este trabalho é fruto de parte da dissertação de mestrado da primeira autora 
intitulada: “Vulnerabilidade Socioambiental no município de São Paulo. 
Análise das capacidades e liberdades humanas” Defendida em 2013. 

Resumo

Este artigo tem o objetivo 
de identificar e discutir as inter-
-relações que aproximam os 
problemas de restrição de capa-
cidades e liberdades humanas 
da questão da vulnerabilidade 
socioambiental. Para isto, o 
trabalho discorre sobre vários 
tipos de desigualdades sociais, 
ambientais e econômicas que 
existem no meio urbano e co-
locam indivíduos e grupos em 
situação de vulnerabilidade.

Para discorrer sobre a ques-
tão das capacidades e liberda-
des humanas, foi realizada pes-
quisa bibliográfica que levou 
em conta, principalmente, os 

Abstract

This research has the ob-
jective to identify and discuss 
the interrelations that approxi-
mate the problems of  restricted 
capabilities and freedoms of  
the issue of  environmental vul-
nerability.For this, the work 
talks about various types of  
social, environmental and eco-
nomic inequalities in urban 
areas, which place individuals 
and groups in situations of  vul-
nerability.

To discuss the issue of  hu-
man capabilities and freedoms, 
the bibliographical research 
took into account mainly the 
work of  the Indian economist 
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trabalhos do economista india-
no Amartya Sen, em especial 
seus escritos sobre a abordagem 
das capacidades na teoria da 
justiça e do desenvolvimento 
como liberdade. 

Ao final, propõe-se uma 
conceituação alternativa de 
vulnerabilidade que considera 
não apenas a exposição ao risco 
e a capacidade de resposta das 
populações afetadas, mas, so-
bretudo, a privação de liberda-
des e capacidades humanas que 
limitam o seu empoderamento.

Dessa forma, o enfrenta-
mento destes problemas deve 
considerar princípios de justiça 
que levem em conta a constru-
ção das capacidades das po-
pulações mais desfavorecidas, 
a fim de se promover justiça 
social e igualdade de oportuni-
dades.   

Palavras-chave: Vulnerabili-
dade socioambiental, Liberda-
des e Capacidades Humanas, 
Teorias da Justiça.

Amartya Sen, in particular his 
writings on the capability ap-
proach in the theory of  justice 
and development as freedom.

At the end it is intended 
to get an alternative concept 
of  vulnerability that consider 
not only the risk exposure and 
response capacity of  affected 
populations, but that includes 
the deprivation of  freedoms 
and human capacities that lim-
it their empowerment.

That way, the confronta-
tion these problems should con-
sider principles of  justice that 
take into account building the 
capabilities of  the most disad-
vantaged in order to promote 
social justice and equal oppor-
tunities populations.

Key-words: Social and Envi-
ronmental Vulnerability, Free-
doms and Human Capabilities, 
Theories of  Justice.



Pedro roberto Jacobi (org) 
Políticas socioambientais

 e ParticiPação 413

Introdução

O crescimento acelerado das aglomerações urbanas está 
aliado a uma política desigual de concentração de renda e 
marginalização de populações desfavorecidas. No Brasil, o 
processo de crescimento urbano sem planejamento ocorreu 
concomitantemente com a modernização da agricultura e 
a política industrial, deslocando do campo para as cidades 
cerca de trinta e nove milhões de pessoas em três décadas 
(HOGAN et al., 2001; MELLO; NOVAIS, 1998).

Os atrativos da vida urbana e a necessidade de mão 
de obra em virtude do grande fluxo de produtos e serviços 
continuam a provocar em países subdesenvolvidos 
movimentos migratórios em massa de regiões carentes para 
os grandes centros urbanos (SASSEN, 2004). No Brasil, 
as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, 
criaram, por meio da industrialização e urbanização, 
condições e oportunidades para os migrantes, principalmente 
nos setores da construção civil, transportes e na indústria 
(MELLO; NOVAIS, 1998).

Contudo, na década de noventa, a globalização, apesar 
de diminuir as distâncias econômicas, políticas e culturais 
entre os países, foi responsável também pelo aumento do 
desemprego e pela diminuição do padrão de vida de uma 
massa populacional considerável. Dessa forma, as diferenças 
sociais em países em desenvolvimento intensificaram-se 
(SASSEN, 2004; MELLO; NOVAIS, 1998).

Uma característica perversa da globalização é a negação 
de liberdades fundamentais a um grande número de pessoas, 
devido ao crescimento das desigualdades sociais que são 
fruto da lógica de mercado. O modelo socioeconômico 
atual aumenta o abismo entre pobres e ricos, e entre 
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países desenvolvidos e subdesenvolvidos (VEIGA, 2006; 
ABRAMOVAY, 2012). 

O padrão de exclusão das populações marginalizadas 
que se verifica nas grandes cidades brasileiras, é fruto 
desse processo – os migrantes pobres e as demais 
populações de baixa renda são deslocados para as 
áreas periféricas das cidades, locais estes destituídos 
de infraestrutura mínima para o atendimento de suas 
necessidades básicas, como acesso a meio de transporte, 
energia elétrica, saneamento básico, serviços de saúde, 
entre outros (YOUNG; FUSCO, 2006).

Logo, determinados grupos sociais alocados em espaços 
exclusos, por meio de um sistema econômico desigual tendem 
a ser mais vulneráveis por serem desprovidos do acesso ao 
mercado de consumo, à educação e saúde de qualidade, 
oportunidades de emprego, habitações legais, segurança e 
infraestrutura urbana básica (SEN, 2008; HOGAN et al.; 
2001). Em grande parte, a alocação desses espaços urbanos 
está associada a regiões de alto risco ambiental, tais como: 
margens de rios e represas, encostas e áreas contaminadas por 
indústrias e lixões, que, por possuírem tais características, 
são removidas do mercado imobiliário formal e se constituem 
como principal alternativa habitacional aos grupos sociais 
excluídos (HOGAN et al.; 2001).

É de se esperar, portanto, que tais populações apresentem 
graves problemas sociais como: altos índices de violência, 
baixa escolaridade, altas taxas de analfabetismo, pouco 
ou nenhum acesso a equipamentos culturais, alto nível de 
desemprego, baixa expectativa de vida, problemas de saúde 
pública, entre outros. A pobreza em questão não se traduz 
apenas em carência de renda, mas, sobretudo, em restrição 
de capacidades sociais as quais os indivíduos necessitam 
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para ampliar suas oportunidades e liberdades humanas 
(SEN, 2000).

Grande parte destes problemas socioambientais é devida 
a uma política de desenvolvimento baseada exclusivamente 
no crescimento econômico como único meio de se promover 
riqueza e qualidade de vida. Ao privar os desfavorecidos de 
oportunidades sociais e bens ambientais primários (como 
emprego e água tratada, por exemplo) está, toda uma 
sociedade, negligenciando os direitos individuais dessas 
populações (SEN, 2008).

Estas críticas consideram que é fundamental discutir a 
questão das injustiças e vulnerabilidades socioambientais 
resultantes do processo de desenvolvimento; fazem ainda, 
emergir discussões mais profundas sobre o papel da equidade 
e da justiça na construção das capacidades dos mais pobres, 
relacionadas a liberdades e oportunidades sociais. 

Esse foi o foco do trabalho de Amartya Sen, ao defender 
que o desenvolvimento é constituído pelo processo de 
expansão das liberdades individuais de que as pessoas 
deveriam desfrutar. A falta de liberdade está associada com a 
pobreza econômica, carência de serviços públicos e privação 
das liberdades civis e políticas. Segundo ele, para se alcançar 
o desenvolvimento é necessário que não existam fontes de 
privação de direitos elementares como alimentação, saúde, 
educação, habitação, saneamento e participação política 
(SEN, 2008).

Para se chegar a uma definição de vulnerabilidade que 
englobe estas questões, este trabalho aborda o estudo das 
vulnerabilidades socioambientais, utilizando como base a 
questão do acesso às liberdades individuais elementares e 
a criação de capacidades humanas propostas por Amartya 
Sen; além disso, é considerado o papel da justiça na atenuação 
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das desigualdades – não apenas de renda, mas, sobretudo de 
capacidades e liberdades – que resultam do atual processo de 
crescimento econômico excludente.

A noção de vulnerabilidade, risco e injustiças 
socioambientais como conceitos estruturados

As literaturas sobre riscos e vulnerabilidades socioam-
bientais estão comumente interligadas, em particular quan-
do explicitam relações causais complexas de exposição so-
cial a perigos, assimilação de danos e capacidade de resposta 
às ameaças. 

O risco é inerente à vida humana e constitui-se em uma 
construção social (LENZI, 2006); ele inclui uma dimensão 
estatística de probabilidades associado à definição de perigo, 
que corresponde à ameaça real existente. Nesse sentido, o 
risco é um perigo possível relacionado à probabilidade 
de ocorrência de efeitos adversos por meio da exposição 
e vulnerabilidade dos atores (MAGNANELLI, 2005; 
VEYRET; RICHEMOND, 2007).

O risco possui também uma dimensão temporal, de 
modo que os tipos de riscos produzidos e a maior ou menor 
probabilidade de exposição a eles dependem de contextos 
históricos específicos. As escolhas relacionadas a políticas 
econômicas e sociais nos países, a forma de apropriação do 
território, a cultura e também as relações sociais particulares 
de cada época interferem na produção e disseminação do 
risco na sociedade (VEYRET; RICHEMOND, 2007). 

Um exemplo clássico da contextualização dos riscos 
é o trabalho de Ulrich Beck. Para ele, as instituições da 
sociedade industrial produziram e legitimaram diferentes 
tipos de risco: sociais, políticos e econômicos, e passaram seu 
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controle para a sociedade (BECK, 1992; BILAC, 2006). Os 
avanços tecnológicos e científicos aos quais a modernidade 
está submetida estão acompanhados de inúmeras incertezas; 
riscos novos surgem a cada dia e suas consequências nem 
sempre são previsíveis, assim escapam da capacidade 
humana de percepção (BECK, 1992). 

Os riscos e ameaças modernas não são delimitáveis, 
compensáveis, asseguráveis ou calculáveis. Assim, o risco 
torna-se onipresente, não existindo mais a normalidade 
interrompida por um evento catastrófico; viver na sociedade 
moderna é estar constantemente em risco (LENZI, 2006; 
MARANDOLA; HOGAN, 2006).   

Os riscos sociais estão associados à insegurança urbana 
frente a situações de violência, precariedade dos serviços de 
saúde, fragmentação social e ao risco econômico que provo-
ca privações sociais através do desemprego. Este tipo de ris-
co está comumente relacionado às populações migrantes, de 
baixa renda e com menor nível de instrução, ocorrendo na 
maioria das vezes no meio urbano, onde coexistem proble-
mas ambientais, infraestruturais e demográficos (VEYRET; 
RICHEMOND, 2007).

Como o risco é uma construção social, os riscos ambientais 
não podem ser desvinculados da questão humana. Eles 
incluem uma abordagem sociológica, de forma que os riscos 
ambientais são definidos como a associação entre riscos 
naturais e riscos sociais resultantes das ações humanas de 
uso e ocupação do solo (VEYRET; RICHEMOND, 2007).

Os riscos ambientais são distribuídos espacialmente 
e referem-se a áreas potencialmente sujeitas a ocorrência 
de eventos naturais como, por exemplo, terremotos, 
deslizamentos de terra e inundações; estes processos podem 
ser agravados pelas atividades humanas, o que pode 



Políticas socioambientais

 e ParticiPação
Pedro roberto Jacobi (org) 

418

acarretar em prejuízos e danos à vida das populações ali 
residentes (TORRES, 2000).

Neste contexto, a exposição aos riscos ambientais no 
meio urbano comumente manifesta-se através de indicadores 
como: condições precárias de saneamento e urbanização, 
fragilidade ou até mesmo ausência da oferta de serviços 
públicos como saneamento e coleta de lixo (ALVES, 2006). 
Assim, há uma clara associação entre a exposição a riscos 
ambientais com a deficiência de infraestrutura urbana e 
má qualidade do acesso aos serviços públicos essenciais 
(JACOBI, 1995).  

Esse fenômeno evidencia-se em grande parte das cidades 
brasileiras. As periferias urbanas crescem mais rapidamente 
do que o centro e caracterizam-se por um cenário de priva-
ção social aliado a uma desigualdade espacial e ambiental 
(MARICATO, 2003). As favelas estão comumente instala-
das em áreas públicas de relativo risco natural como fun-
dos de vale, margens de rios e córregos ou encostas íngremes 
propensas a deslizamentos; nesses cenários, a exposição ao 
risco é constante (TORRES; MARQUES, 2002). 

A necessidade de novos estudos interdisciplinares 
baseados em diferentes embasamentos teóricos tem 
modificado a tradicional relação do risco com a insegurança. 
Este risco, ao se tornar elemento intrínseco do mecanismo 
de reprodução social, fez emergir a noção de incerteza 
nos arranjos socioespaciais; assim, o risco possibilitou 
o entendimento do conceito de vulnerabilidade ao 
“operacionalizar a compreensão desta situação vivida em toda 
parte” (MARANDOLA; HOGAN, 2006, p. 43).

A vulnerabilidade, em linhas gerais, é entendida como 
uma situação onde estão presentes três fatores: exposição 
ao risco, incapacidade de reação e dificuldade de adaptação 
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pós-risco (MOSER, 1998). A vulnerabilidade é derivada do 
risco, contudo, existem outras definições mais abrangentes. 

A incorporação do termo vulnerabilidade como conceito 
no meio acadêmico é algo recente que esteve durante muito 
tempo presente na discussão sobre riscos; a inclusão da 
variável ambiental ocorreu no fim da década de oitenta e 
começo da década de noventa com base no questionamento 
sobre a separação das esferas biofísica, social e econômica do 
conceito de vulnerabilidade.

Por relacionar-se com as perspectivas social, econômica 
e ambiental, a literatura sobre vulnerabilidade e riscos 
expandiu-se sobre as diversas ciências acadêmicas como a 
economia, as engenharias, a geografia, e as ciências sociais e 
da saúde. Por não poder ser explicada apenas por um campo 
disciplinar, a chamada vulnerability science ainda é uma 
ciência em desenvolvimento (HOGAN; MARANDOLA, 
2006; MARANDOLA; HOGAN, 2006).  Assim, as várias 
definições sobre o conceito de vulnerabilidade adquiriram 
um caráter multifacetado, complexo e interdisciplinar. 

O componente social é aquele que representa a ideia 
mais generalizada sobre o conceito de vulnerabilidade na 
literatura, constituindo-o como um parâmetro em relação 
a indivíduos, famílias e/ou grupos sociais (HOGAN; 
MARANDOLA, 2006; CUTTER, 1994). Essa vertente 
“social” da vulnerabilidade tornou-se o principal foco dos 
estudos nessa área, e quando se aliou a outros conceitos 
complementares, como exclusão, segregação e dependência, 
deu origem a muitos trabalhos relativos à pobreza.  Assim a 
vulnerabilidade tornou-se um novo conceito para se pensar a 
questão da pobreza advinda da reprodução de uma sociedade 
capitalista, na qual as vantagens sociais são desigualmente 
distribuídas (HOGAN; MARANDOLA, 2006).
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Desta forma, a vulnerabilidade social está relacionada 
às desvantagens sociais que produzem e ao mesmo tempo 
resultam da pobreza; essas desvantagens estão por vezes 
associadas à questão do acesso a recursos e oportunidades 
pelos mais pobres.  

Essa vulnerabilidade em particular está associada 
à coletividade de grupos específicos como moradores 
de um mesmo bairro ou cidade que compartilham 
de características sociais parecidas e que podem ser 
vulneráveis socialmente segundo critérios como: densidade 
demográfica, atividade econômica, desemprego, profissão, 
condições de moradia, criminalidade, dentre outros 
(VIEILLARD-BARON, 2007). “Fatores institucionais, 
políticos, econômicos, culturais e espaciais contribuem para 
a vulnerabilidade, com marcadas diferenças entre pessoas e 
lugares” (HOGAN; MARANDOLA, 2007, p. 76).

Nesse sentido, a vulnerabilidade social considera a 
insegurança de populações socialmente desfavorecidas 
frente ao risco de mudanças econômicas, sendo que seu 
modo de vida e acesso a recursos básicos podem ser 
comprometidos (ALVES, 2006). 

As dinâmicas demográficas evidenciam a maneira como 
os riscos podem atingir com maior ou menor intensidade 
grupos populacionais específicos. O conceito de “populações 
em situação de risco” auxiliou no entendimento de que certos 
perigos e riscos recaem mais intensamente sobre populações 
vulneráveis (MARANDOLA; HOGAN, 2006).

Em paralelo, a análise de determinados segmentos 
populacionais ajuda não apenas na identificação de grupos 
vulneráveis, mas pode, em especial, chamar a atenção para 
determinadas categorias de minorias: mulheres, negros, 
idosos e jovens são mais suscetíveis a riscos de diversos tipos, 
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por fatores que fogem ao seu controle, e, por consequência, 
mais vulneráveis.

Outra abordagem da vulnerabilidade social inclui a 
questão da cidadania que está relacionada com o acesso a 
direitos econômicos, políticos e culturais de maneira que se 
vulnerabilizar, nesse sentido, reflete o não pertencimento 
do indivíduo à sociedade. Essa exclusão ocorre devido à 
privação de direitos como habitação decente, acesso à saúde, 
participação na vida política da sociedade, entre outros 
(HOPENHAYN, 2002). 

Ainda sob a perspectiva da cidadania e no caso específico 
das cidades brasileiras, a vulnerabilidade social aumenta 
devido ao crescimento das favelas e da violência urbana, 
além do empobrecimento da população causado pelo acesso 
precário a boas condições de emprego e remuneração. Isso 
provoca uma fragilização da cidadania devido à falta de 
políticas e serviços públicos que proporcionem proteção 
social aos grupos mais desfavorecidos quanto à renda, poder 
e influência (KOWARICK, 2002).

Embora vários sejam os fatores que colocam a 
problemática da vulnerabilidade social associada a 
elementos de risco à saúde e ao bem-estar e segurança das 
populações, (como por exemplo a segregação espacial de 
grupos exclusos, o crescimento das favelas, a dificuldade 
do acesso ao mercado de consumo, carência dos serviços 
públicos), essas definições não incluem a dimensão ambiental 
no conceito sobre vulnerabilidade. 

O fato é que as populações socialmente vulneráveis, 
em grande parte dos casos, também são ambientalmente 
vulneráveis. (HOGAN; MARANDOLA, 2006; HOGAN, 
2005). Alves (2006), por exemplo, mostra em seu estudo que, 
na Região Metropolitana de São Paulo, as áreas urbanas 
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de maior vulnerabilidade socioambiental são aquelas que 
apresentam as piores condições socioeconômicas. Áreas 
periféricas da cidade que possuem baixos indicadores 
sociais, econômicos e sanitários, além da exposição ao risco 
e da privação no acesso aos serviços públicos, são aquelas 
mais vulneráveis social e ambientalmente. 

Sendo assim, existem dois tipos de vulnerabilidade, 
a vulnerabilidade do meio (ambiental) e a de grupos 
sociais (social). A vulnerabilidade socioambiental é aquela 
que agrega os riscos sociais e ambientais e os direciona a 
determinados grupos (HOGAN, 2005). Liverman (1986) 
usa uma abordagem similar ao diferenciar dois aspectos 
da vulnerabilidade: a vulnerabilidade do espaço geográfico 
(onde a área e as pessoas que residem nela são vulneráveis) 
e a vulnerabilidade do espaço social (pela qual pessoas ou 
grupo de pessoas são vulneráveis). Ambas estão associadas 
à ausência de defesas ambientais, tecnológicas, econômicas 
e políticas frente à materialização do risco.

Sendo assim, a vulnerabilidade socioambiental é 
normalmente refletida em situações onde os mais pobres, em 
face de suas características socioeconômicas, são alocados 
em áreas de relativa fragilidade natural, provocando danos 
à qualidade ambiental, devido à falta de infraestrutura 
urbana. Na maioria das vezes, estes espaços de preservação 
e/ou de risco são os mais acessíveis às populações de baixa 
renda, por estarem fora do mercado imobiliário formal 
(HOGAN, 2005).

Neste contexto, pessoas vulneráveis são comumente 
vistas como vítimas de exposições desiguais aos riscos, 
de forma que a susceptibilidade da população ao dano 
ambiental e a sua capacidade de resposta ao evento varia de 
acordo com as características da população atingida quanto 
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a classe social, gênero, localização, cultura, demografia, 
dentre outros (HABERMANN; GOUVEIA, 2008). Uma 
vez que consequências e danos advindos das situações de 
risco socioambiental tendem a recair sobre a parcela da 
população socioeconomicamente mais vulnerável, são 
originadas situações de injustiças ambientais. 

A injustiça ambiental é expressa pela forma 
desproporcional como as populações mais pobres carregam 
os danos ambientais e dependem dos recursos naturais. Tal 
termo é relacionado à concepção de que os custos ambientais 
deveriam ser distribuídos de maneira igualitária entre os 
entes sociais (HERCULANO, 2000). 

A produção da injustiça ambiental manifesta-se de duas 
maneiras, segundo Acselrad, Mello e Bezerra (2009): proteção 
ambiental desigual e acesso desigual aos recursos.Aprimeira 
ocorre quando os riscos ambientais são gerados pela execução 
de políticas ambientais, ou pela falta delas, direcionando-os às 
populações socialmente excluídas quanto a renda, habitação, 
cor, condições sociais, dentre outros. A segunda pode se 
manifestar quando o acesso por todos aos recursos e bens 
ambientais é desigual, como também através da desigualdade 
no poder aquisitivo das populações no consumo de recursos 
para promover suas necessidades básicas.

Alves usa as mesmas palavras que definem injustiça 
ambiental para denominar o que ele chama de “desigualdade 
ambiental”, definida, segundo ele, como “a exposição 
diferenciada de grupos sociais a situações de risco ambiental” 
(ALVES, 2007, p. 301). Fatores como a localização e o perfil 
da população, além da qualidade de moradia e o acesso à 
infraestrutura urbana, podem limitar o acesso aos recursos 
ambientais, aumentando a exposição ao risco (ALVES, 2007). 
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Por outro lado, a justiça ambiental é a concepção de 
que os custos ambientais devem ser distribuídos de maneira 
igualitária entre os entes sociais (HERCULANO, 2000). 
Nesse contexto, nenhum grupo social, seja ele permeado 
por diferenças de classe, gênero, etnia ou raça, deve ser 
obrigado a arcar com as consequências dos danos ambientais 
provenientes de ações políticas, econômicas e sociais, que 
privam populações desfavorecidas do acesso igualitário aos 
recursos ambientais (HABERMANN; GOUVEIA, 2008).

Os movimentos por justiça ambiental foram concebidos 
em oposição ao pensamento voltado aos valores mercantis, 
que apontam o mercado como instância ideal para regular 
a questão da escassez e do desperdício de recursos – visão 
esta que não considera que os riscos ambientais são 
desigualmente distribuídos na sociedade. Porém, a história 
dos movimentos por justiça ambiental mostrou ao longo 
dos anos que a distribuição dos riscos ambientais está 
relacionada principalmente com critérios de raça e renda 
(ACSELRAD; MELLO; BEZERRA, 2009).

Como muitos dos movimentos por justiça ambiental 
originaram-se de lutas sociais com fins econômicos e 
políticos, algumas características como pobreza e raça 
foram incorporadas como referência para a bandeira da 
justiça ambiental. O movimento não teve uma preocupação 
ecológica de preservação da natureza como bem intrínseco. 
Para Alier, a justiça ambiental é antes de tudo um 
“interesse material” pelo meio, utilizado como recurso para 
subsistência de populações socialmente excluídas. “Sua ética 
nasce de uma demanda por justiça social contemporânea entre 
os humanos” (ALIER, 2009, p. 34). 

Assim, os princípios que regem as lutas por justiça 
ambiental combatem principalmente a desigualdade social 



Pedro roberto Jacobi (org) 
Políticas socioambientais

 e ParticiPação 425

relativa à transferência dos danos ambientais advindos 
de processos antrópicos e objetivam promover práticas 
que visem assegurar o acesso justo e equitativo aos 
recursos, incentivando assim a democracia participativa 
na implementação de políticas ambientais (ACSELRAD; 
MELLO; BEZERRA, 2009).

A partir dessa explanação, pode-se verificar que 
os conceitos de risco, vulnerabilidades e injustiças 
socioambientais estão intrinsecamente relacionados uns 
com os outros. Contudo, o conceito norteador dessa pesquisa 
é o de vulnerabilidade; e mesmo que as definições postas 
acima tenham abarcado as dimensões social, ambiental e 
econômica, não contemplaram a questão das capacidades 
humanas proposta pela teoria de Amartya Sen sobre justiça. 
Isso é o que será discutido a seguir. 

Abordagem das capacidades de Amartya Sen

O problema da restrição/privação das liberdades 
humanas é antes de tudo uma questão de justiça, ou nesse 
caso, de injustiça, e entender como as teorias explicam os 
problemas de desigualdades pode ajudar no entendimento 
da própria questão da vulnerabilidade socioambiental.

Conforme foi abordado no item anterior, os problemas de 
vulnerabilidade, risco e injustiças socioambientais refletem 
condições desiguais de acesso a diversos bens e oportunidades 
na vida, tais como: renda, trabalho, saúde, educação, 
saneamento, recursos ambientais, segurança, dentre outros. 
Tais problemas dificultam a obtenção de bem-estar. 

De modo geral, considera-se que o bem-estar das 
pessoas está associado à renda ou riqueza; no entanto, suas 
oportunidades, como coloca Sen “em termos de escolhas e 
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realizações” não são limitadas apenas pela privação de renda, 
havendo variação de outros fatores individuais e sociais que 
prejudicam a conversão de determinadas atividades ou 
estados pessoais em oportunidades (SEN, 2008).

Para Sen há cinco fontes de variação do bem-estar, que não 
estão associadas apenas à obtenção de rendas, mercadorias, 
vantagens e liberdades, a saber: (1) heterogeneidades 
pessoais (como características físicas diferentes, doença, 
idade, sexo e outras); (2) diversidades ambientais (a saber, as 
necessidades de aquecimento, vestuário, vulnerabilidade a 
doenças infecciosas); (3) variações no clima social (condições 
sociais como educação, crime e violência, relações com 
a comunidade); (4) diferenças de perspectivas relativas 
(relacionadas a padrões de comportamento, convenções 
e costumes), (5) distribuição na família (desigualdade na 
promoção dos interesses e objetivos dos membros com 
influência nas realizações e oportunidades individuais) 
(SEN, 2000).

Com todas essas variações, o autor defende uma aborda-
gem alternativa à teoria da justiça, utilizando a base infor-
macional das liberdades substantivas individuais, ao mesmo 
tempo em que inclui a sensibilidade para a distribuição de 
liberdades, segundo ele uma “abordagem das capacidades” 
(SEN, 2000). Em casos de análise de pobreza extrema, a 
abordagem consegue identificar um conjunto de funciona-
mentos essencialmente importantes que correspondem às 
capacidades básicas de estar bem nutrido, evitar a morte e 
possuir abrigo, por exemplo2 (SEN, 2008). 

2  Em outros contextos, incluindo consequências mais abrangentes resultantes 
do processo de desenvolvimento econômico, a lista de funcionamentos 
importantes pode ser muito mais longa e diversificada. (SEN, 2008).
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Sendo assim, as capacidades [capability] segundo Sen são 
“poderes para fazer ou deixar de fazer (incluindo “formar”, 
“escolher”, “buscar”, “revisar” e “abandonar” objetivos), sem 
os quais não há escolha genuína” (SEN, 2008). A capacidade 
corresponde a um tipo de liberdade substantiva para realizar 
diferentes combinações de funcionamentos [functionings] 
na vida; esses funcionamentos, por sua vez, remetem às 
coisas que uma pessoa poderá considerar valioso, podendo 
variar entre os mais fundamentais como, por exemplo, 
alimentar-se, até os mais subjetivos, como obter respeito 
próprio (SEN, 2000). 

Os funcionamentos realizados pelas pessoas constituem 
seu bem-estar, de forma que a capacidade para realizar esses 
funcionamentos (e todas as combinações alternativas dele) 
constitui a liberdade de alguém e suas oportunidades reais 
para ter bem-estar. Não obstante, o bem-estar realizado 
de uma pessoa depende de sua capacidade para realizar 
funcionamentos (SEN, 2008). 

 “o “conjunto capacitário” consistiria nos vetores de 
funcionamentos alternativos dentre os quais a pessoa pode 
escolher. Enquanto a combinação dos funcionamentos de uma 
pessoa reflete suas realizações efetivas, o conjunto capacitário 
representa a liberdade para realizar as combinações 
alternativas de funcionamentos dentre as quais a pessoa pode 
escolher” (SEN, 2000, p. 96).

Sendo assim, a abordagem das capacidades reflete a ideia 
de igualdade de oportunidades, com foco nas liberdades 
substantivas às quais as pessoas têm acesso para poder 
realizar, entre outras coisas, seus objetivos na vida, sejam 
eles ou não ligados ao seu bem-estar [well-beingobjectives] 
(SEN, 2008).  
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Para o autor, o ideal é a busca da igualdade de 
capacidades entre as pessoas, sendo importante igualar o 
maior conjunto possível de funcionamentos, ou a liberdade 
para realizá-los (SEN, 2008). O enfoque de Sen leva em conta 
não apenas a distribuição desigual de recursos, mas também 
a consequência que isso ocasiona na vida do indivíduo. 

O foco da abordagem dá-se sobre as vantagens 
individuais que são julgadas conforme as oportunidades das 
pessoas; as oportunidades reais disponíveis são determinadas 
por elementos como: recursos, direitos, escolhas, talentos, 
expectativas, autoestima, presença na comunidade, 
dentre outros; assim, a abordagem de Sen é mais sensível 
às heterogeneidades pessoais, dando maior importância à 
questão da desigualdade de capacidades (POGGE, 2010; 
SEN, 2011).

Uma das principais críticas que a abordagem de Sen 
enfrenta é: como comparar conjuntos de capacidades 
que vão além de um patamar mínimo definido pelas 
necessidades básicas? Ou seja, como comparar as diferenças 
de capacidades entre pessoas que possuem não apenas 
rendas diferentes como também diferentes oportunidades, 
aspirações, escolhas e valores. A informação necessária para 
este tipo de avaliação será sempre limitada (VITA, 1999).   

Neste sentido, pode-se dizer que a abordagem das 
capacidades de Amartya Sen é mais apropriada na 
identificação das formas de privação social, ou seja, 
àquelas relacionadas às liberdades básicas e à construção 
da capacidade dos mais pobres. Caso as comparações 
interpessoais ultrapassem o patamar mínimo das capacidades 
fundamentais, seria mais aceitável julgar as desigualdades 
por outra forma de abordagem.
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Considerações finais: a associação entre justiça e 
vulnerabilidade

A forma diferenciada como determinadas populações 
são social e ambientalmente mais vulneráveis do que outras, 
estando assim mais expostas aos riscos e consequentemente 
mais propensas a vivenciar situações de injustiças 
ambientais, coloca em evidência uma condição preocupante 
de desigualdade humana. 

Após a apresentação da teoria de Amartya Sen foi 
possível realizar uma análise comparativa, ressaltando os 
principais pontos de discussão. Esse debate crítico contribuiu 
para entender como a teoria de Sen pode ajudar a explicar 
os problemas da justiça, considerando as desigualdades 
associadas às vulnerabilidades, aos riscos e às injustiças 
socioambientais.

O foco principal da discussão, como dito anteriormente 
é conceber os problemas de justiça como problemas de 
desigualdade. Nesse trabalho em especial, as desigualdades, 
ao mesmo tempo derivadas e produzidas pela existência de 
vulnerabilidades e riscos socioambientais, constituem-se em 
problemas de justiça em seu sentido amplo. Dessa forma, a 
análise desses temas sob a perspectiva das teorias da justiça 
deve considerar a questão da desigualdade.

A maior parte das definições de vulnerabilidade envolve 
a dimensão do risco, do perigo e demais perturbações, 
considerando sua magnitude e susceptibilidade. Contudo, 
este trabalho indica que as pessoas em condição de 
vulnerabilidade socioambiental apresentam características 
pessoais diversas, tais como: doença, idade, sexo, deficiência, 
diversidades ambientais; e que estas características devem 
ser consideradas na definição de vulnerabilidade.
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Em outras palavras, a vulnerabilidade pode significar 
a privação de liberdades e capacidades de uma pessoa para 
realizar funcionamentos básicos, como estar bem alimentado, 
possuir boa saúde, ter acesso a um meio ambiente sadio, 
moradia, oportunidades de emprego adequadas, segurança, 
dentre outros. 

Assim, como discutido anteriormente, a abordagem 
das capacidades de Amartya Sen, por estar mais orientada 
às questões da desigualdade, pobreza e privação, pode 
ser apropriada para avaliar os problemas de justiça (no 
caso específico de vulnerabilidades, riscos e injustiças 
socioambientais), por considerar a necessidade de se construir 
as capacidades das pessoas mais vulneráveis quanto a 
liberdades, podendo assim, atenuar as desigualdades sociais 
e ambientais. 

Porém, é conhecido o fato de que Sen não trabalhou 
coma questão da vulnerabilidade; alguns dos primeiros 
autores que vincularam o significado da vulnerabilidade aos 
funcionamentos [functionings] e a expansão das capacidades 
foram Michael J. Watts e Hans G. Bohle. Eles definiram 
vulnerabilidade relacionando-a características de exposição 
e potencialidade, de forma que a resposta ideal seria reduzir 
a exposição e aumentar a capacidade de enfrentamento 
(WATTS; BOHLE, 1993). Este enfoque teve origem em 
estudos iniciais sobre a fome. 

Um ano depois foi publicado outro trabalho, definindo 
a vulnerabilidade de acordo com os trabalhos de Sen, da 
seguinte maneira: 

A vulnerabilidade é melhor definida como uma medida 
agregada de bem-estar humano que integra a exposição 
ambiental, social, econômica e política a uma série de 
perturbações potencialmente prejudiciais. A vulnerabilidade 
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é multifacetada e multidimensional, sendo determinada pelas 
capacidades políticas, econômicas e institucionais das pessoas 
em locais e momentos específicos (BOHLE; DOWNING; 
WATTS, 1994, p. 41). 

Esta definição de vulnerabilidade é a que mais se 
aproxima da discussão de outros aspectos que vão além 
dasdimensões do risco, incorporando, ao mesmo tempo, 
as dimensões sociais, econômicas e ambientais, além da 
questão da abordagem das capacidades.É nesse sentido que 
a abordagem de Amartya Sen, incluindo toda discussão 
apresentada pelos autores acima citados, avança com uma 
contribuição muito significativa, em especial para a teoria 
da justiça, mas também para a vulnerability science.
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AGRICULTURAS DO NOVO AMBIENTE

Simone Miketen;Luiz Carlos Beduschi Filho

Resumo

O espaço periurbano, loca-
lizado no extremo sul do muni-
cípio de São Paulo, abarca um 
conjunto de unidades de pro-
dução agrícola, predominan-
temente familiares, que vêm 
sendo valorizadas por um pro-
cesso de transição agroecológi-
ca vigente. A atividade agrícola 
está sendo incorporada à agen-
da pública municipal, especial-
mente, pelo seu potencial de 
proteção ambiental, visto que 
as propriedades rurais estão lo-
calizadas em um território que 
resguarda um grande maciço 
florestal de Mata Atlântica, um 
conjunto de Unidades de Con-
servação e conforma as áreas de 
mananciais da cidade que abri-

Abstract

The periurban area, located 
in the extreme south of  the city 
of  São Paulo, includes a set of  
agricultural production units, 
predominantly family, which 
have been valued by a agroe-
cological process transition. 
Agricultural activity is being 
incorporated into the munici-
pal public agenda, especially 
for its potential environmental 
protection, since the farms are 
located in an area that is home 
to a large expanse of  woodland 
Atlantic Forest, a set of  pro-
tected areas and conform wa-
tershed areas of  the city that 
refuge the largest urban spots 
on the planet.
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O campo citadino

As dimensões do município de São Paulo apresentam 
uma grande heterogeneidade espacial dentro de seus 
limites administrativos. Isto porque, além de abarcar o 
maior aglomerado urbano do país, reserva grandes maciços 
florestais, em sua porção sul, dinamizada por elementos da 
flora e da fauna remanescentes da Mata Atlântica. Neste 
cenário de extrema relevância ambiental ainda é possível 
avistar grandes primatas e felinos, além de uma infinidade 
de cores irradiadas de mais de trezentas espécies animais e 
setenta espécies vegetais catalogadas (SÃO PAULO, 2011, 
p. 74). Pelos seus caminhos vertem água em abundância, 
pois a característica superficial dos lençóis freáticos faz 
brotar um grande número de nascentes conformando as 
áreas de mananciais paulistanas, as quais são responsáveis 
pela regulação climática e pela produção hídrica da cidade. 
Na paisagem ainda encontra-se a geometria dos canteiros 
agrícolas, estes cultivados pela tenacidade no existir de 
agricultores familiares que se firmam em espaços periurbanos 
à gigante mancha urbana.

As características rurais deste espaço resguardam seu 
histórico de ocupação tardia. Em seus primórdios, os fundos 
de vale eram usados apenas como passagem por indígenas 
do tronco Guarani. Posteriormente, a vinda de colonos 

ga uma das maiores manchas 
urbanas do planeta. 

Palavras-chave: Agroecolo-
gia, proteção ambiental, espaço 
periurbano

key-words: Agroecology, envi-
ronmental protection, periur-
ban area
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europeus, especialmente o estabelecimento da colônia 
alemã em 1830, consolidaram o município de Santo Amaro 
em 1832. Mesmo encontrando dificuldades de adaptação, 
os lavradores germânicos transformaram o município 
santoamarense no celeiro da capital paulista através do 
abastecimento de gêneros alimentícios à cidade de São 
Paulo. A migração de negros escravos provenientes da 
mineração também fortaleceu a agricultura local. A chegada 
dos imigrantes japoneses, após a Segunda Guerra Mundial, 
reforçou o potencial agrícola da região que compunha o 
‘cinturão caipira’ entorno da cidade de São Paulo (ZENHA, 
1977, p. 117). 

Neste sentido, a área de estudo tem sua memória, ainda 
desenhada em sua paisagem nos dias de hoje, germinada em 
bases rurais tradicionais manipuladas por técnicas agrícolas 
de caboclos, indígenas e imigrantes de predominância alemã 
e japonesa. Uma ruralidade com sensação de umidade ora 
emergente das nascentes e rios que acompanham todo 
relevo, ora soprada pela neblina do mar que surpreende 
nas manhãs e no fim das tardes. Muitos seres humanos 
caminharam dias entre o vazio de seu sertão e a exuberância 
de uma Mata Atlântica até hoje preservada, além de água à 
disposição sempre brotando em abundância. Até meados do 
século XIX a região servia como um local de passagem pelo 
privilégio de ter sua localização entre a escarpa da Serra do 
Mar e a planície já ocupada (MIKETEN, 2013, p. 70).

Estas características foram sendo transformadas pela 
dinâmica expansionista da capital e em 1935, idealizado 
como um balneário paulistano, o município de Santo Amaro 
foi incorporado aos limites administrativos da cidade de 
São Paulo. A grande capacidade hídrica da região, aliada 
a sua ampla geomorfologia, constituiu o espaço ideal para 
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a construção de grandes obras de infraestrutura como 
os reservatórios hídricos Guarapiranga (1907) e Billings 
(1926), a linha de bonde, a autoestrada Washington Luis, o 
aeroporto de Congonhas e o autódromo de Interlagos. 

Contudo, este histórico de uso e ocupação da terra 
conformou um território bastante complexo na zona sul 
do município de São Paulo, pois consolidou um cenário 
de encontros de realidades rurais e urbanas que conjuga 
atualmente: pequenos núcleos urbanizados, adensamentos 
precários e grande vulnerabilidade social aos maciços 
florestais remanescentes de Mata Atlântica, às cabeceiras de 
grandes reservatórios hídricos, às Unidades de Conservação, 
às unidades de produção agrícola e às importantes áreas de 
mananciais. A maior contradição deste território encontra-
se no perímetro da Área de Proteção Ambiental (APA) 
Bororé-Colônia1 (Lei Municipal no 14.162/2006) que está 
localizada no gradiente de urbanização entre a mancha 
urbana consolidada e, mais ao sul, à maior extensão 
territorial ambientalmente preservada do município de São 
Paulo que é a Área de Proteção Ambiental (APA) Capivari-
Monos (Lei Municipal no 13.136/2001). 

Este panorama descrito originou a pesquisa de mestrado 
que objetivou compreender a relação entre agricultura e 
conservação ambiental neste território, tendo como enfoque 
os arranjos no campo das políticas públicas e na perspectiva 
dos agricultores locais, os quais vêm sendo fortalecidos por 
um processo de transição agroecológica vigente. 

1  Sobreposição administrativa: Subprefeitura de Parelheiros, Subprefeitura de 
Capela do Socorro, Subbacia Guarapiranga e Subbacia Billings.
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Agriculturas

As origens da agricultura estão enleadas na própria 
história das organizações sociais humanas, pois a medida 
que o ser humano alterou ecossistemas naturais originais, 
através da domesticação de espécies, transformou por 
si mesmo a própria natureza de sua dinâmica social. As 
primeiras semeaduras da revolução agrícola neolítica 
fizeram emergir povos cultivadores, traduzindo a cultura da 
terra na imagem de manifestações culturais em interação 
com sistemas biológicos. A agricultura per si é um tipo de 
atividade que evidencia a relação humano-natureza, sendo 
que o manejo antrópico, em diferentes níveis e ao mesmo 
tempo, manipula e obedece o ritmo natural da produção 
(MIKETEN, 2013, p. 31).

Mais do que abastecimento alimentar, a atividade agrícola 
tem como função o intermédio entre o ambiente natural e as 
formas de reprodução humana, tendo sua maior expressão nas 
figuras pictóricas do mundo rural. Originalmente a agricultura 
é uma atividade econômica associada ao campo. As áreas rurais 
são tradicionalmente caracterizadas por povoados isolados, 
pouco adensados e desprovidos de infraestrutura urbana, 
tendo uma vasta disponibilidade de terras em meio a paisagens 
predominantemente naturais. Seu cotidiano é marcado pelos 
ritmos naturais e a lógica do trabalho obedece às necessidades 
do núcleo familiar, além de formas de sociabilidade baseadas 
em laços vicinais dinamizados pelo sistema de mutirões. 
Muitos elementos culturais semelhantes são encontrados no 
povoado como as práticas festivas, a própria organização 
familiar, os eventos religiosos sediados na igreja local e, até 
mesmo, modelos similares de técnicas de manejo da terra e 
seus ferramentais (CÂNDIDO apud MIKETEN, 2013, p. 32).
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Na atualidade, a dinâmica expansionista urbano-in-
dustrial vem transformando este mundo rural, sobretudo, 
em áreas com agricultura de base familiar2. Esta tipologia, 
mesmo encontrando modificações em seu ambiente social 
advindos da economia de mercado, desenvolve mecanismos 
de adaptação singulares que corroboram com a sua existên-
cia. Isto porque, o elemento-chave que regula e prepondera 
os processos de tomada de decisão, em relação à produção da 
unidade agrícola, é a necessidade do núcleo familiar diferen-
temente da lógica de mercado que obedece prioritariamente 
às pressões econômicas. Neste sentido, o produtor familiar 
tem nas relações de parentesco e humanas os parâmetros 
para uma racionalidade econômica diferenciada, a qual não 
desassocia o trabalho do modo de viver, assim equilibrando 
a produção e o consumo para além de medidas de mercado.

Outro aspecto que contribuiu para a atual resistência 
da unidade familiar agrícola é sua relação intrínseca com 
a base biológica do espaço da lavoura, pois o manejo em 
menor escala permite uma maior integração ao ambiente 
natural, o qual coincide e representa a própria realidade do 
agricultor. A sazonalidade da natureza, principalmente em 
culturas anuais e de base alimentar, restringe a exploração 
industrial da agricultura, pois os ritmos naturais impõem 
limites à racionalidade da produção e ao controle industrial.

O fortalecimento da agricultura familiar e sua relação 
com a proteção ambiental têm sido consolidada, desde os 
anos 1990, por estudos acadêmicos brasileiros rurais e 
agrícolas (SCHNEIDER, 2002). Neste sentido, a categoria 
agricultura familiar tornou-se um recurso metodológico que 

2  A nomenclatura agricultura familiar é utilizada nos anos 1990, no campo 
da administração pública, como uma espécie de categoria-síntese que 
abrange trabalhadores rurais, arrendatários, assentados entre outros 
(SCHNEIDER, 2002). 
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transbordou para a esfera da administração pública, tendo 
como marco regulatório a criação, em 1996, do PRONAF 
(Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar). O levantamento estatístico3, realizado em 2006 
pela parceria entre Ministério do Desenvolvimento Agrário 
(MDA) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), aponta que a segurança alimentar é sustentada 
pelas unidades de produção agrícolas de base familiar que, 
mesmo ocupando menor área e causando menor impacto 
ambiental, têm maior produtividade em relação à produção 
agroindustrial.

Agricultura urbana e periurbana

O contexto da agricultura familiar na porção sul do 
município de São Paulo tem alto grau de complexidade pelo 
fato de resguardar unidades de produção agrícola, típicas do 
território rural, nas proximidades do aglomerado urbano. 
Esta configuração espacial estabeleceu, nos instrumentos 
de planejamento e gestão do município, a agricultura 
local como urbana e periurbana. Como consequência, foi 
gerado uma série de dificuldades e contradições, visto que o 
estabelecimento de políticas públicas e benefícios agrícolas 
estão diretamente vinculados a territórios estabelecidos 
como rurais. Isto porque, historicamente a atividade 
agrícola é diretamente associada às áreas estabelecidas pela 
municipalidade como rurais, ou seja, há uma sobreposição 
de noções e conceitos, sendo a localização rural reconhecida 
como sinônimo da atividade econômica agricultura. Muitos 
autores apontam que a vinculação entre agricultura e o 
espaço rural é consequência do predomínio de estudos rurais 

3  BRASIL, Ministério do Desenvolvimento Agrário. Brasília/DF, 2006
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brasileiros com foco na função econômica da agricultura, 
assim reduzindo a ruralidade apenas à sua natureza setorial 
(ABRAMOVAY, 2000).

Por conta das características descritas acima, a área de 
estudo é estabelecida neste presente artigo como um espaço 
periurbano, pois apresenta grande justaposição de tipologias 
urbanas e rurais de uso e ocupação do solo. Neste sentido, 
o periurbano pode ser compreendido como um espaço com 
predominância de área naturais, agrícolas e de pequenos 
aglomerados urbanos que, situado ao redor da mancha 
urbana consolidada, independente de sua localização 
(urbana ou rural), sofre forte pressão do constante processo 
de urbanização irradiado da cidade. A valorização destes 
espaços periurbanos deve ser advinda da sua importância 
enquanto barreira para atenuar a expansão urbana e, 
concomitantemente, proteger as áreas preservadas mais 
distantes. Para este efeito, é necessário existir instrumentos 
legislativos e fiscalizatórios objetivando o congelamento 
do crescimento urbano sobre estas áreas de importância 
ambiental, além de políticas públicas para estimular outros 
tipos de ocupação que valorizem a permeabilidade da terra 
(MIKETEN, 2013, p. 45).

O manejo agrícola apresenta características semelhantes 
independentemente de sua localização urbana, periurbana 
ou rural. Entretanto, a proximidade da cidade traz 
influências que afetam diretamente na dinâmica da atividade 
agrícola, assim criando diferentes tipologias de agricultura.  
A agricultura é denominada como ‘urbana’ à medida que 
o cultivo está localizado entremeado à infraestrutura 
urbana, tendo como fator limitante a pouca disponibilidade 
de superfície agricultável ou mesmo completa ausência, 
utilizando vasos ou estruturas similares para o manejo 
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agrícola. Sua função, por vezes, cumpre a finalidade de 
autoconsumo, fins educativos ou até mesmo o propósito 
de ocupação do espaço público urbano. Evidentemente é 
possível haver terrenos com produção para comercialização 
em menor escala ou até mesmo produções agrícolas em 
áreas urbanas ociosas, como exemplo, a faixa de servidão 
localizada embaixo do conjunto de torres de linha de 
transmissão4. 

A agricultura em espaços periurbanos é realizada em 
áreas que reservam terrenos permeáveis e naturais para 
um manejo agrícola com características rurais e com 
maior potencialidade para a produção de escala comercial. 
Mesmo com esta grande distinção, poucos autores fazem a 
separação clara entre as definições de agricultura praticada 
no espaço intraurbano e a agricultura realizada em espaços 
periurbanos, causando demasiadas confusões entre os 
termos (MIKETEN, 2013, p. 48).

A existência da atividade agrícola em espaços 
periurbanos abre caminhos para inovações por meio 
de sua multifuncionalidade, visto que, além da função 
de abastecimento de alimentos saudáveis e geração de 
emprego e renda local, as áreas agrícolas têm potencial para 
prestação de serviços de turismo e lazer; para a proteção e a 
manutenção das dinâmicas sociais e culturais; preservação 
da paisagem natural e rural, da permeabilidade da terra e dos 
recursos hídricos; sendo uma das formas mais estratégicas de 
ocupação de áreas de mananciais (CARVALHO, 2005). Com 
efeito, a integração entre produção alimentar e proteção 
dos recursos naturais, sobretudo da agricultura familiar, 

4  De acordo com o cadastro realizado pela Supervisão de Abastecimento 
municipal, existem setenta unidades de produção agrícola para 
comercialização, na zona leste do município, localizadas no interstício da 
infraestrutura urbana. 
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necessitam ser incorporadas aos programas públicos a fim 
de fortalecer o produtor agrícola, pois a legislação ambiental 
muitas vezes onera o agricultor com excessos de trâmites 
burocráticos e altos valores de adequação ambiental.

Deve-se destacar que, o cultivo agrícola nos espaços 
periurbanos apenas cumpre a função de proteção ambiental 
se efetivada a superação de agrotóxicos e insumos sintéticos, 
os quais impactam os recursos naturais e a manutenção 
das dinâmicas ecológicas do ambiente. Neste sentido, a 
orientação técnica deve ser estabelecida em base orgânica, 
tendo como princípios a valorização do solo e sua fertilidade 
proveniente de compostos orgânicos.

Com efeito, existe uma grande diversidade de manejos 
de base orgânica que recebem diferentes nomenclaturas 
como: a agroecologia, os populares orgânicos, os sistemas 
agroflorestais, a agricultura biodinâmica, a permacultura, a 
agricultura natural entre outros. A agroecologia diferencia-
se dos demais porque não se identifica como uma forma de 
manejo agrícola, mas sim é conceituada como uma disciplina 
científica que desenvolve pesquisas objetivando estudar os 
sistemas agrícolas sob uma perspectiva multidisciplinar, 
assim envolvendo questões ecológicas, sociais, éticas e até 
mesmo epistemológicas. 

O mosaico do ambiente

O extremo sul paulistano apresenta um significativo 
número de unidades de gestão e planejamento ambiental. Na 
esfera estadual existe o estabelecimento das Áreas de Proteção 
e Recuperação de Mananciais (APRMs) das Subbacias dos 
reservatórios hídricos Guarapiranga e Billings, além do rio 
Capivari, localizadas na Bacia Hidrográfica do Alto Tietê. 
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Estas são regulamentadas por um conjunto de legislações 
ambientais (Leis Estaduais no 898/1975 e no 1.172/1976). 
Entretanto, o comprometimento da qualidade hídrica 
destas áreas, por meio da da inoperância fiscalizatória dos 
órgãos públicos, resultou na criação de um novo conjunto 
de normatizações (Lei Estadual no 9.866/1997) prevendo 
a incorporação de estratégias de recuperação ambiental e 
inclusão social. Mesmo com a criação das Leis Específicas 
das Subbacias Guarapiranga (Lei Estadual no 12.233/2006) 
e Billings (Lei Estadual no 13.579/2009), as áreas de 
mananciais continuam em processo de ocupação, tendo os 
maiores índices de crescimento populacional do Município. 

Outros instrumentos salvaguardam a zona sul 
do município como o estabelecimento das Unidades 
de Conservação (UCs) regulamentadas pelo Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC - Lei 
Federal 9.985/2000): o Parque Estadual da Serra do 
Mar5 (PESM), a Reserva Particular do Patrimônio 
Natural (RPPN) Curucutu, e as UCs municipais: Área 
de Proteção Ambiental (APA) Capivari-Monos, Área de 
Proteção Ambiental (APA) Bororé-Colônia, e os cinco 
Parques Naturais Municipais (PNMs) Cratera de Colônia, 
Jaceguava, Itaim, Varginha e Bororé. 

O Parque Natural Municipal Cratera de Colônia6 
(Decreto Municipal n0 48.423/2007) foi o primeiro PNM 
criado na zona sul. Os demais PNMs são provenientes da 
compensação ambiental do Rodoanel trecho sul e formam 
uma importante barreira ambiental contígua à margem da 
mancha urbana consolidada. As Áreas de Proteção Ambiental 

5  Núcleos Curucutu e Itutinga-Pilões.
6  Este Parque Natural Municipal, localizado na APA Capivari-Monos, tem 

relevância mundial pelo fato de estar situado em uma cratera de grande porte 
formada pelo impacto de um corpo celeste. 
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(APAs) municipais Capivari-Monos e Bororé-Colônia são 
Unidades de Conservação da categoria Uso Sustentável, as 
quais abrigam em seus territórios áreas públicas e privadas. 
Estas são importantes unidades integradas de gestão e 
planejamento territorial que resguardam instrumentos 
como Plano de Manejo, Zoneamento Econômico-Ecológico 
e Conselhos Gestores, de caráter deliberativo, com a 
participação paritária da sociedade civil e do poder público,. 

Agricultura e arranjos institucionais

Mesmo com a preservação de características rurais, a 
porção do extremo sul do município foi caracterizada no 
Plano Diretor Estratégico (Lei Municipal no 13.430/2002) 
como uma área ambiental vinculada ao perímetro urbano 
da cidade, assim ocasionando a supressão do território rural 
do município de São Paulo. Esta normatização resumiu a 
zona rural em pequenos recortes territoriais descontínuos 
cunhados de Zonas Especiais de Produção Agrícola e 
Extração Mineral (ZEPAG). Como consequência, a área 
rural foi reduzida à sua atividade econômica agricultura, 
tendo grandes dificuldades no enquadramento de legislações 
e benefícios rurais, especialmente, a lei da agricultura 
familiar (Lei Federal no 11.326/2006). Outro entrave no 
desenvolvimento da atividade agrícola local, como ilustra a 
imagem cartográfica abaixo, é que as áreas grafadas como 
ZEPAG não coincidem com a localização de grande parte 
das unidades de produção agrícolas georreferenciadas.
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Sobreposição unidades de produção agrícola e zepam

A revisão do Plano Diretor Estratégico (PDE - Lei 
Municipal n0 16.050/2014) reestabeleceu as áreas rurais do 
município paulistano, visando a implantação de políticas 
públicas que atendam à características rurais inequívoca 
do território. Deve-se destacar que, a implantação de um 
território rural não beneficia apenas a produção agrícola, 
visto que a preservação de áreas de mata e o ecoturismo 
fazem parte do conjunto de atividades de áreas rurais, 
especialmente, em espaços periurbanos.

A efetiva implantação de um Polo de Desenvolvimento 
Rural, previsto no PDE, aponta para ações como: convênios 
que podem ser firmados com o Estado e a União para 
concretizar ações como regularização fundiária dos imóveis 
rurais; provimento de infraestrutura e saneamento em 
consonância com as características rurais e ecológicas 
das áreas; fomento à preservação ambiental através de 
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Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA), sendo as 
propriedades agrícolas familiares áreas prioritárias para o 
recebimento dos benefícios; criação de escola técnica rural; 
estabelecimento de programas com diretrizes da Política 
Nacional da Agricultura Familiar, do Plano Nacional de 
Agroecologia e Produção Orgânica e do Plano Municipal da 
Mata Atlântica. Está indicado no PDE a implementação do 
Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e do 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável 
e Solidário, sendo as principais ferramentas de planejamento 
e gestão para efetivação de planos de ação e programas para 
o fortalecimento da agricultura familiar paulistana.

Também existe a necessidade premente de realizar um 
diagnóstico mais aprofundado por meio da contratação do 
Sistema de Informação Ambiental Agrícola Georreferenciado 
(SIAAGG), previsto no marco regulatório da agricultura 
municipal Programa de Agricultura Urbana e Periurbana 
(PROAURP - Decreto Municipal n0 51.801/2010). Este 
prevê o mapeamento georreferenciado das propriedades 
rurais e atualização dos dados primários do território 
rural paulistano, tais como: tributação das áreas, situação 
fundiária, perfil do agricultor local e suas fontes de renda, 
parcelamento do solo, volume de produção entre outros.

A população do território rural pode ser beneficiada 
com infraestruturas de características rurais que não 
devem ser associadas à precariedade, visto que atualmente 
existem uma série de tecnologias inovadoras conectadas 
ao ambiente natural. A infraestrutura rural pode ser 
definida como um conjunto de elementos que estruturam e 
integram de forma estratégica aglomerados antrópicos ao 
ambiente natural, tais como: estradas rurais com pavimento 
permeável, eletrificação rural, uso de energias sustentáveis, 
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reflorestamento, regularização de corpos hídricos, abertura 
de poços artesianos, sanemaneto através de construção de 
tanques sépticos entre outros, reutilização de água da chuva, 
além de uso de tecnologias de bioconstrução (MIKETEN, 
2013, p.110).

O arranjo institucional municipal que executa 
as políticas públicas agrícolas da cidade está sob 
responsabilidade da Supervisão de Abastecimento (ABAST) 
que administra a Casa de Agricultura Ecológica de 
Parelheiros7 e estea interligada à Secretaria Municipal do 
Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo (SDTE). 
O marco regulatório da agricultura paulistana é o Programa 
de Agricultura Urbana e Periurbana (PROAURP) que foi 
criado sob coordenação da Secretaria Municipal do Verde 
e do Meio Ambiente, sendo normatizado por uma Portaria 
(Lei Municipal no 13.727/2004), a qual foi regulamentada 
pelo Decreto (no 45.665/2004). A criação de um novo 
Decreto Municipal (no 51.801/2010) do PROAURP ordenou 
de forma mais consistente o programa, principalmente, 
com a incorporação da comercialização na definição8 de 
agricultura urbana e periurbana.

O processo de transição agroecológica vigente no 
município foi fortalecido pela articulação de projetos de 
assistência técnica e extensão rural, subsidiados pelo Fundo 

7  A Casa de Agricultura Ecológica de Parelheiros foi criada pela Secretaria 
Municipal do Verde e do Meio Ambiente através do Decreto Municipal (no 

47.280/06) e cunhada com o nome José Umberto Macedo Siqueira, falecido 
agricultor da zona sul. Foram criadas mais duas Casas de Agricultura 
Ecológica nas zonas leste e norte do município.

8  Entende-se por Agricultura Urbana e Periurbana as atividades que 
incluem a produção e a transformação dos produtos agrícolas (olerícolas, 
frutas, plantas medicinais e ornamentais, inclusive de produtos advindos 
do agroextrativismo) e pecuários (animais de pequeno porte), com fins 
comerciais, educativos, medicinais ou voltados ao autoconsumo, no âmbito 
do Município (Decreto Municipal no 51.801/2010).
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Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
(FEMA) e fomentados pela Câmara Técnica conjunta de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural Sustentável das APAs 
Capivari-Monos e Bororé-Colônia. A continuidade das ações 
vem sendo consolidadas com a implantação do Protocolo 
Guarapiranga9 de Boas Práticas Agroambientais, também 
pelo Programa Agricultura Limpa que estabeleceu feiras de 
produtores certificados orgânicos e em processo de transição 
em parques urbanos da capital, além da assistência técnica 
executada pelas Casas de Agricultura Ecológica.

Culturas da terra

A investigação, desenvolvida na pesquisa de mestrado, 
foi pautada em procedimentos científicos qualitativos 
baseados em métodos científicos de pesquisa social10. O 
desvelamento da intrínseca relação no território entre 
agricultura e conservação ambiental, diante perspectivas 
de agricultores e técnicos da administração pública, foi 
orientado pelas seguintes etapas de investigação científica: 
levantamentos de material bibliográfico temático e estudos 
acadêmicos relativos á área de estudos; visitas de campo 
de caráter exploratório; análise documental do conjunto 
de legislações e programas públicos que regulamentam a 
atividade agrícola e práticas de conservação ambiental; 

9  Termo de adesão conjunta entre o Governo do Estado, Município e o 
agricultor local para consolidar um plano de manejo que auxilie na transição 
agroecológica na propriedade e sua adequação ambiental. Cria a categoria do 
agricultor em transição, sendo fundamental para fortalecer o agricultor que 
está em fase de conversão para orgânico.

10  “Existem diversas conceituações de ‘pesquisa social’, porém, na presente 
presente investigação pode ser definida como um processo que utiliza métodos 
científicos para a compreensão de fenômenos no campo da realidade social” 
(GIL apud MIKETEN, 2013, p. 22).
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participações em conselhos gestores locais; entrevistas com 
gestores públicos e organizações não governamentais com 
atuação local; acompanhamento em vistorias e capacitações 
providas pelo poder público; visitas às propriedades agrícolas 
e reuniões diversas com os agricultores locais. 

A presença mensal nas reuniões ordinárias do Conselho 
Gestor da APA Bororé-Colônia e acompanhamento em 
visitas técnicas possibilitaram a aproximação com a rede de 
atores locais e o entendimento acerca das ações e programas 
públicos relacionados à agricultura e conservação ambiental. 

As diferenciações entre os perfis dos(as) agricultores(as) 
locais, elencadas abaixo, foram organizadas em tipologias 
objetivando a interpretação de dados secundários e 
levantamentos em campo:

(1) produtores cadastrados no mapeamento georrefe-
renciado realizado em conjunto pela ABAST e SVMA;
(2) beneficiários dos projetos FEMA;
(3) produtores que aderiram ao Protocolo Guarapiranga;
(4) integrantes da cooperativa CooperAPAs;
(5) certificados orgânicos.

Foram definidos dois subgrupos no universo amostral 
analisados com procedimentos diferenciados: 

•	 subgrupo (1) de produtores(as) agrícolas contem-
plados por projetos e ações do poder público frente 
ao processo de transição agroecológica. 

Foram selecionadas cinco unidades de produção 
agrícolas, localizadas no território da APA Bororé-Colônia e 
área de influência direta, que se enquadraram nas diferentes 
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tipologias apontadas acima. Os(as) produtores(as) Massui 
Shirasawa, Maria José Kunikawa (Tomi), Benedito 
Guilguer Helfstein, Valéria Macoratti e José Luiz da 
Silva (Zé da Floresta) abriram suas propriedades para a 
investigação em campo que objetivou acompanhar seus 
cotidianos por meio dos seguintes protocolos de campo: 
coleta de dados, entrevistas focalizadas e por pautas, 
e observação participante em visitas de campo às suas 
propriedades rurais. 

Os resultados, de base qualitativa por meio de análises 
dos relatos levantados em entrevistas, demonstraram que 
os(as) agricultores(as) beneficiados(as) aderem ao processo 
de transição agroecológica prioritariamente porque (1) 
recebem assistência técnica, (2) valorização do produto 
orgânico no mercado, (3) punições da legislação ambiental 
e (4) proteção dos recursos naturais. 

•	 subgrupo (2) de produtores(as) agrícolas não con-
templados por projetos e ações do poder público 
frente ao processo de transição agroecológica. 

O acompanhamento dos encontros11 regionais de 
planejamento estratégico em agricultura que foram 
promovidos pela Câmara Técnica conjunta de Agricultura 
e Desenvolvimento Rural Sustentável, das APAs Capivari-
Monos e Bororé-Colônia, juntamente com: agricultores; 
técnicos do órgão municipal ABAST; técnicos dos órgãos 

11  Estes chamados Encontros Regionais foram reuniões prévias para divulgação 
e levantamento das necessidades da agricultura em cada bairro, os quais 
objetivaram subsidiar o terceiro Encontro de Planejamento Estratégico em 
Agricultura que aconteceu no dia 12/12/12 e contou com a ilustre presença 
da engenheira agrônoma Ana Primavesi, a qual é referência mundial em 
pesquisas acerca do manejo orgânico do solo (MIKETEN, 2013, p. 156).
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estaduais CATI (Centro Assistência Técnica integral), SMA 
(Secretaria Estadual do Meio Ambiente), IEA (Instituto de 
Economia Agrícola), IBT (Instituto de Botânica), e com 
as ONGs 5 Elementos e Instituto Kairos; possibilitaram 
aplicar procedimentos metodológicos qualitativos baseados 
em grupos focais nos bairros Chácara Santo Amaro, Cratera 
de Colônia, Embura e Barragem.

Foram apontadas pelos(as) agricultores(as) dificuldades 
provenientes da falta de atenção do poder público à 
agricultura local, barreiras burocrática e sanções advindas 
da legislação ambiental que ocasionam na desvalorização 
e na falta de reconhecimento da atividade agrícola 
no município. Em relação ao processo de transição 
agroecológica, os maiores entraves consistiam na 
inexistência de: informação, assisitência técnica permanente 
e de qualidade, fornecimento de insumos orgânicos, fomento 
à comercialização e certificação, crédito agrícola e ações 
concretas para estabelecimento do mesmo. A desvalorização 
da atividade agrícola no território também desfavorece 
seu fortalelcimento, pois a àrea de estudos é carente de 
mão-de-obra para a lavoura; não há uma escola técnica 
agrícola para permanência do jovem no campo; desprovida 
de regularização fundiária; alegam que existem índices de 
poluentes nos cursos d’águas, e não há incentivos para a 
produção de alimentos, sendo o manejo de ornamentais a 
melhor alternativa.

Considerações finais

A pesquisa de mestrado aponta para a crescente 
valorização da atividade agrícola na zona sul do município 
de São Paulo, principalmente, pela sua multifuncionalidade 
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e potencial para proteção dos recursos hídricos cada 
vez mais escassos na capital paulista. Entretanto, a 
valorização do processo de transição agroecológica 
necessita de normatizações públicas e prazos definidos que 
sejam respaldados em uma política pública no âmbito da 
Prefeitura, a qual seja mais consolidada do que as ações 
pontuais que vêm ocorrendo.

Com efeito, emerge a necessidade de realizar um 
levantamento mais profundo do perfil destes produtores 
locais com o objetivo de pautar as ações em reinvindicações 
e fortalecimento da agricultura familiar preponderante no 
território. A completa transição para agroecologia deve ser 
um horizonte a ser alcançado submetido às verdadeiras 
limitações da atividade agrícola de base familiar local. 
O protagonismo do poder público frente às adequações 
ambientais das propriedades rurais e instrumentos como 
pagamentos por serviços ambientais são fundamentais 
para trazer a função de proteção da biodiversidade e dos 
recursos hídricos.

A inequívoca vocação rural e as ponderações quanto 
às áreas periurbanas do município são argumentos que 
devem nortear o reestabelecimento do território rural 
paulistano, o qual deve ser traduzido em desenvolvimento 
rural sustentável e promover um processo de planejamento 
e gestão do território de acordo com as características 
do mesmo. Atualmente, as políticas públicas aplicadas 
nas áreas urbanas não condizem e pouco fortalecem este 
território que compõe cerca de quatrocentos mil quilômetros 
quadrados com predominância de Mata Atlântica e áreas 
de mananciais paulistanas.
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TENSÕES E ARTICULAÇÕES ENTRE 
OS DISCURSOS CIENTÍFICO E DE 
SUSTENTABILIDADE: O CASO DA ZONA 
FRANCA DE MANAUS

Thais Brianezi; Marcos Sorrentino

Resumo

A Zona Franca de Manaus 
(ZFM), criada em 1967 pela 
ditadura militar, termina em 
2023, mas há uma proposta de 
modificação da Constituição 
Federal do Brasil para que ela 
dure até 2073. O lobby para 
que seja aprovada se assenta no 
argumento de que as indústrias 
em Manaus protegem a flores-
ta e, se os incentivos acabarem, 
haverá desemprego e desmata-
mento. O discurso de vincula-
ção entre o Polo Industrial de 
Manaus e a floresta é antigo; 
a novidade é sua operaciona-
lização como peça central da 
estratégia de defesa da ZFM, 
apoiando-se na autoridade do 
discurso científico. Os resulta-

Abstract

The Manaus Free Trade 
Zone (ZFM) will end in 2023, 
but there is a proposal to 
amend the Brazilian Federal 
Constitution so that it lasts 
until 2073. The lobby for its 
approval is based on the argu-
ment that, if  the tax incen-
tives stop, there will be unem-
ployment and deforestation. 
The discourse that links the 
Manaus Industrial Pole and the 
rainforest is old; what is new is 
that now it is the central piece 
of  the ZFM’s defence strategy, 
using the authority of  the sci-
entific discourse. The results of  
a commissioned research are 
presented as absolute truths, 
closing the public debate about 
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Introdução

A Zona Franca de Manaus (ZFM) foi criada em 1967 
pela ditadura militar, como parte de uma política de in-
tegração nacional que concebia a floresta como obstácu-
lo. Seus incentivos fiscais, seguindo o modelo das Zonas 
de Processamento de Exportação (ZPEs) propagado pela 
Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
Industrial (Onudi), deveriam terminar em 1997. Mas eles 
já foram prorrogados por duas vezes: em 1988, durante a 
Assembleia Constituinte, até 2013; e em 2003, no primeiro 
ano do governo Lula, até 2023. 

Após uma primeira fase apenas comercial (1967 – 1975), 
seguida de uma segunda fase em que o comércio de rua e a 
chegada das indústrias coexistiram (1976 – 1990), a ZFM 
vive desde 1991 seu terceiro período, no qual na prática se 
limita à existência do Polo Industrial de Manaus (PIM) (SE-
RAFICO, 2011; CEPAL, 2007). É esse polo que movimenta 
a economia de todo o estado do Amazonas, com cerca de 600 

dos de uma pesquisa feita sob 
encomenda (feitos) são apre-
sentados como verdade absolu-
ta (fato), fechando o debate pú-
blico sobre outros modelos de 
desenvolvimento para o Ama-
zonas. E abre, assim, o alerta 
do quão é necessário - e difícil 
- ter uma abordagem mais dia-
lógica e complexa das ciências, 
na busca pela construção da 
sustentabilidade. 

other models of  development 
for the Amazon. It shows us 
how is necessary – and difficult 
– to have a more dialogic and 
complex approach of  Science, 
in the pursuit of  building the 
sustainability. 
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indústrias (a maior parte delas multinacionais do setor de 
eletroeletrônicos), gerando 120 mil empregos diretos e 400 
mil indiretos. 

É, portanto, fácil entender por que a elite amazonense, 
representada por seus parlamentares no Congresso Nacio-
nal, está empenhada em prorrogar a existência dos incenti-
vos fiscais concedidos às indústrias. Nessa empreitada, tem 
o Executivo Federal como aliado: desde 2011, cumprindo 
uma promessa de campanha, a presidente Dilma Rousseff  
apresentou ao Congresso Nacional uma Proposta de Emen-
da Constitucional (PEC) que amplia a duração da ZFM por 
mais 50 anos (até 2073).

O lobby para que essa PEC seja aprovada fundamenta-
-se no argumento de que, graças à geração de empregos 
urbanos, o Polo Industrial de Manaus (PIM) é o princi-
pal responsável pelo fato de aproximadamente 98% das 
florestas do Amazonas estarem conservadas. Ele se apoia 
em uma storyline (HAJER, 1995, 2005, 2006 e 2009) que 
chamei de roteiro da dupla ameaça: a do desemprego e do 
desmatamento (BRIANEZI, 2013). A lógica, de raízes 
preservacionista, é que se os incentivos fiscais acabarem, 
as empresas imediatamente deixarão a capital amazonen-
se e os 520 mil trabalhadores diretos e indiretos do PIM 
avançarão sobre a floresta. 

Em pesquisa de doutorado, intitulada “O deslocamento 
do discurso sobre a Zona Franca de Manaus: do progresso 
à modernização ecológica”, defendida em abril de 2013 no 
Programa de Ciência Ambiental do Instituto de Ambiente e 
Energia da Universidade de São Paulo (Procam/IEE/USP), 
analisei o esverdeamento do discurso de legitimação da ZFM 
– e sua relação não apenas com as mudanças dos discursos 
sobre a própria Amazônia, mas principalmente com os des-
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locamentos dentro do próprio campo dos discursos ambien-
tais. Trabalhou-se, então, com um corpus composto por três 
conjuntos, todos publicados entre 1o. de janeiro de 2007 e 31 
de dezembro de 2010: a) as transcrições de 265 pronuncia-
mentos sobre a ZFM dos parlamentares federais do Amazo-
nas; b) as 626 matérias sobre a ZFM publicadas no jornal “A 
Crítica”, o mais importante do Amazonas; c) as 19 edições 
da revista “Suframa Hoje”, publicada pela Superintendên-
cia da Zona Franca de Manaus (Suframa), o órgão governa-
mental que gerencia a ZFM. 

Para subsidiar as análises, além de pesquisa bibliográfica 
e documental, foram feitas entrevistas semiestruturadas 
com gestores e empresários da ZFM e observações diretas 
em reuniões e eventos corporativos. Desses, vale destacar: 
o Fórum Internacional de Sustentabilidade, que reuniu 
300 dirigentes empresariais em Manaus em março de 
2010; a VI Feira Internacional da Amazônia (Fiam), 
também em Manaus, em outubro de 2011, organizada pela 
Suframa; e o seminário “Economia verde na Amazônia: 
desafios na valorização da floresta em pé”, organizado 
pelo Instituto de Estudos Avançados (IEA-USP) em São 
Paulo, em novembro de 2011, que contou com a presença 
de representantes do Amazonas.

Neste artigo, se aprofunda a discussão a respeito de um 
dos pontos que foi objeto da  tese: o uso da Ciência como 
discurso autoritário, de legitimidade. 

A partir do caso da ZFM, é possível levantar articulações 
e tensões recorrentes na interface entre os discurso de 
sustentabilidade (especialmente o da modernização 
ecológica) e o discurso científico. 
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A pesquisa do Instituto Piatam e a busca pela 
autoridade científica 

A vinculação entre a atividade industrial em Manaus 
e os relativamente baixos índices de desflorestamento no 
Amazonas é antiga. Conforme observou Marcelo Seráfico 
(2011, p. 216, negrito nosso):

Em documento dedicado à avaliação dos 30 anos da ZFM, 
comemorados em 1997, José Nasser, ex-presidente (1995 – 
2007) da entidade, elenca as principais virtudes do modelo, 
aquelas que justificam sua defesa. São elas: a geração de 
empregos, a criação de um centro de consumo no coração 
da floresta, a proteção ambiental da floresta amazônica, a 
contribuição ao processo de substituição de importações e a 
assimilação tecnológica. 

Segundo a então superintendente da Suframa, 
Flávia Grosso: 

Já faz tempo que a sociedade regional começou a perceber o 
efeito virtuoso do Polo Industrial de Manaus (PIM) sobre a 
floresta do estado do Amazonas. Vivendo aqui e percebendo, 
na prática, pouco se atentava para as necessidades de se 
demonstrar empiricamente esses efeitos. À medida que as 
questões ambientais foram se consolidando nas agendas 
nacional e internacional começou-se a perceber que esse efeito 
representava um aspecto relevante na busca de sua defesa 
e das iniciativas para manutenção de sua competitividade 
(RIVAS et al., 2009a, p. 9). 

A novidade, então, não seria o chamado argumento 
verde em si, mas a busca da sua validação científica a fim 
de operacionalizá-lo com um discurso de legitimação dos 
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incentivos fiscais. Ou seja, como uma estratégia central do 
lobby pela prorrogação da ZFM (BRIANEZI, 2010a). 

Nesse sentido, a Suframa, com financiamento de R$ 600 
mil da multinacional Nokia (BARBOSA, 20008), que tem 
fábrica na capital amazonense, encomendou ao Instituto 
Piatam1 uma pesquisa para medir “o impacto virtuoso 
do Polo Industrial de Manaus sobre a proteção da floresta 
amazônica” (RIVAS et al, 2009a, p. 3). O resumo executivo 
desse estudo ganhou uma versão impressa de luxo em 2009. 
Tinha como público estratégico “os congressistas brasileiros, 
como subsídio aos debatedores sobre reforma tributária, no 
qual se busca manter a política federal para a Zona Franca 
de Manaus, em razão de seu efeito virtuoso na proteção da 
floresta amazônica” (RIVAS et al, 2009a, p. 5).

Um das principais conclusões dos pesquisadores 
do Piatam é que a existência do PIM colaborou com a 
redução de 85% a 86% do desmatamento em Manaus, 
evitando a perda de uma área florestada equivalente a 5,2 
mil quilômetros quadrados em 1997. Para se chegar a esse 
valor,  utilizaram análises economêtricas no cálculo do 
“padrão médio de desmatamento nos municípios que não 
sofrem influência direta do PIM” (RIVAS et al, 2009b, p. 
151). Em seguida, realizaram um “exercício contrafactual”: 
aplicaram a Manaus o índice obtido, considerando que este 
seria o desmatamento previsto caso a capital não possuísse 
indústrias, e o compararam com o desmatamento ocorrido 
de fato. Comprovaram, assim, a hipótese de que o PIM é 
“um exemplo de política pública que foi, e é responsável pelo 
controle do desmatamento” (RIVAS et al, 2009b, p. 145).

1 O nome completo do Instituto Piatam é Instituto de Inteligência 
Socioambiental Estratégica da Amazônia. Fruto de um projeto da 
Universidade Federal do Amazonas (Ufam), foi criado em 2000, no escopo das 
ações de compensação ambiental pela construção do gasoduto Coari-Manaus.
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A pesquisa também concluiu que no Amazonas, entre 
2000 e 2006, “sem o PIM, a taxa de desmatamento no Estado 
poderia ser até 77,2% mais alta” (RIVAS et al, 2009b, p. 
165). A metodologia de cálculo utilizada para estimar o 
chamado “efeito PIM”, ou seja, quão maior o desmatamento 
seria caso não houvesse indústrias, denominou-se “análise 
de painel dinâmica”. As variáveis utilizadas para cada 
município do estado foram: área desmatada (em Km2); 
número de rebanho bovino (por animal); o valor da produção 
de extração vegetal em madeira em toras (mil reais); PIB 
per capita; se recebeu ou não recursos da Suframa; além do 
desmatamento no estado do Amazonas defasado em um ano. 

Os resultados do estudo do Piatam foram amplamente 
divulgados pelas organizações empresariais do Amazonas, 
com apoio do governo estadual, da bancada estadual no 
Congresso Nacional e da própria Suframa. A divulgação 
começou em Manaus, em setembro de 2008, na IV Feira 
Internacional da Amazônia (Fiam) (BARBOSA, 2008). 
Quase um ano depois, em agosto de 2009, a versão impressa 
com o resumo executivo da pesquisa, destinada aos 
parlamentares federais, foi lançada no Hall da Taquigrafia 
da Câmara dos Deputados, em Brasília. No mesmo dia, 
também no Congresso Nacional, houve uma audiência 
pública com os coordenadores do estudo, os pesquisadores 
Alexandre Rivas, José Aroudo Mota e José Alberto da 
Costa Machado, promovida conjuntamente pelas comissões 
de Desenvolvimento Econômico, do Meio Ambiente, da 
Amazônia e das Mudanças Climáticas (REDAÇÃO, 2009a). 

Em dezembro de 2009, o livro “Instrumentos 
Econômicos para a Proteção da Amazônia – A experiência 
do Polo Industrial de Manaus”, com o relatório completo da 
pesquisa, alcançou repercussão internacional. A comitiva do 
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governo do Amazonas presente na 15ª Conferência das Partes 
da Convenção Quadro de Mudanças Climáticas divulgou a 
publicação em um evento paralelo à chamada COP-15, em 
Copenhagen, na Dinamarca (REDAÇÃO, 2009b). 

Mas a pesquisa do Piatam não teve esforços planejados 
de divulgação apenas em eventos abertos. Ela cumpriu 
especialmente o papel de salvo conduto científico em reuniões 
fechadas e debates internos, nos quais os privilégios da ZFM 
estavam em jogo, principalmente no Congresso Nacional. 

Durante as negociações prévias à votação da chamada 
Reforma Tributária, em 2008, por exemplo, parlamentares 
e empresários amazonenses se reuniram com o relator do 
projeto de lei. Eles levaram a tiracolo os dados sobre a 
suposta contribuição do PIM à preservação da floresta e, 
aparentemente, conseguiram impressionar o deputado: 

O relator da reforma tributária, Sandro Mabel (PR-GO), já 
tem o argumento para convencer a Câmara dos Deputados 
a manter as vantagens comparativas e a competitividade da 
Zona Franca de Manaus, a partir das mudanças propostas 
pelo Governo Federal. É a velha e conhecida tese de que o Polo 
Industrial de Manaus (PIM) representa a última trincheira 
para evitar o desmatamento da floresta do Amazonas e de 
toda a região (PAULO, 2008, p. A16). 

A então deputada Vanessa Grazziotin (PCdoB/
AM) chegou a declarar em plenário que a edição especial 
distribuída aos congressistas, contendo o resumo executivo 
da pesquisa, era a “bíblia do modelo Zona Franca de 
Manaus”, visto que “contra fatos, não há argumentos” 
(GRAZZIOTIN, 2009b).  

Essa mobilização da ciência como “A Verdade” está 
presente já no livro com a pesquisa completa do Instituto 
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Piatam, no prefácio assinado pelo então secretário estadual 
de Planejamento e Desenvolvimento Econômico do 
Amazonas, Denis Benchimol Minev:

Aos que veem o modelo Zona Franca com desconfiança, este 
livro adicionará o argumento ambiental de forma definitiva e 
contundente aos outros benefícios que trazemos ao País e, por 
quê [sic] não, para o mundo. A estes, Manaus e o Amazonas 
devem estar permanentemente abertos ao diálogo acerca das 
melhores formas de adaptação e evolução de nossa economia, 
desde que reconheçam nossa contribuição ambiental (RIVAS 
et al, 2009b, p. 19, negritos adicionados).

A ambição de poder é inerente ao conhecimento que 
se pretende científico (FOUCAULT, 2005). Dela faz parte 
a busca por inserir-se “na ordem da aparência socialmente 
constituída” (BOURDIEU, 1989, p. 41), por naturalizar-
se como evidente. E algo que se pretende incontestável, 
geralmente, constrói-se sobre o ideário da objetividade, 
revestido pela exatidão. 

Sílvio Funtowicz e Jerome Ravetz (2002) observaram 
que muitos cálculos que lidam com grandes incertezas 
têm como resultado números precisos, funcionando como 
produtores de confiança.  Os autores ilustraram a busca por 
essa precisão artificial com uma anedota: o funcionário de 
um importante Museu de Ciências Naturais afirmou aos 
visitantes que os ossos do dinossauro em exposição teriam 
56.000.012 anos. Espantado, um turista perguntou como o 
guia tinha certeza daquele número e ouviu como resposta: 
“Trabalho aqui há 12 anos e, quando cheguei, essas ossadas 
já tinham 56 milhões de anos”.

A interdependência e a variabilidade tendem a ser 
características comuns dos chamados problemas ambientais. 
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Vivemos em um mundo complexo2, que demanda “um 
princípio de explicação mais rico do que o princípio de 
simplificação (separação/redução)” (MORIN, 2005, p. 
30). Mas, na falta de teorias baseadas em experimentos 
capazes de explicar e prever esses “problemas ambientais”, 
os cientistas costumam lidar com eles por meio de modelos 
matemáticos e simulações computacionais não testáveis. E 
nisso está  o perigo de os computadores substituírem o rigor 
científico, como se a confiabilidade dessas modelagens não 
dependesse dos dados que as alimentam: 

Para muitos ainda há algo mágico nos computadores, porque 
se acredita que podem fazer operações lógicas sem erros 
e com rapidez. Mas o que surge ao final do programa não é 
necessariamente uma boa predição científica; pode inclusive 
nem ser um prognóstico político particularmente bom 
(FUNTOWICZ e RAVETZ, 2002, p. 32, tradução nossa3).

Isso não significa que os sistemas computacionais 
ou a lógica econômica não têm validade e devam ser 
descartados, mas sim que é preciso (re)conhecer os limites 
do saber disciplinar especializado e desconstruir o mito da 
neutralidade. As incertezas (tanto cognitivas quanto éticas) 

2 Walter William (2004) denunciou que a referência constante à crescente e 
generalizada complexidade do mundo, especialmente da sociedade, pode 
funcionar como uma meta-narrativa, cumprindo o papel que o termo 
civilização desempenhou no século XIX e que o termo modernização teve 
no século XX. Ou seja, a complexidade surge como justificativa natural 
para a governança, para as chamadas plataformas multistakeholders e para o 
discurso do “ganha-ganha”, fazendo-as parecerem um caminho necessário e 
lógico da História, não uma escolha política (entre outras possíveis).

3 Do original: “Para muchos aún hay algo mágico en las computadoras, 
pues se cree que realizan operaciones de razonamiento sin errores y con 
rapidez. Pero lo que surge al fin del programa no es necesariamente una 
predicción científica; puede inclusono ser siquiera un pronóstico político 
particularmente bueno”.
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são inerentes ao processo científico, cuja validade se assenta 
não mais na “Verdade”, mas na qualidade da informação e 
nas estratégias mais democráticas de resolução de problemas 
(FUNTOWICZ e RAVETZ, 2002). 

Em outras palavras: o fazer científico baseia-se 
no estabelecimento de probabilidades confiáveis, não 
em certezas. Assim, no capítulo intitulado “Modelo 
comportamental matemático do Polo Industrial de 
Manaus”, o próprio pesquisador responsável, James Kahn, 
explicitou os limites do conhecimento científico construído 
por ele: 

A discussão intuitiva e ambos os modelos matemáticos 
formais indicam que existe [sic] razões substanciais para 
acreditar que os incentivos econômicos têm um impacto 
sobre o desmatamento, que pode ser negativo ou positivo, 
mas é provável que seja negativo (assim sendo por meio da 
redução da taxa de desmatamento) (RIVAS et al, 2009b, p. 
86, negrito adicionado). 

Ao ser comunicado e circular por diferentes campos, 
porém, o processo científico (feitos - cuja validade está 
circunscrita nas opções teórico-metodológicas) tende a ser 
eclipsado por seus resultados (fatos - apresentados como 
universalmente válidos) (LATOUR, 1994a). Essa prática de 
extensão faz com que as ciências sejam apreendidas como 
algo mágico, distante da vida cotidiana (FREIRE, 1985; 
JACOBI et al., 2009). As teorias e tecnologias tornam-se, 
assim, caixas-pretas (LATOUR, 2000) que ocultam suas 
condicionantes. 

A falsa dicotomia entre feitos e fatos, visível na pesquisa 
sobre a contribuição do PIM à conservação da floresta, 
relaciona-se a duas tendências contraditórias que têm 
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marcado a relação entre ciência e sociedade. Ao mesmo 
tempo, há a busca pelo aumento da complexidade (por 
superar os limites da mente humana) e pela simplificação 
(desejo de compreensão e controle dos fenômenos) 
(NOWOTNY, 2005).

Por um lado, o trabalho de objetivação, especialidade 
do campo científico, é sempre arbitrário, exercício de poder 
simbólico (BOURDIEU, 2004a). Por outro, é ele que permite 
a comunicação entre habitus diferentes e a normalização das 
práticas (por exemplo, a constituição do chamado Estado 
de Direitos4) (BOURDIEU, 2004b). Estamos, portanto, 
diante de uma fina ironia: as mesmas condições que limitam 
o conhecimento humano são as que o tornam possível 
(MUCHAIL, 2004).  

Discurso científico e modernização ecológica 

A chamada “modernização ecológica”, que se tornou 
o discurso o discurso ambiental hegemônico nos ditos 
países desenvolvidos desde os anos 1980 (DRYZEK, 2005), 
introduziu conceitos que tornaram os danos ambientais 
calculáveis, combinando termos das ciências biológicas 
com valores monetários. A emergência desse discurso 
nas políticas ambientais se fez sentir no crescimento da 
importância dos cientistas na tomada de decisões pelos 
administradores públicos e na abertura de formas mais 
participativas de elaborar, executar e monitorar políticas 
ambientais. A busca por tecnologias industriais de baixo 
impacto, a reciclagem e as auditorias relativas à geração de 
resíduos são outros elementos do cardápio da modernização 

4 De acordo com Bourdieu (2004b), é melhor ser julgado por uma lei arbitrária, 
mas conhecida, do que por um juiz soberano que inventa as próprias leis. 
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ecológica, no qual a proteção ambiental é vista como um 
jogo onde potencialmente todos ganham, desde que dele 
participem – logo, é uma questão eminentemente gerencial 
(HAJER, 1995; MOL e SONNENFELD, 2000). 

Embora o discurso que vincula a conservação da floresta 
amazônica à manutenção dos incentivos fiscais da ZFM 
seja enquadrado sob a a ótica da modernização ecológica 
(BRIANEZI, 2013), é um projeto de modernização 
ecológica incompleta. Isto porque o conhecimento 
científico, ao contrário de servir de subsídio para formas 
mais participativas de tomada de decisão, é usado como 
argumento autoritário de legitimação. Além disso, quando 
se trata de informações que não interessam – como as que 
revelam que a gestão de resíduos industriais no PIM é 
inadequada -, elas têm tido pouco eco. 

O “Estudo para o desenvolvimento de uma solução 
integrada relativa à gestão de resíduos no Polo Industrial 
de Manaus (PIM)” foi financiado pela Agência Japonesa de 
Cooperação Internacional (Jica). Em novembro de 2008, 
representantes da Jica e da Suframa assinaram um acordo 
de cooperação técnica, por intermédio da Agência Brasileira 
de Cooperação (ABC), a fim de realizar uma pesquisa que 
servisse de subsídio para melhorar a gestão de resíduos 
industriais na ZFM (JICA, 2010c). 

Previsto para durar 18 meses, o projeto foi iniciado 
em fevereiro de 2009 (SUFRAMA, 2008g). Os consultores 
fizeram um levantamento detalhado em 187 fábricas do PIM 
para entender as práticas de gestão de resíduos, e também 
pesquisaram as condições de 90 empresas prestadoras de 
serviços de coleta, tratamento e disposição final (JICA, 
2010b; SUFRAMA, 2010d).
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Essa pesquisa calculou que as indústrias de Manaus 
geravam em média 628,9 toneladas de resíduos por dia em 
2009, dos quais 139 toneladas eram de resíduos perigosos à 
saúde da população5. O relatório informava ainda que pelo 
menos 21,7% desses resíduos gerados pelo PIM iam para 
aterros, percentual que podia ser bem maior. Para agravar 
esse quadro, nem o aterro municipal, que já está saturado 
(MANHÃ, 2010), nem o aterro particular existentes 
tinham (e ainda não têm) licença ambiental de operação 
(JICA, 2010b). 

A execução do Plano Diretor da Gestão de Resíduos 
Industriais no PIM deveria ter sido iniciada em 2011 mas, 
vinte meses depois, havia caminhado pouco. Entre as poucas 
ações que saíram do papel está a construção de um software 
para padronizar as informações sobre geração, classificação, 
armazenamento e transporte de resíduos industriais na 
ZFM. Até maio de 2012, gestores de 131 empresas do PIM 
já haviam recebido o treinamento para utilizar a nova 
ferramenta (SUFRAMA, 2012h). 

A construção de um aterro industrial licenciado e a 
adoção de medidas especiais para o tratamento do lixo 
perigoso são propostas do plano ainda sem encaminhamento 
(SUFRAMA, 2010f). O documento sugere outras medidas 
pouco populares, também engavetadas, como: a criação de 
uma taxa de disposição final para o descarte de resíduos 
industriais no aterro municipal; maior rigor na fiscalização 
das empresas prestadoras de serviços de coleta e tratamento, 
com punição para as que não seguem as normas ambientais; 
ação educativa da Suframa e do Ipam sobre as indústrias, 

5 A pesquisa financiada pela Jica previu que a geração total de resíduos 
industriais no PIM aumentaria em cerca de 3,7% ao ano, entre 2009 e 2015. 
Isso significa que ela alcançaria 737,7 toneladas/dia em 2015, das quais 21% 
seriam de resíduos considerados perigosos (JICA, 2010c).
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explicitando que elas são responsáveis pelo lixo que geram e 
que, portanto, devem arcar com os investimentos necessários 
ao tratamento adequado deles (JICA, 2010d). 

Conclusão

A tensão entre redução e complexidade é uma proble-
mática chave no campo da comunicação ambiental. Espe-
cialmente quando se trata de manejar o conhecimento cien-
tífico para a tomada de decisões. É latente a existência de 
um conflito entre o uso mais instrumental e autoritário das 
informações e o projeto (nem sempre efetivado a contento) 
de uma abordagem mais dialógica. 

O exemplo do lobby pela prorrogação da Zona Franca 
de Manaus nos alerta para o risco comum de transformar 
feitos (probabilidades, condicionadas às opções teórico-
metodológicas) em fatos (apresentados como verdade 
absoluta). E nos mostra também que é preciso interpelar os 
discursos de sustentabilidade, para que se transformem de 
fato em práticas comprometidas com o meio ambiente e a 
sociedade, e não mera propaganda com a função de legitimar 
a permanência de uma realidade carregada de desigualdades 
e problemas. 
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JORNALISMO ALTERNATIVO PARA A 
QUESTÃO AMBIENTAL AMAZÔNICA 

Maurício Pimentel Homem de Bittencourt; 
Eda Terezinha de Oliveira Tassara

Resumo

O artigo apresenta os resul-
tados da tese “Jornalismo alter-
nativo para a questão ambien-
tal amazônica”, a qual concluiu 
ser possível contribuir para a 
conservação da floresta ama-
zônica por meio do jornalismo. 
Surgiu, então, a proposta de 
jornalismo alternativo para a 
questão ambiental amazônica. 
Devido à urgência do tema, a 
própria obra pretendeu contri-
buir para o debate da questão 
ambiental amazônica (QAA) 
ao ressaltar a importância do 
jornalismo como fomentador 
dessa discussão. Analisou-se o 
jornalismo como parte do me-
canismo de desenvolvimento da 
Amazônia e concluiu-se que o 

Alternative journalism for 
the environmental question 
of  Amazonia

Abstract

The article presents the re-
sults of  a PhD thesis “Alterna-
tive journalism for the environ-
mental question of  Amazonia”, 
which concluded that it is possi-
ble to contribute to the conser-
vation of  the Amazon rainforest 
through journalism. The pro-
posal of  alternative journalism 
for the environmental question 
of  Amazonia appeared. The 
PhD thesis itself  pretended to 
contribute for the debate about 
the Environmental Question of  
Amazonia (called QAA) while 
it emphasized the importance 
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Introdução

A carência de equilíbrio no debate da “questão ambiental 
amazônica” (QAA) ensejou a pesquisa da tese “Jornalismo 
alternativo para a questão ambiental amazônica” 
(BITTENCOURT, 2013). A partir da noção de que a 
questão ambiental decorre de uma crise política, acredita-
se que sua resolução imponha o debate democrático, o que 
aumenta a importância do jornalismo de interesse público. 
Somente uma sociedade esclarecida conseguirá debater a 
QAA com equidade, sem priorizar as vozes hegemônicas, 
de acordo com a diversidade de interesses econômicos e 
políticos envolvidos.

jornalismo para a questão am-
biental amazônica deve ocorrer 
na mídia alternativa. Somente 
assim poderá ter independência 
para atuar na discussão política 
sobre a apropriação social dos 
recursos naturais da Amazônia.

Palavras-chave: Meio am-
biente. Amazônia. Jornalismo 
alternativo. Questão ambiental 
amazônica. Comunicação.

of  journalism as fomenter of  
the discussion. The research 
studied journalism as part of  
the mechanism of  Amazon de-
velopment and concluded that 
journalism for the environmen-
tal question of  Amazonia must 
take place at alternative media. 
Only on that way it may have 
the independence to act on the 
political discussion about social 
appropriation of  the Amazon 
natural resources.

Key-words: Environment. 
Amazon rainforest. Alternative 
media. Environmental Ques-
tion of  Amazonia. Journalism.
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Em uma região onde a exploração primária de recursos 
naturais domina a economia, o debate se distorce devido 
ao predomínio de fatores econômicos como legitimadores 
de argumentos. As forças econômicas que pressionam o 
ecossistema amazônico também controlam a mídia de massa, 
acirrando o debate sobre a conservação da Amazônia. A tese 
demandou a descrição desse cenário, apontando a Amazônia 
como palco de interesses geopolíticos de classe.

A partir dessa argumentação, a pesquisa orientou-
se metodologicamente por uma abordagem que enfatiza 
a ação política, movida pela urgência da QAA. A opção 
política a favor da conservação da floresta é uma das marcas 
da tese. Assim, além da pesquisa acadêmica, objetivou-se 
investigar uma prática jornalística capaz de contribuir para 
a conservação do ecossistema amazônico.

Em seguida, foi necessário examinar o jornalismo 
lato sensu. Concluiu-se que permanece como uma prática 
(jornalismo) capaz de apurar informação de interesse 
público e contribuir para o debate de grandes questões. Em 
termos da QAA, isso ocorre quando o jornalismo fomenta, 
por exemplo, discussões políticas estruturais da Amazônia, 
como a questão fundiária e a pesquisa de soluções coerentes 
com as peculiaridades do bioma, possibilitando o diálogo 
entre conhecimento científico e saber tradicional.

Tais pautas costumam repercutir pouco na audiência 
de massa, acostumada a preocupações pontuais. Assim, 
os meios de comunicação de massa abordam a QAA 
superficialmente, devido a interesses de classe ou em razão 
da busca por audiência. A tese constatou que esse tipo de 
discussão aprofundada vai ocorrer na mídia alternativa. A 
pesquisa demandou a criação de um meio de comunicação 
alternativo para avaliar se é possível contribuir para a 
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conservação da floresta amazônica por meio do jornalismo. 
Segue um resumo dessa trajetória.

O cenário amazônico

O trabalho inicia-se com a descrição da história e do 
território amazônicos. A exposição mostra as origens de 
um dos principais problemas amazônicos: colônia dentro 
de seu próprio país, região cujos rumos estão subordinados 
aos interesses de classes hegemônicas de outras regiões. Tal 
problema causa grande impacto na “questão ambiental 
amazônica” (QAA), pois relega a Amazônia à posição 
subalterna de provedora de matéria-prima.

O ponto de vista social ganha destaque. Desde o século 
XVI, as populações indígenas amazônicas não tiveram 
direito àquele território, conformando uma visão geral de 
que seus recursos naturais estariam a serviço do sistema 
colonial português. Lisboa não tinha qualquer pretensão 
de desenvolver a região amazônica. Após a independência, 
portugueses e seus descendentes continuaram dominando a 
sociedade local. A grande distância da capital brasileira, Rio 
de Janeiro, inibia qualquer controle por parte do governo 
central brasileiro. Apoiada em autores como Ribeiro (2005), 
Gonçalves (2008), Becker (2009) e Allegretti (2002), entre 
outros, a tese mostra que a força política da população 
amazônica se manteve inexpressiva no contexto brasileiro.

Na década de 1820, a Revolução dos Cabanos foi a 
luta dos mestiços da Amazônia contra uma elite política 
e econômica controlada por luso-brasileiros. A revolta 
foi reprimida com barbárie. Quarenta mil pessoas 
morreram, calando as comunidades e as populações 
dos confins. Em seguida, a atividade extrativista da 
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borracha “revelou que a Amazônia permaneceu como 
simples provedora de matéria-prima, revertendo pouca 
riqueza para o desenvolvimento local, segundo interesses 
externos” (BITTENCOURT, 2013, p. 25). Foram dois 
surtos (extrativismo da borracha) de desenvolvimento 
que marcaram a história da região devido ao grande 
deslocamento de pessoas e riquezas. Paradoxalmente, a 
Amazônia manteve-se globalizada e pobre.

Na era dos grandes projetos (século XX), as elites 
regionais foram substituídas por gestores territoriais civis e 
militares. As propostas de desenvolvimento vindas do poder 
central brasileiro perpetuaram a visão de uma Amazônia 
infinita e provedora de matérias-primas (GONÇALVES, 
2008, p. 101-2). As novas classes hegemônicas locais se 
afinaram com interesses geopolíticos externos, mantendo a 
maioria da população excluída das discussões.

Com isso, agrava-se a faceta ambiental do problema, 
pois as alternativas de desenvolvimento descobertas pelas 
populações tradicionais ao longo de séculos findam excluídas. 
São povos que possuem saberes totalmente adaptados à 
variedade de sistemas e subsistemas ecológicos da região, 
conhecimento rejeitado em nome de soluções exógenas de 
duvidosa adaptação. Ao ignorar o conhecimento tradicional 
como fonte de ideias sustentáveis, diminuem as possibilidades 
de conservação das diversas Amazônias, tendo em vista que o 
modelo de ocupação regional da Amazônia “tratou o espaço 
como isotrópico e homogêneo, com profundo desrespeito 
pelas diferenças sociais e ecológicas” (BECKER, 2009, p. 27).

Ao contrário, progressivamente descobre-se a comple-
xidade do ecossistema. São 24 milhões de habitantes (Bra-
sil) em um território formado por 104 sistemas e 224 sub-
sistemas ecológicos (FERREIRA; SALATI, 2005, p. 25-6), 
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além de uma bacia hidrográfica estimada em 6.869.344 km2 
(RIBEIRO, 2005, p. 201-4). Essa grandeza sustenta-se por 
meio de frágil equilíbrio mantido pela cobertura florestal. 
Ab’Saber destaca o constrangimento que o bioma impõe à 
pesquisa científica devido à falta daquela “interdisciplinari-
dade exigida pelo conceito de ecossistema no que tange ao 
suporte ecológico representado pelos solos, hidrologia e di-
nâmica climática” (2002, p. 18).

MAPA 1 - Amazônia brasileira (divisão político-administrativa) 
(BRASIL, 2008, p. 106)

A contextualização histórica e física da Amazônia evi-
dencia os desafios inerentes a um tipo de jornalismo que vise 
discutir a QAA. A própria definição de “Amazônia” enfren-
ta problemas conceituais. Concluiu-se que o único traço co-
mum a toda a região amazônica é o fato de ser uma região 
politicamente subalterna no contexto brasileiro. Isso se ar-
ticula por meio de forças econômicas comprometidas com 
a exploração de recursos naturais e com a posse da maioria 
dos meios de comunicação de massa amazônicos.
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A tese procurou aproximar esses conceitos, o que repre-
sentou grande dificuldade teórica justificada no contexto de 
uma pesquisa interdisciplinar em Ciência Ambiental. A aná-
lise materialista e histórica configurou-se como fundamental 
na busca de uma interpretação dialética da totalidade da 
Amazônia, com suas forças político-econômicas e sua dinâ-
mica socioambiental. Tal viés analítico mostrou-se impres-
cindível na medida em que balizou a metodologia que viria 
a seguir, a qual não poderia incorrer no erro de procurar na 
mídia de massa o que esta não se propõe a dar. A contextu-
alização inicial da tese levou ao descarte de uma pesquisa 
sobre a mídia de massa que cobre a Amazônia.

Em síntese, o objetivo do item “História Ocidental da 
Amazônia” (BITTENCOURT, 2013, p. 15), foi identificar 
e esclarecer esses aspectos, a partir dos quais já se mos-
travam dois ângulos a serem explorados no decorrer do 
trabalho: (a) a necessidade de o jornalismo para a QAA 
ocorrer na mídia alternativa e (b) a necessidade de articu-
lar, na linguagem jornalística, conhecimento científico e 
conhecimento tradicional.

Questão ambiental amazônica (QAA)

Artaxo (2008), Nobre e Oliveira (2008), Rutkowski e 
Tassara (2008) e Senra (2008), entre outros, confirmam a 
caracterização do atual contexto como “crise ambiental”. 
A partir dessa premissa, chegou-se à definição de questão 
ambiental como o debate da crise ambiental causada pelas 
mudanças climáticas e pela degradação geral da natureza. 
Desta forma, a questão ambiental: (a) constitui tema trans-
versal a todas as áreas; (b) traz em si a proposta de pesquisa 
de uma racionalidade ambiental apta a enfrentar a crise; (c) 
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vê a justiça social como condição para a sustentabilidade; 
(d) investiga formas de desenvolvimento alternativas ao mo-
delo capitalista ocidental, inspiradas na diversidade de cul-
turas (BITTENCOURT, 2013, p. 79).

Diante do inexorável avanço da humanidade rumo à ex-
ploração do meio ambiente, nota-se que existe algo além dos 
interesses econômicos. Faz sentido explorar o ambiente para 
aumentar o conforto. No entanto, esperava-se que a raciona-
lidade científica e a educação escolar levassem o Ocidente a 
reconhecer que existem limites físicos para a exploração do 
ambiente e para o crescimento econômico, já que demanda 
recursos naturais. Nada justifica a forma cega e ininterrup-
ta com que o modelo ocidental de desenvolvimento atira-se 
sobre o meio ambiente, a não ser a avidez por concentração 
de riquezas (capitalismo). A sanha desenvolvimentista per-
manece intocada, mesmo após vários estudos, como o rela-
tório Meadows, de 1972, que aponta a incoerência entre o 
eterno crescimento e a finitude do planeta.

Leff  (2006) aposta na desvinculação entre o real e o sim-
bólico como a principal causa da irracionalidade ambien-
tal com que os recursos naturais são explorados. Confuso 
entre as noções de real e simbólico, em meio aos múltiplos 
objetos de linguagem e a abundância de mídias, o indivíduo 
não é capaz de perceber as limitações ambientais, optando 
pela conveniência de se somar à onda do desenvolvimento 
insustentável e economicamente lucrativo. No decorrer de 
seu texto, Leff  (2006) busca apontar que a racionalidade 
ocidental tornou-se obsoleta para a resolução da crise am-
biental. A conversão da realidade em “objetos” racionais e 
passíveis de estudo, aptidão útil em outras circunstâncias 
históricas, tornou-se excessiva e invadiu a própria noção de 
real, levando a sociedade globalizada a enganar-se sobre os 
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limites do ambiente. Traduzida em racionalidade econômi-
ca, apoiada pela racionalidade científica – as quais também 
direcionam a prática jornalística da mídia de massa – a pro-
posta hegemônica de desenvolvimento torna-se inviável.

A aceitação de Leff  (2006) como principal referência 
filosófico-ambiental da tese decorre da sua análise sobre 
as causas e sobre a permanência da crise ambiental. Leff  
aposta que haja soluções para a crise ambiental e propõe 
a construção de uma racionalidade (ambiental) inspirada 
em culturas ignoradas ao longo dos últimos séculos. Ofe-
rece-se uma solução plausível e coerente com a observação 
da realidade amazônica. Assim, a argumentação de Leff  
motivou a metodologia da pesquisa de campo a optar pela 
ação política. Ao contribuir para o debate da QAA, a tese 
participa concretamente da discussão ao criar um meio de 
comunicação capaz de praticar o jornalismo para a QAA. 
Assim como é necessário sair da abstração excessiva para 
compreender a crise ambiental, aproxima-se a análise da 
ação, de acordo com o desafio de pesquisar uma racionali-
dade ambiental amazônica.

Esse viés inspira uma definição essencialmente política 
e socioeconômica de questão ambiental amazônica, sinteti-
zada na sigla “QAA”. Como parte do processo de construção 
de uma racionalidade ambiental para a Amazônia; reconhe-
cendo a crise ambiental como problema amazônico que deve 
ser debatido; partindo de profundo questionamento do de-
senvolvimento hegemônico ocidental, define-se QAA como 
uma questão eminentemente política e socioeconômica que 
discute a relação sociedade-ambiente na Amazônia e a apro-
priação social dos recursos naturais públicos da Amazônia 
(BITTENCOURT, 2013, p. 85).
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Tendo em vista a análise que privilegia o ponto de vista 
socioeconômico e político, a questão da (re) apropriação dos 
recursos naturais públicos da Amazônia coloca-se no centro. 
Chega ao limite o modelo que defende a exploração da na-
tureza amazônica e a exportação das respectivas riquezas 
em benefício privado. O desafio da conservação deve entrar 
nessa discussão, capaz de gerar mudanças políticas e jurídi-
cas satisfatórias em curto prazo. Desta forma, a definição de 
QAA impõe que o jornalismo para a QAA seja contra-hege-
mônico politicamente e praticado na mídia alternativa.

O jornalismo como agente político na discussão da QAA

A grave crise de princípios pela qual passa toda a área 
da Comunicação Social inspira muitas dúvidas em relação à 
capacidade de o jornalismo ser contra-hegemônico. Símbolo 
de uma era, o jornalismo esteve ligado, desde seus primór-
dios, aos ideais de pluralismo, cidadania e democracia. No 
entanto, é difícil constatar esses valores como predominan-
tes no jornalismo contemporâneo da mídia de massa, a qual 
cumpre cada vez mais uma agenda de reforçar e naturalizar 
os interesses da classe hegemônica como interesses univer-
sais. Infere-se que a mídia de massa reduz-se a uma série de 
canais impossibilitados de contribuir equilibradamente para 
o debate sobre novos modelos de desenvolvimento, já que 
“a mídia fala do mundo para vendê-lo ou para agilizá-lo em 
termos circulatórios – sua verdadeira agenda é a do liberalis-
mo comercial” (SODRÉ, 2008, p. 64).

A partir do reconhecimento da existência da crise am-
biental, surge uma racionalidade ambiental (Leff, 2006) a 
apontar para a incompatibilidade entre a proposta hegemô-
nica de desenvolvimento e a conservação da floresta ama-
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zônica. Nesse contexto, o jornalismo tem potencial para 
estabelecer-se como força indispensável à estratégia conser-
vacionista, no sentido de alimentar o debate sobre formas 
alternativas de desenvolvimento. Mas o jornalismo ainda é 
capaz de servir ao interesse público? O capítulo 3 da tese, 
“Jornalismo e questão ambiental amazônica” (p. 92), orien-
ta-se pela procura de argumentos que comprovem a capa-
cidade de a prática jornalística contribuir para o debate da 
QAA, debate visto como condição para a conservação da 
Amazônia.

Após breve síntese sobre a história e sobre conceitos 
elementares do jornalismo, citando obras de autores como 
Marcondes Filho (2002) e Ramonet (2012), observaram-se 
expressivas mudanças no cotidiano do jornalista e dos veí-
culos jornalísticos de massa. Inferiu-se que o debate da QAA 
simplesmente não se enquadra no projeto político dos meios 
de comunicação de massa, pois pressupõe o questionamento 
da hegemonia da proposta capitalista de desenvolvimento. 
Destarte, assumiu-se como premissa da pesquisa separar 
jornalismo e mídia de massa, com o objetivo de analisar o 
primeiro sem as amarras político-econômicas da segunda 
(BITTENCOURT, 2013, p. 109).

Desta forma, o jornalismo permanece como potencial co-
laborador para a discussão da QAA. Ao fim da seção “O Jor-
nalista como Mediador Social” (BITTENCOURT, 2013, p. 
110-24), conclui-se que o jornalismo capaz de contribuir para 
a conservação da floresta amazônica será um jornalismo de 
interesse público movido pela intenção de alimentar o debate 
da QAA. Enfim, admite-se que necessariamente esse jornalis-
mo seja alternativo. Na seção seguinte, “Um Jornalismo Al-
ternativo” (p. 124), abordou-se tal questão com a colaboração 
de Oliveira (2008) e Peruzzo (2008), especialistas na análise 



Políticas socioambientais

 e ParticiPação
Pedro roberto Jacobi (org) 

490

da mídia contra-hegemônica. O objetivo foi caracterizar o 
jornalismo para a QAA como uma prática alternativa.

A práxis jornalística alternativa tem como perspectiva a re-
construção da esfera pública a partir dos valores da igualda-
de de oportunidades, da equidade, da democracia radical e 
da subordinação dos interesses econômico-privados aos inte-
resses coletivos. Não se trata apenas e tão somente de defesa 
dos valores da democracia institucional, mas de uma atitude 
radicalmente democrática, que passa pela abertura dos espa-
ços midiáticos a todos os segmentos sociais, rompendo com 
o cerco da agenda de fontes oficiais; pela plena referência na 
produção das informações no sujeito-cidadão e não no sujeito-
-consumidor. (OLIVEIRA, 2008, p. 3)

A proposta de uma prática jornalística totalmente diri-
gida para o debate e para a abertura a todos os segmentos 
sociais agrega-se à proposta do jornalismo alternativo para a 
QAA. Começa a nascer um tipo de jornalismo capaz de mu-
dar de forma devido à opção política pela conservação da flo-
resta amazônica. Nesse contexto, as conjecturas de Medina 
(2006) sobre o jornalista como agente cultural e produtor de 
sentidos encontram as análises de Leff  (2006) em um pon-
to crucial da argumentação da tese. Medina vê o jornalista 
como agente que articula o saber científico com o saber co-
mum, o que se combina às ideias de Leff  quando este autor 
propõe a pesquisa da racionalidade ambiental por meio da 
hibridação das ciências com o conhecimento não científico. A 
pesquisa leva à conclusão de que essa hibridação pode ser fei-
ta no jornalismo alternativo para a QAA, a fim de construir 
uma racionalidade ambiental para a Amazônia.

O jornalismo para QAA vai-se conformando como um 
jornalismo engajado no interesse público de conservação da 
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Amazônia, jornalismo alternativo e disposto à ação políti-
ca. A tese ressalta que essa ação política é extremamente 
pragmática, tendo em vista o contexto brasileiro. Debater a 
QAA faz parte dos interesses brasileiros na medida em que 
leva o país a apropriar-se politicamente da questão, o que se 
reverte em dividendos científicos e econômicos. Não se trata 
unicamente de justiça social, mas da busca de alternativas 
próprias e originais de desenvolvimento, adequadas às pre-
tensões regionais e nacionais.

A pesquisa de um jornalismo alternativo para a QAA 
faz pleno sentido no contexto em que a Amazônia, os povos 
da Amazônia, o Brasil e a América Latina são vistos como 
povos e regiões periféricas – subordinadas, subalternas. Con-
sideram-se os saberes tradicionais como parte da resistência 
política do país periférico Brasil e de sua periferia maior, a 
Amazônia. Traduz-se como uma reação à estratégia nota-
da por Becker (2009), de uma geopolítica baseada em jogos 
de influências e conhecimentos. O conhecimento dos povos 
tradicionais da Amazônia tem o potencial de alçar o Brasil 
a um posto de destaque na discussão da crise ambiental pla-
netária (BITTENCOURT, 2013, p. 134).

A discussão da QAA pode conduzir a uma racionalidade 
ambiental para a Amazônia, segundo a qual a região pode 
fazer valer o seu principal diferencial: a posse da maior área 
de floresta tropical do mundo, com seus recursos hídricos e 
gigantesca biodiversidade. O desafio de uma economia da 
floresta, sustentável e contemporânea, permanece como ide-
al para o Brasil, país que ainda se mantém como provedor 
de commodities e matéria-prima, assim como na época da 
colonização. Continuaremos como fornecedores primários 
ou pesquisaremos tipos alternativos de desenvolvimento, 
adequados à realidade amazônica?
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Pesquisa de campo

As ações da pesquisa de campo orientaram-se no sentido 
de investigar a viabilidade do jornalismo alternativo para 
a QAA, entendido como o jornalismo capaz de alimentar e 
fundamentar o debate da QAA e, consequentemente, contri-
buir para a conservação da floresta amazônica. Essa prática 
condiciona-se à existência de um meio de comunicação jor-
nalístico alternativo com um projeto editorial e um projeto 
político que visem ao debate da QAA. Assim, para que se 
comprovasse a viabilidade desse jornalismo alternativo, a 
pesquisa de campo constituiu-se na análise do processo de 
criação de um meio de comunicação jornalístico alternativo 
para o debate da QAA. Desenvolveu-se a intervenção cons-
titutiva de tal veículo de comunicação, caracterizado como 
“Agência Ambiental de Notícias da Amazônia” (ANAM). 
Descrevem-se a concepção, o planejamento e o processo de 
viabilização da ANAM na sociedade amazônica, com suas 
articulações políticas e de custeio.

Tal intervenção foi proposta no curso de Comunicação 
Social / Jornalismo da Universidade Federal do Acre (Ufac). 
É possível viabilizar econômica e politicamente um meio de 
comunicação jornalístico alternativo para a QAA? A respos-
ta confirmaria ou negaria a principal hipótese da pesquisa. 
Previu-se a intervenção pedagógica em uma disciplina do 
curso de Jornalismo da Ufac, ministrada pelo autor da tese.

A questão ambiental amazônica foi apresentada aos alu-
nos nas aulas introdutórias dessa disciplina para que, em 
seguida, pudessem participar da implantação da “Agência 
Ambiental de Notícias da Amazônia” (ANAM). O primeiro 
texto foi publicado no blog da ANAM (http://noticiasdaa-
mazonia.wordpress.com/) no dia 16 de junho de 2013. Es-
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tudou-se o processo de acordo com os seguintes tópicos de 
análise: projeto editorial da ANAM; pautas/angulação; via-
gens para captação de dados; redação; edição e publicação. 
Avalia-se que a pesquisa de campo conseguiu isolar o fator 
primário que condiciona a prática do jornalismo alternativo 
para a QAA: a criação de um meio de comunicação jornalís-
tico alternativo. Desta forma, de acordo com as evidências 
empíricas, a criação da ANAM comprovou a hipótese de que 
é possível contribuir para a conservação da floresta amazô-
nica por meio do jornalismo.

Assim, define-se jornalismo alternativo para a questão 
ambiental amazônica como uma prática jornalística compro-
metida com a conservação da floresta amazônica. Atua na 
fundamentação do debate sobre a questão ambiental ama-
zônica, caracterizada como discussão dos aspectos políticos 
e socioeconômicos da relação sociedade-ambiente na Ama-
zônia. Devido ao posicionamento político que visa à discus-
são sobre a apropriação social dos recursos ambientais, o 
jornalismo alternativo para a QAA se condiciona à existência 
de um meio de comunicação jornalístico alternativo em que 
possa ser praticado.

O jornalismo alternativo para a QAA caracteriza-se como 
um jornalismo de interesse público, veraz, responsável, eficien-
te, crítico, leal à sociedade, política e economicamente inde-
pendente, com a principal finalidade de fornecer aos cidadãos 
as informações de que necessitam para serem capazes de deba-
ter a QAA. Como método, propõe-se que o jornalista disponha-
-se a vivenciar uma relação sujeito-sujeito com as fontes, como 
forma de praticar a interação social criadora (MEDINA, 2006). 
O jornalismo alternativo para a QAA atua na compreensão de 
que é necessário articular ciência e saber comum, promovendo 
o diálogo de saberes (BITTENCOURT, 2013, p. 206).
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Considerações finais

Vive-se momento delicadíssimo na Amazônia: a execução 
de grandes obras já programadas pode modificar o ecossiste-
ma para sempre. As circunstâncias exigem coragem para fazer 
opções e rapidez para evitar a política do fato consumado. Sob 
essa pressão, a tese chegou a conclusões paradigmáticas.

Não se considera que a fundação da ANAM mude a con-
juntura da QAA. Entretanto, a tese mostra que o jornalismo 
alternativo para a QAA é possível – a criação da linha editorial 
de um produto jornalístico coerente com o debate da QAA é a 
maior evidência disso. O jornalismo alternativo para a QAA 
é necessário. Acredita-se que a pesquisa contribua para escla-
recer sua dinâmica. Diante de uma proposta coerente com as 
circunstâncias, o planejamento das ações torna-se viável.
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Resumo

Busca-se contribuir com a 
construção teórico-metodolo-
lógica da Educação Ambiental 
(EA) a partir de ilações feitas 
entre o pensamento de Espi-
nosa e práticas pedagógicas. 
A Política Nacional de Educa-
ção Ambiental brasileira, bem 

Abstract

This article seeks to con-
tribute to the theoretical-me-
thodological of  Environmental 
Education (EE) as from infe-
rences made between Spinoza’s 
thought and pedagogical prac-
tices. The Brazilian National 
Environmental Education as 
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como alguns de seus instru-
mentos, tem dentre outros, o 
conceito de potência de ação/
agir espinosano como um de 
seus fundamentos e uma de 
suas metas. A EA pretende de-
senvolver a consciência crítica 
do sujeito (individual/coletivo) 
via processo continuado de 
sensibilização, construção de 
valores, descoberta e fortaleci-
mento de habilidades/compe-
tências/capacidades, que deve 
adequar-se às características 
individuais de sentir/perceber/
pensar a realidade, com o ob-
jetivo de estimular o empreen-
dimento de ações que busquem 
a melhoria do bem-estar da 
população e do meio ambien-
te, tendo como fundamento e 
perspectiva a edificação de so-
ciedades sustentáveis.

well as some of  its instruments 
as well as some of  its instru-
ments, has among others, the 
Spinoza‟s concept action po-
tency as one of  its elements 
and one of  its goals. The EE 
propose to develop a critical 
awareness of  the subject (indi-
vidual/collective) through con-
tinuous process of  awareness, 
building values, bring out and 
strengthening of  ability/ com-
petencies/skills, which must fit 
the individual characteristics 
of  feel/perception/think the 
reality, with the aim of  encou-
raging the development of  the 
actions that seek the improving 
of  the wellbeing of  the popula-
tion and the environment, with 
the elements and perspective to 
building sustainable societies.
 



Pedro roberto Jacobi (org) 
Políticas socioambientais

 e ParticiPação 501

Iniciando a conversa...

“Satisfação consigo mesmo é uma alegria que surge porque 
o homem considera a si próprio e sua potência de agir” 
(EIII, def  25 dos afetos)3.

Este texto busca trazer contribuições para a construção 
teórico-metodolológica da Educação Ambiental a partir 
de ilações feitas entre o pensamento do filósofo seiscentista 
Espinosa e uma prática pedagógica preocupada com o 
desenvolvimento integral dos educandos. Cabe destacar 
que a Política Nacional de Educação Ambiental brasileira 
(PNEA), bem como seus instrumentos – Programa 
Nacional de Educação Ambiental (ProNEA) e Programa 
de Formação de Educadoras(es) Ambientais (PROFEA) – 
têm, dentre outros conceitos balizadores, o de potência de 
ação/agir espinosano como um de seus fundamentos e uma 
de suas metas.

Entende-se que a educação ambiental é uma proposta 
pedagógica que pretende desenvolver a consciência crítica 
do sujeito (individual e/ou coletivo) por meio de um processo 
continuado de sensibilização, construção de valores, 
descoberta e fortalecimento de habilidades/competências e 
capacidades. E que esta proposta deve também adequar-
se às características individuais de sentir/perceber/pensar a 
realidade, com o objetivo de estimular o empreendimento de 

3  A citação EIII refere-se à parte III da Obra Ética, e def  significa definição. 
Em todas as citações referentes a este texto E significará a Obra Ética e o 
número subsequente o livro ou parte da Ética. Vale ainda colocar que a obra 
Ética de Espinosa está dividida em cinco partes ou livros: I – Deus; II – A 
natureza e a origem da mente; III – A origem e a natureza dos afetos; IV – 
A servidão humana ou a fora dos afetos; V – A potência do intelecto ou a 
liberdade humana.
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ações que busquem a melhoria do bem-estar da população e 
do meio ambiente, tendo como fundamento e perspectiva a 
edificação de sociedades sustentáveis.

Tal processo educativo deve propiciar a junção dos 
aspectos cognitivos (informações, encadeamento lógico 
de ideias) e afetivos (equilíbrio emocional, conhecimento 
de si) no ato do conhecimento - o que Espinosa entende 
por razão. Características essas que permitem uma 
aproximação entre os processos de educação ambiental e o 
pensamento espinosano.

Espinosa propõe-nos em sua obra uma terapia cognitiva 
da mente, uma terapia cognitiva dos afetos para atingir a 
felicidade suprema (TCI4, parágrafo 1, 2, 16 e 18). Coloca-
nos o desafio ético de compreender quais são nossos afetos 
e como somos por eles determinados a agir, ou, em outras 
palavras, como afetamos e somos afetados por tudo o que 
nos rodeia - quais são as relações que construímos e por 
que as constituímos -, incita-nos, deste modo, a percorrer 
nossos labirintos emocionais e cognitivos na busca por 
meios de combater a servidão e, assim, conferir alegria à 
existência humana: um percurso para caminhar em direção 
à felicidade, ou seja, à liberdade de sentir, pensar e agir por 
nós próprios a partir do reconhecimento e da compreensão 
das causas de nossos afetos.

Esse trajeto é composto pelo desvelamento contínuo e 
processual da relação existente entre as coisas do mundo, 
o que inclui a relação dos humanos entre si e entre os 
seres humanos e as outras coisas, uma vez que pessoas são 
apenas mais um modo finito e singular da Natureza. Essa 
possibilidade de integração do ser humano na Natureza 
depende da compreensão do que é a Natureza e a quais 

4 A sigla TCI refere-se a obra Tratado da Correção do Intelecto de autoria de Espinosa.
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regras ela está submetida. Sendo a Natureza, segundo o 
filósofo, a infinita potência de criação de tudo que existe.

O percurso proposto por Espinosa tem como eixo central 
o pensamento, que é sempre afetivo - no sentido de que 
pensar adequadamente significa compreender os afetos5 que 
estão na gênese de nossas ideias cognitivas, ou seja, pensar 
adequadamente é o mesmo que compreender as causas que 
dão origem aos nossos pensamentos, pois para o filósofo, 
conhecer verdadeiramente é conhecer pela causa.

Essa maneira de entender a relação entre funcionamento 
psíquico e forma de pensar/produzir conhecimento 
(cognição) coaduna-se não só com teorias da psicologia 
da educação como também com a concepção de educação 
ambiental presente na Política Pública brasileira, que tem 
com o elemento fundante o modo como as pessoas sentem/
percebem/pensam o mundo, pois é a partir daí que elas 
elaborarão propostas de intervenção adequadas, ou não, para 
contribuir com a construção da sustentabilidade. Sendo, 
justamente este processo interpretativo/reflexivo dos afetos 
que possibilitará a construção de valores, a descoberta e o 
fortalecimento de habilidades e de capacidades individuais 
e coletivas para intervir na realidade na direção desejada.

O filósofo opera, assim, uma ressignificação das palavras 
ética, utilidade, adequação, desejo, liberdade e felicidade, 
desvinculando seus significados de qualquer preceito moral.

“(...) tendo eu visto que todas as coisas de que me arreceava 
ou temia não continham em si nada de bom nem de mau senão 
enquanto o ânimo se deixava abalar por elas, resolvi, enfim, 
indagar se existia algo que fosse o bem verdadeiro e capaz de 

5 Segundo Damásio (2003), o que em Espinosa chama-se ´afeto` é um conjunto 
composto, pelo que, atualmente, denomina-se por motivação, pulsão, emoção 
ou sentimento.
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comunicar-se, e pelo qual unicamente, rejeitado tudo o mais, 
o ânimo fosse afetado; mais ainda, se existia algo que, achado 
e adquirido, me desse para sempre o gozo de uma alegria 
contínua e suprema.” (TCI, parágrafo 1).

O conceito de potência é de grande relevância na obra 
do filósofo, pois nos remete à problemática da participação, 
tanto em nível eticopolítico quanto metafísico. Essas duas 
dimensões entrelaçam-se influenciando-se mutuamente, 
embora gerem consequências distintas, pois a segunda 
remete-nos ao percurso individual da busca da suprema 
felicidade, e a primeira refere-se à inserção do indivíduo 
numa esfera coletiva de participação políticossocial.

Educação ambiental: conceituação e política
 pública brasileira

”A maturidade da educação ambiental que hoje nos 
possibilita pensarmos uma política pública de educação 
ambiental tem no Tratado de Educação Ambiental para 
Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global uma 

importante base. Os princípios que balizam uma Educação 
Ambiental para Sociedades Sustentáveis ensejam a 
sensibilização afetiva e a compreensão cognitiva da 

complexidade ambiental, estimulando um saber ambiental 
e fortalecendo a potência de ação nos diversificados atores 

e grupos sociais que trabalham na perspectiva de um 

futuro sustentável” (Brasil, 2006b, p.9-10 – grifo meu).

A concepção de educação ambiental (EA) que rege a política 
pública brasileira na área se fundamenta no

“(…) reconhecimento da diversidade cultural, no desenvolvi-
mento da autonomia das pessoas, grupos e instituições e na 
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promoção da cidadania [visando] problematizar a relação 
entre conservação ambiental e bem estar social, partindo do 
desenvolvimento de capacidades e competências locais para o 
enfrentamento dos problemas” (Costa-Pinto et al., 2001).

Estando, assim, esta concepção em consonância com 
Carvalho (2001) quando afirma que a EA almeja a formação 
de sujeitos políticos que sejam capazes de agir criticamente 
na sociedade e que estejam compromissados com valores 
libertários, democráticos e solidários. O que vai ao encontro 
das colocações de Sorrentino (1995), que apresenta como 
o objetivo maior da Educação Ambiental “contribuir para 
a conservação da biodiversidade, para a auto-realização 
individual e comunitária e para a autogestão política e 
econômica, através de processos educativos que promovam 
a melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida”.

De acordo com Maria Victória Benevides, garantir 
formalmente direitos é algo muito importante, mas isso 
não basta para que, na prática, sua consolidação aconteça 
(Benevides, 1994), donde decorre a necessidade da 
implementação de processos educacionais que busquem a 
construção do aprendizado da participação, ou seja, de uma 
educação política.

Estas colocações coadunam-se com as de Bárcena (2000, 
p.14), quando coloca que

“não são os conhecimentos, as informações e nem as verdades 
transmitidas através de discursos ou leis que dão sentido à 
vida. O sentido se tece de outra maneira, a partir de relações 
imediatas, a partir de cada ser, a partir dos sucessivos 
contextos nos quais se vive. O sentido de trabalhar por um 
meio ambiente sadio constrói-se num fazer diário, numa 
relação pessoal e grupal e, por isso, a tomada de consciência 
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ambiental cidadã só pode traduzir-se em ação efetiva 
quando segue acompanhada de uma população organizada 
e preparada para conhecer, entender e exigir seus direitos e 
exercer suas responsabilidades‟‟.

Paulo Freire (2005) diz-nos que ninguém educa 
ninguém, ninguém conscientiza ninguém, ninguém se 
educa sozinho. Isso significa que a educação depende da 
adesão voluntária de quem incorpora e de quem propõe. 
De acordo com este autor, a educação deveria fazer com 
que o indivíduo pensasse, antes de tudo, no porque ele está 
realizando tal tarefa, construindo desta forma a chamada 
consciência crítica.

 Se a educação implica numa adesão voluntária, ou seja, 
se o indivíduo só incorpora aquilo em que acredita e o que 
corresponde à necessidade sentida, o papel dos educadores é 
extremamente importante, pois criará condições para que 
os educandos motivem-se e tornem-se abertos às mudanças, 
e assim percebam tanto sua inserção no ambiente natural 
como também qual é a importância de suas ações na 
melhoria da qualidade de suas próprias vidas.

A abordagem sociocultural de Paulo Freire situa o ser 
humano no tempo e no espaço, inserido no contexto social, 
econômico, político e cultural que o influencia. Enquanto 
sujeito da educação, o educando reflete criticamente sobre 
o seu ambiente concreto e sobre sua realidade, tornando-se 
gradualmente consciente e comprometido, capaz de intervir 
e transformar o mundo. A educação se faz pela aproximação, 
pelo desvelamento crítico e contínuo da realidade e, portanto, 
pelo processo de autoconscientização. Assim, é preciso que 
se faça dessa tomada de consciência o objetivo primeiro 
de toda educação: provocar e criar condições para que se 
desenvolva uma atitude de reflexão crítica, comprometida 
com a ação; logo, a atividade educativa desenvolve-se ou 
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para a libertação dos seres humanos, para sua humanização, 
ou para a sua domesticação, para ter o domínio sobre eles 
(Freire, 2005).

Cabe aqui uma breve consideração a respeito do 
que se entende por essa capacidade de crítica almejada 
pela concepção de educação ambiental aqui exposta: 
compreende-se por crítica a capacidade de compreender 
o momento atual contextualizado no ontem, de modo a 
possibilitar a projeção do amanhã que se deseja. Ou seja, 
a capacidade de perceber o hoje como fruto de mudanças 
ocorridas no passado, contemplando o entendimento de o 
quê mudou e porque mudou numa determinada direção, de 
forma a permitir a construção de um futuro desejado.

**
A Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) - lei 

nº 9.795 de 27 de abril de 1999 - explicita as características 
político-pedagógicas atuais da educação ambiental e institui, 
em seu artigo 14, que a coordenação da Política Nacional de EA 
ficará a cargo de um Órgão Gestor (Brasil, 1999). A PNEA só 
foi regulamentada em 2002 pelo decreto 4.281/02, o qual define, 
em seu artigo 2º, que o Órgão Gestor de EA será dirigido pelos 
Ministros de Estado do Meio Ambiente (MMA) e da Educação 
(MEC). Define também as competências deste Órgão Gestor, cria 
um comitê assessor do mesmo definindo sua constituição, define 
que o MEC e o MMA deverão disponibilizar recursos financeiros 
para a realização de atividades e para o cumprimento dos 
objetivos da PNEA, dentre outras providências (Brasil, 2002).

Dentre os princípios básicos da Educação Ambiental 
no Brasil, definidos pela PNEA, “destacam-se o enfoque 
democrático e participativo, a concepção de ambiente em sua 
totalidade e a garantia de continuidade e permanência do 
processo educativo” (Brasil,2006a).
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O ProFEA – Programa Nacional de Formação de 
Educadoras(es) Ambientais: por um Brasil educado e 
educando ambientalmente para a sustentabilidade “tem por 
objetivo qualificar as políticas públicas federais de Educação 
Ambiental de modo que exijam menos intervenções diretas 
e mais apoio supletivo às reflexões e às ações regionais” 
(Brasil, 2004).

Um dos pontos centrais da política pública de Educação 
Ambiental brasileira é que

“a relação educador(a)-educanda(o) é um encontro de saberes, 
um diálogo democrático sobre a realidade vivida, não há 
saberes mais importantes, não há hierarquia de conhecimentos. 
Esta concepção libertária de educação emana de Paulo 
Freire, da Educação Popular, das práticas educacionais 
dos Movimentos Sociais e de outros educadores e teóricos 
sociais e do ambientalismo, seu fundamento é a Democracia 
Radical que reconhece que cada ser humano detém o direito 
de participação, à definição do futuro e à construção da 
realidade e o desafio desta educação passa pela emancipação 
de dominados e dominadores” (Brasil, 2005, p.7).

Tais colocações propiciam uma aproximação com o 
pensamento espinosano, uma vez que o filósofo indica, como 
meta última de sua filosofia, a libertação dos humanos das 
opressões e outros tipos de tristezas por meio da reflexão 
interpretativa dos afetos. Processo este que, no limite, 
possibilita uma intervenção transformadora na realidade 
em direção ao futuro desejado, pois torna possível a 
transformação do modo como afetamos e somos afetados 
pelo que nos rodeia.
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Mais um dedo de prosas obre o pensamento espinosano e 
a concepção teórico-metodológica de educação ambiental

“como não conhecemos nada, entre as coisas singulares, que seja 
superior ao homem que se conduz pela razão6, em nada 

pode, cada um, mostrar melhor quanto valem seu engenho 
e arte do que em educar os homens para que vivam, ao 

final, sob a autoridade própria da razão” (EIV, ap, cap 9).

Olhemos, pois, para a concepção de conhecimento 
verdadeiro, aos moldes espinosanos, e de potência de agir, 
pensando no modo como aprendemos e ensinamos.

O pensamento espinosano nos mostra que a nossa 
capacidade de afetar, de ser afetado e como respondemos a 
esse estímulo afetante, são fundamentais na constituição de 
valores éticos, uma vez que o que determina se consideramos 
uma coisa boa ou má é justamente o sentimento que ela 
nos causa. O que consideramos bom é aquilo que nos gera 
alegria, e a alegria maior que podemos ter é a liberdade de 
agir7 por nós próprios, de sermos causa de nossos afetos, de 
compreendermos o nexo causal de produção de tudo quanto 
existe, ou seja, a compreensão de que todas as coisas estão 
indissociavelmente interligadas por relações de causa e 
efeito, quais são os pontos de ligação entre elas e quais são 
suas consequências.

Alegria e tristeza são derivadas dos encontros que re-
alizamos: os bons encontros são aqueles que aumentam 
nossa potência, cuja expressão é a alegria, e os maus en-

6 Vale aqui relembrar que, conforme apresentado acima, razão em Espinosa 
significa a junção dos aspectos cognitivos e afetivos no ato do conhecimento.

7  Em Espinosa ter ideias adequadas já é uma ação, portanto, pensar 
adequadamente é também agir.



Políticas socioambientais

 e ParticiPação
Pedro roberto Jacobi (org) 

510

contros são aqueles que diminuem nossa potência, expres-
sando-se pela tristeza.

Assim, a constituição de grupos humanos dá-se em fun-
ção de sua própria libertação, pois as pessoas unem-se na 
busca por experienciarem alegrias, por tornarem-se mais 
potentes e, assim libertarem-se do estado de servidão8. En-
tão, quanto maior o número de relações de interdependência 
se tem, mais livre se é. Tanto no aspecto metafísico (par-
ticipação na Natureza), como sob o aspecto ético político 
(participação no corpo social).

“O homem que se conduz pela razão é mais livre na sociedade 
civil, onde vive de acordo com as leis comuns, do que na 
solidão onde obedece apenas a si mesmo” (EIV, prop 73). 
“Como, porém, o medo da solidão existe em todos os homens, 
porque ninguém na solidão tem forças para poder defender-
se e obter o necessário para a vida, segue-se que os homens 
desejam por natureza o estado civil, não podendo acontecer 
que eles alguma vez o dissolvam por completo” (TP9, cap VI, 
parágrafo 1).

Em Espinosa, nosso pensamento está diretamente rela-
cionado aos nossos sentimentos/emoções/motivações (afe-
tos), pois a potência de agir do corpo, portanto, a variação 

8  “Chamo de servidão a impotência humana de regular e refrear os afetos. Pois o 
homem submetido aos afetos não está sob o seu próprio comando, mas sob o do 
acaso, a cujo poder está a tal ponto sujeitado, que é, muitas vezes, forçado, ainda 
que perceba o que é melhor para si, a fazer, entretanto, o pior” (EIV, pref).

9  A sigla TP refere-se a obra Tratado Político de autoria de Espinosa
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qualitativa de suas afecções10, é acompanhada da variação 
quantitativa11 da potência de agir/pensar da mente.

Cabe aqui esclarecer que para o filósofo existe uma 
única substância que é composta por infinitos atributos12 
(EI, def  4). Porém, nós humanos apenas somos capazes de 
conhecer dois deles, a saber: pensamento e extensão (corpo, 
matéria). Assim sendo, corpo e mente expressam uma única 
e mesma coisa – a substância – cada um a seu modo (EII, 
prop VII, esc).

Em Espinosa, afeto é uma ideia de uma afecção 
(modificação/alteração qualquer) que ocorre no corpo e na 
mente. A afecção da mente é a produção de ideias, e a mente 
se percebe tendo essas ideias (EII, def  3).

A cognição começa nesse ponto, o que vai diferir é o 
tipo de cognição atuante. Temos a cognição adequada e a 
cognição imaginativa - percepção que se passa no corpo 
e tem como peculiaridade ser determinada pelo exterior, 
pelas coisas externas. Ao passo que a cognição adequada – 
a razão – tem determinação interna. Desse modo, podemos 
dizer que os afetos se constituem como o motor do nosso 
pensar e fazer.

Para o filósofo, o afeto é uma ideia/forma de pensamento 
do que se passa no corpo, algo que anima esse corpo, mas 
já é uma ideia. O afeto é um tipo de conhecimento, a 
compreensão é ela mesma um afeto, e a razão é um afeto 

10  Afecções ou “„Affectiones‟, termo latino que significa, grosso modo, „os 
modos pelos quais as substâncias são afetadas‟, como um pedaço de madeira 
é afetado ao ser pintado de vermelho ou como uma cadeira é afetada ao 
ser quebrada” (Scruton, 2000, p.12). Ou para usar as palavras de Chauí 
(1995, p.105) a afecção espinosana refere-se a “toda mudança, alteração ou 
modificação de alguma coisa, seja produzida por ela mesma, seja causada por 
outra coisa”.

11  Deleuze (2009) apresenta a ideia da variação quantitativa de potência.
12  Em Espinosa, atributo significa característica constituinte.



Políticas socioambientais

 e ParticiPação
Pedro roberto Jacobi (org) 

512

de alegria, em maior ou menor grau, dependendo do objeto 
que ela conhece, porque a mente é viva/atuosa e o conatus13 
também; a mente está ligada a esse esforço de perseverar-se 
na existência e, ao conhecermos algo, alegramos-nos.

A mente percebe a sua ação (a de ter uma ideia) e, ao 
dar-se conta desse incremento de ter uma ideia verdadeira14 
(reflexiva), somos afetados de alegria, cuja causa somos nós 
mesmos, pois a mente se reconhece como causa dessa alegria/
ideia. Isso é o contentamento consigo mesmo. Isso é estar em 
posse formal de nossa potência. A mente entende que é causa 
dessa ideia e se alegra com isso. Ela percebe o aumento de 
sua potência. E o que é esse aumento? É a alegria, e por isso 
a razão/o conhecer verdadeiramente é um afeto.

“A educação pode favorecer nossa potência de fazer e pensar, mas 
isso requer reflexão sobre o método. O qual, tradicionalmente, 
separa as pessoas no processo educativo em duas categorias: 
as que sabem (professores/educadores) e as que não sabem 
(educandos) e concebe estas últimas como receptáculos de 
informações prontas e acabadas, estabelecendo uma relação 
de ensino-aprendizagem estanque, em que um ensina e o outro 
aprende” (Costa-Pinto, 2012, p.138).

Uma vez que, segundo Espinosa, cada um decide aquilo 
que é bom ou ruim segundo o seu afeto, uma educação 
prescritiva/normativa que decida o quê, como e quando algo 
deve ser aprendido é despotencializadora, pois estimula a 
passividade do sujeito, é geradora de paixões tristes, na medida 

13  Em Espinosa, todo ser esforça-se ao máximo por persistir na existência 
(EIII, prop 6 e 7), esforço esse que é denominado conatus e coincide com a 
potência de agir do ser.

14  Neste texto, os termos “ideia adequada” e “ideia verdadeira” serão utilizados 
como sinônimos, conforme as indicações de Espinosa. Muito embora, o filósofo 
faça distinção entre uma e outra a partir de um determinado ponto da Ética.  
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em que distancia o educando de sua própria potência de pensar 
(Costa-Pinto, 2012). O filósofo nos mostra que, em função dos 
encontros, há variação de nossa potência, sendo, desse modo, 
imprevisível o momento da aprendizagem, pois cada um tem 
sua própria história afetiva e, portanto, é mais ou menos 
sensível a isto ou aquilo em função do que já foi vivido.

“A possibilidade que temos de aumentar nossa potência 
depende do modo como nos relacionamos com as coisas, como 
as usamos em proveito próprio. Os afetos (...) [apresentam-
se] como critério de diferenciação individual (...)” (Ferreira, 
1997, p.474).

Nosso próprio desejo15 é definido pelas ideias/afetos que 
temos, Espinosa nos indica a reflexão interpretativa de nossos 
afetos como possibilidades de termos ideias verdadeiras, 
pois nos possibilita a ressignificação de sentimentos e a 
construção de novas ideias cognitivas.

Desse modo, há também alteração naquilo que deseja-
mos e, é precisamente o nosso desejo que orienta o nosso 
fazer. Assim sendo, um processo educativo orientado ao in-
cremento de potência de educadores e educandos deve cons-
tituir-se de um leque abrangente de estímulos que permita, 
a cada indivíduo, um aprendizado ético. Isto é, que permita 
a cada um realizar esse processo interpretativo dos próprios 
afetos de modo a possibilitar o conhecimento de seus desejos 
e, assim, aproximar cada um de sua potência de pensar e 
fazer. Entendendo que, em um viver ético, os objetivos que 
traçamos são sempre provisórios, pois os desejos vão se alte-
rando de acordo com o que conhecemos.

15  Em Espinosa há três afetos básicos: desejo, alegria e tristeza (EIII, def  4 dos 
afetos, expl) – sendo desejo o que nos move (EIII, def  1 dos afetos), enquanto 
alegria e tristeza são indicadores do aumento ou diminuição de nossa potência 
(EIII, def  2 e 3 dos afetos), respectivamente.
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Segundo Espinosa, cada um tem o direito de pensar e 
expressar seus pensamentos, pois a privação desse direito 
configura-se como violência, uma vez que distancia o indiví-
duo de sua própria potência, isto é, distancia-o da afirmação 
de seu próprio existir.

“(...) [não é possível fazer] o ânimo ficar completamente su-
jeito a jurisdição alheia, porquanto ninguém pode transferir 
para outrem, nem tanto ser coagido, o seu direito natural, ou 
a faculdade de raciocinar livremente e de ajuizar sobre qual-
quer coisa. Daí que seja violento o poder exercido sobre o âni-
mo (…) ninguém pode renunciar à sua liberdade de julgar e 
pensar o que quiser, e se cada um é senhor dos seus próprios 
pensamentos por superior direito da natureza, segue-se que 
jamais será possível, numa república, tentar sem resultados 
funestos que os homens, apesar de terem opiniões diferentes 
e até opostas, não digam nada que não esteja de acordo com 
aquilo que prescreve o soberano. (…) O mais violento dos Es-
tados é, pois, aquele que nega aos indivíduos a liberdade de di-
zer e de ensinar o que pensam (…) [o fim último da república] 
não é dominar nem conter os homens pelo medo e submetê-los 
ao direito alheio; é ao contrário, libertar o indivíduo do medo 
a fim de que ele viva, tanto quanto possível, em segurança, 
isto é, a fim de que ele preserve o melhor possível, sem prejuí-
zo para si ou para os outros, o seu direito natural a existir e a 
agir” (TTP16, cap XX).

É preciso que a postura pedagógica adotada pelos edu-
cadores em um processo educativo potencializador do fazer 
e do pensar dos educandos seja dialógica e de reciprocidade, 
ou seja, é preciso ensinar–aprendendo e aprender–ensinan-

16  A sigla TTP refere-se a obra Tratado Teológico Político de autoria de 
Espinosa. 
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do, de modo que educador e educando ocupem a mesma po-
sição dentro do processo educativo, rompendo com a tradi-
cional dicotomia „um ensina e o outro aprende‟ (Costa-Pin-
to, 2012). Colocando, assim, em prática uma hierarquização 
horizontal dos saberes – alguns sabem mais disso e outros 
mais daquilo – e, no fazer conjunto, estes saberes vão sen-
do trocados e aprimorados/refletidos de modo a promover a 
potencialização de educadores e educandos. Estando, assim, 
em consonância com a política pública brasileira e com a 
concepção de EA que a rege.

Desse modo, processos educativos pautados pela partici-
pação e pela busca de autonomia dos sujeitos, apontam na 
direção da constituição de um eixo pedagógico promotor de 
incremento de potência.

Este artigo não tem a intenção de esgotar o assunto, mas 
sim de trazer contribuições para se pensar a relação entre 
processos educativos e aumento de potência de indivíduos e 
grupos. Apesar da necessidade de uma aproximação maior 
com as áreas da psicologia e das ciências sociais para maior 
aprofundamento no que toca as dimensões individual e cole-
tiva do incremento da potência, podemos apontar que uma 
proposta político-pedagógica que vise à apreensão crítica 
da realidade (conhecimento do nexo causal de produção 
das coisas/situações/afetos através da reflexão interpretati-
va que busca suas causas/origens) e que promova um con-
fronto com essa mesma realidade, na medida em que tem 
como fundamento e perspectiva a realização de intervenções 
socioeducativas que busquem alternativas para os proble-
mas socioambientais enfrentados, pode se constituir como 
estímulo gerador de potência, na medida em que possibilita 
a emergência de novos valores, pois estimula novas subjeti-
vidades (outros afetos e outros desejos).
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**

Abaixo trazemos uma seleção de elementos do pensa-
mento espinosano, acompanhados de proposições de como 
operacionalizá-los em práticas educativas sociambientalis-
tas, tendo em vista a formação de educadores ambientais 
que tenham como base estruturante o conceito de potên-
cia espinosana, uma vez que esses elementos são percebidos 
como possibilitadores de padrões de interação que geram 
potência (individual e coletiva).

Lembrando que, em Espinosa, a alegria é a própria ação 
e, pensando quantitativamente, a alegria permite fazer mais 
coisas, ela é o próprio movimento em ação. No caso dos hu-
manos, que são modos finitos mais complexos que os demais, 
a expressão psíquica do aumento da potência do corpo é a 
alegria na mente - a mente tem mais ideias e o corpo fica 
mais predisposto a fazer coisas.

“A relação entre alegria e política, em Espinosa, é íntima. Ela é da or-
dem da ontologia e, portanto, do necessário. Definida como expressão 
psíquica do aumento da potência (…), a alegria tem consequências éti-
cas diretas para o campo político. A política será concebida como a arte 
humana de vida coletiva, na qual e pela qual todos buscam aumentar a 
potência de cada um pelo aumento da potência do todo. Arte humana 
que, no entanto, deita suas raízes na Natureza, e portanto é também 
arte da própria Natureza. É verdade que a ligação entre política e Natu-
reza – relação que permite falar, em Espinosa, numa ontologia política 
propriamente dita – se faz antes de tudo pelo conatus-desejo. (…) Não é 
por acaso que tanto no Tratado teológico-político como no Tratado polí-
tico Espinosa inicie a análise referindo-se às paixões humanas, e na raiz 
das paixões encontra-se o desejo como causa eficiente, como produtor de 

efeitos” (Ferreira de Paula, 2010).
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plabaa EXO17

17  Esta alegria referida ao incremento de potência se distingue da alegria 
eufórica, explosiva, efêmera que, ao findar, não deixa nenhum contributo para 
que compreendamos melhor tanto nós mesmos, como as coisas do mundo de 
acordo com as determinações universais.
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NOVA REGULAÇÃO AMBIENTAL 
INDUSTRIAL: 
CONCEITOS E ESTUDOS DE CASO NO 
ESTADO DE SÃO PAULO

Flávio de Miranda Ribeiro; Isak Kruglianskas

Resumo

Nos últimos anos diversos 
pesquisadores, instituições e 
governos têm proposto refor-
mas na regulação ambiental 
industrial - entendida como o 
conjunto de requisitos, pro-
cedimentos e condicionantes 
ambientais ao exercício desta 
atividade econômica, com vis-
tas a reduzir seus potenciais 
efeitos deletérios no meio. O 
presente estudo, de caráter 
exploratório e qualitativo, de-
monstra que embora existam 
experiências exitosas no Esta-
do de São Paulo neste sentido, 
ainda existe um longo caminho 
a percorrer, principalmente na 
garantia da realização sistemá-
tica desta reforma. Para tanto, 

Abstract

In recent years many re-
searchers, institutions and 
governments have proposed 
reforms in industrial environ-
mental regulation - understood 
as the set of  environmental 
requirements, procedures and 
constrains to the economic ac-
tivities development, aiming 
to reduce their potential de-
leterious effects on the envi-
ronment. The present study, 
developed as an exploratory 
and qualitative research, de-
monstrates that although the-
re are successful experiences in 
São Paulo on this sense, there 
is still a long way to go, espe-
cially in ensuring their syste-
matic realization. The research 
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primeiramente a pesquisa pro-
põe um referencial das “carac-
terísticas da qualidade regula-
tória ambiental”, construído a 
partir de revisão da literatura 
internacional. Este conjunto 
de características é então apli-
cado a três estudos de caso no 
Estado de São Paulo, por meio 
de pesquisa documental com-
plementado por entrevistas. 
As evidências da pesquisa de-
monstram que em sua maior 
parte as características de uma 
reforma já estão presentes de 
alguma forma na regulação 
ambiental paulista. Porém, 
esta presença não garante sua 
efetivação sistemática, e estas 
nem sempre são percebidas ou 
influenciam o comportamento 
dos regulados e reguladores, 
participando de forma ainda 
marginal nas principais rotinas 
do órgão regulador. Ao final 
do trabalho, são ainda apre-
sentadas recomendações para 
futuras regulações, referentes 
principalmente à visão estraté-
gica, planejamento do processo 
e garantia de recursos para a 
reforma, bem como sobre a go-
vernança da regulação. 

first proposes a framework of  
“environmental characteristics 
of  regulatory quality”, cons-
tructed from an international 
literature review. The resulted 
list was then applied to three 
case studies in the State of  São 
Paulo, through documentary 
research complemented by in-
terviews. The evidences show 
that most of  those characteris-
tics are already present in some 
form at Sao Paulo environmen-
tal regulation. However, this 
presence does not guarantee 
its systematic implementation 
and the characteristics are not 
always perceived or influence 
the behavior of  regulated or 
regulators, participating only 
marginally in the most impor-
tant regulation procedures. 
At the end, the research also 
makes some recommendations 
for future regulations, prima-
rily related to regulators vision 
and planning, ensuring resour-
ces for reform, and also for the 
governance of  the process. 
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Introdução

Considerada como um dos maiores avanços nas políticas 
domésticas no século XX (Fiorino, 2006), a regulação 
ambiental pode ser definida como “o conjunto diverso de 
instrumentos pelos quais governos especificam requisitos para 
empresas e cidadãos” no seu relacionamento com o meio 
natural (Jacobzone, Choi e Miguet, 2007, p.101). Conforme a 
OECD (2010), a regulação seria a parcela das políticas públicas 
ambientais dedicadas a colocar em prática seus princípios, 
objetivos e diretrizes. Mais do que regular o exercício da 
atividade econômica (Figueiredo, 2011), é pela regulação 
ambiental que o poder público define regras, procedimentos 
e práticas para influenciar o comportamento de empresas e 
cidadãos, de forma a evitar, reduzir ou corrigir ameaças à 
saúde humana e à qualidade ambiental no desenvolvimento 
de suas atividades (USEPA/INECE, 2009).

As primeiras formas estruturadas de regulação 
ambiental industrial surgiram durante a década de 1960, e 
trouxeram importantes resultados de melhoria ambiental 
em muitas regiões (Fiorino, 2006). No entanto, conforme 
os problemas mais imediatos foram controlados, os limites 
da abordagem tradicional se tornaram evidentes – como 
a ineficiência econômica e os limites destes na solução de 
problemas complexos, entre outros aspectos consolidados 
por Ribeiro e Kruglianskas (2011a) e Rei e Ribeiro (2014).

A percepção destes limites tem levado muitos governos 
e instituições a propor reformas nos modelos de regulação 
ambiental industrial, com vistas a melhorar seu desempenho, 
relação de custo-efetividade e qualidade (Jacobzone, Choi 
e Miguet, 2007). Embora cada autor possua seu ponto de 
vista, é notória a convergência das proposições em torno 
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de alguns aspectos desta transição, conforme apontado por 
Ribeiro e Kruglianskas (2011b,c), o que sugere um conjunto 
de características mínimas recomendáveis para a reforma.

É neste contexto que o presente trabalho se insere, com 
o objetivo de contribuir para o  aprimoramento das práticas 
de gestão da regulação ambiental por parte dos órgãos 
ambientais no contexto contemporâneo, em particular 
considerando a realidade industrial no Estado de São Paulo. 
A pesquisa original que fundamenta este capítulo, realizada 
sob a forma de uma tese de doutorado (Ribeiro, 2012), foi 
conduzida em dois momentos. No primeiro, com base em 
extensiva revisão da literatura internacional, propõe-se um 
marco referencial sucinto de “características de qualidade 
para a regulação ambiental”. Em seguida, este foi aplicado 
sobre três estudos de caso selecionados, nos quais foi verificada 
sua presença e analisada sua influência no comportamento 
de regulados e reguladores, propondo ao fina melhorias à 
arquitetura regulatória ambiental industrial.

Procedimentos Metodológicos

A presente pesquisa utilizou três mecanismos de coleta 
de dados: revisão da literatura, pesquisa documental em 
fontes primárias e entrevistas semi-estruturadas. Estes 
procedimentos foram conduzidos em duas fases, descritas a 
seguir (Ribeiro, 2012a).

Síntese de uma relação sucinta de “características da 
qualidade regulatória”

O primeiro passo da pesquisa foi consolidar, a partir das 
recomendações da literatura, uma relação de “características 
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da qualidade regulatória” – o que foi feito em três etapas:

• Etapa preparatória: pela identificação dos principais 
limites da regulação tradicional, usando o método 
dedutivo, foram estabelecidos “objetivos amplos da regulação 
ambiental”, ou seja, o que se espera de uma nova regulação. 
Estes foram então organizados segundo uma taxonomia 
própria composta pelas seguintes categorias: contexto 
(condições políticas); conteúdo (visão do órgão ambiental; 
objetivos; e instrumentos), e processo (participação e uso da 
informação);
• Etapa divergente: as referências mais significativas foram 
selecionadas por um processo de screening, após o qual se 
elaborou uma lista dos “elementos desejáveis na regulação 
ambiental”, aplicando sobre suas fichas bibliográficas o 
processo de saturação proposto por Gil (2008) - no qual as 
informações são compiladas das referências mais citadas, 
em ordem decrescente, até que não haja mais nenhuma 
contribuição adicional; e
• Etapa convergente: criou-se um processo de simplificação 
em duas fases: a hierarquização dos “elementos desejáveis na 
regulação ambiental”, em uma tabela que aponta quais são 
os mais citados pelas referências; e a simplificação, com base 
na eliminação de elementos exógenos, repetições e revisão 
final visando à simplificação. Ao final, a lista foi ainda 
submetida à verificação em uma tabela de correlações entre 
cada “elemento” e “característica”.

Aplicação da relação aos estudos de caso

Na segunda parte da pesquisa utilizou-se da metodologia 
de “estudos de caso múltiplos” (Yin, 2005). O foco dado foi 
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predominantemente exploratório, com vistas a ampliar 
o conhecimento existente sobre a reforma da regulação 
ambiental industrial. Não obstante, utilizando a taxonomia 
de Gil (2008), pode-se dizer que em alguns aspectos esta 
assume um caráter descritivo, por relatar eventos ocorridos 
ex post, e traz reflexões de cunho explicativo, identificando 
causas e determinantes dos fenômenos verificados.

Quanto à coleta das evidências, foram utilizados dois 
procedimentos: a pesquisa documental, com as informações 
obtidas a partir de fontes primárias (principalmente 
relatórios e publicações institucionais); e entrevistas semi-
estruturadas, realizadas junto a atores com significativa 
participação nos programas.

A escolha dos casos foi feita sobre uma base de 33 
programas conduzidos pela Secretaria do Meio Ambiente 
(SMA) e pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 
(CETESB) entre 2003 e 2011, considerados como detentores 
de algum aspecto de “reforma”. Esta identificação e seleção 
dos casos estão detalhados em Ribeiro e Kruglianskas 
(2011d).

Para coleta de dados foi conduzida extensa pesquisa 
bibliográfica em documentos primários, posteriormente 
complementada por entrevistas. As entrevistas foram 
realizadas de forma semi-estruturada, com o roteiro básico 
abordando quatro aspectos: participação no programa; 
percepção da presença das características de qualidade; 
influência das características no comportamento dos 
regulados e/ou reguladores; e sugestões para aprimoramento. 
A Tabela 01 a seguir apresenta o perfil dos entrevistados em 
cada caso.
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TABELA 01 - Perfil dos entrevistados (Ribeiro, 2012a)

Consolidação das características da qualidade regulatória

A consolidação da relação das “características da qualidade 
regulatória” seguiu os Procedimentos Metodológicos 
descritos, e encontra-se detalhada em Ribeiro (2012a) e 
Ribeiro e Kruglianskas (2012a; 2013a). 

Na primeira etapa foram consolidados os principais 
objetivos da regulação ambiental, usando principalmente as 
seguintes referências: Barbieri, 2007; Fiorino, 2006; OECD, 
2003; World Bank, 2000; Swift, 2000; Knopman, 2000; 
Knopman and Fleschner, 1999; Russel e Powell, 1997; US 
Congresse United States  Congress, 1995; Porter e Van der 
Linde, 1995; Betts, 1991;  USEPA/INECE, 2009; Muzundo 
et al., 1990; and Hahn, 1989. Adicionalmente, contribuições 
pontuais foram incorporadas a partir de Johson, 2009; Vilela 
Jr. et al., 2007; Rejeski, 2004;  Guimarães e Barcena, 2002; 
Andrade, Marinho e Kiperstok, 2001; Swift, 2000; Ekins, 
1997; Gladwin, Kennelly e Krause, 1995; e  Philippi Jr. e 
Marcovitch, 1993.
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Em seguida, os objetivos identificados foram usados 
como base ao desenvolvimento das características de 
qualidade para a regulação ambiental, tendo como 
referencial principal as contribuições de: COM, 2011; 2009; 
2005; 2001; Freiria, 2011; Reily e Pinho, 2010; Cocklin, 
2009; Coote  et al., 2009; Zarker and Kerr, 2009; Barbieri, 
2007; Barton et al.,  2007; Gunningham, 2007; Howlett e 
Rayner, 2007; Jacobzone,  Choi e Miguet, 2007; Parto, 2007; 
Shove e Walker, 2007;  Kemp e Loorbach, 2006; Howlet, 
2004; UNEP, 2004;  Coglianese et al., 2002; EEA, s/d, s/d2, 
2001; Mol e Sonnenfeld,  2000; Margulis, 1996; Grabosky, 
1995; e Porter e van der Linde,  1995. Ao final, foram ainda 
incorporadas sugestões oriundas de: Gray e Shimshack, 
2011; Jones, 2010; Lange, Bettina, e Gouldson, 2010; 
Gouldson  et al., 2009; Milanez, 2009; Borck et al., 2008; 
Sarkar, 2008;  Chudnovsky e López, 2007; Yap et al., 2007; 
Santos et al.,  2006; Coglianese et al., 2004; Berger et al., 
2001; e Layrargues, 1998. O Quadro 1 apresenta o resultado 
deste processo. 
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QUADRO 1 - Síntese das Características de Qualidade na 
Regulação Ambiental

Deve-se ressaltar que estas características não 
são independentes umas das outras, e muitas estão 
intrinsecamente relacionadas, sendo em algumas situações 
dependentes entre si. Ao final do processo, esta relação foi 
ainda objeto de verificação, para assegurar que nenhum 
dos “elementos desejáveis na regulação ambiental” tenha sido 
desprezado.

Resultados dos Estudos de Caso

A seguir são sucintamente apresentados os três estudos 
de caso. Para seu detalhamento, indicamos a leitura do 
trabalho original (Ribeiro, 2012a) ou de sua síntese (Rei e 
Ribeiro, 2011; Ribeiro e Kruglianskas, 2012b; 2013 b,c,d; 
Ribeiro e Pacheco, 2011a,b).

Fomento à Produção mais Limpa (P+L) pela CETESB

Descrição do Caso

O envolvimento da CETESB com a P+L iniciou-se 
em 1992, mas foi apenas em 1996 que o órgão criou uma 
área específica para o tema. As primeiras iniciativas 
foram capacitações e eventos para divulgação da 
estratégia, seguida da adesão à Declaração Internacional 
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de Produção mais Limpa das Nações Unidas, em 1998. 
Desde então a CETESB realizou várias ações para 
fomento da P+L, principalmente (Ribeiro e Pacheco, 
2011a,b):
• “Projetos Piloto”, realizados junto aos setores de 
bijuterias, têxtil e cerâmicas, eram ações de assistência 
técnica, tendo obtidos como resultados ganhos 
ambientais e econômicos para as empresas, melhoria de 
relacionamento com o órgão ambiental e a elaboração 
de publicações com orientações setoriais;
• Elaboração dos “Guias Técnicos de P+L”, cobrindo 
15 setores, são documentos com informações sobre os 
aspectos ambientais e alternativas de P+L;
• Prospecção de “Casos de Sucesso de P+L”, em número 
de 86, são relatos com descrição da oportunidade, ações 
adotadas e os benefícios obtidos; e
• Outras ações como: capacitação; parcerias (Nações 
Unidas, USEPA, Ministério do Meio Ambiente, entre 
outros), além de projetos isolados.

Percepção dos atores sobre o fomento à P+L pela 
CETESB

Diversas qualidades regulatórias foram comentadas. 
As principais, detalhadas em Ribeiro (2012a) e Ribeiro 
e Kruglianskas (2013b) são: ser participativa; flexível; 
preventiva; induzir a inovação; ser multi-instrumental; e ser 
devidamente mensurada e comunicada.

Quanto à influência no comportamento, a promoção de 
mudanças na postura de empresas e órgão ambiental foi 
um dos pontos mais relevantes do programa. Da parte das 
empresas, todos apontaram uma evolução. Especificamente 
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nas que participaram do programa verificou-se o efeito 
positivo da P+L em novas práticas e nas reduções de custos– 
sendo a difusão destes resultados o grande desafio. Citou-se 
uma mudança na visão que as empresas possuíam acerca do 
órgão ambiental, ao perceberem este como um parceiro, o que 
criou predisposição ao diálogo – embora também tenha sido 
dito que as empresas em geral ainda necessitam da pressão 
da lei para atuar. Já da parte do órgão ambiental percebe-
se uma nova forma de atuação, mas que não foi suficiente 
para alterar as principais rotinas e procedimentos, e embora 
este tenha assumido um discurso moderno não se percebe 
uma mudança significativa na sua principal forma de ação. 
Ainda que alguns técnicos se mostrem interessados, estas 
iniciativas são esporádicas, não estruturadas e voluntárias, 
sendo reconhecida a importância da institucionalização dos 
compromissos. 

As sugestões de melhoria centraram-se na incorporação 
da P+L ao licenciamento ambiental, sendo reconhecido 
como prioridade. Mencionou-se também a necessidade de 
fóruns para discussão conjunta de regras e condicionantes, 
usando os Guias de P+L como orientação. Foi destacado o 
papel das Agências da CETESB como promotoras da P+L, 
além da ampliação da assistência técnica, principalmente 
para empresas menores, e da adequação da infraestrutura 
de pessoal e de tecnologia da informação. Por fim, destacou-
se a necessidade de estímulos para adoção da P+L, além de 
uma forma de avaliar o impacto das melhorias na qualidade 
ambiental.
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Análise dos Resultados

O fomento à P+L pela CETESB não chegou a ser um 
“programa” strictu senso. No entanto, é possível perceber 
que o objetivo de apoiar os setores foi atendido, ao menos em 
parte. Embora diversos benefícios tenham sido alcançados, 
em muitas situações estes ficaram restritos às empresas 
participantes– destacando a dificuldade de difusão de 
resultados. Este aspecto poderia ser aprimorando com um 
programa contínuo que inserisse a P+L nas rotinas do 
órgão, e por uma melhor comunicação do programa e seus 
benefícios.

As principais qualidades regulatórias verificadas no 
programa estão centradas no caráter preventivo, forma de 
atuar diferente da tradição da CETESB. O programa trouxe 
dois tipos de resultados que merecem destaque: a melhoria 
no relacionamento e os próprios benefícios da P+L.No que 
tange à melhoria no relacionamento, a opção pela atuação 
setorial fez com que as iniciativas fossem realizadas em 
parceria com representantes da indústria, que possuem 
estruturas capacitadas permitindo elevar o nível do diálogo. 
Quanto aos benefícios da P+L, merece destaque a aplicação 
de instrumentos baseados em informação, embora com 
dificuldades de difusão, além da ocorrência de inovações 
tanto tecnológicas como na gestão – evidenciando um 
potencial inovador pouco explorado.

Quanto aos limites do programa, o aspecto mais 
destacado foi a falta de integração com as rotinas da 
CETESB, especificamente o licenciamento. Destacou-se a 
necessidade de se dar prioridade à abordagem preventiva no 
planejamento estratégico, evidenciando que o programa não 
foi capaz de alterar de modo amplo a forma de atuação do 
órgão. Outro obstáculo, apontado por todos entrevistados, 
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seria o baixo envolvimento das agências descentralizadas 
com a P+L - que parece ocorrer de forma pontual e eventual, 
seja pela sobrecarga de tarefas, seja pela falta de motivação 
ou resistência das pessoas. O envolvimento das equipes seria 
fundamental, não apenas obedecendo a diretrizes, mas indo 
além da coerção rumo à cooperação, tornando-se promotores 
da P+L junto às empresas.

Embora a mudança proposta seja majoritariamente 
cultural, e dependa das próprias pessoas, a definição de 
regras para incorporação da P+L no licenciamento pode 
desempenhar um papel relevante - indicando um caminho 
objetivo. Todos consultados sugeriram usar as Câmaras 
Ambientais para discutir condicionantes setoriais, podendo 
evoluir os Guias de P+L para atuarem como documentos 
de orientação. Adicionalmente, reconhecem a necessidade 
de bases de informações sobre as fontes de poluição e as 
possibilidades de adoção da P+L, de forma a constituir um 
banco de dados para subsidiar a negociação de condicionantes 
e graduar os benefícios que poderiam ser oferecidos.

Implementação da Licença de Operação Renovável (LOR)

Descrição do Caso

Embora em âmbito federal a renovação do licenciamento 
ambiental tenha sido disciplinada em 1997, em São Paulo 
esta modificação só se deu efetivamente em 2002, por meio 
de dois Decretos (São Paulo, 2002 a,b). Esta ausência 
dificultava a atualização de dados e a revisão periódica das 
condicionantes, quando haveria a oportunidade de diálogo 
entre empresas e poder público, negociando metas e planos 
de melhorias (Rei, 2006).
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Os Decretos trouxeram importantes avanços, tais 
como: redefinição de atividades poluentes; estabelecimento 
de validade para as licenças; possibilidade de ampliar 
a validade em função do desempenho ambiental, entre 
outras. A CETESB estabeleceu procedimentos para sua 
operacionalização, criando inclusive o “plano de melhoria 
ambiental” (PMA), pelo qual se negociariam condicionantes 
(Ribeiro, 2012a).

Percepção dos atores sobre a implementação da LOR

Na opinião de todos entrevistados, detalhada em Ribeiro 
(2012a) e Ribeiro e Kruglianskas (2013b), o programa traz 
muitas das características de qualidade regulatória, mas até 
o presente ainda não conseguiu efetivá-las de forma ampla. 
Segundo todos a LOR trouxe uma grande mudança no 
licenciamento, com forte potencial de avançar em formas 
mais preventivas, participativas e planejadas de negociação 
das condicionantes.

Este caráter indutor teve influência no comportamento 
das empresas, embora não na medida esperada. Um dos 
entrevistados lamentou que as empresas não percebam 
a oportunidade que se abre com a LOR, como primeira 
possibilidade de inserção de benefícios proporcionais ao 
desempenho no licenciamento. A melhoria de relacionamento 
também foi bastante ressaltada, reforçando a demanda das 
empresas por regras claras e precisas. Do lado do órgão 
ambiental todos foram enfáticos ao afirmar que a evolução 
não ocorreu como previsto, apontando a necessidade de um 
novo posicionamento dos técnicos. Outro aspecto apontado 
foi a dificuldade de avanço em função das sucessivas 
mudanças de administração do órgão ao longo do processo.
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Quanto às propostas, seguiram três linhas: focar fontes 
prioritárias, municipalizando ou criando procedimentos 
para licenciamentos mais simples; criar regras claras para o 
PMA e concessão de benefícios, definindo o que a CETESB 
considera como “melhoria ambiental”; e usar as Câmaras 
Ambientais como fórum de diálogo para condicionantes 
setoriais, a serem detalhadas nos PMAs. Outras propostas 
citadas foram: inclusão da sociedade civil nas discussões; 
negociação de metas de longo prazo; ampliação dos 
benefícios para melhoria de desempenho; uso de Tecnologia 
da Informação; melhoria da comunicação; adequação de 
recursos humanos; e fazer “disclosure” dos resultados das 
empresas.

Análise dos Resultados

O programa de introdução da LOR cumpriu seu 
principal objetivo, de substituir a licença de funcionamento 
(LF) e regulamentar seu caráter renovável. No entanto, 
a reforma do instrumento a partir da sua aplicação 
sistemática não chegou a ocorrer, e ainda persiste sua lógica 
tradicional. A principal qualidade do programa reside na 
própria revisão periódica das condicionantes, que amplia 
o papel preventivo e indutivo do instrumento, graduando 
exigências e adaptando-as a mudanças de contexto. Além 
disso, propõe diálogo junto aos regulados, descentralizando 
responsabilidades e ampliando a participação de forma 
ordenada, transparente e gradual.

Quanto aos limites, as evidências apontam para duas 
vertentes: obstáculos na realização do previsto, e necessidade 
de detalhamento de regras para os instrumentos. Muito 
embora se tenha promovido uma ampla discussão, a LOR 
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não foi ainda efetivada em todo seu potencial. Citou-se 
a falta da P+L nas condicionantes e o desconhecimento 
de muitas empresas sobre o benefício para a melhoria 
do desempenho. Este ponto remete à participação das 
agências, que ainda encontram dificuldades em mudar 
a rotina dos agentes, principalmente pela sobrecarga de 
trabalho. Com relação à definição de regras, é preciso definir 
como as condicionantes serão estabelecidas, acompanhadas 
e avaliadas – incluindo o que se entende por “melhoria 
ambiental”, e promovera negociação, contínua e via Câmaras 
Ambientais, de condicionantes setoriais. Ainda neste 
aspecto seria importante determinar o quanto se delegaria 
de responsabilidade às empresas, na forma de mecanismos 
de auto-monitoramento. Outro ponto diz respeito à 
urgência de se coligir dados atuais e organizados sobre as 
fontes de poluição e os seus efeitos na qualidade ambiental, 
fomentando uma cultura de indicadores para subsidiar o 
licenciamento e a concessão de benefícios na melhoria de 
desempenho. Por último, deve-se destacar que apenas um 
entrevistado citou ampliar a negociação das condicionantes 
para inserir a participação da sociedade civil, sendo este um 
tema para futura discussão.

Adoção da Responsabilidade Pós-Consumo (RPC)

Descrição do Caso

A “responsabilidade pós-consumo” (RPC) pode ser definida 
como a responsabilidade dos fabricantes, distribuidores ou 
importadores pela gestão de resíduos de seus produtos após 
o consumo (EC, 2010), sendo a logística reversa sua forma 
mais conhecida. Embora no Brasil já existissem setores 
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obrigados por leis específicas a realizar a coleta e destinação 
de resíduos pós-consumo, a RPC foi oficialmente introduzida 
no país apenas com a promulgação em São Paulo da Política 
Estadual de Resíduos Sólidos (PERS) (São Paulo, 2006), e 
posteriormente pela Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS) (BRASIL, 2010).

Para operacionalização das exigências de RPC, a SMA 
promulgou a Resolução SMA n°38, de 02 de agosto de 2011, 
que elenca os produtos e embalagens para responsabilidade 
pós-consumo1 e solicita propostas de fabricantes e 
importadores em 60 dias. Vencido o prazo, a SMA recebeu 
199 propostas (Ribeiro, 2012b), que foram analisadas 
visando ao estabelecimento de Termos de Compromisso 
(Ribeiro, 2012a). Atualmente existem 12 Termos vigentes, 
que regram os projetos piloto de logística reversa cuja 
descrição detalhada encontra-se na página da CETESB na 
Internet (CETESB, 2014).

Percepção dos atores sobre a adoção da RCP

A principal qualidade regulatória apontada, como 
detalhado em Ribeiro (2012a) e Ribeiro e Kruglianskas 
(2013d), foi o caráter participativo – expresso na perspectiva 
dos regulados proporem as condicionantes. Esta construção 
confere flexibilidade para reconhecer particularidades dos 
produtos, e exemplifica a superação do modelo de “comando 
e controle”, com forte descentralização de responsabilidades 
– o que tem feito São Paulo atuar como piloto, inclusive 

1. Óleo lubrificante automotivo; óleo comestível; filtro de óleo lubrificante; baterias 
automotivas; pilhas e baterias; produtos eletroeletrônicos; lâmpadas contendo 
mercúrio; pneus; e embalagens de alimentos, bebidas, produtos de higiene pessoal, 
perfumaria e cosméticos, produtos de limpeza e afins, agrotóxicos, e de óleo 
lubrificante automotivo.
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da iniciativa federal. Outros aspectos destacados foram 
a importância dos esclarecimentos feitos; o potencial de 
múltiplos instrumentos; a escolha do Termo de Compromisso, 
considerado inovador; e o caráter gradual da implantação.

Segundo todos entrevistados a estratégia adotada teve 
forte efeito no comportamento dos regulados. A inversão da 
lógica regulatória e o diálogo surpreenderam as empresas, 
que responderam de forma positiva, de modo geral. A 
chave, aparentemente, foi a presença do próprio Secretário 
Adjunto nas reuniões, demonstrando a importância e 
comprometimento do governo, bem como a profundidade da 
abertura. Ainda que muitas empresas ainda resistam a atender 
a Resolução, foi grande número de propostas recebidas no 
prazo. Por sua vez, o comportamento do regulador ainda não 
foi alterado em sua essência, por mais que o programa tenha 
avançado e seja reconhecido como inovador.

As propostas de melhoria coligidas apontam principal-
mente ao estabelecimento de uma ação contra os inadim-
plentes e à adoção de instrumentos econômicos, além de: in-
serir outros atores no processo (comércio, p.e.); definir proce-
dimentos específicos; estabelecer instrumentos econômicos 
para estímulo; desenvolver sistemas de informação; ampliar 
a comunicação dos programas; e adequar a estrutura de re-
cursos humanos.

Análise dos Resultados

Pela análise do estudo de caso, percebe-se que seu princi-
pal objetivo, de trazer as empresas a assumirem suas respon-
sabilidades, está gradualmente sendo atingido.

Quanto à principal qualidade do programa, foi destaca-
da a forma inovadora de participação, que ocorre em grau 
profundo ao colocar aos regulados a tarefa de propor a solu-
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ção em cada caso, dando um encaminhamento progressista 
para um objetivo regulatório de forte interferência na ordem 
econômica. Neste sentido, o diálogo se mostrou eficiente em 
evitar a judicialização, e possibilitou avanço no comporta-
mento das empresas, evidenciando que a negociação tem 
resultado positivo- o que se espera sirva de exemplo para re-
gulações futuras. O próprio Termo de Compromisso se apre-
senta como uma forma inovadora de regular, permitindo a 
discricionariedade e dando segurança jurídica. Este aspecto 
permite inferir a importância de contar com um órgão am-
biental forte, independente e capacitado, que cria oportuni-
dades de diálogo e avanço regulatório. Verificou-se também 
a importância da comunicação, tendo sido o processo facili-
tado pelos esclarecimentos oferecidos.

Já em relação aos limites apontados, muitas das pro-
postas de avanço já estão previstas no próprio programa. 
Embora este tenha sido eficaz em “promover a intensa parti-
cipação dos regulados no desenho do programa”, ainda preci-
sa avançar em relação a mecanismos de financiamento dos 
sistemas e rigor no enforcement - que serão tão mais impor-
tantes conforme aumentarem os custos dos sistemas. Este 
ponto suscita outro limite, referente à ampliação dos atores 
participantes no processo, de forma a inserir o comércio, po-
pulação, catadores, entre outros. Outro aspecto citado foi 
uma ação sobre a questão fiscal e tributária, corrigindo con-
tra-incentivos, além da criação de fomento para ampliação 
da cadeia da reciclagem. Por fim, para que esta articulação 
possa se desenvolver, é imprescindível que se amplie a co-
municação para preparar os atores para uma nova forma de 
relacionamento, diálogo e governança.
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Avaliação dos resultados e conclusões

O presente trabalho teve como objetivo contribuir à 
discussão sobre a reforma regulatória ambiental industrial. 
Para tanto, a partir de revisão da literatura, construiu-se 
uma relação sucinta das características da qualidade da re-
gulação, a qual foi aplicada como critério de análise em três 
estudos de caso no Estado de São Paulo.

A respeito das características da qualidade regulatória, 
deve-se deixar claro que o intuito desta pesquisa foca na re-
forma da regulação, e não em outros aspectos da análise das 
políticas públicas e, portanto, neste trabalho foram utiliza-
das apenas referências que têm como objetivo central dis-
cutir este ponto. Dentre estes, pode-se concluir que, ainda 
que cada um tenha seu ponto de vista peculiar, existe forte 
convergência sobre alguns princípios básicos. Esta tendên-
cia opera a favor da criação de princípios comuns, tal como 
proposto pelo presente texto, e em certa maneira valida o 
processo de síntese conduzido.

Embora a relação de “características de qualidade” pos-
sa parecer intuitiva, os procedimentos metodológicos utili-
zados para sua construção conferem rigor científico a sua 
consolidação. Este caráter é essencial para que os resultados 
aqui expressso possam apoiar futuras pesquisas, que levem 
adiante oainda incipiente debate sobre a qualidade regula-
tória ambiental industrial nos países em desenvolvimento. 
Neste sentido, a síntese apresentadapode atuar como crité-
rio, tanto nodesenho de novas regulações como na avaliação 
de programas existentes. Em ambos os casos, sugere-se que 
as partes interessadas sejam envolvidas, garantindo trans-
parência e divulgação de informações.
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A aplicação da relação obtida como critério de análise 
gerou diversas reflexões, detalhadas no trabalho original 
(Ribeiro, 2012a). De forma sucinta o que se pode concluir de 
forma geral é que embora existam experiências pontuais de 
aprimoramento de qualidade regulatória industrial no Esta-
do de São Paulo, o que em si já denota grande avanço, estas 
não configuram uma tendência sistemática ou abrangente. 

A pesquisa revelou que os programas avaliados incorpo-
ram em seu desenho diversas características de qualidade, 
representando modos inovadores do órgão ambiental se rela-
cionar com os regulados, e ilustrando a ampliação do papel 
do Estado rumo ao incentivo e apoio à atividade econômi-
ca. Desta forma, traz um importante ganho de qualidade 
na regulação, que deve ser reconhecido e aproveitado como 
exemplo. Porém, principalmente em função da falta de uma 
reforma sistemática, que inclua a incorporação das caracte-
rísticas no planejamento do órgão ambiental, nem sempre 
este potencial consegue ser efetivado na prática. Este fato 
compromete não apenas a percepção sobre o avanço, mas 
também limita sua influência no comportamento, principal-
mente pela falta de garantia na continuidade ou no ímpeto 
das inovações. Esta conclusão reforça a tese de que a efe-
tividade de uma reforma não está apenas no seu desenho 
adequado, mas também em uma implementação exitosa 
durante sua vigência, incluindo sua avaliação e melhoria em 
um ciclo dinâmico e contínuo.

Quanto às dificuldades encontradas, o principal obstácu-
lo identificado foi a dificuldade de planejamento de longo 
prazo. Este pode ser um fator decisivo para efetivação de 
diversas características de qualidade, em função do tempo 
necessário ao ciclo das reformas, com prejuízos principal-
mente na mudança das prioridades e, consequentemente, na 
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garantia dos recursos necessários e divisão das tarefas pelas 
equipes, trazendo dificuldades em integrar as inovações às 
rotinas centrais do órgão – principalmente o licenciamento 
ambiental.

Dentre as principais características de qualidade incor-
poradas, destacam-se a participação e a descentralização, 
expressas em uma abertura cada vez maior do órgão am-
biental à presença dos regulados na discussão e tomada de 
decisão. Adicionalmente, a flexibilidade crescente dos pro-
gramas, aliada ao uso de uma maior diversidade de instru-
mentos, têm aberto perspectivas para negociação de regras 
adaptadas a cada situação e capacidade de resposta dos re-
gulados, trazendo resultados mais efetivos. Algumas carac-
terísticas embora previstas têm tido maior dificuldade em se 
efetivar, como a limitação em monitorar, avaliar e divulgar 
informações e um esforço de coleta de dados, sem os quais 
dificilmente se conseguirá atingir objetivos mais amplos de 
reforma. Este aspecto também prejudica a capacidade refle-
xiva, dificultando que a instituição aprenda e se aprimore 
com a própria experiência, causando recorrência de falhas 
na implantação de programas.

Quanto à influência no comportamento, as evidências não 
permitem estabelecer um nexo causal fortemente correlacio-
nado. No entanto, percebe-se que tanto regulados como re-
guladores têm evoluído seu comportamento, principalmente 
quanto à visão que possuem da interação entre si, se dispon-
do ao diálogo e à parceria. Além disso, o comportamento de 
regulados e reguladores parece se influenciar mutuamente, e 
o avanço de um permite avanços do outro, sendo esta siner-
gia um fator a ser considerado. Por outro lado, se reforça a 
importância de um ambiente rigoroso no enforcement, e sem 
a “regulação mostrando os dentes”, não parece que muitas 
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inovações regulatórias consigam adquirir a força necessária 
para se desenvolver em todo seu potencial.

Da parte dos reguladores, o principal aspecto destacado 
foi o aumento de sua confiança nas empresas, embora esta 
tendência seja mais percebida junto a “entusiastas” nas 
agências. Esta dificuldade, porém, se justifica pela ausência 
de mecanismos que confiram confiabilidade aos resultados, 
e espera-se que o desenvolvimento de ferramentas de moni-
toramento favoreça o avanço da colaboração e superação de 
desconfianças. Este fato pode ser uma explicação para que, 
embora exitosos, até o momento nenhum dos três progra-
mas tenha chegado a modificar estruturalmente as rotinas 
do órgão ambiental.

A análise das evidências dos três estudos de caso le-
vam também à consolidação de sugestões para futuras 
regulações, como: promover a reforma como objetivo 
institucional;melhorar a governança do processo; ampliar 
a definição de regras e procedimentos; incorporar a refor-
ma nas rotinas, em especial no licenciamento; integrar as 
agências ambientais como parte dos programas; ampliar o 
diálogo e negociação de condicionantes setoriais no licen-
ciamento; criar novos estímulos à participação voluntária 
das empresas; fortalecer e dar foco estratégico ao enforce-
ment; mensurar e divulgar os resultados; ampliar a diversi-
dade dos instrumentos; desenvolver ferramentas de gestão 
da informação; melhorar a comunicação junto à sociedade; 
promover a participação da sociedade civil nas discussões; 
melhorar a gestão de pessoas; e promover o caráter reflexivo 
da regulação, criando um esforço permanente de melhoria 
contínua dos programas.

Por fim, vale destacar que a reforma da regulação am-
biental industrial se apresenta como um novo e promissor 
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campo de pesquisa. Se por um lado existe uma notável escas-
sez de estudos específicos nesta seara no país, percebe-se uma 
grande necessidade latente da parte dos órgãos reguladores. 
Na continuidade deste trabalho reside uma oportunidade de 
aproximação entre universidade e poder público, que podem 
atuar em visando à reforma da regulação ambiental indus-
trial- para que a sociedade se torne cada vez mais apta a 
enfrentar os desafios socioambientais contemporâneos, cada 
vez mais complexos, porém fascinantes.
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