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Apresentação

A 12a edição da coletânea do PROCAM, que consta de 16 artigos 
elaborados por alunos de Mestrado e Doutorado, apresenta-se como um 
conjunto de textos que caracterizam as múltiplas reflexões que compõem 
o quadro de pesquisas desenvolvidas nas suas diversas linhas de pesquisa 
dentro do arcabouço da Ciência Ambiental. 

A complexidade dos eventos associados à problemática ambiental 
impõe a necessidade de diálogo entre ciência, gestores e sociedade, em 
virtude da emergência de fenômenos que representam ameaças globais, 
em um cenário que Ulrich Beck (2010) define como sociedade de risco. 
Neste sentido, coloca-se a necessidade de aprofundar o debate de temas 
que têm, nos diferentes tipos de incerteza, a possibilidade de multiplicar 
conhecimentos e diálogos e construir um olhar mais apropriado para lidar 
com estas questões prementes.  

Para isso, cabe enfatizar a prevalência de uma racionalidade cognitivo-
instrumental que tem agravado a situação ambiental do planeta, mantendo-
se alheia do contexto marcado pela degradação constante dos ecossistemas 
e, consequentemente, da restrição no fornecimento de seus serviços. 

Coloca-se o desafio de ruptura com a compartimentação do 
conhecimento e marginalização da diversidade de saberes. E isto tem sido 
um dos principais aspectos destacados pelo Programa de Pós-graduação 
em Ciência Ambiental (PROCAM) da Universidade de São Paulo que, há 
mais de 28 anos, forma profissionais e pesquisadores numa perspectiva 
que enfatiza a necessidade dos diálogos interdisciplinares e intersetoriais. 
Abre-se a possibilidade de potencializar outras racionalidades para o 
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engajamento dos diversos sistemas de conhecimento, assim fortalecendo 
conteúdos e conhecimentos baseados em valores e práticas sustentáveis que 
demandam novas formas de abordagem na relação com os atores sociais 
envolvidos. 

A natureza dos riscos contemporâneos e sua indeterminabilidade no 
presente se tornam elementos-chave para entender as características, os 
limites e as transformações da nossa modernidade e explicitam os limites e 
as consequências das práticas sociais. 

Nesse sentido, 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. Ou seja, construindo uma 
abordagem socioambiental, onde há uma relação intrínseca entre as ações 
humanas e o seu meio, que se constituem como fluxos de duplo sentido.

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. 

Essa busca de respostas na interdisciplinaridade está associada à 
necessidade de abordar de forma abrangente os problemas que, apesar do 
fato de terem natureza global, se revelam em escalas locais e regionais, e 
que demandam análises para além dos fatores bio-geofísicos-químicos e 
biológicos, mas também se revelam nas dimensões políticas, econômicas, 
institucionais, sociais e culturais (Jacobi; Giatti; Ambrizzi, 2015). Assim, 
a interdisciplinaridade precisa ser abordada como um processo de 
conhecimento que busca estabelecer cortes transversais na compreensão e 
explicação em contextos de pesquisa, pressupondo o desenvolvimento de 
metodologias interativas, configurando a abrangência de enfoque.  

Nesta publicação, destaca-se mais uma vez, a preocupação do 
PROCAM de apresentar resultados de pesquisa desde uma perspectiva 
interdisciplinar. No conjunto de artigos aqui apresentados, enfatiza-
se a importância dos processos sociais que determinam as formas de 
apropriação da natureza e suas transformações, através da participação 
social na gestão dos recursos ambientais em suas múltiplas manifestações, 
seja em políticas públicas, assim como nas práticas dos diversos atores 
sociais. 

A ênfase em práticas que estimulam a interdisciplinaridade e a 
transversalidade revela o grande potencial que existe para a pesquisa com 
temáticas que estimulam mudanças no comportamento, na responsabilidade 
socioambiental, e na ética ambiental. 
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O artigo de Adelite Floriano Carlos e Joseph Harari, “Interação da 
hidrodinâmica com o gerenciamento costeiro e pesqueiro no litoral sul de 
São Paulo”, analisou as características das variabilidades do nível do mar 
e das correntes na Área de Proteção Ambiental Marinha do Litoral Sul 
(APAMLS) e do Estuário Lagunar Cananéia - Iguape, através de modelagem 
numérica associando-os à sua influência na pesca do litoral sul do Estado 
de São Paulo.

Silvana Simone Batista e Joseph Harari, em “Modelagem da dispersão 
de poluentes em duas enseadas na região costeira de Ubatuba (SP), Brasil”, 
avaliam os efeitos de ações antrópicas sobre o sistema costeiro de Ubatuba 
(SP), através de modelos que descrevem os mecanismos e as reações 
envolvidas na dispersão de indicadores microbiológicos na água do mar 
(coliformes termotolerantes e enterococos). A análise da qualidade das 
águas destinadas à recreação, além de ser uma ação importante na avaliação 
associada à saúde pública, também se justifica em vista da importância da 
atividade turística em Ubatuba, possuindo, ainda, grande relevância para o 
planejamento ambiental.

O artigo de Samuel Yang, Joseph Harari e Elisabete de Santis Braga, 
“Análise da qualidade da água no litoral dos municípios de Praia Grande 
e Itanhaém – São Paulo, Brasil”, teve como objetivo analisar a dispersão 
das plumas de efluentes dos emissários submarinos de Praia Grande e 
do Rio Itanhaém quanto à concentração de Escherichia coli diante dos 
níveis máximos estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(CONAMA). Foram usados os módulos hidrodinâmico e de qualidade 
da água do modelo Delft3D, e o módulo UM3 do modelo Visual Plumes. 
A modelagem de campo próximo mostrou que o transporte de correntes 
geradas pelo vento foi mais eficiente na diluição inicial das plumas dos 
emissários. Esta análise contribui para a discussão da concepção de 
emissários e seus efeitos sobre a saúde pública. 

Neste mesmo contexto, em “Análise da dispersão de esgoto nas águas 
das praias do Guarujá (SP) e seu risco à saúde dos banhistas”, de autoria de 
Fernando Rodrigues Ferreira, Joseph Harari e Silvia Maria Sartor, foram 
consideradas três fontes de lançamento de esgotos: Emissário Submarino 
de Esgotos do Guarujá, sete canais artificiais na praia da Enseada e três 
rios na praia do Perequê. Dados pretéritos e simulações numéricas 
hidrodinâmicas e de dispersão foram utilizados na avalição dos níveis de 
contaminação por esgotos. Os resultados do estudo indicaram que as fontes 
modeladas interferem na qualidade das águas da região, e proporcionaram 
riscos à saúde dos banhistas. 
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Tatiana Pavão e Waldir Mantovani, em “As políticas públicas 
para a conservação biológica na Região metropolitana de São Paulo”, 
mostram resultados de pesquisa sobre os fatores associados à apropriação 
do significado da biodiversidade e da conservação biológica pelos 
instrumentos do Poder Público, em suas legislações, normas e programas; 
ao processo histórico da ocupação do espaço na RMSP; e à eficiência do 
Estado na aplicação das ações previstas no Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação (SNUC). 

Bruno Meirelles de Oliveira e Paulo Antonio de Almeida Sinisgalli, 
em “Avaliação dos serviços ecossistêmicos da Baia do Araçá (São Sebastião 
– SP - Brasil) através da análise emergética”, analisam uma pequena porção 
da zona costeira do litoral norte do estado de São Paulo, que compartilha 
pressões sobre a manutenção de sua capacidade de fornecer serviços 
ecossistêmicos, em contraponto com a possibilidade de expansão do porto 
de São Sebastião. A análise emergética foi utilizada como ferramenta de 
valoração baseada em ecologia de sistemas, que busca medir as contribuições 
da natureza sobre cada produto ou serviço. 

No artigo “Identificação e valoração econômica e sociocultural dos 
serviços ecossistêmicos da Baía do Araçá – São Sebastião, SP, Brasil”, de 
autoria de Cauê Dias Carrilho e Paulo Antonio de Almeida Sinisgalli, 
foram identificados e valorados os serviços ecossistêmicos fornecidos pela 
Baía do Araçá sob as perspectivas econômica e sociocultural. Identificou-
se treze serviços, sendo estimado o valor econômico de seis deles pela 
observação direta e indireta dos mercados. Para a valoração sociocultural, 
foi feito um ordenamento dos serviços com base na importância dada a eles 
pela comunidade local, usando o Índice de Saliência de Smith. 

No artigo “A pesca de marcação nos mares da Enseada do Flamengo, 
Ubatuba, São Paulo”, de Peter Santos Németh e Antonio Carlos Sant’ana 
Diegues, abordam-se as técnicas e conhecimentos relativos à pesca 
de marcação nos territórios marítimos tradicionais utilizados pela 
comunidade de pescadores artesanais da Praia da Enseada, na Enseada do 
Flamengo em Ubatuba, litoral norte do Estado de São Paulo. Concluiu-se 
que a atual regulação pesqueira, federal ou estadual, é feita “de cima para 
baixo”, ignorando deliberadamente as peculiaridades locais e os processos e 
mecanismos pelos quais os pescadores estabelecem, mantêm e defendem o 
usufruto ou a posse de espaços marítimos, atropelando as regras tradicionais 
baseadas no direito consuetudinário, e afetando sua liberdade e autonomia.  

Em “Restauração passiva em floresta ombrófila densa submontana 
degradada por bananicultura, estação ecológica Juréia-Itatins, Miracatu, 
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Vale do Ribeira, SP”, Claudio de Moura e Waldir Mantovani descrevem a 
restauração passiva de uma área de Floresta Ombrófila Densa com oito anos 
de idade, degradada para implantação de bananicultura. Foram realizados 
levantamento florístico e fitossociológico através de cinco parcelas de 10 x 
25 m na área, onde os indivíduos arbustivo-arbóreos ≥ 1 m de altura foram 
coletados, e foi anotada a altura e perímetro do caule a 1,3 m do solo. 

“Sobreposições e limitações nos tratos com o patrimônio natural e 
cultural nas APAS paulistas: análise sobre a formulação e implantação da 
APA Tietê”, de Marcelo Takashi Misato e Silvia Helena Zanirato, analisa, a 
partir do ciclo de análise de política pública, a formulação e implantação 
da APA Tietê. A finalidade é de compreender as dificuldades de integração 
entre instituições de cultura e meio ambiente na gestão de uma Unidade 
de Conservação. Foi realizada a análise descritiva de políticas públicas, 
com foco na análise de conteúdo da política que envolve o Condephaat 
e a Fundação Florestal, sendo caracterizadas as duas primeiras fases de 
elaboração de uma política pública: a formulação e a implantação, sendo 
avaliadas em relação à tomada de decisão, grau de definição da política e ao 
grau de poder discricionário.

Cínthia Leone dos Santos e Wagner Costa Ribeiro, em “A atuação 
do Brasil na negociação do acordo sobre o Aquífero Guarani”, analisam 
o processo que levou à criação do acordo do SAG, e a pró-atividade dos 
quatro países – Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai na cooperação, de 
cunho ambiental, em nível internacional. Para tanto, fez-se uma revisão 
conceitual sobre soberania e uma análise dos documentos que fizeram parte 
das negociações, as propostas iniciais de cada país, as versões preliminares 
do acordo, além de entrevistas com atores envolvidos.

Renata Stringueta Nishio e Wanda Maria Risso Gunther, em “A 
complexidade do gerenciamento de estoques remanescentes de pesticidas 
banidos pela Convenção de Estocolmo”, apresentam as melhores práticas 
de gerenciamento desse resíduo indicadas em guias internacionais e os 
resultados práticos obtidos no mundo e nos estados do Paraná e de São 
Paulo. O artigo busca contribuir para um aumento de conhecimento 
prático sobre o tema e para a construção de uma política pública para 
gerenciamento de agrotóxicos banidos em outros estados brasileiros e 
outros países.

Em “Gênero e meio ambiente: dupla jornada de injustiça ambiental 
em uma cooperativa de mulheres catadoras de materiais recicláveis”, 
Isabella de Carvalho Vallin e Sylmara Gonçalves Dias analisam, a partir 
de pesquisa realizada durante três anos, as relações entre gênero e meio 
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ambiente no cotidiano de mulheres catadoras de materiais recicláveis na 
Cooperativa das Rosas, localizada na “Favela Jardim das Flores” na Zona 
Leste do município de São Paulo.

Carla Moura de Paulo e Neli Aparecida de Mello-Théry, em 
“Mudanças climáticas e combate ao desmatamento na Amazônia brasileira: 
uma análise de políticas, planos e programas governamentais”, analisam as 
articulações entre as ações e decisões políticas sobre mudanças climáticas 
e desmatamento, com o objetivo de compreender os desdobramentos 
de políticas internacionais no âmbito nacional e local, suas influências 
hierárquicas e seus resultados. Para isso, selecionou-se o Plano de Ação para 
Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAM) 
e seus desdobramentos nas diferentes esferas governamentais, com foco 
sobre o Estado de Mato Grosso e Alta Floresta, para analisar as respostas 
governamentais.

O artigo “Política Municipal de Meio Ambiente e o Programa 
Município VerdeAzul”, de autoria de Rosa Maria de Oliveira Mancini e 
Pedro Roberto Jacobi, trata do processo de concepção e implementação do 
Programa Município VerdeAzul (PMVA), que tem abrangência estadual e 
visa estimular a gestão ambiental local, tendo como pano de fundo o tema 
da sustentabilidade. A proposta é identificar como as ideias são traduzidas 
em ações sob a perspectiva bottom-up dos seus destinatários, os municípios. 
Após a apresentação e das linhas gerais do PMVA e de sua concepção, são 
apresentados dados sobre a receptividade que o programa obteve ao longo 
de um período compreendido entre 2008 e 2014, no Estado de São Paulo, e 
se detalha sua implementação no Litoral Norte paulista. 

Bruno Avellar Alves de Lima e Silvia Helena Zanirato, em “A 
promoção de Habitação Social por meio da reabilitação de edifícios vazios 
e subutilizados no Centro de São Paulo: uma abordagem socioambiental”, 
analisam em que medida a promoção de habitação social por meio 
da reabilitação de edifícios vazios e subutilizados no Centro de São 
Paulo contribui para práticas distintas de produção do espaço, até então 
promotoras de problemas ambientais associados à lógica periférica 
de urbanização. Foram avaliadas as políticas habitacionais voltadas à 
reabilitação de edifícios vazios no período de 2001 a 2016.

Uma boa leitura!!

Paulo de Almeida Sinisgalli
Pedro Roberto Jacobi



Interação da hidrodinâmica com o 
gerenciamento costeiro e pesqueiro no 

litoral sul de São Paulo1

RESUMO: O principal objetivo da pesquisa foi determinar as 
características das variabilidades do nível do mar e das correntes na Área 
de Proteção Ambiental Marinha do Litoral Sul (APAMLS) e do Estuário 
Lagunar Cananéia – Iguape, através de modelagem numérica, e analisar 
sua influência na pesca do litoral sul do Estado de São Paulo. Foi elaborado 
um breve relato da atividade pesqueira nos municípios desta região, por 
meio de síntese de dados secundários. Pode-se constatar que a circulação 
no estuário lagunar Cananéia – Iguape é fortemente influenciada pela maré 
astronômica na sua porção sul e pela descarga fluvial ao norte, sofrendo 
poucas alterações devido aos efeitos meteorológicos. Por outro lado, a 
circulação na área costeira que abrange a APAMLS, além de sofrer grande 
influência da vazão do rio Ribeira de Iguape ao norte, tem a magnitude 
das correntes intensificada pela ação dos ventos e da densidade da água. 
A circulação marinha influencia intensamente a pesca da região e o 
conhecimento desse processo é fundamental para a gestão integrada dos 
recursos naturais e do ambiente, visando o desenvolvimento sustentável 
do litoral sul paulista. A atividade pesqueira, que teve grande redução de 

1. O artigo apresenta os conceitos discutidos na dissertação de mestrado defendida em 
2015, por Adelite Floriano Carlos, no Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental 
(PROCAM) do Instituto de Energia e Ambiente (IEE) da Universidade de São Paulo (USP), 
intitulada “Avaliação da interação entre circulação marinha e parâmetros socioambientais 
na Área de Proteção Ambiental Marinha do Litoral Sul (APAMLS) através de modelagem 
numérica.” 
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importância econômica para a região nos últimos anos, apesar de ainda 
ser fundamental, se apoia na captura de algumas espécies-chave; mas os 
problemas associados ao exercício da pesca são complexos, necessitando de 
um grande esforço para serem solucionados.

ABSTRACT: The main objective of the research was to determine 
the characteristics of sea level and current variability in the Coastal 
Environmental Protection Area (APAMLS) and the Estuário Lagunar 
Cananéia – Iguape, through numerical modeling, and to analyze its influence 
on coastal fishing in the south of the State of São Paulo. A brief report of the 
fishing activity in the municipalities of this region was elaborated, through 
the synthesis of secondary data. It can be observed that the circulation 
in the Cananéia – Iguape Lagoon Estuary is strongly influenced by the 
astronomical tide in its southern portion and the fluvial discharge in the 
north, undergoing few changes due to meteorological effects. On the other 
hand, the circulation in the coastal area that covers APAMLS, besides 
being influenced by the flow of the Ribeira de Iguape River in the north, 
has the magnitude of the currents intensified by the action of the winds 
and the density of the water. The marine circulation strongly influences 
the fishing of the region and knowledge of this process is fundamental for 
the integrated management of natural resources and environment, aiming 
at the sustainable development of the south coast of São Paulo. The fishing 
activity, which has greatly reduced economic importance for the region 
in the last years, although being still fundamental, relies on the capture of 
some key species; but the problems associated with fishing are complex, 
requiring a huge effort to be solved.

1. Introdução

A zona costeira é uma região de interação ecológica entre o oceano 
e o continente, com muitos recursos renováveis e não renováveis, e que 
em geral contém vários ecossistemas, formadores de ambientes de alta 
complexidade ecológica e de extrema relevância para a sustentação da vida 
no mar. 

A transformação morfológica da zona costeira é consequência 
de influências naturais e de intensas intervenções humanas (obras de 
engenharia, dragagens, uso inadequado do solo, etc.). Estas transformações 
geram variações nos padrões de circulação, bem como de dispersão de 
nutrientes, sedimentos e poluentes. Desta forma, conhecer e entender os 
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efeitos das variações nas condições oceanográficas e meteorológicas da 
zona costeira, no passado e no presente, bem como fazer projeções para o 
futuro, é essencial para a maioria dos projetos de engenharia e, portanto, 
um requisito básico para o gerenciamento costeiro (CARLOS, 2015).

O litoral Sul abriga um dos ecossistemas mais preservados e sensíveis 
do Estado de São Paulo, possui extrema importância social e econômica, 
mas sofre constantes modificações e degradação de seu ambiente natural. 

A zona costeira paulista apresenta elevadas taxas de urbanização, 
modificações e degradação de seu ambiente natural. O incremento das 
atividades comerciais e de serviços relacionados ao turismo, das atividades 
portuárias e do setor da construção civil causa aumento da população 
urbana; entretanto, este crescimento não tem sido acompanhado pela 
devida implantação da infraestrutura por parte dos municípios, o que gera 
grandes impactos diretos e indiretos sobre o ambiente, influenciando o 
setor econômico, já que boa parte dos serviços e comércio está atrelada ao 
turismo e à qualidade ambiental dos ambientes costeiros e marinhos.

Assim, medidas de proteção à zona costeira e marinha são necessárias 
devido à deterioração da qualidade dos ambientes litorâneos e de depleção 
dos estoques pesqueiros.

Uma das formas mais eficientes de salvaguardar a sustentabilidade e 
a qualidade dos ecossistemas é a criação de áreas protegidas, uma vez que 
essas integram políticas de conservação para garantir a gestão dos recursos 
naturais, especialmente nas áreas com ecossistemas remanescentes. 
Acredita-se que as Áreas de Proteção Ambiental Marinhas, que delimitam 
áreas de exclusão de pesca, possam contribuir de forma significativa no 
restabelecimento dos estoques pesqueiros.

No litoral sul do Estado de São Paulo, se encontra uma das Unidades de 
Conservação marinhas estaduais, a APAMLS - Área de Proteção Ambiental 
Marinha do Litoral Sul, criada pelo Decreto No. 53.527, de 08 de outubro 
de 2008, “com a finalidade de proteger, ordenar, garantir e disciplinar o uso 
racional dos recursos ambientais da região, inclusive suas águas, bem como 
ordenar o turismo recreativo, as atividades de pesquisa e pesca e promover 
o desenvolvimento sustentável da região” (SÃO PAULO, 2008).

A existência de unidades de conservação (UCs) em áreas naturais 
mais vulneráveis não é garantia da conservação de seus ecossistemas 
e biodiversidade, pois muitas unidades constituídas legalmente não 
estão implantadas na prática, e a ineficiência ou mesmo a inexistência 
de fiscalização contribui para a pequena efetividade deste instrumento. 
Sem um plano de manejo adequado, é muito difícil planejar e controlar 
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o ordenamento do território, equilibrando proteção e ocupação. A 
criação de UCs, embora importante para a preservação dos ecossistemas, 
altera o modo de vida das comunidades tradicionais; proíbe a atividade 
agrícola em diversas propriedades rurais e dificulta a obtenção de licenças 
ambientais. Em consequência, intensifica a atividade pesqueira na região, 
gerando conflitos entre os pescadores e a diminuição do estoque pesqueiro 
(ARANHA, 2010). 

No litoral paulista é visível o distanciamento entre o planejamento 
urbano e o ambiental; além disso, a autonomia dos municípios gera um 
conjunto de planos fragmentados e sem coerência, ao invés de se buscarem 
soluções integradas para problemas comuns a toda uma região. Essa 
articulação tem sido buscada pelo Gerenciamento Costeiro Integrado, 
através do envolvimento dos vários setores do governo e sociedades civil e 
privada, embora ainda com resultados pouco visíveis, dada a lentidão dos 
processos.

O estudo ambiental é um importante instrumento da gestão 
ambiental, como ferramenta de informação e conscientização (BEU, 2008). 
A região do Complexo Estuarino Lagunar de Cananéia – Iguape possui 
diversos diagnósticos, com descrição dos aspectos sociais e econômicos, 
como atividades pesqueiras e ambientais; entretanto, estes diagnósticos não 
consideram a influência da hidrodinâmica na pressão exercida no meio 
marinho e apontam sempre para as mesmas dificuldades de gerenciamento, 
como os problemas com gestão dos recursos, legislação, fiscalização, 
especulação imobiliária e diminuição da produção pesqueira (CARLOS, 
2015).

A simulação e a previsão de cenários para as condições hidrodinâmicas, 
por meio de modelos numéricos, possibilita verificar como vários efeitos 
(naturais e antrópicos) afetam a circulação marítima, fornecendo um maior 
conhecimento para o gerenciamento integrado, podendo-se inclusive 
considerar modificações morfológicas do ambiente natural. E, por outro 
lado, o gerenciamento costeiro integrado necessita de dados que associem 
os processos da zona costeira e marinha a padrões socioeconômicos, já que 
alguns impactos que ocorrem no meio marinho podem ter origem fora do 
ambiente aquático, de modo a organizar o desenvolvimento sustentável da 
zona costeira e reduzir interferências no ambiente.

O conhecimento da hidrodinâmica de uma região é um importante 
subsídio para a formulação de estudos e pesquisas que estimulem seu 
desenvolvimento de maneira sustentável, dando suporte às diretrizes de 
uma área de preservação, pois os efeitos da circulação marinha são notórios 
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e marcantes no clima das regiões costeiras, na navegação, na dispersão de 
poluentes e na definição de zonas de pesca. Para manter a preservação 
deste ambiente, aliado ao desenvolvimento socioeconômico da região, é 
necessário um estudo que alie o conhecimento da hidrodinâmica local com 
os fatores passíveis de causar variações e impactos, tanto na hidrodinâmica, 
quanto nos ambientes costeiros (CARLOS, 2011).

O objetivo da pesquisa foi determinar a interação entre as 
variabilidades do nível do mar e das correntes, na Área Proteção Ambiental 
Marinha do Litoral Sul (APAMLS) e no Estuário Lagunar Cananeia – 
Iguape, com a pesca, uma importante fonte de renda da região. Como 
objetivo secundário, procurou-se avaliar os efeitos meteorológicos, fluviais 
e oceânicos na circulação da zona costeira do litoral sul do Estado de São 
Paulo, através de modelagem numérica, de modo a fornecer subsídios ao 
Gerenciamento Integrado da Área de Proteção Marinha. 

2. Área de Estudo

A área de estudo situa-se na região do Litoral Sul do Estado de São 
Paulo e abrange os municípios de Ilha Comprida, Cananéia e Iguape (Figura 
1), pertencentes ao complexo Estuarino Lagunar de Cananéia – Iguape, que 
constitui um ambiente singular caracterizado pela presença do Rio Ribeira 
de Iguape, dezenas de pequenos rios, mares internos, bacias, mangues, 
enseadas e ilhas, inseridos na Área de Proteção Ambiental Marinha do 
Litoral Sul (APAMLS).

A região do litoral sul de São Paulo destaca-se pela significativa 
biodiversidade, extraordinária beleza natural, variedade de ecossistemas, 
capacidade de resistência (demonstrada pelos pescadores artesanais e pelos 
agricultores familiares na defesa de suas tradições culturais) e pelo papel 
cada vez mais determinante de áreas destinadas à proteção ambiental.

Com o intuito de manter o bom grau de preservação dos ecossistemas 
desta região, ela foi inserida em diferentes categorias de UCs, entre Estaduais 
e Federais, dentre elas a APAMLS – Área de Proteção Ambiental Marinha 
do Litoral Sul, que abrange a zona costeira dos municípios de Cananéia, 
Iguape e Ilha Comprida, com sede em Cananéia, estendendo-se até a isóbata 
de 25 m, e totalizando uma área de 3576,06 km2 em área marinha. Apesar 
disso, a APAMLS apresenta evidentes sinais de interferência humana na 
qualidade da água do estuário, na conservação de suas propriedades e na 
disponibilidade de seus recursos.
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O complexo estuarino lagunar também está inserido na Unidade de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos 11 (UGRHI-11) da Bacia Hidrográfica 
do Ribeira de Iguape e Litoral Sul de São Paulo, sendo seus principais rios o 
Ribeira de Iguape e seus afluentes: Açungui, Capivari, Pardo, Turvo, Juquiá, 
São Lourenço, Jacupiranga, Una da Aldeia e Itariri; esses rios possuem uma 
extensão aproximada de 260 km (MACEDO, 2007).

Um dos diferenciais desta região é o Valo Grande, canal construído no 
século passado para facilitar o escoamento de produtos agrícolas ao porto 
da cidade de Iguape, que se localiza ao norte do estuário, na desembocadura 
do Ribeira de Iguape, e que passou por processos de abertura e fechamento. 
A construção do Canal do Valo Grande (Figura 1) alterou profundamente 
a dinâmica hidrológica e oceanográfica da região estuarina de Cananéia 
– Iguape, provocando alterações nos teores de salinidade, temperatura, 
transparência da água e aporte de nutrientes (SOUZA, 2012). Além da 
variação sazonal devido às diferentes vazões pelo canal nas estações secas e 
chuvosas, variações diárias estão ligadas aos movimentos de maré.

Atualmente, o Valo Grande está aberto, possui profundidade de 
até 7 m e largura de cerca de 250 m. Como resultado do alargamento do 
canal, aproximadamente 60% do fluxo de água e sedimentos do rio foram 
transferidos para o sistema estuarino lagunar (MAHIQUES et al., 2014). 

Figura 1 - Mapa do Litoral Sul do Estado de São Paulo.
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As atividades de pesca e maricultura são apontadas como as principais 
atividades que são afetadas pela variação da descarga fluvial, podendo haver 
alterações da piscosidade e na distribuição de espécies no estuário.

3. Metodologia

Para um melhor entendimento da dinâmica e dos processos costeiros, 
o presente estudo determinou as características das variabilidades do 
nível do mar e das correntes, através da elaboração de análises estatísticas 
detalhadas dos processos hidrodinâmicos, para diversos pontos da região 
costeira, utilizando o módulo hidrodinâmico do Sistema de Modelagem 
Delf3D, desenvolvido pela Delft3D Hydraulics, Holanda (DELTARES, 
2012).

O Delft 3D é um pacote de modelos computacionais para ambientes 
aquáticos, que possibilita a representação dos sistemas através de diferentes 
módulos que podem ser integrados.

As condições hidrodinâmicas da área de estudo foram fornecidas pelo 
módulo FLOW, que consiste em um modelo que resolve um sistema de 
equações hidrodinâmicas do escoamento e do transporte de substâncias 
para os casos bidimensionais (integrados na vertical) e tridimensionais, 
utilizando o método de diferenças finitas. No módulo hidrodinâmico, é 
possível simular efeitos de maré, meteorológicos e de densidade, de forma 
isolada ou combinados.

A grade numérica utilizada neste modelo foi formada por 170 X 351 
elementos e abrangeu todo o Sistema Estuarino Lagunar de Cananéia 
– Iguape, incluindo a desembocadura do rio Ribeira de Iguape e o Valo 
Grande, além da área marinha adjacente, delimitada pelas as coordenadas: 
25° 19’ S 48° 6’ W na costa próxima a Cananéia; 25° 35’ S 47° 56’ W 
no oceano ao largo de Cananéia; 24° 37’ S 47° 19’ W na costa próximo 
a Iguape; e 24° 37’ S 47° 19’ S no oceano ao largo de Iguape; esta grade 
envolve a região costeira desde a linha de costa até a profundidade de 45 m, 
aproximadamente (ver Figura 2).

Foram selecionados pontos de grade para análise de séries temporais 
do nível do mar, correntes marinhas horizontais e verticais. Estes pontos 
correspondem às saídas do estuário (S), o interior do estuário (E), próximo 
à costa (C) e na plataforma (P) – ver posições na Figura 2.
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Foi realizada simulação tridimensional para todo ano de 2012, com 
destaque das análises de resultados para as variabilidades sazonais (de 
verão/inverno). Foi considerado um cenário que acopla os efeitos de maré, 
elevação do nível médio do mar, fricção do vento, gradientes do campo 
de densidade (devido a variações de temperatura e salinidade) e descarga 
fluvial. No processamento, foram adotados 5 níveis verticais sigma 
equidistantes. 

As informações e os dados referentes às características sociais, econô-
micas e ambientais da área de estudo foram sintetizadas através de pesquisa 
bibliográfica, de consultas aos órgãos públicos (Secretárias municipais 
e estaduais, Instituto de Pesca, IBGE, Fundação SEADE) e consultas ao 
conselho gestor da APAMLS. A caracterização ambiental e das atividades 
socioeconômicas do Complexo Estuarino Lagunar de Cananéia – Iguape se 
deu, portanto, através de sínteses de dados secundários. 

As informações para caracterizar a atividade pesqueira na região foram 
obtidas a partir dos dados de monitoramento do Instituto de Pesca (IP), 
de trabalhos acadêmicos e contatos pessoais com gestores e pescadores da 
região, para determinar as principais espécies exploradas, suas quantidades 

Figura 2 - Grade numérica utilizada pelo Delft3D nas 
simulações hidrodinâmicas e distribuição dos pontos 
selecionados para obtenção de series temporais de 
resultados do modelo.
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e principais áreas produtoras (estuarina lagunar, costeira ou mar aberto), 
bem como as épocas mais propícias à pesca.

 
4. Caracterização Hidrodinâmica

A seguir, são apresentados resultados da modelagem hidrodinâmica 
do litoral sul para o ano de 2012, com a influência de todas as forçantes 
da circulação: maré astronômica, nível médio do mar, densidade da água, 
ventos e vazões do Ribeira de Iguape e do Valo Grande.

Figura 3 - Distribuição de correntes para toda grade, para o verão (à esquerda) e para o 
inverno (à direita), para maré vazante em período de sizígia, na simulação com todas as 
forçantes; em cores é representada a magnetude das correntes (m/s); as setas indicam o 
sentido das correntes.

Esta simulação apresenta pontos com altas magnitudes de velocidade 
das correntes de superfície, evidenciando que os ventos, a densidade e a 
vazão do rio intensificam a circulação, em comparação ao efeito da maré. 
Ao norte, próximo ao rio, as correntes são intensas, com propagação 
preferencial para sul. As maiores magnitudes das velocidades são definidas 
pelas feições morfológicas no interior do estuário. No inverno, há 
características de convergência das correntes na costa da Ilha Comprida 
e nas regiões mais profundas da região modelada. Quanto à influência da 
maré astronômica, ela é maior na porção sul do estuário, na costa da Ilha 
Comprida e na plataforma adjacente, se comparada à região norte.
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Figura 4 - Séries temporais de elevação (superior), componente EW de corrente (meio) 
e componente NS de corrente, resultantes da simulação do modelo com todas as for-
çantes da circulação no ponto S2, na Barra de Cananéia, em janeiro (verão) à esquerda e 
julho (inverno) à direita.

A circulação na Barra de Cananéia, no ponto S2, possui pouca 
variabilidade sazonal, sendo que as correntes na superfície seguem a 
direção de propagação das correntes de maré, seguindo o fluxo vazante/
enchente durante todo o ano, e apresentando as maiores magnitudes de 
velocidade, ultrapassando 1 m/s em alguns instantes. 

Figura 5 – Séries temporais de elevação (superior), componente EW de corrente (meio) 
e componente NS de corrente, para o ponto S3, na Barra de Icapara, em janeiro (verão) à 
esquerda e julho (inverno) à direita. 

A saída norte do estuário (S3, na Barra de Icapara) apresenta altíssima 
variabilidade na direção e intensidade das correntes, com magnitudes 
desde 0,009 m/s até 0,78 m/s (no verão); no inverno, esta variação é menor, 
mas com correntes mais intensas. 

Ao norte do estuário, a variação do nível médio do mar sofre baixa 
influência da maré astronômica e apresenta as menores amplitudes. A 
circulação apresenta energia menor que as áreas do estuário ao Sul.

No fim do mês de janeiro, ocorreu um pico de elevação de nível do 
mar, ao norte, provavelmente gerado após a passagem da única frente fria 
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na região neste mês, a qual ocorreu nos dias 25 e 26. No inverno, há maior 
frequência de frentes frias; no mês de julho de 2012, ocorreram 5 passagens 
pela região, com variadas intensidades: a primeira e mais intensa ocorreu 
nos dias 7 e 8; depois ocorreram frentes nos dias 11 e 12; a menor no dia 17; 
nos dias 25 e 26; e nos dias 29 e 30.

Figura 6 – Séries temporais de elevação (superior), componente EW de corrente (meio) e 
componente NS de corrente, para o ponto E2, próximo à Base de Pesquisas do IOUSP em 
Cananéia (SP), em janeiro (verão) à esquerda e julho (inverno) à direita. 

Figura 7 – Séries temporais de elevação (superior), componente EW de corrente (meio) 
e componente NS de corrente, para o ponto E5, próximo à desembocadura do Canal do 
Valo Grande, em janeiro (verão) à esquerda e julho (inverno) à direita. 

As correntes de superfície nos pontos extremos interiores do estuário, 
E1 (entre Cananéia e a Ilha do Cardoso) e E5 (próximo ao canal do Valo 
Grande) se comportam de maneira muito diferente; em E1 (assim como em 
E3), as correntes seguem o fluxo enchente/vazante da maré, tanto no verão 
quanto no inverno, e sofrem pouca influência das frentes frias; entretanto, 
na outra extremidade do estuário, em E5 e E2, a vazão é predominante 
unidirecional para sul e possui valores levemente superiores no inverno. 
Em E4, ponto central do estuário, a direção das correntes é extremamente 
variável e a intensidade possui os mais baixos valores do estuário.
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Figura 8 - Séries temporais de elevação (superior), componente EW de corrente (meio) 
e componente NS de corrente, para o ponto C2, próximo à costa da Ilha Comprida, em 
janeiro (verão) à esquerda e julho (inverno) à direita. 

Ao longo da costa da Ilha Comprida estão os menores valores médios 
das magnitudes das correntes na região no verão, em torno de 0,2 m/s. 
Exceção ao período após a passagem da frente fria, quando chegaram a 
0,4m/s.  No inverno, as correntes na costa da Ilha Comprida se mantêm em 
0,2 m/s, elevando sua intensidade após as passagens de cinco frentes frias 
em julho.

Para áreas em mar aberto, a influência das marés é maior no verão, 
enquanto que no inverno há maior influência das condições meteorológicas.

A variabilidade do nível do mar e das correntes ao longo de todo o 
estuário, sendo estas tanto em direção quanto em intensidade, destaca a 
diferença de ambientes entre os setores norte e sul.

A salinidade é um fator determinante na distribuição dos organismos 
no estuário, podendo afetar a estratificação da coluna de água, o fluxo 
de gases, de substâncias e organismos no meio, e alterando também a 
concentração do material particulado em suspensão. A maré astronômica 
pode elevar demasiadamente a salinidade, fato esse que se agrava quando a 
pluviosidade é baixa. 

A seguir são mostrados mapas instantâneos de distribuição da 
salinidade na superfície para o litoral sul paulista, em instantes selecionados 
no verão (Figura 9) e no inverno (Figura 10).
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Os resultados da simulação para a salinidade representaram de 
maneira satisfatória a variação sazonal e espacial da salinidade na região, 
com os menores valores no interior do estuário e ao norte da área de estudo. 
No verão, a região norte apresenta valores inferiores a 10 e máximos de 25; 

Figura 9 - Resultados instantâneos do modelo para salinidade 
na superfície, para o Litoral Sul de São Paulo, no verão, em 25 
de janeiro de 2012, às 03h GMT.

Figura 10 - Resultados instantâneos do modelo para salinida-
de na superfície, para o Litoral Sul de São Paulo, no inverno, 
em 30 de julho de 2012, às 17h GMT.
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o ponto na Barra de Icapara evidencia a grande presença da água doce no 
sistema, oriunda do canal Valo Grande e do Ribeira de Iguape; no inverno, 
os valores foram ligeiramente maiores. 

A Barra de Cananéia tem valores de salinidade mais próximos dos 
valores típicos de águas costeiras, entre 27 e 34. O restante da grade tem 
valores característicos de água marinha, próximos a 35.

5. Caracterização Socioeconômica

Dados do IBGE mostram que a população do município de Ilha 
Comprida é considerada totalmente urbana e apresenta a maior densidade 
demográfica da região, 49,57 habitantes/km2 em 2014, principalmente 
devido à alta demanda turística no verão, causada pela presença de mais 
de 70 km de faixa de praias arenosas em sua face oceânica, além do 
aumento da especulação imobiliária. A Ilha Comprida, apesar de ser uma 
Área de Proteção Ambiental e possuir um plano de zoneamento, sofre 
pressões devido ao crescimento de sua área urbana, que foi o maior entre 
os municípios da região, 1,39% a.a. entre 2010 e 2014, com uma crescente 
especulação imobiliária pela oferta de lotes para construção de casas de 
veraneio para moradores de Iguape, Cananéia e demais municípios do Vale 
do Ribeira. Em Cananéia, a densidade é de apenas 9,86 habitantes/km2 e 
em Iguape de 14,68 habitantes/km2. 

Segundo os Resultados do Universo de Indicadores Sociais Municipais 
do Censo Demográfico 2010 do IBGE, as condições de saneamento 
adequadas são maiores nas populações urbanas do que nas rurais. As 
condições de saneamento inadequadas estão associadas ao abastecimento 
de água deficiente, ao esgotamento sanitário inadequado, à contaminação 
por resíduos sólidos ou às condições precárias de moradia. 

Estes dados mostram que, em Cananéia, 72% dos domicílios possuem 
saneamento adequado, sendo que, em 80% dos domicílios urbanos, o 
saneamento é considerado adequado, enquanto que, para a área rural, 
este atendimento é de apenas 21,5% dos domicílios; 5,7% de todos os 
domicílios permanentes privados de Cananéia possuem saneamento 
inadequado. 

No município de Iguape, 68,8% dos domicílios contam com 
saneamento adequado; entre os domicílios urbanos são 79,6% que dispõem 
de saneamento adequado, enquanto que nenhum dos domicílios na zona 
rural possui saneamento adequado, sendo 60,9% considerado como semi 
adequado e 39,1% inadequados. 
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Apesar de menos da metade dos domicílios da Ilha Comprida serem 
atendidos por esgotamento sanitário, 82,9% das residências atendidas pelo 
saneamento são adequadas, totalmente em área urbana. 

O abastecimento de água é feito predominantemente pela SABESP e 
atende mais de 85% da população dos três municípios. 

Os dados acima revelam uma realidade preocupante: a falta de 
infraestrutura sanitária adequada apresenta um alto risco de contaminação 
das águas superficiais e subsuperficiais, prejudica o abastecimento 
humano e gera deterioração da qualidade dos ambientes costeiros, devido 
à alta permeabilidade da planície litorânea, influenciando diretamente o 
setor econômico. Apesar dos altos valores investidos pelas prefeituras 
nestes serviços, estes parecem ser insuficientes ou aplicados de maneira 
inadequada para implantar a infraestrutura sanitária necessária para 
atender razoavelmente os municípios do litoral sul paulista e evitar sua 
degradação ambiental. 

As principais atividades econômicas da região são a prestação de 
serviços, o turismo, a pesca e a agricultura familiar. A prestação de serviços 
é a principal fonte de renda para 56,02% da população com empregos 
formais em Cananéia. Para 52,96% da população de Iguape, os serviços 
são a atividade de maior participação nos empregos formais da cidade. Na 
Ilha Comprida, esta porção é maior, 77% dos empregos formais é composta 
pelos serviços. 

Em seguida, o comércio é a atividade econômica de maior participação 
no total de empregos formais para todo o litoral sul paulista. As atividades 
de agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura participam 
de 14,7%, 7,68% e 0,1% dos empregos formais dos municípios de Cananéia, 
Iguape e Ilha Comprida, respectivamente.

As condições sociais e econômicas dos municípios podem ser 
caracterizadas pelo Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS), 
indicador que contempla as desigualdades sociais dos municípios e 
a situação das suas áreas de concentração de pobreza. Este indicador 
considera informações de renda, escolaridade, saúde, inserção no mercado 
de trabalho, acesso a serviços públicos e mobilidade social, visando criar 
políticas públicas adequadas a melhorar a qualidade de vida das populações 
mais carentes. 

Este índice classifica os municípios em grupos de vulnerabilidade 
social, combinando dimensões demográficas e sócio econômicas, 
identificando os principais fatores que reduzem o bem-estar social das 
populações. O seu intuito é fornecer ao gestor público informações das 
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condições de vida nos municípios, visando desenvolver políticas públicas 
específicas para as comunidades mais vulneráveis (CARLOS, 2015). 

O município de Cananéia apresentou uma melhora na sua classificação 
entre as medições do IPVS de 2008 e 2010, de acordo com dados da 
Fundação Seade; encontra se atualmente no Grupo 4, considerado de 
média vulnerabilidade, formado por famílias jovens. A renda do município 
aumentou, mas ainda está abaixo da média estadual, e as variáveis de 
longevidade e renda também aumentaram. 

O município de Iguape também melhorou sua classificação no 
IPVS no ano de 2010, e pertence agora ao Grupo 3, considerado de baixa 
vulnerabilidade, com baixos níveis de riqueza, mas bons indicadores 
de longevidade e escolaridade, sendo formado predominantemente por 
famílias adultas e idosas. 

A classificação do município de Ilha Comprida não sofreu alteração 
e se manteve no Grupo 3, com as mesmas características indicadas para a 
classificação de Iguape. 

Cananéia e Iguape possuem 11,2% e 11,6%, respectivamente, da 
população classificada no Grupo 7, localizada na área rural e com alta 
vulnerabilidade social, sendo esta faixa de baixa renda. 

Os indicadores sociais mostram que os municípios do litoral sul 
do Estado de São Paulo estão apresentando melhoras em suas condições 
sociais, mas ainda abaixo da média estadual e estão longe das condições 
ideais para toda a população, o que pode impactar na preservação dos 
ambientes e recursos naturais da região.

6. Caracterização da Atividade Pesqueira

A degradação da zona costeira diminui a disponibilidade das 
populações de espécies marinhas exploráveis, causando problemas 
econômicos e sociais para os municípios costeiros. Acredita-se que as 
Áreas de Proteção Ambiental Marinhas, que delimitam áreas de exclusão 
de pesca, possam contribuir de forma significativa no restabelecimento dos 
estoques pesqueiros.

No Litoral Sul de São Paulo ocorre a pesca artesanal e a industrial. 
Apesar de enfrentar enormes dificuldades, a atividade pesqueira em escala 
artesanal ainda se mantém, sendo os locais de pesca escolhidos de acordo 
com as safras dos recursos e as condições ambientais. Para os pescadores 
artesanais, o conhecimento das condições naturais é fundamental no 
sucesso da atividade, sendo que para muitos o início da pesca segue 
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o tempo da maré: a enchente da maré no estuário é sinônimo de maior 
abundância para a pescaria e, durante as marés de sizígia, é mais fácil para 
os pescadores conseguirem estabelecer seu tempo de permanência no mar.

De acordo com Mendonça (2007), a pesca artesanal é realizada no 
ambiente costeiro e estuarino lagunar, e o desembarque do pescado pode 
ser realizado diretamente em peixarias e nas comunidades de pescadores; 
por outro lado, a pesca industrial é realizada em maiores profundidades, ou 
mar-a-fora, e realiza os desembarques em portos.

A pesca na região se caracteriza por ser multiespecífica, ou seja, 
um mesmo pescador explora várias espécies; dependendo da safra, os 
pescadores fazem uso de várias artes e métodos de pesca, intercaladas 
com outras atividades econômicas, como serviços informais, turismo e 
agricultura familiar.

Os dados da caracterização da atividade pesqueira do litoral sul do 
Estado de São Paulo são provenientes do Programa de Monitoramento da 
Atividade Pesqueira Marinha e Estuarina do Instituto de Pesca, que recolhe 
informações sobre os desembarques em peixarias e portos, as quais são 
disponíveis no site (<http://www.propesq.pesca.sp.gov.br/>). 

A Figura 11 mostra a captura média (em toneladas) das principais 
espécies comercializadas nos municípios de Cananéia, Iguape e Ilha 
Comprida, entre os anos de 2009 e 2013. A seguir, as Figuras 12, 13 e 
14 apresentam as produções pesqueiras (em quilogramas, kg) das três 
principais espécies desembarcadas em cada uma das cidades do litoral sul 
paulista, para cada mês de 2012, ano de enfoque da pesquisa (CARLOS, 
2015).

Figura 11 – Capturas médias por categoria de pescado (em toneladas) nos municípios de 
Cananéia, Iguape e Ilha Comprida (esquerda, meio e direita, respectivamente), no perío-
do de 2009 a 2013. Fonte: Programa de Monitoramento da Atividade Pesqueira Marinha 
e Estuarina do Instituto de Pesca).
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Figura 12 – Estatística pesqueira de produção de camarão (à esquerda), pescada foguete 
(no meio) e corvina (à direita) no município de Cananéia, em 2012. (Fonte: Programa de 
Monitoramento da Atividade Pesqueira Marinha e Estuarina do Instituto de Pesca).

O camarão sete barbas é o produto mais desembarcado em Cananéia, 
sendo notados dois picos de maior captura: o primeiro nos meses de janeiro 
e fevereiro, ocorrendo uma redução no período do defeso de março a maio, 
e o segundo pico em junho e julho (Figura 12). A pesca do camarão sete 
barbas ocorre no mar entre as profundidades de 5 m e 18 m, percorrendo 
a costa do litoral centro e sul do Estado de São Paulo até o norte do Estado 
do Paraná, entre as latitudes 24º5’S e 25º30’S e as longitudes 47º25’W e 
48º30’W.

 

Figura 13 – Estatística pesqueira de produção de manjuba (à esquerda), bagre (no meio) 
e tainha (à direita) no município de Iguape, em 2012. (Fonte: Programa de Monitoramen-
to da Atividade Pesqueira Marinha e Estuarina do Instituto de Pesca).

A manjuba se concentra principalmente na porção norte do estuário, 
próximo aos deságues do rio Ribeira de Iguape e do Valo Grande, e 
as técnicas mais usadas para sua pesca são a manjubeira e o corrico, de 
preferência no período da manhã, sendo técnicas seletivas que cercam 
o cardume para captura-lo, reduzindo a fauna acompanhante (Figura 
13). Os locais preferidos pelos pescadores para captura desta espécie são 
os que permitem o uso de mais de uma arte de pesca, que sofrem pouca 
alteração com mudanças ambientais, como chuvas e períodos de seca, e os 
mais privilegiados geograficamente para a entrada da manjuba no estuário, 
como por exemplo próximo à Barra de Icapara (SALDANHA, 2005).
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Figura 14 – Estatística pesqueira de produção de pescada foguete (à esquerda), tainha 
(no meio) e corvina (à direita) no município de Ilha Comprida, em 2012. (Fonte: Programa 
de Monitoramento da Atividade Pesqueira Marinha e Estuarina do Instituto de Pesca).

A pescada foguete é uma espécie costeira encontrada sobre fundos de 
areia e lama e, eventualmente, em águas estuarinas (Figura 14). A corvina 
ocorre em águas marinhas e estuarinas, principalmente sobre fundos de 
areia e lama. E a tainha é uma espécie pelágica que vive na coluna d’água 
ou na superfície, sendo que os jovens permanecem no estuário, ambientes 
abrigados e ricos em alimentos, até iniciarem a maturação, e sua desova 
ocorre em alto mar. Possui grande importância econômica para o sudeste 
do Brasil e é amplamente distribuída nesta região. A pesca da tainha ocorre 
principalmente no inverno, entre junho e setembro, no estuário lagunar. 
Vieira & Scalabrim (1991) afirmam que o início da migração da tainha é 
incentivado por fatores meteorológicos, como frentes frias; a análise da 
hidrodinâmica mostrou que a aproximação de frentes frias é maior no 
inverno, quando as correntes marinhas são mais intensas.

7. A pesca, as condições ambientais e as 
Unidades de Conservação

Mendonça (2007), dados de pesca e relatórios de series históricas 
do IP, mostram que a produção dos pescados no litoral sul de São Paulo 
decresce desde a década de 60, sendo que o camarão-sete-barbas foi o 
recurso que apresentou a diminuição mais acentuada da sua produção ao 
longo dos anos.

A pesca na área da APAMLS enfrenta problemas de falta de fiscalização 
de ações ilegais que ali ocorrem, como o arrasto em locais proibidos, 
desrespeito ao tamanho específico, tamanho da rede e da malha. Não há 
controle sobre a captura incidental, o que pode causar a mortalidade de 
reprodutores mesmo após sua soltura. 

A existência da APMLS ainda não contribui significativamente para a 
melhoria da atividade pesqueira, apesar da delimitação de áreas de exclusão 
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de pesca, e o restabelecimento dos estoques pesqueiros ainda ser bastante 
acanhado. 

Ainda não está implantado o plano de manejo da APMLS, apesar de já 
ter sido encaminhada sua elaboração. No âmbito da pesca, as comunidades 
pesqueiras foram incluídas na discussão e implementação de plano de 
gestão da região, importantíssimo para garantir seu sucesso, no entanto, 
no que diz respeito às práticas ligadas à agricultura e ao extrativismo, a 
situação é mais crítica. A comunidade local ainda desconhece as funções 
das Unidades de Conservação ou confunde suas normas, devido à 
sobreposição de legislações existente na região.

É urgente para a região implantar regras que orientem ações para 
reduzir as dificuldades da atividade pesqueira, respeitando as características 
hidrodinâmicas, visando a recuperação de recursos que apresentam 
declínio de produtividade e mantendo sua fiscalização. 

8. Discussão e Conclusões

A circulação no estuário lagunar Cananéia – Iguape é fortemente 
influenciada pela maré astronômica na sua porção sul e pela descarga fluvial 
ao norte, sofrendo poucas alterações devido aos efeitos meteorológicos. 

A circulação na área costeira e de plataforma que abrange a APAMLS 
sofre grande influência da vazão do Ribeira de Iguape ao norte e a magnitude 
das correntes é intensificada devido à ação dos ventos. 

A intrusão das correntes de maré na porção norte é muito pequena, 
devido à grande influência de água doce oriunda da descarga do Valo 
Grande. Este cenário gera problemas como a alteração da salinidade no 
ambiente e assoreamento do leito do rio e da Barra de Icapara, o que 
impede a entrada dos cardumes de manjuba no estuário, a principal 
espécie explorada comercialmente por Iguape. Esta situação demonstra a 
dependência da disponibilidade dos recursos pesqueiros com as condições 
ambientais. 

Existe alta variabilidade salina na porção sul do estuário, na Barra de 
Icapara e ao norte da costa de Iguape. A parte norte da região modelada 
apresentou valores de salinidade abaixo de 10, mostrando a forte presença 
de água doce.

A variação sazonal da temperatura superficial da água é significativa, 
chegando a valores superiores a 25oC no verão e máximos de 20oC no 
inverno, o que evidencia uma grande influência da interação ar-mar na 
hidrodinâmica local. 



35adelite floriano carlos | joseph harari

O conhecimento da hidrodinâmica da região dá suporte às diretrizes 
da área de preservação APAMLS, pois os efeitos da circulação marinha 
são marcantes na região costeira, inclusive nas zonas de pesca. Assim, a 
inserção do plano de manejo da APAMLS deve considerar que as correntes 
são, em geral, mais fracas durante o verão do que nos demais períodos do 
ano; deste modo, a dispersão de poluentes no verão, quando ocorre o maior 
aporte de poluição devido ao aumento do turismo, é mais lenta do que no 
restante do ano. Outros aspectos da circulação marítima devem ser levados 
em conta nos planos de manejo, como a predominância das marés e vazões 
fluviais no interior do estuário e a grande influência meteorológica nas 
áreas costeira e de plataforma adjacentes. 

O litoral sul do Estado de São Paulo ainda é uma região socialmente 
vulnerável, e a melhoria de suas condições de vida por meio de seu 
desenvolvimento econômico deve estar atrelada à preservação ambiental 
da região; a manutenção dos ecossistemas garante a oferta dos recursos 
pesqueiros para que as comunidades que dependem deles possam 
sobreviver, mantendo sua identidade com a cultura local, renovando 
as tradições e incentivando as novas gerações. A população desta região 
já demonstrou grande capacidade de se adaptar a uma nova realidade 
ambiental criada por mudanças em função das ações antrópicas, mas seu 
desenvolvimento necessita de um acompanhamento por manejo adequado, 
para não gerar impactos ambientais futuros. 
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Modelagem da dispersão de poluentes 
em duas enseadas na região costeira 

de Ubatuba (SP), Brasil1
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RESUMO: O objetivo do presente trabalho foi avaliar os efeitos de 
ações antrópicas sobre o sistema costeiro de Ubatuba (SP) através de modelos 
que descrevem os mecanismos e as reações envolvidas na dispersão de 
indicadores microbiológicos na água do mar (coliformes termotolerantes 
e enterococos). A análise da qualidade das águas destinadas à recreação, 
além de ser uma ação importante em termos de saúde pública, também 
se justifica em vista da importância da atividade turística em Ubatuba, 
possuindo, ainda, grande relevância para o planejamento ambiental. Para 
atingir os objetivos do estudo, foram utilizados os módulos do sistema de 
modelagem ambiental Delft3D. O módulo hidrodinâmico foi implementado 
em uma grade numérica cobrindo a plataforma continental adjacente ao 
litoral norte de São Paulo. Da análise e validação dos resultados do módulo 
hidrodinâmico, concluiu-se que o modelo reproduziu satisfatoriamente 
a circulação marinha na região. No módulo de qualidade da água, foram 
estudados os mecanismos de dispersão dos poluentes, a partir da associação 
de dados de poluição com os resultados do módulo hidrodinâmico, em 
duas enseadas em Ubatuba (SP): Flamengo e Palmas. Os resultados 
permitem afirmar que o sistema de correntes nas enseadas, determinado 

1. Este trabalho é baseado na dissertação de mestrado defendida em 2016 por Silvana 
Simone Batista, no Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de 
Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo (IEE-USP), intitulada “Avaliação dos 
efeitos de ações antrópicas sobre o sistema costeiro de Ubatuba (SP) através de modelagem 
ambiental” (BATISTA, 2016).



39silvana simone batista | joseph harari

pela geomorfologia da região, não confere alta capacidade de diluição e 
dispersão de efluentes na área de estudo. Todavia, a circulação marinha e 
os processos envolvidos no decaimento das bactérias são suficientes para 
difundir e diminuir suas concentrações ao longo das enseadas. Concluiu-
se que a modelagem ambiental reproduziu de maneira satisfatória os 
processos envolvidos no transporte e na difusão de poluentes na água do 
mar, contribuindo com os estudos sobre os efeitos das atividades humanas 
no sistema costeiro de Ubatuba.

Palavras-chave: Modelagem ambiental. Modelagem hidrodinâmica. 
Qualidade da água. Indicadores fecais. Litoral norte de São Paulo. 

ABSTRACT: The objective of the present work was to evaluate 
the effects of anthropic actions on the coastal system of Ubatuba (SP) 
through models that describe the mechanisms and reactions involved in 
the dispersion of microbiological indicators in seawater (thermotolerant 
coliforms and enterococci). The analysis of the quality of water intended for 
recreation, an important action in terms of public health, is also justified 
in view of the importance of the tourism in Ubatuba, having also great 
relevance for environmental planning. To achieve the objectives of the 
study, the modules of the Delft3D environmental modeling system were 
used. The hydrodynamic module was implemented in a numerical grid 
covering the continental shelf adjacent to the north coast of São Paulo. 
From the analysis and validation of the results of the hydrodynamic 
module, it was concluded that the model reproduced satisfactorily the 
marine circulation in the region. In the water quality module, the pollutants 
dispersal mechanisms were studied, through the association of pollution 
data with the results of the hydrodynamic module, for two bays in Ubatuba 
(SP): Flamengo and Palmas. The results allow us to state that the system 
of currents, determined by the geomorphology of the region, does not 
provide high capacity for dilution and effluent dispersion in the study area. 
However, the marine circulation and the processes involved in the decay of 
the bacteria are sufficient to spread and reduce their concentrations along 
the bays. It was concluded that the environmental modeling satisfactorily 
reproduced the processes involved in the transportation and diffusion of 
pollutants in seawater, contributing to the studies on the effects of human 
activities on the coastal system of Ubatuba.
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Keywords: Environmental modeling. Hydrodynamic modeling. 
Water quality. Fecal indicators. Northern coast of São Paulo.

1. Introdução

O Litoral Norte de São Paulo caracteriza-se pela diversidade de 
recursos naturais, elevado potencial turístico e pela intensa especulação 
imobiliária. O município de Ubatuba está entre os destinos mais visitados 
de São Paulo, fazendo parte dos 30 destinos turísticos brasileiros mais 
visitados (SÃO PAULO, 2011).  Sua economia é marcada pela sazonalidade 
decorrente da predominância do turismo veranista, que é o seu principal 
fator de desenvolvimento (SÃO PAULO, 2005). 

Em sua grande maioria, os municípios litorâneos paulistas dispõem 
de baixa cobertura de rede de coleta de esgoto (42%), quando comparados 
à média do Estado (89%), e insuficientes sistemas de tratamento de esgoto 
(40%), segundo informações da Fundação Sistema Estadual de Análise de 
Dados (SEADE).  Isto leva a população (residente, flutuante ou do comércio) 
a construir e operar sistemas e tratamentos inadequados, lançarem seus 
esgotos diretamente em rios e córregos ou ainda lançá-los no sistema de 
drenagem de águas pluviais (CETESB, 2014). Ademais, com o aumento da 
população durante os períodos de férias e feriados prolongados, os sistemas 
de esgotamento sanitário existentes não são suficientes para apartar os 
despejos e, com o advento de chuvas intensas, podem extravasar ou afluir 
para galerias de águas pluviais, cursos d’água ou praias, o que naturalmente 
prejudica as condições de balneabilidade (CETESB, 2009).

A avaliação de variáveis microbiológicas tem sido usada como medida 
de proteção à saúde humana em águas consideradas impactadas pela 
poluição fecal (JUNG et al., 2014). As fontes de organismos patogênicos e 
não patogênicos em águas recreacionais marinhas podem ser a presença de 
esgoto não tratado, lixo, águas de drenagem, urina e fezes de animais (ZHU 
et al., 2011; MCBRIDE et al., 2013). A presença desses patógenos, tanto 
na areia quanto na água, consiste em uma ameaça à saúde dos banhistas, 
que podem estar sujeitos a doenças, como gastroenterites, doenças 
respiratórias, infecções de pele, otite, entre outras (SALIBA; HELMER, 
1990; PICKERING et al., 2011). 

Os enterococos são recomendados para uso na avaliação do risco 
das águas recreacionais para a saúde e têm sido correlacionados com 
efeitos adversos à saúde humana em estudos epidemiológicos (WHO, 
2006; BOEHM; SASSOUBRE, 2014; SOLLER et al., 2014). Os coliformes 
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termotolerantes são os microrganismos de primeira escolha para avaliação 
da poluição de origem fecal no ambiente, uma vez que são constituídos 
predominantemente pela bactéria Escherichia coli, considerada atualmente 
o indicador mais adequado (CETESB, 2015). 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar os efeitos das ações 
antrópicas sobre o sistema costeiro de Ubatuba-SP, com base na modelagem 
dos processos envolvidos na dispersão de parâmetros microbiológicos 
(coliformes termotolerantes e enterococos), associados ao lançamento de 
efluentes domésticos em cursos d’água afluentes às praias e outras fontes não-
pontuais de esgoto (BATISTA, 2016). Os processos que regem o transporte 
e a difusão de poluentes em corpos d´água são tão numerosos e complexos 
que não é possível descrevê-los sem a utilização de modelos matemáticos, 
que se tornam, portanto, um instrumento técnico indispensável para a 
gestão ambiental. Os modelos matemáticos e programas computacionais 
têm sido cada vez mais utilizados como agentes facilitadores no suporte 
a decisões gerenciais, dentre as alternativas de gestão e uso dos recursos 
hídricos (MENDONÇA, 2001).

No estudo apresentado neste artigo, é usado o modelo Delft3D, 
desenvolvido pela WL Delft Hydraulics, na Holanda (DELTARES, 2014a). 
O Delft3D é capaz de simular fluxos não estacionários em 2D ou 3D, 
fenômenos de transporte resultantes de marés, descarga de água e efeitos 
meteorológicos, incluindo o efeito de diferenças de densidade devido 
a gradientes horizontais dos campos de temperatura e salinidade e a 
vazões fluviais. Desta forma, este modelo pode ser usado em problemas 
envolvendo diferentes ambientes, como, por exemplo, em mares, regiões 
costeiras, estuários, reservatórios e rios (LUIJENDIJK, 2001). 

O Delft3D é um modelo ambiental aplicado à poluição, sendo muito 
utilizado na modelagem de dispersão de poluentes nas engenharias química, 
oceânica e de recursos hídricos (BRUM et al., 2011). Garcia e Gonçalves 
(2011) utilizaram o Delft3D para avaliar a circulação e o transporte de 
sedimentos no reservatório de Itaipu-PR; Pereira e Niencheski (2004) 
implementaram o modelo para avaliar a qualidade da água da Lagoa dos 
Patos; Jian, Zhongwu e Wenjun (2014) empregaram o modelo para simular 
processos de floração de algas, e a sedimentação relacionada, no rio Xiangxi 
na China; e Ferreira (2015) utilizou o sistema de modelagem ambiental 
do Delft3D para avaliar a hidrodinâmica e a dispersão de esgoto na região 
costeira do Guarujá (SP).
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2. Área de Estudo

A área de estudo está situada na região de Ubatuba, no setor centro-
sul do Munícipio, e compreende a enseada do Flamengo e a enseada das 
Palmas na Ilha Anchieta (23°34’S - 23°29’S, 45°07’W - 45°02’W). A região 
faz parte do Litoral Norte de São Paulo, que se situa na parte central da 
Plataforma Continental Sudeste (PCSE), sendo caracterizada por ter um 
litoral bastante recortado, com muitas pontas, enseadas e praias de pequena 
extensão, devido à proximidade da Serra do Mar em relação ao oceano. A 
Figura 1 apresenta o mapa e a batimetria da região do litoral norte de São 
Paulo com a área das enseadas do Flamengo e das Palmas em destaque.

A presença de ilhas na região (como a Ilhabela e a Ilha Anchieta) 
(Figura 1a) funciona como barreira à ação de ondas provenientes do 
oceano aberto, resultando, assim, em uma baixa energia hidrodinâmica. O 
padrão de drenagem é bastante incipiente e os processos de troca de água 
e material sedimentar entre a região costeira e a plataforma adjacente são 
relativamente pequenos (MAHIQUES, 1995).

A enseada do Flamengo tem profundidade máxima de 14 m, ocupando 
uma superfície de aproximadamente 18 km2, com largura média de 2,5 km 
e abrindo-se diretamente ao mar. É orientada na direção norte-sul, tendo, 
ao fundo, uma extensa praia a nordeste (Praia da Enseada) e duas pequenas 
baías: o Saco do Perequê-Mirim, situado ao norte, e o Saco da Ribeira, 
a noroeste (Figura 1b). A região do Saco da Ribeira é protegida contra a 
ação das ondas, possui profundidade máxima de 5 m e permite fácil acesso 
aos barcos. Desta forma, o Saco da Ribeira abriga um local estratégico de 
onde partem iates, veleiros, lanchas, as escunas para passeios pela orla e 
pelas ilhas da região e onde os pescadores embarcam e desembarcam os 
pescados. 

Entre o continente e a Ilha Anchieta ocorre uma feição conhecida 
como o estreito do Boqueirão (23°31,5� S – 45°05� W), com profundidade 
máxima de 35 metros e inclinações de 10°, sendo uma das várias depressões 
costeiras presentes no litoral sudeste brasileiro (MAHIQUES, 1995). A Ilha 
Anchieta é a segunda maior ilha do Litoral Norte de São Paulo, possuindo 
uma área de aproximadamente 10 km2 coberta por uma vegetação 
classificada como área tropical florestada, semelhante à da encosta da Serra 
do Mar. Por ter sido muito afetada por atividades antropogênicas, como 
turismo e pesca, a Ilha Anchieta foi declarada, em 1977, reserva ecológica 
do Estado de São Paulo (MANTELATTO et al., 2004). 
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Figura 1 – Mapa e batimetria da região do litoral norte de São Paulo, com destaque para 
a área das Enseadas do Flamengo e das Palmas, em Ubatuba

A enseada das Palmas é um corpo de água com um volume de 2,5×107 

m3 e ocupa uma área de 2×106 m2 na face norte da Ilha Anchieta, possuindo 
profundidade máxima em torno de 10 m. Na Enseada das Palmas, há duas 
praias maiores na porção sul: a Praia das Palmas (ou Praia Grande), com 
aproximadamente 1000 m de extensão, e a Praia do Presídio, com 500 m; 
e na parte leste há duas menores: a Praia do Engenho e a Prainha de Fora, 
com cerca de 100 m cada (ABSHER, 1982) – ver Figura 1c.

3. Metodologia

O Delft3D é um pacote de modelos para ambientes aquáticos, que 
possibilita a representação dos sistemas através de módulos (DELTARES, 
2014a). No presente trabalho, foram utilizados os módulos hidrodinâmico 
(FLOW) e de qualidade da água (WAQ).

O módulo FLOW consiste em um modelo que resolve as equações 
hidrodinâmicas do escoamento e do transporte de substâncias para os casos 
bidimensionais e tridimensionais, utilizando o método de diferenças finitas 
(DELTARES, 2014b). Este módulo fornece as condições hidrodinâmicas 
que são utilizadas pelo módulo de qualidade de água (WAQ). O módulo 
WAQ é um modelo tridimensional para a representação da qualidade de 
água de ambientes naturais e artificiais. Este módulo resolve as equações 
de advecção-difusão-reação para uma grade computacional pré-definida 
e para uma larga quantidade de substâncias, utilizando o método de 
elementos finitos (DELTARES, 2014c).



44 modelagem da dispersão de poluentes em duas enseadas na região costeira...

3.1 Preparação do modelo hidrodinâmico

Foi elaborada uma grade computacional regular de 491 x 218 pontos, 
em coordenadas esféricas, com espaçamento de aproximadamente 350 
metros, cobrindo todo o litoral norte de São Paulo, entre as longitudes de 
46°15’ W a 44°45’ W, e as latitudes de 24°00’ S a 23°22’ S. A batimetria 
da região foi obtida por digitalização de cartas náuticas da Diretoria de 
Hidrografia e Navegação do Brasil (DHN) (Figura 1).

O módulo hidrodinâmico foi implementado inicialmente (BATISTA, 
2016), a fim de determinar a hidrodinâmica devido às forçantes atuantes no 
sistema (marés, ventos e gradientes de densidade). Como condição inicial, 
a altura do nível do mar foi considerada nula em todo o domínio, uma vez 
que o modelo necessita de um tempo de estabilização relativamente curto. 
A temperatura e a salinidade iniciais foram 20°C e 31 ups, respectivamente. 

As constantes harmônicas de maré nos contornos abertos da grade 
foram obtidas do banco de dados do modelo TPXO (Osu Topex/Poseidon 
Global Inverse Solution). Os valores de nível médio do mar nos contornos 
da grade foram especificados a partir de dados de modelagem operacional 
da plataforma, fornecidos pelo Laboratório de Meteorologia Aplicada a 
Sistemas de Tempo Regionais (MASTER) (disponível em: <www.master.
iag.usp.br>) (CAMARGO; HARARI, 2014).

O efeito dos ventos na circulação foi introduzido a partir de séries 
temporais de ventos obtidas do banco de dados do National Center for 
Environmental Prediction/National Center for Atmospheric Research (NCEP/
NCAR). Para incluir o efeito do gradiente de densidade nas simulações, 
foram utilizados campos tridimensionais horários de temperatura e 
salinidade nos contornos abertos, a partir de resultados do modelo de 
plataforma do MASTER. 

3.2 Preparação do modelo de qualidade da água

Os resultados obtidos pelo modelo hidrodinâmico foram usados como 
dados de entrada na implementação do modelo de qualidade da água. Na 
interface do WAQ foram montados os cenários, definindo-se as condições 
iniciais, condições de contorno, tempo de simulação, descarga de resíduos, 
variáveis de saída, pontos de monitoramento, etc. (BATISTA, 2016).

Para estudar os impactos do aumento do lançamento de efluentes 
decorrentes da atividade de turismo, principalmente em épocas de alta 
temporada, na enseada do Flamengo e na enseada das Palmas, foram 
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utilizados dados de coliformes termotolerantes e enterococos obtidos pela 
CETESB e publicados no Relatório de Qualidade das Praias Litorâneas no 
Estado de São Paulo (CETESB, 2009). 

No Saco da Ribeira, na enseada do Flamengo, predomina uma 
ocupação descontínua por população flutuante, constituindo-se no centro 
do turismo náutico de Ubatuba. A Tabela 1 indica as concentrações de 
coliformes termotolerantes obtidas em duas campanhas da CETESB em 
dois canais afluentes no Saco da Ribeira, em 2009. As concentrações de 
coliformes termotolerantes são expressas em “Número Mais Provável” 
(NMP) por 100 mL de amostra de água. As concentrações de despejo de 
coliformes utilizadas para o período de verão foram de 2,4×104 e 3,3×104 
NMP/100mL. Para o período de inverno, utilizou-se o valor de 760 
NMP/100mL e 480 NMP/100mL.

Tabela 1 - Concentrações de coliformes termotolerantes (NMP por 
100mL) obtidos pela CETESB nas duas amostragens efetuadas em 2009 
em corpos d’água afluentes no Saco da Ribeira.

As amostragens nas praias da Ilha Anchieta foram iniciadas em 
fevereiro de 2006 por técnicos da CETESB, por solicitação da diretoria 
do Parque Estadual da Ilha Anchieta, em função do afluxo de turistas 
para visitação. As densidades de enterococos utilizadas no modelo foram 
obtidas em amostras de água das praias, onde existe a presença de afluentes. 
Na enseada das Palmas deságuam três cursos d�água perenes, os quais 
se localizam nos extremos oeste da Praia das Palmas e leste da Praia do 
Presídio, e entre a Praia do Engenho e a Prainha de Fora, além de alguns 
intermitentes que dependem da pluviosidade local (ABSHER, 1982). 

Foram realizadas amostragens mensais nas praias da Enseada da 
Palmas pela CETESB ao longo do ano de 2009. Para fins de comparação 
entre a alta e a baixa temporadas (períodos de verão e inverno), foram 
utilizados os valores obtidos nos meses de fevereiro e agosto. As 
concentrações de enterococos são expressas em número de “Unidades 
Formadoras de Colônias” (UFC) por 100mL de amostra de água. Na Tabela 
2, são expressas as concentrações de enterococos (em UFC por 100mL) na 
Praia das Palmas, na Praia do Presídio e na Praia do Engenho. 
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Na modelagem da dispersão, para a Enseada do Flamengo, foram 
implementados 2 cenários (fevereiro/verão e agosto/inverno), com os 
dados de densidade de coliformes termotolerantes, e na Enseada das 
Palmas foram implementados dois cenários com dados de enterococos 
(idem). Para monitoramento e análise dos resultados, foram selecionados 
15 pontos distribuídos na Enseada do Flamengo (FL01 a FL15) e 14 pontos 
na Enseada das Palmas (PA01 a PA14) (Figura 2).

Tabela 2 - Concentrações de enterococos (UFC por 100mL) obtidas pela 
CETESB, nos meses de fevereiro e agosto de 2009, nas praias da enseada 
das Palmas, Ilha Anchieta.

Figura 2 – Localização, na área de estudo, dos pontos de monitoramento dos resultados 
de qualidade da água e localização dos pontos de lançamento de poluentes no Saco da 
Ribeira e nas praias da Enseada das Palmas (  ).
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3.3 Validação e análises estatísticas

Segundo Cheng, Burau e Gartner (1991), um modelo numérico deve 
ser validado através da comparação dos seus resultados com observações ou 
resultados de outros modelos, para que possa ser usado como ferramenta 
de pesquisa de processos hidrodinâmicos. O processo de validação dos 
resultados hidrodinâmicos seguiu o método proposto por Willmott (1981), 
que se baseia na análise do parâmetro S (Skill), calculado por meio da 
equação 1:

 

Onde  é a série temporal de uma variável calculada pelo modelo,  é a 
série temporal da variável observada e  indica a média das observações no 
período. O parâmetro S varia entre zero, representando total discordância 
entre os dados modelados e observados, e 1, representando perfeita 
concordância. 

A taxa de decaimento (mortalidade) das bactérias coliformes e 
enterococos é altamente influenciada pela radiação solar, temperatura e 
salinidade (MANCINI, 1978). Para verificar o grau de correlação entre os 
parâmetros físicos e as taxas de mortalidade das bactérias, foi utilizado o 
índice de correlação linear de Pearson (), que é calculado pela equação 2: 

Onde  é o coeficiente de correlação linear,  é o número de observações,  
é a variável independente (e.g., T ou S) e  é variável dependente (e.g., taxa de 
mortalidade). O valor do coeficiente de correlação  varia entre +1 e –1. Se   = 
+1, a correlação é perfeita positiva; se  = -1, a correlação é perfeita negativa; 
e se   = 0, não há correlação entre as variáveis ou, ainda, a correlação não é 
linear, caso exista.
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4. Resultados e Discussão

4.1 Validação dos resultados hidrodinâmicos

A verificação das condições hidrodinâmicas na área de estudo é 
o primeiro passo para estudar os processos envolvidos na dispersão de 
poluentes. A fim de validar os resultados da modelagem hidrodinâmica, os 
dados de saída do modelo foram comparados com: dados de elevação do 
nível do mar obtidos por previsão harmônica de maré com 9 componentes 
(Q1, O1, P1, K1, N2, M2, S2, K2 e M3); e com dados observados, medidos 
pelo marégrafo radar Kalesto, situado na Base de Pesquisa Clarimundo de 
Jesus do Instituto Oceanográfico da USP (IOUSP), localizado no Saco da 
Ribeira (BATISTA, 2016).

Nas figuras a seguir, foram plotadas as séries temporais em agosto de 
2009 para comparação dos resultados de elevação do modelo (processado 
somente com a forçante de maré) com os resultados de previsão harmônica 
de maré (Figura 3), e para comparação dos resultados de elevação do 
modelo (processado com todas as forçantes – de maré, vento e densidade) 
com os dados medidos pelo marégrafo (Figura 4).

Figura 3 – Séries temporais de maré (m) no mês de agosto de 
2009, no Saco da Ribeira em Ubatuba, com dados gerados pelo 
modelo (linha contínua) e dados da previsão harmônica de 
maré (linha tracejada).
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Os valores obtidos para o parâmetro S (equação 1) foram de 0,997 para 
a validação dos resultados de maré, e 0,935 para a validação dos resultados 
de elevação do nível do mar, considerando todas as forçantes (maré, ventos 
e densidade). Pela análise das séries temporais e dos valores dos parâmetros 
S obtidos, pode-se notar a grande concordância entre resultados do modelo 
e previsões ou observações de maré, permitindo afirmar que os resultados 
do modelo são válidos com um alto grau de confiança e representam bem 
a hidrodinâmica na região de estudo. Desta forma, espera-se que esses 
resultados reproduzam de forma satisfatória os processos envolvidos na 
dispersão de poluentes.

Figura 4 - Séries temporais da elevação do nível do mar (m) do 
mês de agosto de 2009, no Saco da Ribeira em Ubatuba, com 
dados gerados pelo modelo (linha contínua) e dados medidos 
pelo marégrafo do IOUSP (linha tracejada).

4.2 Dispersão de coliformes termotolerantes na Enseada do Flamengo

Utilizando os dados da CETESB, o modelo calculou as densidades dos 
microrganismos nos pontos de monitoramento, na camada de superfície, 
para os meses de fevereiro e agosto de 2009 (BATISTA, 2016). A maior 
concentração média de coliformes obtida durante o mês de fevereiro foi 
no ponto FL01, com cerca de 1000 NMP/100mL de água. Os pontos FL01, 
FL02 e FL04 apresentaram as maiores concentrações médias por serem os 
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pontos mais próximos do local de despejo no Saco da Ribeira (vide Figura 
2). Os pontos mais afastados (FL03, FL05 a FL15) apresentaram médias 
próximas a zero.

Os resultados da simulação para agosto mostram concentrações médias 
de coliformes muito baixas. Os pontos com maior quantidade de coliformes 
por mililitro, FL01 e FL04, atingiram média mensal de 25,75 NMP/100mL 
e 17,43 NMP/100mL, respectivamente. O ponto FL01 apresentou uma 
concentração máxima de coliformes de 1850,73 NMP/100mL de amostra, 
e o ponto FL04 atingiu máxima de 1300,87 NMP/100mL.

Muitos fatores influenciam as concentrações de coliformes na 
água do mar, onde os indicadores fecais podem sofrer decaimento pelos 
raios solares e estão expostos à ação de bacteriófagos, baixa quantidade 
de nutrientes, predação e competição com organismos autóctones. As 
densidades bacterianas também diminuem com o aumento da salinidade 
da água, devido ao aumento da pressão osmótica decorrente do aumento 
da salinidade (BELKIN; COLWELL, 2006). 

 Para analisar melhor essas relações, foram feitas análises de correlação 
de Pearson entre as taxas de mortalidade geral de coliformes, a salinidade e 
a temperatura. O índice de correlação linear (r) obtido entre a mortalidade 
geral e a temperatura foi r = 0,99; e entre a mortalidade e a salinidade foi r = 
0,94. Esses valores indicam alta correlação positiva entre os parâmetros, ou 
seja, a taxa de mortalidade de coliformes termotolerantes aumentou com o 
aumento da temperatura e da salinidade. 

Observou-se que as taxas de mortalidade são praticamente constantes 
ao longo do mês, mas oscilam durante o dia. O mês de fevereiro apresentou 
taxas de mortalidade maiores do que o mês de agosto. Em fevereiro, a média 
da mortalidade devido à radiação foi 1,5 d-1, já a mortalidade geral ficou 
em torno de 2,5 d-1. Em agosto, a média da mortalidade devido à radiação 
foi 1,1 d-1, e a taxa de mortalidade geral média foi 2,0 d-1. No inverno, a 
quantidade de bactérias coliformes pode sofrer menor decaimento devido 
à menor incidência de radiação solar na superfície da água.

A partir desses resultados, é possível inferir que o efeito da radiação 
solar contribui com mais da metade da taxa de mortalidade geral, a qual 
considera o efeito somado da salinidade, da temperatura e da radiação sobre 
o decaimento das bactérias. De acordo com Mancini (1978), a variação de 
radiação solar durante o dia pode ter um impacto significativo sobre os 
padrões de concentração dessas bactérias. O efeito letal da radiação está 
associado com comprimentos de onda curtos, em particular radiação 
ultravioleta. Cerca de metade do efeito letal é devido à luz de comprimento 
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de onda abaixo de 370 nm; comprimentos de onda acima de 500 nm são 
ineficazes.

Os resultados da modelagem hidrodinâmica indicaram valores 
baixos de correntes no Saco da Ribeira ao longo dos meses de simulação, 
apresentando média de 0,03 m.s-1, o que pode ser explicado por suas 
características de semi-confinamento, que conferem ao local baixa energia 
hidrodinâmica. Correntes um pouco mais intensas foram observadas 
no período de inverno, o que pode estar relacionado à maior ocorrência 
de sistemas frontais, que geram maiores intensidades de correntes nesta 
estação do ano.

Segundo Lançone, Duleba e Mahiques (2005), a Enseada do Flamengo 
é um ambiente de moderada energia hidrodinâmica, que diminui 
gradualmente em direção ao continente, desde a desembocadura. As áreas 
mais internas da enseada caracterizam subambientes com baixa energia 
deposicional e circulação restrita. De acordo com Mahiques (1992), os 
valores médios de corrente na Enseada do Flamengo são inferiores a 0,1 
m.s-1.

 A circulação na Enseada do Flamengo é devido a uma corrente que 
penetra em direção norte, bifurcando-se em dois ramos: um na direção 
NNE de baixa penetração e outro na direção NNO. Segundo Mahiques, 
Tessler e Furtado (1998), a Enseada do Flamengo sofre a influência de 
ondas de sudeste, sul e leste, sendo que as de sul e sudeste são as mais fortes, 
pois apresentam menor grau de difração. 

Na Figura 5, está ilustrada a dispersão de coliformes termotolerantes, 
o campo de concentrações em NMP.m-3 e a direção e a magnitude das 
correntes atuantes numa situação de maré enchente em sizígia, às 3:00h 
GMT do dia 25 de fevereiro de 2009. Observa-se que, na maré enchente, a 
pluma do poluente é transportada para a região mais ao norte da enseada. 
Devido ao fato de as correntes serem fracas, há pouca dispersão do poluente 
e maior concentração deste na pequena baía do Saco da Ribeira. Nota-se 
que a magnitude das correntes no interior da enseada do Flamengo é em 
torno de 0,03 m.s-1.
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Figura 5 - Dispersão de coliformes termotolerantes (à esquerda) e configuração das cor-
rentes (à direita) em situação de maré de sizígia, na enchente, na região da Enseada do 
Flamengo, às 3:00h GMT do dia 25 de fevereiro de 2009.

Castro (1996), através de estudos observacionais ao largo de 
Ubatuba (SP), verificou na plataforma interna, durante o inverno, fluxo 
predominante para sudoeste em três anos consecutivos, havendo eventos 
de inversão para nordeste (nas entradas de sistemas frontais). A dispersão 
de coliformes associada às correntes mais fortes na direção NE, devido aos 
ventos de SE, durante a passagem de um sistema frontal, às 19:00h do dia 
21/08/2009, pode ser visualizada na Figura 6. 

Os resultados indicam o transporte de poluentes em direção às regiões 
internas ao norte e nordeste da enseada (praias do Perequê-Mirim e da 
Enseada), devido à configuração e velocidade das correntes. As correntes na 
enseada são de cerca 0,1 m.s-1, atingindo 0,6 m.s-1 no estreito do Boqueirão.

Figura 6 - Dispersão de coliformes termotolerantes (à esquerda) e configuração das cor-
rentes (à direita) na região da Enseada do Flamengo, às 19:00h GMT do dia 21 de agosto 
de 2009, durante a passagem de um sistema frontal.
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4.3 Dispersão de enterococos na Enseada das Palmas

Em geral, tanto em fevereiro quanto em agosto, as densidades médias 
de enterococos na Enseada das Palmas, calculadas para a superfície, foram 
muito baixas, sendo até mesmo nulas em alguns pontos mais distantes do 
local de despejo (vide Figura 2); a maior densidade média de enterococos, 
durante o mês de fevereiro de 2009 foi obtida no ponto PA03 (0,38 
UFC/100mL) próximo à Praia do Engenho (BATISTA, 2016). 

Os pontos localizados mais próximos às praias (Praia das Palmas, Praia 
do Presídio e Praia do Engenho), PA01 a PA04, apresentaram concentrações 
médias maiores do que os pontos mais afastados (PA05 a PA14). No mês 
de agosto de 2009, o maior valor médio foi de aproximadamente 0,07 
UFC/100mL, e o pico máximo de enterococos foi de 0,36 UFC/100mL, 
no ponto PA03. Em fevereiro de 2009, o valor máximo obtido foi de 1,21 
UFC/100mL, no ponto PA02, próximo à Praia do Presídio.

Foram analisados os índices de correlação de Pearson, para avaliar 
a correlação entre a taxa de mortalidade geral de enterococos e os valores 
de salinidade e de temperatura. Foi obtido índice r = 0,75 entre a taxa de 
mortalidade geral e a temperatura, indicando forte correlação positiva 
entre esses dois parâmetros. Ou seja, a taxa de decaimento de enterococos 
aumenta em função do aumento da temperatura. 

Entre a taxa de mortalidade e a salinidade, obteve-se uma correlação 
muito fraca, com índice r = -0,02, indicando não haver relação entre as 
variáveis. Em fevereiro, as taxas de mortalidade geral e de mortalidade em 
função da radiação solar apresentaram valores médios em torno de 2,3 d-1 e 
1,2 d-1, respectivamente. Em agosto, a taxa de mortalidade geral foi 1,8 d-1, e 
a mortalidade devido à radiação solar, 0,9 d-1. Esses valores indicam a forte 
influência da radiação solar no decaimento de enterococos.

A Figura 7 mostra uma situação em que a circulação, com correntes de 
nordeste, dispersa os poluentes forçando-os para fora da enseada, passando 
pelo estreito do Boqueirão e fluindo para sudoeste (às 13:00h GMT do dia 
30/08/09). Percebe-se que a pluma de poluentes atinge a entrada da enseada 
do Flamengo e segue em direção à costa, com concentração de enterococos 
em torno de 100 UFC.m-3. A maior concentração de enterococos permanece 
na Enseada das Palmas, atingindo o máximo de 600 UFC.m-3 próximo à 
Praia das Palmas. 

Ainda na Figura 7 (imagem à direita), se pode observar a direção e a 
magnitude das correntes que influenciam o transporte de enterococos no 
instante analisado. Na passagem do Boqueirão, as correntes têm velocidade 
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em torno de 0,35 m.s-1, sendo cerca de 7 vezes mais intensas do que as 
correntes do interior da Enseada das Palmas (0,05 m.s-1).

 

Figura 7 - Dispersão de enterococos (à esquerda) e configuração das correntes (à direita) 
na região da Enseada das Palmas, às 13:00h GMT do dia 30 de agosto de 2009.

A Figura 8 mostra a dispersão de enterococos associada à passagem 
de um sistema frontal, com fluxo predominante na direção NE, devido 
a ventos de SE, às 13:00h GMT do dia 05/02/2009. Nota-se que não há 
grande transporte de poluentes para fora da área da Enseada das Palmas, 
devido à proteção natural conferida pela geomorfologia da ilha, que protege 
a enseada da influência direta das correntes provenientes de sul e sudoeste.

Figura 8 - Dispersão de enterococos (em UFC.m-3) e direção das correntes na região da 
enseada das Palmas, às 13:00h GMT do dia 05 de fevereiro de 2009.
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5. Conclusões

As águas nas Enseadas do Flamengo e das Palmas, em relação 
aos parâmetros microbiológicos, mantiveram condições adequadas de 
balneabilidade ao longo dos meses de simulação. Entretanto, a presença 
de valores mais altos de bactérias em fevereiro sugere maior cuidado na 
utilização dessas águas por banhistas na alta temporada. Os afluentes que 
deságuam nesses locais recebem fontes não pontuais de contaminação, como 
as águas de drenagem continental, que acarretam aumento na densidade de 
microrganismos na água do mar, inclusive os patogênicos, principalmente 
nos meses de verão, devido ao aumento das chuvas, à alta concentração 
de pessoas nas praias e ao aumento nos despejos de esgoto e lixo. Outras 
fontes difusas de contaminação podem estar presentes nas praias, como, por 
exemplo, na areia (SHIBATA et al., 2004; WRIGHT et al., 2011).

A análise dos resultados do modelo, considerando as forçantes de 
maré, ventos e densidade, permite afirmar que o sistema de correntes das 
enseadas, determinado pela geomorfologia da região, não confere uma 
alta capacidade de diluição e dispersão de efluentes (ver Figuras 5 a 8). No 
Saco da Ribeira, por exemplo, notou-se que a baixa dispersão pode manter 
maiores concentrações de poluentes próximo à Praia do Perequê-Mirim 
(ponto FL03). A baixa capacidade de dispersão pode ocasionar a presença 
de poluentes em concentrações acima dos níveis naturais, causando 
contaminação e poluição no meio em questão, o que resulta em efeitos 
biológicos adversos e em risco à saúde dos banhistas.

É possível deduzir que a menor taxa de renovação das águas das 
enseadas contribui para a concentração dos poluentes, limitando, assim, 
a capacidade de diluição do meio receptor. Todavia, a circulação marinha 
(apesar de reduzida) e os processos envolvidos no decaimento das bactérias 
associados a fatores naturais (salinidade, temperatura e radiação solar) 
se mostraram suficientes para a difusão dos poluentes nas enseadas e a 
diminuição de suas concentrações (sobretudo a radiação solar).

A modelagem ambiental reproduziu de maneira satisfatória 
os processos envolvidos no transporte e na difusão de parâmetros 
microbiológicos, contribuindo para o conhecimento dos efeitos das 
atividades humanas no sistema costeiro de Ubatuba (BATISTA, 2016). A 
análise da qualidade das águas destinadas à recreação, além de ser uma 
ação importante em termos de saúde pública, também se justifica em vista 
da importância da atividade turística na região de estudo e de sua grande 
relevância para o planejamento ambiental.
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Análise da qualidade da água no 
litoral dos municípios de Praia Grande 

e Itanhaém - São Paulo - Brasil1
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RESUMO: Como o esgoto sanitário é uma das formas mais comuns 
de poluição na zona costeira, este trabalho teve como objetivo analisar 
a dispersão das plumas de efluentes dos emissários submarinos de Praia 
Grande e do Rio Itanhaém, quanto à concentração de Escherichia coli 
diante dos níveis máximos estabelecidos pelo Conselho Nacional do 
Meio Ambiente (CONAMA). Foram usados os módulos hidrodinâmico e 
de qualidade da água do modelo Delft3D, e o módulo UM3 do modelo 
Visual Plumes. A modelagem de campo próximo mostrou que o transporte 
de correntes geradas pelo vento foi mais eficiente na diluição inicial das 
plumas dos emissários; e a modelagem de campo distante indicou que a 
concentração de coliformes das plumas estudadas, ao atingir o litoral, não 
ultrapassa os limites do CONAMA.

Palavras-chave: Poluição, Esgoto, Coliformes Fecais.

ABSTRACT: Once the sanitary sewage is one of the most common 
forms of pollution in coastal zones, this study had the objective of analyzing 
the dispersion of effluent plumes from the Praia Grande’s submarine outfalls 
and from the Itanhaém River, regarding the concentration of Escherichia coli 

1. Este trabalho é baseado na Dissertação de Mestrado defendida em 2016 por Samuel 
Hora Yang, no Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental (PROCAM) do Instituto 
de Energia e Ambiente (IEE) da Universidade de São Paulo (USP), intitulada “Análise das 
condições ambientais e da dispersão de plumas de efluentes na região costeira centro-sul do 
Estado de São Paulo com uso da modelagem numérica” (YANG, 2016). 
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in relation to the maximum levels established by the National Environmental 
Council (CONAMA). The hydrodynamic and water quality modules of 
Delft3D model, as well as the UM3 module of Visual Plumes model, have 
been used. The near field modeling showed that the transport by wind-
driven currents was more efficient in the outfall plumes’ initial dilution; 
and the far field modeling indicated that the coliform concentrations in the 
studied plumes, when reaching the coast, don’t exceed CONAMA’s limits.

Keywords: Pollution, Sewage, Fecal Coliforms.

1. Introdução

As zonas costeiras possuem mundialmente relevante importância 
econômica, política e social (SMALL & COHEN, 2004). As ocupações 
humanas destas zonas permitem o desenvolvimento de diversas atividades, 
entretanto, estas muitas vezes produzem impactos que podem trazer efeitos 
negativos ao meio ambiente, e consequentemente afetar a sociedade; um 
exemplo disso é o lançamento de esgotos domésticos ou industriais, sem 
tratamento, diretamente no mar, nas praias e em estuários (HARARI et 
al., 2013), o que promove a alteração das características físico-químicas 
da água, bem como de sua qualidade sanitária (GEORGIOU et al., 1996). 
Águas contaminadas e poluídas podem se tornar ambientes ideais para a 
procriação de agentes patogênicos (FENG et al., 2012), além de também 
poderem afetar o turismo, principal atividade econômica de muitas cidades 
litorâneas (WHO, 1995). 

Com a crescente taxa de urbanização e de desenvolvimento econômico 
das cidades litorâneas do Brasil, a produção de esgoto sanitário tornou-se 
uma das formas mais comuns de poluição da zona costeira. Entretanto, 
a introdução de esgoto no mar via emissários submarinos tem sido 
considerada uma opção economicamente viável quando comparada a um 
sistema de tratamento de esgoto sanitário padrão, pois, quando são bem 
dimensionados e operados, os emissários submarinos trazem benefícios 
à qualidade das praias. Modelos numéricos da circulação e da dispersão 
de poluentes em regiões costeiras constituem uma ótima ferramenta para 
a realização de monitoramentos ambientais, permitindo avaliações da 
qualidade das águas e da balneabilidade das praias, entre outros (HARARI 
et al., 2013).

Na modelagem de plumas de emissários submarinos, deve-se 
considerar que a mistura dos efluentes na água ocorre em três zonas: 
campo próximo, campo intermediário e campo distante. No campo 
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próximo, ocorrem os processos de mistura e de dispersão iniciais da pluma, 
onde as características da tubulação difusora, do material despejado e da 
hidrodinâmica do ambiente afetam significativamente esses processos. 
O campo intermediário é definido como a zona de estabilização entre as 
regiões de campo próximo e de campo distante, quando a pluma alcança 
seu equilíbrio hidrostático. No campo distante, ocorre a dispersão dos 
efluentes controlada pelos processos de advecção e difusão, após a obtenção 
do equilíbrio hidrostático (GREGORIO, 2009; FERREIRA, 2015).

A região de estudo do presente trabalho corresponde ao litoral centro-
sul do Estado de São Paulo, mais especificamente à região da Baixada 
Santista, abrangendo os municípios de Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém 
e Peruíbe (Figura 1).

Figura 1 – Mapa da região de estudo, entre Praia Grande e Peruíbe
(Fonte: Modificado de GOOGLE EARTH, 2015).

O foco de estudo do presente trabalho se encontra na região costeira 
de Praia Grande e de Itanhaém. No município de Praia Grande, estão 
instalados três emissários submarinos de esgoto, denominados PG1, 
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PG2 e PG3 (SABESP, 2006a; CETESB, 2013). Além desses emissários, foi 
considerado como fonte de poluição para este estudo o Rio Itanhaém, 
cujo estuário (localizado em 24º11’21’’S 46º47’09’’W) recebe esgoto 
bruto da região urbana do município de Itanhaém (SOUZA-PEREIRA & 
CAMARGO, 2004).

2. Objetivo

O objetivo deste estudo foi analisar a dispersão das plumas de 
efluentes emitidas pelos emissários submarinos de Praia Grande e pelo Rio 
Itanhaém, quanto à concentração de Escherichia coli, através da modelagem 
numérica, como subsídio à avaliação das concentrações desses coliformes 
diante dos níveis máximos estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (CONAMA), segundo a Resolução N.º 274/2000.

3. Materiais e Métodos

3.1 Modelagem hidrodinâmica 

A modelagem hidrodinâmica da região foi realizada com o uso do 
módulo hidrodinâmico do modelo Delft3D, o D3D-FLOW. Informações do 
D3D-FLOW e da formulação de suas equações encontram-se disponíveis 
em Deltares (2013a). 

Para o processamento do D3D-FLOW, foi estabelecida uma grade 
computacional do tipo C de Arakawa (cujos limites estão identificados 
na Figura 1), com bordas retilíneas, inclinada 45º no sentido anti-
horário, contendo 227 por 227 células na horizontal, com espaçamento 
horizontal de 350 m, e espaçamento vertical de cinco camadas Sigma. O 
modelo hidrodinâmico foi processado para o período referente aos meses 
de fevereiro e agosto de 2012. Informações completas e detalhes sobre o 
processamento do D3D-FLOW se encontram em Yang (2016), incluindo 
sua validação por sete métodos matemáticos.

3.2 Modelagem de qualidade da água

A modelagem de qualidade da água indica a distribuição dos poluentes 
e o nível de contaminação do meio ambiente, sendo que diversos parâmetros 
são apontados pela legislação ambiental na avaliação da qualidade da 
água. Para a modelagem de qualidade da água deste estudo, foram 
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selecionados os coliformes fecais Escherichia coli (E. coli) como indicadores 
de qualidade da água. Estes são potenciais poluentes, pois podem exceder 
os limites estabelecidos pela legislação ambiental e, consequentemente, 
afetar a qualidade da água. Assim, para efeito do tratamento dos dados, 
tais componentes foram tratados como poluentes no presente estudo. A 
modelagem de qualidade da água desse estudo foi realizada em duas etapas: 
campo próximo e campo distante.

Para a modelagem de campo próximo das plumas de E. coli dos três 
emissários submarinos, foi usado o módulo Three Dimensional Updated 
Merge (UM3) do modelo Visual Plumes (VP). Informações das equações 
resolvidas pelo UM3 estão dispostas em Baumgartner, Frick & Roberts 
(1994). Informações técnicas dos emissários de Praia Grande (Tabela 1) 
foram obtidas em Marcellino (2004), SABESP (2006b) e Macedo et al. 
(2009). A Figura 2 contém a localização dos pontos de descarga dos três 
emissários submarinos.

Tabela 1 – Informações técnicas dos emissários submarinos de Praia 
Grande.

Emissário Submarino PG1 PG2 PG3

Vazão máxima (m3/s) 1,04 1,05 1,40

Comprimento total (m) 3300 3300 4000

Profundidade de descarga (m) 9 9 12

Diâmetro da tubulação (m) 1 1 1

Comprimento do tubo difusor (m) 25 25 420

Número de difusores 5 5 150*

Espaçamento entre difusores (m) 5 5 5,6

Diâmetro dos difusores (m) 0,175 0,175 0,125*

Latitude de descarga 24º02’41,6”S 24º03’10,7”S 24º05’28,0”S

Longitude de descarga 46º24’13,0”W 46º26’20,6”W 46º31’26,0”W

* Difusores situados em dupla. Portanto, 75 duplas com dois difusores de 0,0625m cada.
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Valores sazonais de coliformes E. coli oriundos dos emissários PG1 e 
PG2 foram obtidos em SABESP (2006a), enquanto que, para o emissário 
PG3, foi feita uma estimativa através dos valores sazonais dos emissários 
PG1 e PG2, por meio da média ponderada pelas populações atendidas por 
cada emissário submarino, considerando o censo populacional de 2010 
(IBGE, 2015). Os valores obtidos para os efluentes dos emissários estão na 
Tabela 2.

Tabela 2 – Valores sazonais usados nos efluentes dos emissários 
submarinos de Praia Grande.

Parâmetro Mês PG1 PG2 PG3

E. coli 
(NMP/100mL)

Fevereiro 1,30x107 4,15x107 3,14x107

Agosto 6x106 8,96x106 8,63x106

No cenário considerado para as simulações de campo próximo das 
plumas dos emissários PG1, PG2 e PG3, foram utilizadas suas vazões 
máximas, com lançamento contínuo e constante de bactérias a cada hora, 
para fevereiro e agosto de 2012. Os coliformes fecais E. coli foram tratados de 
forma não conservativa, ou seja, com decaimento no tempo, considerando 
o decaimento bacteriano T90, correspondente ao tempo necessário para a 
eliminação de 90% das bactérias; o cálculo do T90 foi feito de acordo com 
a metodologia de Yukselen et al. (2003), para as cinco camadas verticais 
Sigma (Tabela 3).

Tabela 3 – Taxas sazonais médias do decaimento T90 de &��DPMJ, em horas.

T90 (h) Fevereiro Agosto

Sigma 1 1,01 1,06

Sigma 2 1,49 1,51

Sigma 3 1,49 1,51

Sigma 4 16,29 19,30

Sigma 5 16,31 19,31
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Após a modelagem de campo próximo, foi realizada a modelagem de 
campo distante, através do módulo de qualidade da água do Delft3D, o 
D3D-WAQ. Informações sobre as equações resolvidas pelo D3D-WAQ en-
contram-se disponíveis em Deltares (2013b). Os resultados hidrodinâmicos 
obtidos no D3D-FLOW e os resultados da modelagem de campo próximo 
das plumas de E. coli dos três emissários submarinos obtidos no UM3 foram 
inseridos no D3D-WAQ, juntamente com informações da pluma de esgoto 
do Rio Itanhaém, na qual realizou-se apenas a modelagem de campo distante. 
Valores sazonais da vazão do rio foram obtidos em DAEE (2015), enquan-
to valores sazonais de E. coli oriundos do rio foram obtidos em Quiñones 
(2000), disponíveis na Tabela 4. O cenário considerado para o rio também foi 
o de lançamento contínuo e constante de coliformes a cada hora.

Tabela 4 – Valores sazonais usados no efluente da foz do Rio Itanhaém.

Parâmetros Mês Rio Itanhaém

Vazão (m3/s) 
Fevereiro 47,90

Agosto 14,68

E. coli (NMP/100mL)
Fevereiro 3167

Agosto 233

O D3D-WAQ permite que processos físicos e químicos específicos para 
cada poluente sejam ativados de forma independente, a fim de possibilitar 
a criação de cenários que possam representar o decaimento dos poluentes 
no ambiente de simulação de maneira que se aproxime o máximo possível 
da realidade (DELTARES, 2013b). Assim, para melhor representação do 
decaimento de E. coli, foi selecionado o processo de mortalidade, cujos 
parâmetros considerados encontram-se dispostos na Tabela 5.
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Tabela 5 – Parâmetros considerados para a mortalidade de &�� DPMJ no 
D3D-WAQ.

Mortalidade de E. coli Fevereiro Agosto Referência

Clorinidade da água do mar (mg/L) 20000 20000 D3D-WAQ (Default)

Coeficiente de mortalidade por temperatura 1,07 1,07 D3D-WAQ (Default)

Temperatura média mensal (ºC) 25 20 Camargo & Harari 
(2014)

Radiação solar média mensal (W/m2) 250 190 Kalnay et al. (1996)

Duração média do dia (d) 0,5367 0,4711 Deltares (2013b)

Fração UV da luz visível 0,12 0,12 D3D-WAQ (Default)

Para monitoramento da variação temporal das concentrações de E. 
coli oriundas das plumas dos emissários submarinos de Praia Grande e do 
Rio Itanhaém, foram selecionados seis pontos para monitoramento (três em 
Praia Grande e três em Itanhaém), cujas posições se encontram na Figura 
2. Consequentemente, o D3D-WAQ foi validado de modo qualitativo, por 
meio da comparação das ordens de grandeza das concentrações de E. coli 
obtidas no modelo e em amostragens in situ feitas por SABESP (2006a), na 
superfície dos três pontos costeiros de Praia Grande, cujas localizações são 
fornecidas também na Figura 2. 

Figura 2 – Localização das fontes de poluição e dos pontos de monitoramento amostra-
dos pelo modelo D3D-WAQ e pelas amostragens in situ realizadas por SABESP (2006a).
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O modelo D3D-WAQ foi considerado como validado quando a ordem 
de grandeza dos resultados coincidiu em pelo menos 50% do total das 
comparações. Informações sobre a metodologia de validação qualitativa do 
D3D-WAQ estão dispostas em Yang (2016).

4. Resultados e Discussão

4.1 Modelagem hidrodinâmica

O processamento do D3D-FLOW registrou elevações (marés e nível 
total do mar) e direção e intensidade de correntes (de maré e geradas pelo 
vento) concordantes com os padrões da região (YANG, 2016). A validação 
do modelo hidrodinâmico para marés e nível do mar apresentou excelentes 
resultados para os meses simulados e, assim, o D3D-FLOW pôde ser 
considerado como validado quanto à hidrodinâmica das marés e da 
circulação total na região simulada. Resultados completos e detalhados da 
modelagem hidrodinâmica e da validação do D3D-FLOW encontram-se 
disponíveis em Yang (2016).

4.2 Modelagem de qualidade da água

Resultados da modelagem de campo próximo realizada com o modelo 
UM3, contendo histogramas angulares de concentração de E. coli referentes 
aos três emissários submarinos de Praia Grande, em fevereiro e agosto de 
2012, encontram-se respectivamente nas Figuras 3 e 4.

Figura 3 – Histogramas angulares da concentração de E. coli referentes às plumas dos 
difusores dos emissários submarinos PG1, PG2 e PG3, referentes a fevereiro de 2012.



69samuel hora yang | joseph harari | elisabete de santis braga

Figura 4 – Histogramas angulares da concentração de E. coli referentes às plumas dos 
difusores dos emissários submarinos PG1, PG2 e PG3, referentes a agosto de 2012.

Nos histogramas angulares obtidos na modelagem de campo 
próximo, em geral, as direções predominantes na dispersão inicial das 
plumas foram para oeste no emissário PG1, enquanto as direções noroeste 
e sudeste prevaleceram nos emissários PG2 e PG3. Uma vez que o sentido 
predominante das correntes locais é para oeste-sudoeste, em condições 
normais de vento e pressão atmosférica, e para leste-nordeste, sob a 
influência de frentes frias (HARARI; FRANÇA; MARQUES, 2007), fluindo 
paralelamente à região costeira, é possível afirmar que as correntes geradas 
pelo vento foram mais influentes na dispersão de campo próximo das 
plumas do emissário PG1. Nos emissários PG2 e PG3, como as direções 
predominantes foram noroeste e sudeste, perpendiculares à costa, é possível 
afirmar que, na dispersão inicial de suas plumas, houve maior influência 
de correntes de maré, rotativas no tempo e pouco intensas (ALFREDINI; 
ARASAKI, 2014), pois, na região de estudo, correntes de maré fluem para 
noroeste na maré enchente, e para sudeste na maré vazante. 

Os sentidos das correntes geradas pelo vento, para oeste-sudoeste 
e leste-nordeste, permitiram uma boa diluição das plumas (menores 
concentrações de E. coli), enquanto que a pior situação ocorreu sob 
a influência das correntes de maré, de sentido noroeste-sudeste, que 
acumulou as concentrações dos coliformes expelidos, devido à orientação 
dos emissários também ser noroeste-sudeste, perpendicular à costa 
(SABESP, 2006b).

Foi notável a maior concentração de coliformes fecais durante o mês 
de fevereiro, devido ao aumento temporário da população e o consequente 
aumento da poluição por esgotos no verão (CETESB, 2013). As plumas 
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dos três emissários submarinos apresentaram concentrações de E. coli 
sempre acima do limite de 800 NMP/100mL estabelecido pela Resolução 
CONAMA N.º 274/2000 para uma água salina do tipo Classe 1 (BRASIL, 
2001), devido aos altos valores iniciais lançados pelos emissários no verão 
e no inverno (Tabela 2).

Baptistelli (2008) e Gregorio (2009) realizaram a modelagem de 
campo próximo das plumas de coliformes termotolerantes do emissário 
submarino de Santos, enquanto Ferreira (2015) realizou a modelagem 
de campo próximo da pluma de coliformes do gênero Enterococcus do 
emissário submarino de Guarujá. Nesses três estudos, ocorreram situações 
similares às registradas no campo próximo do presente trabalho: maiores 
concentrações de coliformes nas plumas durante o verão e concentrações 
de coliformes acima dos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 
N.º 274/2000, tanto no verão como no inverno.

Resultados da modelagem de campo distante do D3D-WAQ, com 
as concentrações de E. coli na camada de superfície, contendo séries 
temporais referentes aos meses de fevereiro e agosto de 2012, encontram-se 
nas Figuras 5 e 6, nos três pontos de monitoramento em Praia Grande, e 
nas Figuras 7 e 8, nos três pontos de monitoramento em Itanhaém.

Figura 5 – Séries temporais da concentração de E. coli, na superfície, nos pontos de mo-
nitoramento em Praia Grande (PRG_P01, PRG_P02 e PRG_P03), em fevereiro de 2012.
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Figura 6 – Séries temporais da concentração de E. coli, na superfície, nos pontos de moni-
toramento em Praia Grande (PRG_P01, PRG_P02 e PRG_P03), em agosto de 2012.

Figura 7 – Séries temporais da concentração de E. coli, na superfície, nos pontos de moni-
toramento em Itanhaém (RIT_P01, RIT_P02 e RIT_P03), em fevereiro de 2012.
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Figura 8 – Séries temporais da concentração de E. coli, na superfície, nos pontos de moni-
toramento em Itanhaém (RIT_P01, RIT_P02 e RIT_P03), em agosto de 2012.

Com exceção do ponto RIT_P03, situado a aproximadamente 2,41 km 
a sudeste da foz do Rio Itanhaém, todos os demais pontos de monitoramento 
estão situados na zona costeira. Em Praia Grande, os pontos PRG_P01, 
PRG_P02 e PRG_P03, respectivamente, representam as praias de Aviação, 
Ocian e Jardim Real; enquanto que, em Itanhaém, os pontos RIT_P01 e 
RIT_P02, respectivamente, representam as praias Parque Balneário e 
Jardim Cibratel.

De acordo com as séries temporais dos seis pontos monitorados, as 
maiores concentrações de E. coli ocorreram durante o mês de fevereiro 
(verão) e as menores durante o mês de agosto (inverno). Foi possível notar 
também que, no campo distante, em nenhum momento foram registradas 
concentrações de coliformes acima do limite de 800 NMP/100mL 
estabelecido pela Resolução CONAMA N.º 274/2000 (BRASIL, 2001).

Resultados das séries temporais de E. coli no campo distante obtidos 
no D3D-WAQ dos pontos que representam as selecionadas praias de Praia 
Grande (PRG_P01, PRG_P02 e PRG_P03) e de Itanhaém (RIT_P01 e RIT_
P02) foram comparados com os resultados dos monitoramentos semanais 
das amostragens in situ realizadas pela CETESB, nas mesmas praias e nos 
mesmos períodos (CETESB, 2013), quanto à porcentagem de tempo em que 
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as praias permaneceram próprias para banho, ou seja, com balneabilidade 
própria (Tabela 6).

Tabela 6 – Porcentagem de tempo de balneabilidade da praia considerada 
própria quanto à concentração de &��DPMJ, segundo resultados do D3D-
WAQ e da CETESB, em 2012.

Balneabilidade Própria (%) Fevereiro 2012 Agosto 2012

Ponto Praia D3D-WAQ CETESB D3D-WAQ CETESB

PRG_P01 Aviação 100% 100% 100% 100%

PRG_P02 Ocian 100% 0% 100% 100%

PRG_P03 Jd. Real 100% 0% 100% 75%

RIT_P01 Pq. Balneário 100% 100% 100% 100%

RIT_P02 Jd. Cibratel 100% 100% 100% 100%

Uma possível explicação para as poucas diferenças registradas 
entre as comparações de modelo e amostragem in situ, é que o modelo 
D3D-WAQ considerou como fontes poluidoras exclusivamente os três 
emissários submarinos de Praia Grande e o Rio Itanhaém, enquanto que 
na amostragem in situ da CETESB existe a influência adicional de outras 
fontes na região costeira, como, por exemplo, córregos que despejam esgoto 
bruto diretamente no litoral de Praia Grande (SABESP, 2006a). Quando a 
poluição desses córregos se junta com as plumas dos emissários, isso resulta 
no aumento da concentração de E. coli. 

A SABESP (2006b) realizou a modelagem de campo distante de E. coli 
dos emissários PG1, PG2 e PG3 para o inverno de 2005 e o verão de 2006, 
e, assim como no campo distante do presente estudo, também apresentou 
maiores concentrações de coliformes no verão, e concentrações dentro do 
limite da Resolução CONAMA N.º 274/2000.

Quanto ao processo de mortalidade de E. coli considerado na 
modelagem de qualidade da água, o D3D-WAQ calcula a taxa de mortalidade 
total de coliformes fecais através de uma relação empírica que envolve a 
taxa de mortalidade natural em conjunto com as taxas de mortalidade por 
clorinidade, por temperatura e por radiação solar (DELTARES, 2013b). 
Séries temporais com as taxas máximas de mortalidade de E. coli (em d-1) 
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registradas nos dois meses simulados, de mortalidade natural, mortalidade 
por clorinidade, mortalidade por temperatura, mortalidade por radiação 
solar e mortalidade total encontram-se na Figura 9.

Figura 9 – Séries temporais das taxas de mortalidade máxima de E. coli calculadas pelo 
D3D-WAQ, referentes a fevereiro e agosto de 2012.

As séries temporais das taxas de mortalidade máxima de E. coli 
registradas indicaram que as taxas de mortalidade natural, por clorinidade 
e por temperatura foram constantes e com o mesmo valor, porém levemente 
maiores no inverno; e que a taxa de mortalidade por radiação solar foi variável 
no tempo, porém sempre com valores mais elevados em relação às demais 
citadas, e com maiores valores no verão. Por fim, foi possível notar que a taxa 
de mortalidade total de E. coli foi significativamente maior no verão. 

Tais resultados são concordantes com a literatura: experimentos 
numéricos realizados por Mancini (1978), Yukselen et al. (2003) e Ferreira 
(2015) também mostraram que a taxa de mortalidade em função da 
radiação solar foi mais influente no decaimento de coliformes em relação 
às demais taxas, e que a mortalidade total foi significativamente maior no 
verão.
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Os resultados da validação qualitativa de E. coli para o verão, entre as 
concentrações médias obtidas em fevereiro de 2012 na modelagem de campo 
distante no D3D-WAQ e as concentrações médias obtidas em fevereiro de 
2006 nas coletas in situ realizadas pela SABESP (2006a), encontram-se na 
Tabela 7. Já os resultados da validação qualitativa de E. coli para o inverno, 
entre as concentrações máximas obtidas em agosto de 2012 na modelagem 
de campo distante feita no D3D-WAQ, e as concentrações únicas mensais 
obtidas em julho de 2005 na amostragem in situ realizadas pela SABESP 
(2006a), encontram-se na Tabela 8.

Tabela 7 – Resultados da validação qualitativa de &��DPMJ, em fevereiro 
de 2012.

Fev. 2012 Fev. 2006 Média (NMP/100mL) Ordem de Grandeza Validação

D3D-WAQ SABESP D3D-WAQ SABESP D3D-WAQ SABESP E. coli

PRG_P01 SBP_P01 29 30 101 101 SIM

PRG_P02 SBP_P02 63 87 101 101 SIM

PRG_P03 SBP_P03 7 222 100 102 NÃO

Tabela 8 – Resultados da validação qualitativa de &��DPMJ, em agosto de 
2012.

Ago. 2012 Jul. 2005 Máx. (NMP/100mL) Ordem de Grandeza Validação

D3D-WAQ SABESP D3D-WAQ SABESP D3D-WAQ SABESP E. coli

PRG_P01 SBP_P01 102 160 102 102 SIM

PRG_P02 SBP_P02 107 57 102 101 NÃO

PRG_P03 SBP_P03 43 93 101 101 SIM

No total das seis comparações entre saídas do modelo e amostragens 
in situ envolvendo E. coli nos meses de fevereiro e agosto de 2012, o D3D-
WAQ apresentou um total de quatro comparações válidas, perfazendo 
66,67% de casos válidos. Portanto, o modelo de qualidade da água pôde ser 
considerado como validado quanto à dispersão de coliformes fecais E. coli 
oriundos das fontes de poluição simuladas no presente estudo, no caso, os 
três emissários submarinos de Praia Grande e o Rio Itanhaém.



76 análise da qualidade da água no litoral dos municípios de praia grande...

5. Conclusões

O modelo D3D-FLOW permitiu uma excelente representação 
da hidrodinâmica nas simulações realizadas na região, com resultados 
concordantes com a literatura e, ainda, apresentou um alto grau de 
confiabilidade segundo os métodos utilizados em sua validação.

Na modelagem de campo próximo, realizada com o UM3, os resultados 
indicaram que tanto as correntes de maré como as correntes geradas pelo 
vento influenciam no transporte inicial das plumas dos três emissários 
submarinos de esgoto. Suas plumas apresentaram uma boa diluição, a qual 
foi mais eficiente pelo transporte para as direções oeste-sudoeste e para 
leste-nordeste através de correntes geradas pelo vento; e seus resultados 
também evidenciaram a influência da população flutuante (turistas) no 
verão, com concentrações de bactérias significativamente maiores que em 
relação ao período de inverno (Figuras 3 e 4).

A previsão feita pelo modelo D3D-WAQ, em conjunto com resultados 
do D3D-FLOW, para monitorar a dispersão das plumas dos emissários 
submarinos de Praia Grande e do Rio Itanhaém, mostrou que a poluição 
causada por tais fontes nas praias locais não excede os limites estabelecidos 
pelo CONAMA para E. coli (Tabela 2 e Figuras 5, 6, 7 e 8). Portanto, é 
possível afirmar, com base na modelagem, que os emissários submarinos 
de Praia Grande estão bem dimensionados e operando corretamente, e, 
juntamente com o Rio Itanhaém, não podem ser considerados como 
responsáveis pela balneabilidade imprópria das praias locais. Os resultados 
obtidos na modelagem de campo distante também evidenciaram a 
influência temporária da população flutuante no verão, que apresentou 
concentrações de bactérias significativamente maiores que as registradas 
no inverno (Tabela 2 e Figuras 5, 6, 7 e 8).

Em Praia Grande, onde a balneabilidade em geral permaneceu como 
imprópria na grande maioria de suas praias, nos meses de verão e inverno 
de 2012 (CETESB, 2013), os córregos que deságuam esgoto sem tratamento 
diretamente em seu litoral (SABESP, 2006a) podem ser apontados como 
os principais responsáveis pela poluição e pela má qualidade da água em 
suas praias. Nos demais municípios da região pesquisada, a balneabilidade 
também permaneceu imprópria em grande parte de suas praias nos meses 
de verão e de inverno em 2012 (CETESB, 2013), e isso pode ser explicado 
pela alta probabilidade de também haver córregos despejando esgoto bruto 
em suas praias.
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Os resultados de balneabilidade indicam que as praias analisadas 
estão sofrendo contaminação crônica. Uma vez que esses municípios não 
possuem 100% de coleta e tratamento de esgoto (CETESB, 2013), são 
necessários maiores investimentos em saneamento básico e também uma 
conscientização da população para ligar seu esgoto na rede coletora, uma 
vez que a tendência é de aumento populacional nas próximas décadas. 
Um estudo realizado por Yang, Sinisgalli & Harari (2014) mencionou a 
ocorrência do alto número de internações devido a diarreia e gastroenterite 
(doenças caudas por E. coli) pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no período 
de 2010 a 2012 em Praia Grande, principalmente no verão. Após os autores 
realizarem a valoração ambiental de impactos econômicos decorrentes 
da qualidade da água das praias do município no SUS, também foi 
concluída a necessidade de maior investimento em saneamento básico e de 
conscientização populacional.

O D3D-WAQ pôde ser validado de maneira qualitativa, e apesar de 
algumas poucas diferenças de seus resultados em relação aos valores in 
situ amostrados pela SABESP (2006a), em geral, as comparações realizadas 
apresentaram resultados satisfatórios (Tabelas 7 e 8). As discrepâncias 
indicaram valores in situ maiores do que as saídas do modelo, provavelmente 
devido a consideração apenas dos emissários de Praia Grande e do Rio 
Itanhaém como fontes de poluição no modelo de qualidade da água; e a não 
consideração de demais fontes de poluentes existentes na região, tais como 
os córregos que deságuam diretamente com esgoto bruto no litoral de 
Praia Grande e os prováveis canais que trazem esgoto diretamente à região 
litorânea de Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe, devido à falta de informações 
destes na literatura. Recomenda-se a realização de mais monitoramentos na 
região para a obtenção de tais informações, e que no futuro monitoramentos 
ambientais mais realísticos sejam realizados.

Por meio da comparação dos resultados deste estudo com demais 
informações na literatura, foi possível obter informações da qualidade 
da água destinada à recreação de contato primário (do tipo Classe 1 do 
CONAMA) nas praias da região estudada. Resultados de qualidade da água 
são de suma importância em termos de saúde pública e no planejamento 
ambiental de qualquer região litorânea que depende do turismo para a 
movimentação de sua economia. Este estudo poderá servir de modelo e 
referência para futuros trabalhos, principalmente nas áreas de ciência 
ambiental, hidrodinâmica costeira, poluição marítima, engenharia 
sanitária, saúde pública e modelagem numérica.
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Análise da dispersão de esgoto nas 
águas das praias do Guarujá (SP) e seu 

risco à saúde dos banhistas1

'ĲĿĻĮĻıļ�3ļıĿĶĴłĲŀ�'ĲĿĿĲĶĿĮ�t�+ļŀĲĽĵ�)ĮĿĮĿĶ�t 
Silvia Maria Sartor 

RESUMO: O município do Guarujá (SP), localizado no litoral do 
Estado de São Paulo, possui uma população fixa de 306.683 habitantes (IBGE, 
2014). Devido à beleza de suas praias, nos períodos de alta temporada, a 
população do Guarujá aumenta consideravelmente, ultrapassando 900.000 
habitantes. Por consequência, grandes quantidades de esgotos são gerados 
e necessitam de uma destinação adequada. Eles são lançados nos corpos 
hídricos do município, proporcionando risco de impactos na flora e na 
fauna marinha, bem como nas características físico-químicas das águas, 
além dos riscos à saúde de banhistas. A CETESB realiza monitoramento 
da qualidade das águas da região de forma pontual e em intervalos de 
tempo grandes, deixando brechas sobre a variação das concentrações 
de esgoto no espaço e no tempo. Isso porque a concentração de esgoto 
varia rapidamente, dependendo, por exemplo, da distância da fonte de 
lançamento e das correntes marinhas atuantes horas anteriores à coleta. No 
presente estudo, foram consideradas três fontes de lançamento de esgotos: 
Emissário Submarino de Esgotos do Guarujá, sete canais artificiais na praia 
da Enseada e três rios na praia do Perequê. Dados pretéritos e simulações 

1. Este trabalho é baseado na dissertação de mestrado defendida em 2015 por Fernando 
Rodrigues Ferreira, no Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental (PROCAM) 
do Instituto de Energia e Ambiente (IEE) da Universidade de São Paulo (USP), intitulada 
“Análise da qualidade ambiental das praias do Guarujá (SP) através da avaliação de 
lançamentos pontuais de esgotos - Emissário Submarino do Guarujá, canais artificiais e rios 
da Praia do Perequê” (FERREIRA, 2015). 
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numéricas hidrodinâmicas e de dispersão foram utilizados na avalição dos 
níveis de contaminação por esgotos. Os resultados do estudo indicaram 
que as fontes modeladas interferem na qualidade das águas da região, e 
proporcionaram riscos à saúde dos banhistas. Também foi observado que, 
em áreas onde as fontes de poluição interferem na qualidade das águas 
de forma intermitente, a classificação de qualidade balnear realizada pela 
CETESB pode não representar a real situação, expondo os banhistas a 
riscos à saúde.

ABSTRACT: The municipality of Guarujá (SP), located on the coast 
of the State of São Paulo, has a fixed population of 306,683 inhabitants 
(IBGE, 2014). Due to the beauty of its beaches, in the periods of high 
season the population of Guarujá increases considerably, surpassing 
900,000 inhabitants. Consequently, large amounts of sewage are generated 
and need proper disposal. They are introduced into the water bodies of the 
municipality, providing a risk of impacts on the flora and marine fauna, 
as well as on the physical-chemical characteristics of the waters, and the 
health risks for bathers. CETESB performs monitoring of the water quality 
of the region in a timely and spaced way, leaving gaps on the variation of 
sewage concentrations in space and time. This is because the concentration 
of sewage varies rapidly, depending, for example, on the distance from the 
source of the discharge and the currents at sea hours prior to collection. 
In the present study, three sources of sewage disposal were considered: 
Sewage Submarine Outfall in Guarujá, seven artificial channels in Enseada 
beach and three rivers in Perequê beach. Previous data and numerical 
hydrodynamic and dispersion simulations were used to evaluate the levels 
of contamination by sewage. The results of the study indicated that the 
modeled sources interfere in the quality of the waters of the region and 
provided risks to the health of bathers. It was also observed that, in areas 
where the sources of pollution interfere in the water quality intermittently, 
the classification of bathing quality carried out by CETESB may not 
represent the real situation, exposing bathers to health risks.

1. Introdução

As zonas costeiras são regiões de grande importância econômica, 
política e social para muitas nações, tendo adensamentos populacionais 
muito bem desenvolvidos, com atividades variadas que exploram e 
impactam o ambiente. As suas populações, estimadas em 3 bilhões de 
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pessoas (morando a menos de 60 km da linha da costa), utilizam as águas 
litorâneas como fonte de alimentos, recreação, transporte de mercadorias 
e pessoas, fonte de energia e de recursos minerais, além de corpo receptor 
para efluentes domésticos e industriais. Entretanto, essas ações humanas 
sobre o meio têm produzido diversos problemas ambientais, como os 
relacionados aos lançamentos pontuais e difusos de esgotos domésticos e 
industriais em águas marinhas, estuarinas e doces (FERREIRA, 2008); em 
geral, estes lançamentos resultam na alteração das características físico-
químicas do ambiente, com a degradação da flora e fauna aquática. E, se 
for considerada a estimativa para 2025, de 6 bilhões de pessoas vivendo a 
menos de 60 km da linha da costa (ROBERTS et al., 2010; COHEN et al., 
1997), pode-se disser que os problemas ambientais só tendem a aumentar, 
podendo atingir níveis catastróficos. 

Os esgotos domésticos contêm aproximadamente 99,9% de água 
(VON SPERLING, 2005). A fração restante geralmente é composta por 
elevadas concentrações de sólidos totais, carbono orgânico total, nitrogênio, 
fósforo, sulfetos, cloretos, metais pesados, hidrocarbonetos, pesticidas 
e outras substâncias que apresentam potencial de toxicidade, além de 
microrganismos, como vírus, fungos, bactérias e protozoários patogênicos 
(ABESSA et al., 2012). 

Os corpos hídricos que recebem esses compostos necessitam de 
hidrodinâmica suficiente para renovação das suas águas, permitindo uma 
diluição satisfatória e elevação da taxa de oxigênio dissolvido. Em casos que 
a hidrodinâmica do ambiente não é suficiente e/ou existam regiões sensíveis 
próximas ao lançamento, como praias e regiões de aquicultura, impactos 
negativos são gerados, conduzindo a problemas ambientais e sociais. Entre 
os diversos impactos, se pode destacar a contaminação microbiológica das 
águas, com patógenos que trazem riscos à saúde humana e inviabilizam o 
consumo de organismos filtradores, como ostras, mexilhões e camarões. 
Esses organismos filtram os agentes patogênicos e os acumulam em seus 
tecidos internos, se tornando portadores passivos (BURKHADT & CALCII, 
2000; SILVA et al., 2003).

Em muitos países existem normas para controle dos volumes lançados, 
com diagnóstico e monitoramento da qualidade do ambiente. No Brasil, 
foram criadas as Resoluções do CONAMA n.º 274/2000 e n.º 357/2005, 
dispondo sobre a classificação dos corpos de água, e fornecendo diretrizes 
ambientais para o seu enquadramento. A Resolução do CONAMA n.º 
274/2000 refere-se especificamente a corpos hídricos utilizados para 
recreação de contato primário, indicando limites a fim de garantir a 
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saúde e o bem-estar dos banhistas. Os indicadores biológicos quantificam 
indiretamente os níveis de contaminação das águas por esgotos domésticos. 
A resolução indica o uso de três indicadores: coliformes termotolerantes, 
Escherichia coli e enterococos. As águas são classificadas como “próprias” 
ou “impróprias”, dependendo das densidades encontradas dos indicadores 
biológicos nas últimas cinco coletas semanais. A classificação de uma praia 
como “imprópria” ocorre se duas ou mais coletas apresentarem densidades 
superiores aos limites estabelecidos, ou se na última coleta o valor 
ultrapassar um limite extremo indicado pela resolução. A classificação 
“própria” subdivide-se em excelente, muito boa e satisfatória.

Entretanto, a classificação indicada pela Resolução do CONAMA 
n.º 274/2000 contempla apenas amostras pontuais, com intervalo de 
aproximadamente sete dias, deixando lacunas sobre a qualidade do corpo 
hídrico. Amostras pontuais são fotografias de um instante no tempo e um 
ponto no espaço. Por exemplo, uma amostra pontual pode indicar uma 
baixa concentração em um ponto, deixando de indicar a alta concentração 
presente a alguns metros, fruto da localização da fonte de lançamento de 
esgoto, e das correntes marinhas atuantes horas anteriores à coleta. 

2. Área de EstudoO município do Guarujá, localizado no litoral 
do Estado de São Paulo, é um exemplo de região que está sob impacto 
devido às atividades antrópicas. Sua população fixa é estimada em 306.683 
habitantes (IBGE, 2014), porém, devido a sua importância turística, em 
períodos de alta temporada, esse número sobe para mais de 900.000 
habitantes (SSP, 2011). A informação exata do volume de esgotos lançados 
nas águas pela população do município não é apresentada ao público pela 
SABESP, empresa responsável pelo tratamento e disposição dos esgotos. 
Mas, pode-se estimar esse volume ao considerar uma produção diária 
de 200 litros de esgoto por pessoa (VON SPERLING, 2005), resultando 
em total de 61 milhões de litros para a região analisada. Esse número é só 
referente à população fixa, estimada em 306.683 habitantes (IBGE, 2014). 
Ao considerar a população flutuante, esse volume tende a um aumento em 
duas a três vezes. 

Uma parte significativa dos esgotos produzidos pela população do 
município é lançada ao mar utilizando o Emissário Submarino do Guarujá 
(Figura 1).
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Figura 1: Área de Estudo - Município do Guarujá. Fonte: Modificado de Google Maps.

Outra fonte de contaminação das águas do município são os canais 
artificiais e rios, que desaguam na orla das praias. Esses canais recebem 
quantidades elevadas de esgotos devido a ligações irregulares na rede 
pluvial, interferindo na qualidade deles e, posteriormente, na qualidade 
das águas das praias. Em períodos de chuvas, o volume precipitado escorre 
para os canais e rios, chegando às praias, levando junto os esgotos.

Estudos realizados pela CETESB (2008 a 2012) detectaram elevadas 
concentrações de coliformes termotolerantes em águas de canais artificiais 
e rios do município, com valores na ordem de 106 (FERREIRA, 2015); 
esta ordem de grandeza é comparável com valores encontrados nas saídas 
de emissários submarinos. Em 2011, foi coletada amostra em um desses 
canais com 560.000 coliformes termotolerantes (NMP/100 ml), valor 560 
vezes acima do limite aceitável segundo CONAMA n.º 274/2000. No Rio 
Perequê, também foram registradas concentrações elevadas do indicador 
biológico, de 320.000 coliformes termotolerantes (NMP/100 ml). Esse rio, 
como outros, recebe esgotos devido à falta de investimentos na região, 
especialmente na construção redes coletoras de esgoto. Desta forma, os 
esgotos acabam sendo lançados de forma difusa no corpo hídrico e chegam 
ao mar.
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A CETESB também realiza monitoramento das praias turísticas 
do município, utilizando 11 pontos distribuídos em sete praias. 
Tradicionalmente, são realizadas coletas semanais nos 11 pontos, 
acumulando, durante o ano, 572 amostras. Segundo o relatório CETESB 
(2012), houve uma piora na qualificação anual das águas das praias do 
município. Utilizando os critérios presentes na Resolução do CONAMA 
n.º 274/2000, as praias, durante o ano de 2012, variaram muito em suas 
classificações, indicando que suas águas recebem influência de esgotos 
de origem doméstica, de formas crônica ou intermitente (Tabela 1); na 
qualificação anual, em 2012, as praias do Guarujá foram todas classificadas 
com qualidade regular, ruim ou péssima.

Tabela 1: Porcentagem de ocorrência de cada categoria e qualificação 
anual. 

Fonte: CETESB (2012).

Entretanto, o monitoramento realizado pela CETESB não permite a 
identificação da qualidade das praias com uma resolução espaço-temporal 
adequada à necessidade dos banhistas. Isso porque a coleta realizada 
representa apenas a situação no ponto e instante de coleta, havendo falta 
de informações até a semana seguinte ou em áreas próximas. O problema 
é que a dispersão de esgoto nas águas costeiras é um processo dinâmico: 
as concentrações tendem a variar significativamente, devido à influência 
de variáveis ambientais, como radiação solar, temperatura e salinidade, 
especialmente a radiação solar. Consequentemente, em locais com fontes 
intermitentes, o horário de lançamento influencia drasticamente na 
concentração medida; além disso, uma concentração próxima a uma fonte 
é sempre maior que em áreas mais afastadas.
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Um sistema de previsão da concentração de indicadores de poluição 
poderia ser muito útil, evitando que banhistas utilizem as praias em 
períodos nos quais as águas possuem baixa qualidade balnear. O sistema 
poderia prever a situação balnear através de modelos hidrodinâmicos 
e de dispersão de esgotos, considerando informações de maré, ventos, 
precipitação e volumes de esgotos a serem lançados. Os resultados do 
modelo também auxiliariam na identificação de locais mais contaminados. 

No presente estudo, foi desenvolvido um modelo numérico 
hidrodinâmico e de dispersão de esgoto para a região do município 
do Guarujá, com o propósito de identificar se existe risco à saúde de 
banhistas que utilizam as praias da região. Também tem o propósito de 
identificar locais com concentração mais elevada, possibilitando entender 
o processo dinâmico de dispersão e diluição dos efluentes na região. Foram 
consideradas nas simulações o Emissário Submarino do Guarujá, canais 
artificiais na praia da Enseada e rios na praia do Perequê.

3. MetodologiaAs simulações numéricas hidrodinâmicas e de 
dispersão de esgoto foram referentes ao ano de 2012, utilizando os módulos 
de modelagem hidrodinâmica (FLOW) e de qualidade da água (WAQ) do 
DELFT3D (DELFT3D, 2011). Também foi utilizado o Visual Plumes para 
cálculo da geometria da pluma gerada no campo próximo.

3.1 Forçantes Hidrodinâmicas

Informações sobre maré foram extraídas do modelo global TPXO 
de EGBERT & EROFEEVA (2002), e inseridas nos contornos abertos da 
grade. Também foram inseridos dados de intensidade e direção do vento, 
extraídos do modelo atmosférico do National Center for Environmental 
Prediction/National Center for Atmospheric Research (NCEP/NCAR) 
(KALNAY et al., 1996). Os campos de densidade foram formados com dados 
de modelo de plataforma. As informações foram inseridas nos contornos, 
e o modelo hidrodinâmico foi aquecido por 120 dias, criando condições 
iniciais realísticas para a região. A Figura 2 apresenta as condições iniciais 
de salinidade, temperatura e densidade.
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Figura 2: Condições iniciais do modelo referentes a: 1) Salinidade; 2) Temperatura; e 3) 
Densidade.

As influências dos rios são essenciais em simulações matemáticas de 
regiões costeiras, principalmente em regiões estuarinas. Para assegurar a 
qualidade das simulações, foram adicionados na grade do modelo um total 
de 69 rios, segundo o Estudo de Impacto Ambiental de CODESP (2008). 
Canais artificiais também foram considerados na orla da praia da Enseada. 
Suas vazões foram apenas estimadas, devido à falta de informações.

3.2 Dispersão de Esgoto

Simulações de dispersão de esgoto foram realizadas em duas etapas. 
A primeira representa a diluição inicial ocorrida no campo próximo, e a 
segunda a dispersão e diluição no campo distante (Figura 3).
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Figura 3: Representação dos processos de mistura em ambiente marinho estratificado. 
Na parte inferior escalas temporais e espaciais, e os principais fenômenos envolvidos. 
Fonte: Modificado de Subtil (2012); Brooks (1984); e Bleninger (2006).

O campo próximo foi simulado utilizando o modulo UM3 do modelo 
Visual Plumes, que calcula a dispersão levando em consideração condições 
oceanográficas e as características do emissário submarino, como suas 
dimensões, número de difusores e ângulo de lançamento. As vazões 
utilizadas foram estimadas utilizando o número de habitantes. Os valores 
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são apresentados na Tabela 2, com os números de habitantes considerados. 
A concentração de enterococos utilizada foi o valor obtido no relatório de 
janeiro de SABESP (2012), aumentado em uma ordem. Esse aumento foi 
necessário para calibração do modelo, ao comparar com dados coletados.

Tabela 2: Vazões estimadas em função do número de habitantes. Foi 
considerada uma produção de esgotos diária de 200 litros por pessoa. 
Os volumes lançados pelo emissário submarino do Guarujá (ESG) 
correspondem a dois quintos do total.

Meses Nº Habitantes
Vazão Total 

(m3/s)
Vazão Coletada 

(m3/s)
Vazão ESG 

(m3/s)

Jan/12 1.200.000 2,778 2,000 1,300

Fev/12 918.360 2,126 1,531 0,995

Mar/12 714.468 1,654 1,191 0,774

Abr/12 306.683 0,710 0,511 0,332

Mai/12 306.683 0,710 0,511 0,332

Jun/12 306.683 0,710 0,511 0,332

Jul/12 306.683 0,710 0,511 0,332

Ago/12 306.683 0,710 0,511 0,332

Set/12 306.683 0,710 0,511 0,332

Out/12 714.468 1,654 1,191 0,774

Nov/12 918.360 2,126 1,531 0,995

Dez/12 1.200.000 2,778 2,000 1,300

O campo distante foi simulado utilizando o módulo Delft3D-WAQ, 
que recebeu informações do módulo Delft3D-FLOW (hidrodinâmica) e do 
Visual Plumes (UM3).

As concentrações lançadas pelos canais artificiais nas simulações 
foram extraídas de SABESP (2012). Os valores para cada um dos sete 
canais artificiais estão no relatório de janeiro/2012. Durante as simulações, 
os canais artificiais só lançaram suas águas nas praias em períodos de 
precipitação. Os dados pluviométricos foram fornecidos pelo Instituto 
Nacional de Meteorologia (INMET).

As concentrações para os rios que desaguam na praia do Perequê foram 
extraídas de CETESB (2012) e convertidas de coliformes termotolerantes 
para enterococos. 
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4. Resultados e Discussão

4.1 Hidrodinâmica

Resultados da modelagem hidrodinâmica foram comparados a uma 
previsão harmônica de maré, gerada por dados coletados com o marégrafo 
na Ilha da Moela, conforme mostrado na Figura 4. A análise estatística 
comparativa destas duas séries indica correlação de 90%, e a série das 
diferenças possui os seguintes parâmetros estatísticos: média: 0,02 m; 
desvio padrão: 0,14 m; e média dos valores absolutos: 0,08 m. O parâmetro 
de Wilmott (skill) foi de 0,94 – um ótimo resultado.

Figura 4: Comparação dos resultados de nível do mar do modelo referentes ao proces-
samento de maré (azul) com previsão harmônica (vermelho), para a Ilha da Moela, em 
janeiro de 2012.

Os processamentos de maré isoladamente têm grande utilidade, pois 
demonstram a precisão das entradas nos processamentos computacionais, 
inclusive quanto aos parâmetros de tempo, além do fato das marés 
constituírem uma das principais forçantes hidrodinâmicas em regiões 
costeiras. Por outro lado, o objetivo principal da modelagem se encontra 
nas simulações com todas as forçantes simultaneamente, permitindo 
analisar condições extremas associadas a eventos meteorológicos intensos, 
para posteriormente utilizar os resultados na modelagem de dispersão.

Considerando como forçantes no modelo a maré, o vento, o campo 
de densidade e as vazões dos rios, foi realizada a simulação hidrodinâmica 
para todos os meses de 2012. Na região do Emissário Submarino do 
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Guarujá (ESG), a corrente máxima foi de 0,66 m/s, e a média no mês de 
0,18 m/s. A Ilha da Moela e a Morfologia da Costa proporcionam uma área 
com hidrodinâmica menos intensa entre as praias e o ESG, como pode ser 
observado na Figura 5.

Figura 5: Correntes para nordeste atuando na superfície da região costeira da área de 
estudo. Dia 23/03/2012 às 18:00h UTC.

No local de lançamento do Emissário Submarino do Guarujá, as 
correntes mais intensas foram as correntes para nordeste, geradas por 
ventos de sul. Já as correntes para sudoeste são consequência dos ventos 
de nordeste, associados ao centro de alta pressão do Atlântico Sul. As 
correntes mais fracas, e com direção para noroeste e sudeste, são forçadas 
principalmente pela maré. Na Figura 6, é apresentada uma bússola com a 
corrente do local.
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Figura 6: Bussola com direção e intensidade de correntes de superfície no ponto de lan-
çamento do Emissário Submarino do Guarujá.

As diferenças entre correntes de inverno e verão estão relacionadas 
principalmente à passagem de sistemas sinóticos, como frentes frias, e 
influência do centro de alta pressão. 

4.2 Dispersão de Esgoto

Os modelos de dispersão de esgoto foram processados para os meses 
de janeiro, março, julho e agosto, enquanto que as simulações dos canais 
artificiais e dos rios da praia do Perequê foram processadas para março e 
julho.

Foram utilizados pontos distribuídos pela grade com o objetivo 
de facilitar a análise (Figura 7). Os pontos localizados nas praias 
correspondem, aproximadamente, aos locais de coleta da CETESB. Já os 
pontos nas proximidades do emissário correspondem aos pontos utilizados 
pela SABESP para estudo no ano de 2012.
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Figura 7: Localização dos pontos de monitoramento utilizados no estudo de modela-
gem. Eles são, aproximadamente, os pontos utilizados pela CETESB em seu monitora-
mento das praias. Já os pontos referentes aos trabalhos da SABESP são exatamente os 
mesmos.

4.2.1 Simulações com as fontes nos Canais Artificiais e Rios

As simulações representaram a influência de sete canais artificiais, 
localizados na praia da Enseada, e três rios localizados na praia do Perequê.

Os resultados possibilitaram a identificação de uma variação espaço-
temporal considerável na distribuição das concentrações do indicado 
biológico. Foi na praia do Perequê onde ocorreram as maiores concentrações. 
Na simulação referente a julho/2012, o indicador biológico no ponto 
Perequê (aproximadamente o mesmo ponto utilizado pela CETESB no 
monitoramento de balneabilidade) chegou a quase 4.200 enterococos 
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(UFC/100/ml), ou seja, 42 vezes o limite prescrito na Resolução do CONAMA 
n.º 274/2000. A concentração máxima próximo à foz do Rio Perequê foi 
ainda mais elevada, chegando a aproximadamente 20.000 enterococos 
(UFC/100/ml) (Figura 8a). Em média, a concentração no ponto Perequê foi 
por volta de 1.200 enterococos (UFC/100/ml), e nas proximidades da foz do 
Rio Perequê foi superior a 8.000 enterococos (UFC/100/ml).

Devidos aos lançamentos dos rios serem contínuos, e à hidrodinâmica 
na área não ser muito elevada, boa parte da praia permaneceu 100% 
do tempo com densidade do indicador biológico acima do limite de 
balneabilidade (Figura 8b), corroborando com o observado por CETESB 
(2012). A praia está sob contaminação crônica, proporcionando elevado 
risco aos banhistas, especialmente aos que utilizam a parte da praia próximo 
à foz dos rios, especialmente a do Rio Perequê.

Figura 8: a) Concentração máxima de enterococos (UFC/100 ml) na praia do Perequê, no 
mês de julho. b) Porcentagem de horas que as águas permaneceram acima do limite de 
100 enterococos (UFC/100 ml), como descrito na CONAMA n.º 274/2000, na Praia do 
Perequê, no mês de julho.

a)

b)
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Nas praias da Enseada e de Pitangueiras, foram observadas 
concentrações acima do limite de balneabilidade. Por exemplo, no ponto 
Enseada_EP, no mês de março, a concentração do indicador enterococos 
chegou a 263 UFC/100 ml, e no ponto Pitangueiras_P chegou a 105 
UFC/100 ml (Tabela 3). Entretanto, as concentrações médias nos pontos 
não ultrapassaram o limite de balneabilidade. 

As concentrações baixas nos pontos localizados nas praias de 
Guaíba, Tombo, Astúrias e Pernambuco foram devidas ao fato dos canais 
considerados estarem apenas na praia da Enseada. Nas outras praias 
também existem fontes de lançamento, mas faltam informações sobre os 
mesmos para a realização de simulações de dispersão.

Tabela 3: Estatística das concentrações do indicador biológico nos 
pontos de monitoramento. Referente ao mês de março/2012.

Guaíba Tombo Astúrias
Pitangue
iras_SV

Pitangue
iras_P

Enseada
_SM

Enseada
_C

Enseada
_A

Enseada
_EP

Pernamb
uco

Média 0 0 2 2 7 8 6 11 16 1

Desvio 
Padrão

0 0 2 3 10 10 11 18 27 1

Máxima 0 3 18 28 105 96 126 158 263 8

PONTOS DE MONITORAMENTO - Simulação numérica 03/2012

Ao considerar os mapas gerados com as simulações, observa-se que 
as concentrações máximas foram além das concentrações alcançadas nos 
pontos de monitoramento, chegando a mais de 3.000 enterococos (UFC/100 
ml) (Figura 9a). As plumas formadas pelos lançamentos dos canais 
artificiais são dispersadas em pouco tempo, permitindo que a qualidade das 
águas das praias retorne ao normal. Por exemplo, no mês de março/2012, 
algumas áreas das praias permaneceram com águas improprias para banho 
em aproximadamente 6% do mês (45 horas). Nesse mês foram realizados 
três lançamentos de águas contaminadas nas praias devido à precipitação, 
indicando um valor médio de 15 horas para a recuperação da qualidade das 
águas (Figura 9b). 
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Figura 9: a) Concentração máxima de enterococos (UFC/100 ml) nas praias entre Astú-
rias e Enseada, no mês de março. b) Porcentagem de horas que as águas permanece-
ram acima do limite de 100 enterococos (UFC/100 ml), como descrito na CONAMA n.º 
274/2000, nas praias entre Astúrias e Enseada, no mês de março.

As plumas formadas pelos canais e rios se dispersam pelas praias, 
impactando a qualidade delas, especialmente nos locais com menor 
energia hidrodinâmica, como próximo à área do ponto Enseada_EP, na 
praia da Enseada e na praia do Perequê. Nesses locais, as densidades do 
indicador biológico permaneceram acima do limite de balneabilidade por 
mais tempo, proporcionado maior risco aos banhistas.

As simulações consideraram o índice pluviométrico como índice 
de incremento da vazão dos canais artificiais, possibilitando a simulação 
da ação intermitente das fontes nas praias. Os resultados mostraram que, 
provavelmente, as chuvas influenciam na qualidade das águas das praias, 
aumentando a vazão dos canais e a concentração de esgoto que chega às 
praias. Isso porque a água da chuva lava o solo antes de chegar aos canais 

b)

a)

b)
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artificiais, além do fato desses canais já receberem despejos de esgotos 
diretamente. Nos aumentos dos volumes lançados, toda a praia da Enseada 
fica com condições de balneabilidade ruins, tornando suas águas impróprias 
para recreação de contato primário. Já a Praia do Perequê permaneceu 
constantemente sob condições ruins de balneabilidade, isto por causa dos 
rios que desaguam na praia com má qualidade de suas águas. E, como os 
volumes desses rios são mais elevados que os dos canais artificiais, e as 
correntes na área não são suficientes para uma rápida dispersão, ocorre 
acúmulo de esgotos nas águas, proporcionando riscos para a prática 
recreativa e para os organismos filtradores sésseis que vivem no local.

4.2.2 Simulações com a fonte no Emissário Submarino do Guarujá

As simulações do emissário submarino foram realizadas em duas 
etapas. A primeira simulou a dispersão não hidrostática da pluma após 
seu lançamento na forma de jato, fornecendo as concentrações, dimensões 
e posições da pluma antes da entrada no estado hidrostático (“campo 
próximo”). Na segunda etapa, foi simulada a dispersão da pluma pela 
área de estudo, sujeito às correntes do ambiente, cujos resultados foram 
analisados (“campo distante”).

4.2.2.1 Campo próximo

As dispersões simuladas para o campo próximo apresentaram sentido 
predominante sudoeste e nordeste, concordando com sentido predominante 
das correntes no ponto de lançamento (Figura 10). Esses sentidos estão 
ligados à influência dos ventos, gerando correntes praticamente no sentido 
dos mesmos. A maré apresentou influência, porém bem menor, para todas 
as direções, como é esperado de correntes de maré em ambiente aberto. Por 
elas serem menos intensas, fazem com que a dispersão seja menos eficiente, 
ou seja, a pluma percorre uma distância menor até o equilíbrio, alcançando 
um menor diâmetro de pluma e, por consequência, uma concentração mais 
elevada. O contrário ocorre na dispersão influenciada pelas correntes mais 
intensas, apresentando uma melhor diluição inicial. 

A orientação do Emissário Submarino do Guarujá, norte-sul, faz com 
que a maior parte das plumas formadas tenha uma boa diluição inicial, 
gerando plumas no campo afastado com concentrações de esgoto mais 
baixas. Entretanto, o contrário ocorre quando se tem corrente em direção 
perpendicular à costa, fazendo com que as concentrações das plumas dos 

b)
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difusores sejam somadas, aumentando a concentração final da pluma, e os 
riscos à qualidade das águas das praias do Guarujá. 

As concentrações de enterococos foram maiores no mês de janeiro, 
com média de 39.500 UFC/100 ml e máxima de 147.000 UFC/100 ml, 
seguido pelo mês de março, com 32.000 UFC/100 ml e 144.500 UFC/100 
ml, depois agosto, com 13.241 UFC/100 ml e 94.500 UFC/100 ml, e, por 
último, julho, com 11.700 e 73.600 UFC/100 ml de enterococos. Essa 
variação de concentração do indicador está relacionada à variação mensal 
de volume de esgotos lançados.

Figura 10: Histograma angular com a concentração de enterococos gerada pela in-
fluência de um difusor após lançamento pelo Emissário Submarino do Guarujá (mês de 
janeiro/2012).

4.2.2.2 Campo Distante

Segundo os resultados das simulações, considerando apenas o 
Emissário Submarino do Guarujá, o ponto de monitoramento com pior 
resultado foi o EM1, localizado na área de descarte de esgotos do emissário 
submarino, com concentrações máximas em janeiro/2012 de 3.239 
enterococos (UFC/100 ml) na superfície, 6.137 a meia profundidade, e 
9.619 no fundo. Em julho, esse ponto teve concentrações máximas nas 
mesmas profundidades de 2.203, 2.162 e 3.442 enterococos (UFC/100 ml). 
A pluma se dispersou no mês de janeiro/2012 principalmente para sudoeste. 
A dispersão nas direções noroeste e nordeste também foram significativas, 
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fazendo com que os pontos de monitoramento EM2 e EM5 alcançassem 
concentrações acima de 1.000 UFC/100 ml (Figura 11a).

Todos os pontos localizados nas praias registraram pelo menos 1 
UFC/100 ml de enterococos, com exceção do ponto Perequê. Os pontos 
localizados nas praias de Astúrias, Pitangueiras e Enseada tiveram valores 
entre 7 e 13 UFC/100 ml de enterococos.

 Considerando os resultados dos quatro meses, pode-se identificar os 
sentidos predominantes de dispersão como sendo de nordeste e sudoeste. 
Esse sentido de dispersão está ligado ao sentido das correntes. Assim, 
durante as passagens de frentes frias, a diluição tem sentido nordeste. 
A maré ajuda na dispersão da pluma para todas as direções, porém por 
pequenas distâncias.

O núcleo da pluma é o local onde as concentrações superam o limite 
de 100 UFC/100 ml por mais tempo. Em geral, segue pela linha de dispersão 
nas direções sudoeste-nordeste. Assim, a dispersão de esgotos nas águas do 
Guarujá tende a um comprometimento da qualidade das águas próximo à 
área de descarte dos esgotos, nas direções sudoeste-nordeste (Figura 11b).

Figura 11: a) Concentração máxima de enterococos (UFC/100 ml) na pluma do Emis-
sário Submarino do Guarujá, no mês de janeiro/2012. b) Porcentagem de horas que as 
águas permaneceram acima do limite de 100 enterococos (UFC/100 ml), como descrito 
na CONAMA nº 274/2000, na pluma do Emissário Submarino do Guarujá, no mês de 
janeiro/2012.

a)

b)
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A pluma com concentrações acima de 100 enterococos (UFC/100 
ml), formada no mês de janeiro, apresentou o maior comprimento, com 
pouco menos de 8 quilômetros na direção sudoeste-nordeste, e chegou a 
2 quilômetros da Praia da Enseada. Essa maior pluma, formada no mês de 
janeiro, é consequência do maior volume de esgotos lançados ao mar, visto 
que esse mês se trata de alta temporada turística.

4.2.3 Simulações com todas as fontes – 
comparação com dados da CETESB

Ao comparar dados pretéritos extraídos de CETESB (2012) e resultados 
do modelo de dispersão, fica claro o dinâmico processo de dispersão dos 
esgotos no corpo hídrico. Por exemplo, na Figura 12a, são apresentadas as 
concentrações no ponto Enseada – Estrada de Pernambuco. Nos resultados 
do modelo, são observados picos de densidade do indicador biológico 
entre as coletas realizadas pela CETESB, indicando períodos que banhistas 
utilizaram a praia em condição imprópria.

As comparações também permitiram a identificação de períodos 
em que os valores amostrados pela CETESB superaram os resultados do 
modelo (Figura 12b). Essas pequenas diferenças observadas podem ter 
muitos motivos, como por exemplo, a falta de informações precisas sobre 
as concentrações de esgotos e as vazões dos corpos hídricos. Também há a 
indicação que existem mais fontes poluidoras, que influenciam a qualidade 
das águas em menor intensidade.

 

Figura 12: a) Comparação entre resultados do modelo de dispersão e dados pretéritos 
no ponto Enseada (Estrada de Pernambuco) - mês de março/2012. b) Comparação entre 
modelo de dispersão e dados pretéritos no ponto Perequê - mês de julho/2012. 
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5. Conclusão

A dispersão de esgotos confirmou o impacto sobre a praia do Perequê, 
que está sob contaminação crônica de suas águas devido aos esgotos que 
chegam pelos rios. Já as outras praias estão sob influência de fontes que 
atuam de forma intermitente, permitindo o retorno da qualidade das 
praias após certo tempo de influência do lançamento dos esgotos. Essa 
ação intermitente é devido à variação dos volumes lançados pelos canais 
artificiais que recebem a água da chuva.

As concentrações coletadas nos postos de monitoramento da 
CETESB, e utilizadas na classificação das praias do Guarujá, não indicam 
as concentrações máximas presentes nas águas. Os resultados do modelo 
demostraram que, próximo a locais de lançamento nas praias e rios, as 
concentrações ultrapassam as concentrações observadas nos pontos de 
monitoramento em uma ordem de grandeza, proporcionando riscos aos 
banhistas. Também a variação temporal da concentração dos esgotos 
lançados demonstra os riscos à saúde dos banhistas, isto porque o processo 
de dispersão e diluição dos esgotos pode ocorrer entre uma medição e 
outra, com os riscos não sendo identificados em nenhuma delas.

As diluições das plumas do emissário submarino são mais eficientes 
nas direções sudoeste e nordeste, apresentando as menores concentrações 
de enterococos ao fim do campo próximo. Durante a passagem de sistemas 
frontais, a pluma tende a apresentar maiores comprimentos e diâmetros 
para nordeste. As dispersões nesses sentidos estão ligadas às correntes 
forçadas pelo vento e pela maré.

O Emissário Submarino do Guarujá chegou a influenciar as praias 
de Astúrias, Pitangueiras e Enseada, com concentrações inferiores a 13 
UFC/100 ml, não proporcionando riscos aos banhistas. Mas, ao considerar as 
influências dos canais artificiais e rios, as concentrações chegam a ultrapassar 
o limite de balneabilidade para recreação de contato primário. Assim, os 
grandes responsáveis pela má qualidade das águas das praias são os canais 
artificiais e os rios, que lançam águas contaminadas diretamente nas praias.
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As políticas públicas para a 
conservação biológica na região 

metropolitana de São Paulo 
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RESUMO: Este trabalho foi motivado pela questão: as políticas 
públicas adotadas pelo Estado promoveram a conservação biológica na 
Região Metropolitana de São Paulo (RMSP)? Para realizar esta análise foram 
inventariados e discutidos os fatores associados à apropriação do significado 
da biodiversidade e da conservação biológica pelos instrumentos do Poder 
Público, em suas legislações, normas e programas; ao processo histórico 
da ocupação do espaço na RMSP; e à eficiência do Estado na aplicação 
das ações previstas no Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
(SNUC). Os resultados obtidos indicam que os mais intensos vetores de 
transformação da paisagem natural na RMSP foram estabelecidos pela 
iniciativa privada, associados à especulação imobiliária. A condução desses 
processos refletiu a baixa efetividade do papel do Estado na gestão do 
espaço público e, consequentemente, também na gestão do capital natural 
no território. Atualmente, a conservação da biodiversidade está apoiada no 
SNUC, que orienta a tomada de decisão sobre as Unidades de Conservação 
(UC) em todo o país. Além deste, outros mecanismos da política pública 
têm potencial para interferir na conservação biológica e estão diretamente 
associados aos serviços ambientais que as áreas naturais podem oferecer, 
são eles os Planos Diretores Municipais e a Lei Federal Complementar 
140/11. Estes mecanismos têm potencial de apoiar a conservação da 
biodiversidade em todo o território nacional, não estando restritos à área 
em estudo. No entanto, apesar de haver um conjunto restrito de legislações 
a serem aplicadas, existe ainda a necessidade de uma maior integração entre 
elas, para a devida condução de estratégias adequadas para a conservação 
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da biodiversidade. Como a questão territorial ocorre no âmbito municipal, 
é fundamental que sejam criados mecanismos de articulação política entre 
o poder legislativo e executivo dos municípios na RMSP e, destes, com 
os entes estaduais, considerando o território das bacias hidrográficas nos 
quais as UC estão inseridas. Esta visão de planejamento e gestão não é 
recente, todavia, verifica-se que ela ainda não foi implementada na RMSP. 
Ressalta-se que estas ações só ocorrerão quando houver um entendimento 
da sociedade sobre a importância da conservação biológica a longo prazo, 
o que será possível quando houver um entendimento coletivo sobre a 
importância do Patrimônio Natural e quando a democracia participativa 
estiver consolidada como uma estratégia política para a condução das 
políticas públicas.

Palavras-chave: políticas públicas, conservação biológica, histórico 
de ocupação.

 
ABSTRACT: This study was originated by the question: have the 

public policies implemented by the State promoted biological conservation 
in the Metropolitan Area of the city of São Paulo (MASP)? In order to 
analyze this question, it was important to inventory and discuss factors 
associated to the understanding by Public Authorities of the meaning of the 
concepts ‘biodiversity’  and ‘biological conservation’ used in its legislation, 
standards and programs; to the historical process of land use in MASP; 
and, to the efficiency of the State in the application of the actions that are 
laid down by the National System of Protected Areas. The results reached 
indicate that the most intense vector of natural landscape transformation in 
MASP was caused by the private sector associated to real estate speculation. 
The study also showed the low effectiveness of the State in the management 
of public space, and, consequently, also in the management of the territory 
environmental capital. Nowadays, biodiversity conservation is governed by 
the National System of Protected Areas that gives guidance to the decisions 
of Protected Areas all over the country. In addition to this, other tools of 
public policies can potentially interfere in the biological conservation and 
are directly associated to the ecosystem services offered by the area, such as 
Municipal Masterplans and the Complementary Law 140/11. Those tools 
have potential to support the biodiversity conservation not only in the 
area of the study, but also all over the country. Although there is a group 
of legislation to be complied, there is still a need for greater integration 
among them, in order to guarantee an adequate strategy to biodiversity 
conservation. Since the territorial management is done at municipal level, 
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it is fundamental the creation of mechanisms to articulate both legislative 
and executive powers in RMSP and them with organizations at the state 
level, considering the territory of the watersheds where the Protected Areas 
are. This conception of planning and management is not recent, however, 
it has not been implemented in MASP yet. It is important to highlight that 
those actions will only happen when society understands the importance 
of the long-term biological conservation, which depends not only on the 
collective understanding of the importance of Natural Heritage, but also on 
the consolidation of participative democracy as a politic strategy for public 
policy. 

Keywords: Public Policy, biological conservation, history of 
occupation

1. Introdução

O Estado deve ter o papel de planejar o uso dos espaços em um 
território1, com vistas à garantia dos direitos individuais e coletivos em uma 
sociedade, sendo responsável por implementar políticas de desenvolvimento 
que se estendam às presentes e às futuras gerações (BRASIL, 1988; MILARÉ, 
1999; LEONARDI, 2007; LIMA, 2012). Estas políticas devem funcionar de 
forma integrada, atuando como reguladoras das mudanças em um dado 
território, promovendo a conservação e a preservação do capital natural2 

1. Território é a expressão material da correlação de forças entre campos de poder 
que interagem sobre um espaço, sendo, portanto, um revelador das relações de poder 
estabelecidas na sociedade numa determinada conjuntura. Segundo Raffestin (1993): “O 
conceito de espaço é anterior ao de território. O território se forma a partir do espaço, 
sendo resultado de uma ação conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza um 
programa) em qualquer nível. Ao se apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente, o 
ator “territorializa” o espaço. Lefebvre (1978) mostra muito bem como é o mecanismo de 
passagem do espaço ao território: ‘A produção de um espaço, o território nacional, espaço 
físico, balizado, modificado, transformado pelas redes, circuitos e fluxos que aí se instalam: 
rodovias, canais, estradas de ferro, circuitos comerciais e bancários, autoestradas e rotas 
aéreas etc’. O território, nessa perspectiva é um espaço onde se projetou um trabalho, seja 
energia e informação, e que, por consequência, revela relações marcadas pelo poder.
2. Capital natural é o estoque físico de bens e serviços biofísicos que os sistemas produtivos 
podem extrair dos ambientes naturais (COSTANZA; DALY, 1992; WACKERNAGEL; 
REES, 1997). Ele inclui todos os componentes da biosfera e suas relações estruturais, cuja 
integridade organizacional é essencial para a autoprodução continuada dos sistemas vivos. 
Neste contexto, ativos ambientais e, muitas vezes, a própria natureza são considerados 
similares às formas manufaturadas ou artificiais de capital produzido. Este conceito é 
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comum à sociedade, sobrepondo interesses públicos aos interesses privados 
(VICTOR, 1991; ROLNIK, 1995; MILARÉ, 2004; HURRELL, 2006; LIMA, 
2006).

O gerenciamento do espaço, para que este se concretize num 
território capaz de promover a conservação do capital natural, depende do 
estabelecimento de políticas públicas, que, por diversas vezes, criam áreas 
de uso restrito, impedindo o livre acesso do mercado ao território e seus 
recursos. Estas situações representam importantes alterações nas condições 
políticas, pois a partir dessas ações se estabelecem novos grupos de interesse 
(MARQUES, 1997; FREY, 2000; SOUZA, 2006; MELLO-THERY, 2011). 
Exatamente neste contexto é que as políticas públicas devem ser capazes de 
mediar os diferentes interesses (territorialidades) associados ao uso destes 
espaços (RAFFESTIN, 1993; ALMEIDA, 2007).

A Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) no Brasil foi aprovada 
na década de 1980 e, por meio dela, ficou estabelecido que o ambiente é um 
patrimônio público coletivo a ser assegurado e protegido, sendo o Poder 
Público ente fundamental neste processo, visto que se trata de patrimônio 
público de interesse difuso (BRASIL, 1981; MILARÉ, 2004; ALVES, 2008). 

Considerando o amplo espectro do conceito de ambiente, os recursos 
naturais e a biodiversidade puderam, então, ser legalmente compreendidos 
como entes constituintes do patrimônio federal, ocorrendo a estruturação 
de diretrizes nacionais para a formulação de normas e planos, “destinados 
a orientar a ação dos Governos da União, dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Territórios e dos Municípios no que se relaciona com a preservação da 
qualidade ambiental e manutenção do equilíbrio ecológico” (BRASIL, 1981). 
A Constituição do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 1989), promulgada 
na mesma década, não tratou diretamente da proteção da biodiversidade, 
mas apresentou diretrizes referentes às licenças e compensações, definiu 
áreas de proteção permanente e espaços especialmente protegidos, os quais 
se destinariam à preservação e proteção da integridade de amostras de 

considerado muitas vezes conveniente, pelo sistema econômico neoliberal, por facilitar a 
incorporação dos recursos naturais aos modelos econômicos tradicionais de produção e 
de propriedade (HARTE, 1995; LIMA, 1999). Todavia, ainda não foi possível identificar/
comprovar como esta “internalização” do capital natural no sistema econômico pode ser 
realizada sem a regulação do Estado. Ainda é comum que o mercado considere a maioria 
do capital natural como “externalidade”, pois ainda não existem mecanismos de conversão 
capazes de “internalizar” completamente seu valor ou os serviços por ele ofertados à 
economia no sentido clássico (MELLOR, 2006; HOWLETT et al., 2009).
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toda a diversidade de ecossistemas e à proteção dos processos evolutivos 
das espécies, entre outras funções. No entanto, não houve regulamentação 
posterior que especificasse a forma pela qual estas ações deveriam ser 
implementadas pelo Poder Público, dificultando a tomada de decisão nos 
processos de gestão.

Somente nos últimos trinta e cinco anos é que a União e o Estado 
definiram diretrizes, ainda que amplas e vagas, para a proteção do Patrimônio 
Natural. Esta situação pode ser interpretada pela conjuntura histórica, que 
reflete o período de efervescência do movimento ambientalista, entre as 
décadas de 1980 e 1990 (ALONSO et al., 2007). Até este período, a forma 
pela qual o Poder Público entendeu o Patrimônio Natural/Ambiental e, por 
conseguinte, a biodiversidade, esteve intrinsecamente relacionada a um 
local específico. 

Compreende-se por que, até recentemente, as agências federais de 
proteção à biodiversidade, criadas no país ao longo do tempo, concentraram 
seus esforços em biomas e/ou formações vegetais específicos e não na 
biodiversidade como patrimônio dinâmico e mutável (MARQUES, 2003). 
Esta característica se traduz na forma de legislações federais, tais como 
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC - Lei Federal 
9.985/00) e na definição das Áreas Prioritárias à Conservação (Decreto 
Federal 5.092/04). Deste modo, a efetividade da ação do Estado pode ser 
entendida como a efetiva proteção da biodiversidade num dado território.

Considerando este histórico, é natural que a relação da conservação 
da biodiversidade com a gestão pública do território tenha sido identificada 
como um elemento importante para as políticas públicas no país somente 
no período mais recente da história (FERREIRA, 1992; FERREIRA, 2000; 
SCARDUA; BURSZTYN, 2003; LUCAS, 2009; BRANCALION et al., 2010; 
LEME, 2010; MELLO-THERY, 2011).

O estudo das políticas públicas é um campo de conhecimento dentro 
da Ciência Política, responsável por analisar as ações dos governos frente às 
questões públicas (PARSONS, 2005). Adotaremos a concepção apresentada 
por Howlett et al. (2013), considerando as abordagens que envolvem a 
implementação da política, sua efetividade e a avaliação das políticas 
públicas associadas à conservação da biodiversidade, por meio da análise 
de seus resultados.

Apesar das matrizes conceituais serem distintas, a compreensão 
do conceito de diversidade biológica nas políticas públicas no Brasil 
permaneceu associada ao conceito de Patrimônio Natural/Ambiental, 
de interesse coletivo e difuso, até meados da década de 2000. Após este 
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período, em nível federal, novas legislações apontaram para a diversidade 
biológica como um elemento sistêmico a ser protegido in situ, por meio 
de um sistema de áreas protegidas, e pela definição de áreas prioritárias à 
conservação, em níveis federal e estaduais.

Especificamente no estado de São Paulo, a partir desta época, 
surgiram atos legais que buscaram promover a proteção da biodiversidade 
na forma de um sistema, considerando inclusive estratégias de recuperação 
e de monitoramento, o que indicou um avanço na perspectiva da 
conservação da biodiversidade, agora por meio de políticas públicas. No 
entanto, com exceção do município de São Paulo, estes avanços não foram 
traduzidos em legislações estabelecidas nos demais municípios da Região 
Metropolitana de São Paulo (RMSP). Esses resultados demonstram que há 
uma desconformidade entre a PNMA (1981) e a realidade constituída na 
área em estudo. 

2. Objetivo

Neste trabalho buscou-se relacionar as consequências das políticas 
públicas estabelecidas pelo Estado na Região Metropolitana de São Paulo3 
(RMSP) com a paisagem natural remanescente, com maior detalhe para as 
áreas naturais legalmente protegidas na forma de Unidades de Conservação, 
buscando entender se as políticas públicas adotadas pelo Estado 
promoveram a conservação biológica. Para responder a esta questão, foi 
adotada uma análise integrada da literatura acadêmica atinente, buscando 
discutir se o Estado, por meio do estabelecimento de um conjunto de 
políticas ambientais, promoveu, ao longo do tempo, a conservação da 
biodiversidade na RMSP. 

3. Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) foi instituída pela Lei Estadual 
Complementar n.º 94/74 e Lei Complementar 332/83, sendo ela composta pelos municípios 
de Arujá, Barueri, Biritiba Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu 
das Artes, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, 
Guararema, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, 
Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio 
Grande da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, Santana do Parnaíba, Santo André, São Bernardo 
do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, São Paulo, Suzano, Taboão da Serra 
e Vargem Grande Paulista. A RMSP é o maior centro urbano no país e o quinto no mundo 
(PEREIRA et al., 2006; EMPLASA, 2011). Apesar da intensa urbanização, o território 
apresenta heterogeneidade em sua ocupação, com a persistência de alguns núcleos rurais 
(CARVALHO et al., 2012).
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 3. Metodologia

3.1 Área de Estudo

A escolha de um território amplo e naturalmente complexo como 
a Região Metropolitana de São Paulo, que reúne diversos processos e 
diferentes tempos de urbanização, permitiu a observação das relações 
socioespaciais e socioeconômicas intrincadas em um espaço sob constante 
conflito pelo uso da terra. A investigação da interação das políticas públicas 
para a conservação da biodiversidade envolveu uma análise da paisagem 
em múltiplas escalas, considerando os remanescentes de vegetação; a 
condição da estrutura da vegetação destas áreas; as espécies que podem ser 
críticas à manutenção dos processos ecológicos; e as zonas de contato entre 
tipologias distintas de uso do solo e formações naturais (YAPP et al., 2010). 

A RMSP apresenta-se como uma área de grande potencial para este 
tipo de estudo, pois possui registro bibliográfico abundante, apesar de 
heterogêneo, sobre diversos processos de mudanças na paisagem, além de 
naturalmente corresponder a uma área de relevante interesse ecológico, por 
situar-se em uma região sob transição climática e com formas de relevo 
diversas, com reflexos na vegetação (ARAGAKI; MANTOVANI, 1998). 

3.2 Procedimentos

O entendimento da biodiversidade no contexto deste trabalho foi 
dado a partir da análise dos processos e dos sistemas biológicos no nível de 
paisagens4, buscando entender o estado de conservação da biodiversidade a 
partir da vegetação contida nas áreas de formações naturais remanescentes 
às atividades antrópicas estabelecidas ao longo do tempo. 

Abordar a conservação biológica para além da própria ecologia é 
entender que a conservação da biodiversidade depende da proteção de um 
sistema dinâmico e de comportamento não pré-determinado e influenciável 
por agentes externos, como diversas das ações humanas. Assim, por não 
existirem sistemas fechados que permitam a produção de condições ideais 

4. Diversos autores consideram que as paisagens são geradas e mantidas pelos processos 
desenvolvidos pelas sociedades humanas. Estes processos se baseiam em interações 
recíprocas e interdependências, envolvendo fenômenos naturais e atividades humanas que 
resultam numa determinada paisagem (HALLADAY; GILMOUR, 1995; SCHMITZ et al., 
2007).
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para o estabelecimento livre dos processos evolutivos, deve-se considerar 
que as melhores e mais assertivas estratégias para a conservação biológica 
são aquelas que permitem que o maior número de áreas naturais esteja 
mais conservado e melhor conectado, para a efetividade da troca gênica 
entre e nas populações e que, do mesmo modo, permitam que interações 
biológicas complexas ocorram (MYERS et al., 2000; MEA, 2005; FARINA, 
2006; LINDENMAYER; FISCHER, 2006; ARPONEN, 2012). 

Ressalte-se que alterações na disponibilidade de recursos naturais 
podem trazer consequências sociais, econômicas e políticas, implementando 
uma nova dinâmica na estrutura do tecido social (MEA, 2005; DEABORN; 
KARK, 2009; PONGSIRI et al., 2009; GÓMEZ-BAGGETHUN et al., 2010; 
ABSON et al., 2014). Deste modo, é importante que as políticas públicas 
sejam capazes de mediar o uso dos recursos naturais, considerando os 
serviços ecossistêmicos nas estratégias de desenvolvimento e buscando a 
geração de benefícios ecológicos, sociais e econômicos (BURKHARD et 
al., 2010; DeGROOT et al., 2010). Para que isso se dê é importante que a 
sociedade reconheça algum tipo de valor nesta proposta, visto que para a 
manutenção/estabelecimento de áreas naturais é necessário que as pessoas 
decidam ativamente que querem este tipo de configuração do território 
em detrimento de outro (MEA, 2005). Para que todas as condições para 
a conservação biológica sejam atendidas, existe a necessidade de uma 
democracia forte e um Estado com instituições sólidas como premissa, para 
que o interesse coletivo seja mais importante do que o interesse privado 
(HOWLETT et al., 2013). 

Devido à complexidade da abordagem adotada, foi necessário 
recorrer a diversas fontes bibliográficas para a consolidação do arcabouço 
conceitual, para o encadeamento das informações e para a análise 
bibliográfica e documental. Deste modo, a metodologia empregada foi a 
pesquisa bibliográfica e documental pautada na literatura acadêmica e na 
legislação associada ao tema. A pesquisa foi realizada nas principais bases de 
dados eletrônicos e nos acervos das bibliotecas do sistema de universidades 
públicas paulistas, nos bancos de dados científicos indexados ISI, Web of 
Science e Scopus, com o query selector específicos abrangendo: “Avaliação” 
OR “Biodiversidade” OR “Políticas Públicas” OR “Estrutura institucional” 
OR “histórico da Região Metropolitana de São Paulo”, bem como suas 
combinações. Os termos foram localizados nos títulos, palavras-chaves e 
resumos dos artigos revisados por pares em revistas científicas, entre os 
anos de 1980 e 2015. Essa estratégia está em acordo com as orientações 
de Barbosa et al. (2015). Foram inclusos na pesquisa livros, capítulos de 
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livros, dissertações e teses, mas o período referente às publicações foi 
ampliado para documentos produzidos a partir de 1930. Foram ainda 
consultados, em nível federal, o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, o Ministério do Meio Ambiente e o Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade. Especificamente no IBGE, foram obtidas 
as informações referentes ao histórico dos municípios. Nos demais órgãos 
federais consultados, as principais informações obtidas estão associadas às 
áreas protegidas. Os principais órgãos e instituições estaduais consultados 
foram o Sistema Ambiental Paulista, a Fundação Florestal, o Instituto 
Florestal e a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Além disso, 
foram consultadas as páginas na internet das prefeituras dos trinta e nove 
municípios que compõem a Região Metropolitana de São Paulo.

A diversidade de fontes e temas abarcados durante a pesquisa dificultou 
a uniformização das informações sobre a área em estudo, pois a maioria dos 
trabalhos e documentos encontrados versava sobre processos e/ou locais 
específicos. Para realizar esta análise, foram inventariados e discutidos 
os fatores associados à apropriação do significado da biodiversidade e 
da conservação biológica pelos instrumentos do Poder Público em suas 
legislações, normas e programas; ao processo histórico da ocupação do 
espaço na RMSP; e à eficiência do Estado na aplicação das ações previstas 
no Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). 

4. Resultados e Discussão

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação brasileiro 
sistematizou tipologias de áreas protegidas, organizando-as em doze 
categorias, de acordo com o grau de proteção e usos permitidos, conforme 
propôs a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, 1993). 
Estas tipologias de áreas protegidas foram então instituídas como Unidades 
de Conservação, podendo ser criadas e geridas pela união, estados ou 
municípios. O fundamento adotado é que, ao definir especificamente quais 
porções do território serão destinadas à proteção ambiental de interesse 
comum, restringe-se o uso privado – direto ou indireto – dos recursos 
naturais ali presentes, buscando conduzir estratégias de conservação e 
preservação da biodiversidade nestes espaços (BRITO, 2000). Na maioria 
dos casos, a restrição ao uso e ocupação destes territórios é fundamentada 
por ações do Estado, sendo muito controversa dentro do sistema sócio 
econômico predominante, de modo que surgem diversas tipologias que 
representam conflitos de interesses associados à definição das áreas e do 
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grau de restrição ao seu uso, conforme definido pela legislação (NUPAUB, 
1995). Nas áreas urbanas mais antigas e nas regiões metropolitanas, 
onde as áreas naturais remanescentes são – em sua maioria – pequenas, 
descontínuas e intensamente alteradas, verificam-se conflitos de interesses 
associados à carência de capital natural e, consequentemente, de oferta e 
acesso aos serviços ecossistêmicos5, que nem sempre estão relacionados 
diretamente com a biodiversidade (MEA, 2005).

A história de ocupação da Região Metropolitana de São Paulo tem 
origem remota, anterior ao período colonial, pois muitos dos acessos 
utilizados até os dias de hoje estão sobre antigas áreas de deslocamento 
indígenas (CAMPOS, 2006; GOUVEIA, 2010). A literatura indica que, 
inicialmente, os processos de ocupação do território foram lentamente 
alterados, em função das necessidades relacionadas ao crescimento 
urbano do município de São Paulo (DEAN, 2007). Sendo que, a partir do 
estabelecimento das linhas férreas, no final do século XIX, as mudanças 
no uso do solo se intensificaram, acarretando em profundas alterações na 
fisiografia, hidrografia e nas áreas vegetadas (PASSARELLI, 2005; LUZ, 
2010; BERNARDINI, 2011; GHIRARDELLO, 2011). 

Os resultados obtidos demonstraram que, até meados da década de 
1960, os mais intensos vetores de transformação da paisagem natural na 
RMSP foram o estabelecimento das ferrovias, as alterações na hidrografia 
e o processo de urbanização da Capital e dos demais municípios da RMSP. 
Estes processos foram sinérgicos e alteraram áreas extensas de diversas 
formações vegetais nativas, promovendo a fragmentação da paisagem e 
promovendo a perda de hábitats naturais. Estes eventos ocorreram com 
muita intensidade em toda a RMSP, tendo sido fortemente capitaneados pela 
iniciativa privada, com destaque para a São Paulo Railway, a Companhia 
Light & Power, a Companhia City e outros interesses particulares difusos 
associados à especulação imobiliária. A condução desses processos refletiu 
a baixa efetividade do papel do Estado na gestão do espaço público e, 
consequentemente, também na gestão do capital natural no território.

Considera-se que os processos que ocorreram na RMSP são fruto da 
baixa efetividade do Estado na gestão do espaço público que, independente 
da época, correspondeu a um ideário de progresso sem preocupação 
ambiental.

5. “Os serviços ecossistêmicos são os benefícios que as sociedades humanas obtêm dos 
ecossistemas” (MEA, 2005).
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Algumas exceções aos vetores de transformação citados podem 
ser observadas, tais como a formação do Parque Estadual da Cantareira 
e do Parque Estadual da Serra do Mar. O primeiro foi estabelecido pela 
iniciativa de algumas poucas, mas influentes personalidades de uma época6; 
e o segundo foi estabelecido a partir da conjuntura internacional, que no 
período defendia a constituição de áreas protegidas para a conservação da 
biota.

A estratégia de conservação da biodiversidade adotada pelos poderes 
públicos na RMSP resultou na manutenção da cobertura vegetal natural 
restrita aos maciços vegetais localizados nas zonas periféricas, com maior 
dimensão nas Unidades de Conservação (UCs) estaduais, que estão sob 
a gestão da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SMA), 
o que confere a esta esfera de governo um forte papel na conservação da 
biodiversidade na RMSP. 

Em relação às categorias de proteção à biodiversidade, a maioria 
das áreas de proteção integral foi recentemente criada na forma de 
Parques Naturais Municipais (PNM), especificamente no município 
de São Paulo, sendo que diversas destas áreas foram estabelecidas como 
Parques Lineares. Estes Parques abrigam, em sua maioria, fitofisionomias 
secundárias da Floresta Ombrófila Densa Montana, sendo poucas as áreas 
remanescentes que abrigam em seu interior outras formações nativas da 
região, como as Florestas de Várzea e Paludosa. Ao longo do tempo, houve 
pulsos de estabelecimento de diferentes tipologias de UC. Assim, se hoje se 
estabelecem PNM, nas décadas de 1980 e 1990 foram estabelecidas Áreas 
de Proteção Ambientais (APAs) e nas décadas de 1990 e 2000 foram 
estabelecidas Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs). Com 
relação à diversidade de categorias de UCs, o município de São Paulo se 
destaca por possuir o maior número de diferentes tipologias consideradas 
no SNUC.

Entre as áreas naturais protegidas, os Parques Estaduais do Jaraguá, 
das Fontes do Ipiranga, da Cantareira e da Serra do Mar possuem Plano 

6. A construção da proteção ambiental da área da Cantareira foi protagonizada pelos 
naturalistas Orville Derby, Francisco de Paula Ramos de Azevedo e Albert Löfgren que, 
em 1896, conseguiram instalar o Horto Botânico. Também nesta época ocorreram 
algumas iniciativas de revegetação na região da Serra da Cantareira, que apesar de já ter 
sua importância reconhecida para o abastecimento de água na RMSP, tinha sua vegetação 
impactada pela ação de carvoeiros (BRITO, 2000; HUECK, 1956 apud GARCIA; PIRANI, 
2005).
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de Manejo aprovado pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente em 
conformidade com as diretrizes do SNUC. Apesar dos mecanismos 
de controle identificados nos Programas de Manejo do Patrimônio 
Natural estabelecidos nos Planos destes Parques, que demonstram uma 
preocupação do Estado em padronizar os sistemas estabelecidos, há ajustes 
que podem ser feitos, principalmente no detalhamento, escopo, controle e 
monitoramento das ações propostas. Essas ações devem ser delineadas de 
forma a apoiar os processos de gestão, sendo mais assertivas se puderem ser 
acompanhadas de perto pelo gestor e pelo Conselho da UC, sugerindo-se 
que a estratégia de manejo adaptativo seja empregada com maior frequência 
e que, do mesmo modo, se ampliem as iniciativas de estudos sobre o manejo 
das áreas naturais em áreas urbanas com vistas à conservação biológica. 

Dada a complexidade do tema, não foi possível analisar a conservação 
da biodiversidade considerando somente a ocorrência e a distribuição das 
tipologias de áreas protegidas na paisagem, sendo necessário inventariar o 
conhecimento sobre a biodiversidade na RMSP que, em síntese, resultou 
numa literatura historicamente restrita ao componente arbóreo e que, 
somente mais recentemente, tem se voltado a outras classes de vegetação 
não florestais, incluindo os campos. Em relação ao conhecimento sobre a 
dinâmica da regeneração destas formações, alguns trabalhos se destacam, 
como o de Tabarelli, Mantovani e Peres (1999), que discutiu as seres 
sucessionais da Floresta Ombrófila Densa; e o de Armelin e Mantovani 
(2001), que permitiu caracterizar com maior acuidade a interferência de 
clareiras nas fitofisionomias analisadas. 

Apesar dos padrões já detectados e de sua importância para a 
recuperação de áreas naturais perturbadas, por conta da quantidade reduzida 
de trabalhos efetuados na área de estudo, os processos de regeneração da 
Floresta Ombrófila na RMSP ainda não são completamente entendidos e, 
por isso, precisam ser monitorados ao longo do tempo da sucessão. Se há 
interesse do Estado em entender se as políticas de conservação e restauração 
da biodiversidade implementadas estão sendo eficientes, será necessário o 
estabelecimento, em paralelo, de um conjunto de pesquisas associadas aos 
processos biológicos, entre os quais podem ser elencados os estudos da 
dinâmica dos bancos de sementes; de populações de espécies de interesse, 
como as nativas de alta produtividade ou as exóticas com potencial invasor, 
entre outros.

Embora haja uma quantidade reduzida de trabalhos publicados sobre 
a biodiversidade na RMSP, existe um contingente considerável de áreas 
protegidas que contêm elevada biodiversidade, entre as quais se destacam 
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o Parque Estadual da Cantareira e a Reserva Florestal do Morro Grande, 
devido às suas dimensões, heterogeneidades internas e conhecimento já 
inventariado das biotas locais; e a área do Núcleo Curucutu do Parque 
Estadual da Serra do Mar, por sua grande dimensão, conectividade e 
singularidade da biota no local. Associadas a estas três áreas, existem 
as APAs Sistema Cantareira e Capivari-Monos que, juntas, contribuem 
diretamente para a conservação dos recursos hídricos na RMSP. Em 
relação à singularidade da flora, deve ser destacado o Parque Estadual 
de Juquery, que abriga o último remanescente de cerrado conservado na 
região, e o Parque Estadual do Jaraguá, que abriga diversas fitofisionomias 
naturais, entre as quais estão formações associadas a afloramentos 
rochosos. 

Assim, em termos gerais, é possível afirmar que o estabelecimento de 
Unidades de Conservação contribuiu para a manutenção da biodiversidade 
local na RMSP, pois as áreas mais significativas estão associadas a áreas de 
proteção integral definidas no SNUC. No entanto, não é possível falar em 
uma política de estabelecimento de UCs na RMSP, pois as motivações para 
a criação das áreas protegidas não se integram num contexto mais amplo de 
conservação da biodiversidade. 

Essas áreas não foram criadas de modo estratégico para a conservação 
da biodiversidade. Do mesmo modo, as categorias de UCs estabelecidas 
não se complementam quanto às suas tipologias e, além disso, tipologias 
vegetais distintas não apresentam a mesma representatividade em termos 
de dimensão, distribuição no espaço e graus de proteção. Por isto, não há 
como se considerar o conjunto de UCs da RMSP um sistema de proteção 
integrado, pois a sua funcionalidade não se estabelece no tecido urbano. Esse 
resultado demonstra que as políticas de gestão do território estabelecidas 
não atendem as diretrizes estabelecidas no Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação (SNUC).

Em termos mais amplos, a conservação da biodiversidade no Brasil 
está apoiada em diversos mecanismos institucionais, nos quais há destaque 
– na abordagem empregada neste trabalho – para o SNUC. Além deste, 
outros mecanismos da política pública que interferem na conservação 
biológica são os Planos Diretores Municipais e a Lei Federal Complementar 
140/11, que alterou a Política Nacional de Meio Ambiente, imputando – em 
diversas situações – aos estados e aos municípios a responsabilidade sobre 
o licenciamento ambiental. Estes mecanismos têm potencial de apoiar a 
conservação da biodiversidade em todo o território nacional, não estando 
restritos à área aqui estudada. 
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A análise dos Planos Diretores dos municípios que compõem a RMSP 
mostrou que há uma grande variação nas formas legais apresentadas e que 
os elementos definidores das zonas de proteção ambiental ou ecológico-
econômicas são distintos. Esta caracterização influi na forma como cada 
município faz a gestão de seu território e, do mesmo modo, influencia na 
conservação da biodiversidade, principalmente nas zonas de amortecimento 
das UCs7 – que são previstas no SNUC, mas não são necessariamente 
integradas aos Planos Diretores. A ausência de efetiva articulação entre 
estes mecanismos prejudica a conservação nas áreas protegidas, pois o 
território da RMSP apresenta-se sob intenso conflito de uso. 

Se os Planos Diretores estivessem articulados com as zonas de 
amortecimento das UCs, os mesmos deveriam incorporar as diretrizes 
previstas no SNUC. Todavia, na maioria dos municípios e UCs da RMSP 
isso não ocorre. Além disso, considerando a estruturação do tecido urbano 
nos municípios e a conservação da biodiversidade, poderiam ser utilizadas 
estratégias de implementação de parques lineares ao longo das Áreas de 
Preservação Permanente, tanto nas zonas de amortecimento quanto fora 
delas. 

Muitos rios foram canalizados na RMSP e, por isso, orientações 
desta natureza devem ser ponderadas, considerando as alterações novas 
e drásticas que serão feitas no território. As potencialidades para a 
conservação biológica seriam muito maiores, desde que respeitadas algumas 
premissas, tais como o uso de espécies nativas e o controle de invasoras. 
Estas estratégias poderiam favorecer a manutenção ou mesmo ampliar as 
funções ecológicas na paisagem, traduzidas em serviços ecossistêmicos, por 

7. Segundo Payes (2010), “a Zona de Amortecimento é definida pelo SNUC como o 
“entorno de uma Unidade de Conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a 
normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos 
sobre a unidade”. Para a IUCN ela é um espaço essencialmente de transição e caracterizada 
pelo seu papel protetor. A ZA é delimitada por 10 km no entorno dos limites da UC, 
conforme Resolução CONAMA 13/90, mas pode ser ampliada ou reduzida em função 
das condicionantes ambientais, dependendo de até aonde vai o alcance dos efeitos do 
uso da terra no entorno, ou seja, os efeitos da área de influência da UC. A ZA não deve 
causar dano à flora, à fauna e aos demais atributos naturais das zonas de amortecimento e 
corredores ecológicos e, por essa razão, apresenta normas específicas regulamentando o uso 
e ocupação dos seus recursos (BRASIL, 2000). Essas normas e restrições específicas devem 
ser determinadas pelo Zoneamento proposto pelo Plano de Manejo da respectiva Unidade 
de Conservação, com o propósito de proporcionar os meios e as condições para que todos 
os objetivos da unidade possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz (SNUC, 2000).”
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beneficiar, mesmo que de forma seletiva, a manutenção dos fluxos entre os 
sistemas biológicos. As dificuldades políticas para alterações desta natureza 
são enormes, pois envolvem alterações em usos antrópicos já consolidados 
e, assim, a definição de estratégias desta natureza depende não somente do 
conhecimento técnico mas, principalmente, do envolvimento e da força de 
grupos de interesse na conservação.

Outro exemplo de interface entre as diretrizes do SNUC e os Planos 
Diretores é dado pelo estabelecimento das Reservas Legais, que poderiam 
ser indicadas a se situar em posições que favorecessem sua funcionalidade 
na manutenção e ampliação dos fluxos biológicos na paisagem, ampliando 
a permeabilidade biológica na matriz antrópica e, com isto, favorecendo a 
conservação da biodiversidade. 

Apesar de haver um conjunto de leis a serem aplicadas, há necessidade 
de uma maior integração entre elas, para a condução adequada das 
estratégias para a conservação da biodiversidade. 

Após a promulgação da Política Nacional de Meio Ambiente e 
da Constituição Federal de 1988, a autonomia municipal se ampliou 
institucionalmente, no que se refere à gestão dos recursos naturais, pois 
a gestão municipal deveria estar, em tese, mais fortemente alicerçada 
e/ou conjugada com a gestão ambiental no território (FERREIRA, 
2000; SCARDUA; BURSZTYN, 2003; LEME, 2010; NASCIMENTO; 
BURSZTYN, 2011). 

Seria desejado que, a partir deste período, as legislações municipais 
estivessem entre as ferramentas fundamentais para a proteção da 
biodiversidade. No entanto, a pesquisa realizada em todos os municípios da 
Região Metropolitana de São Paulo revelou ausência de atos legais municipais 
associados ao tema. Para além deste contexto, destaca-se o município de 
São Paulo que, em 2011, por meio da Portaria 91 da Secretaria do Verde e 
Meio Ambiente, criou o Plano Municipal de Estratégias e Ações Locais pela 
Biodiversidade. Estes dados indicam uma grande desconformidade e atraso 
entre a premissa legal, estabelecida na PNMA e na Constituição Federal, 
com a realidade implementada pelo Poder Público na área sob estudo.

A gestão territorial ocorre no âmbito municipal e é fundamental 
que sejam criados mecanismos de articulação política entre os poderes 
legislativo e executivo dos municípios na RMSP e, destes, com os entes 
estaduais, considerando o território das bacias hidrográficas nos quais as 
Unidades de Conservação estão inseridas. Esta visão de planejamento e 
gestão não é recente, todavia não foi implementada na RMSP e nos Planos 
Diretores municipais e, nos respectivos zoneamentos, pouco é discutido 
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sobre a conservação da biodiversidade nos territórios das zonas de 
amortecimento das UCs.

Em sentido contrário, há destaque para o Plano de Manejo do Parque 
Estadual da Cantareira, que analisa e discute as políticas públicas territoriais 
e ambientais que ocorrem em sua Zona de Amortecimento, indicando que 
os Planos Diretores de São Paulo8, Guarulhos, Caieiras e Mairiporã; a Lei 
de Uso do Solo do Município de São Paulo e de Guarulhos; a Lei Específica 
da Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais do Alto Juquery; e o 
Anteprojeto de Zona de Proteção Especial, que propõe a criação da APA 
Cabuçu-Tanque Grande, no município de Guarulhos, devem prever usos 
do solo em conformidade com as atividades que podem ser exercidas na 
área de entorno de uma UC de proteção integral. 

Um importante mecanismo para a gestão territorial e a conservação da 
biodiversidade é a Lei Federal Complementar 140/11, que fixa normas para 
a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência 
comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção 
do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e 
à preservação das florestas, da fauna e da flora. Todavia, conforme análise 
dos resultados obtidos no Índice de Avaliação Ambiental do Programa 
VerdeAzul (SMA, 2015), a estruturação dos órgãos ambientais não se 
relaciona diretamente com a eficiência do município na gestão ambiental, 
sugerindo que a concepção sobre a estruturação ambiental em cada um 
dos municípios ainda não está consolidada institucionalmente, podendo 
estar sujeita a interesses políticos conjunturais e, portanto, descolada de 
uma racionalidade ambiental. 

A determinação desta lei federal, que descentraliza o licenciamento 
ambiental, pouco contribuiu, em curto prazo, para a conservação das 
paisagens locais. Ela somente poderia ter efetividade em sua premissa 
se a institucionalidade municipal de proteção à biodiversidade estivesse 
consolidada. O que se observa, entretanto, é a ausência generalizada de 
estruturas institucionais associadas à questão ambiental, relacionadas ao 
desenvolvimento, sendo que, até 2015, somente os municípios de Taboão da 

8. No caso específico do Município de São Paulo, a política urbana, expressa por meio do 
Plano Diretor Estratégico/2002, trata as questões ambientais de forma genérica e difusa, 
carecendo de uma vinculação efetiva a um planejamento em nível metropolitano (ALVIM 
et al., 2008; SÃO PAULO, 2012).
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Serra, Salesópolis, Santana de Parnaíba, Guararema, Itapecerica da Serra e 
Ribeirão Pires possuíam órgãos ambientais conjugados aos de planejamento 
e de desenvolvimento territorial, em uma concepção ambiental que se 
conjuga com a gestão do território. 

A formulação dos Planos Municipais de Conservação e Recuperação 
da Mata Atlântica foi outra política pública de caráter descentralizador 
que visou, também, favorecer a tomada de decisão local, possibilitando 
o atendimento às particularidades do território. Conforme verificado na 
literatura e na pesquisa documental, a realidade estabelecida na área sob 
estudo é a de que estas políticas não se traduziram em práticas consolidadas 
para a conservação adequada da biodiversidade pelo Poder Público 
municipal, visto que, para a maioria dos municípios, não houve sequer a 
formulação dos Planos.

A estrutura de proteção à diversidade biológica no Estado de São Paulo 
atualmente está associada à Comissão Paulista da Biodiversidade, instituída 
pelo Decreto Estadual 57.402/11, e que tem como finalidade “coordenar 
a elaboração e implantação de estratégias para que se alcance a plena 
conservação da diversidade biológica no estado e para o acompanhamento 
e implantação das Metas de Aichí sobre a diversidade biológica em todo 
seu território”. Essa Comissão deveria estabelecer um Plano de Ação para 
o período de 2011 a 2020, no entanto, a primeira reunião desta Comissão 
foi realizada somente em 2012 e a pesquisa realizada não identificou a 
consolidação do referido documento, indicando que as ações da Comissão 
estão em descompasso com a legislação estabelecida (SÃO PAULO, 2013).

O Sistema Ambiental Paulista foi alterado como consequência da 
mudança na estrutura da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos 
Naturais (CBRN) da SMA, conforme o artigo 8º do Decreto Estadual 
57.933/12. Este Decreto alterou também as atribuições da CBRN, de modo 
que, atualmente, esta Coordenadoria tem como atribuições diretamente 
associadas à biodiversidade: planejar, coordenar, monitorar e orientar 
a aplicação de normas e políticas, bem como a execução de planos, 
programas, projetos e ações relacionados à proteção e à recuperação dos 
recursos naturais, ao uso sustentável e à conservação da biodiversidade; e 
expedir autorizações relativas à fauna silvestre. Ainda segundo informações 
obtidas junto à SMA, a CBRN realiza diversas ações consideradas como de 
“impacto positivo direta e/ou indiretamente” na RMSP (Quadro 1). 
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Quadro 1 – Ações desenvolvidas pela Coordenadoria de 
Biodiversidade e Recursos Naturais da SMA.

Ações
- Avaliação de propostas de Reserva Legal em imóveis rurais da região; 
- Ações de restauração florestal por meio de acompanhamento técnico de 

projetos Fehidro, e de adequação de APPs e Reserva Legal; 
- Elaboração e atualização de normas (Resoluções) para regulamentação 

de atividades, como manejo de espécies nativas, restauração florestal, 
pagamentos por serviços ambientais; 

- Participação em colegiados como o Comitê de Bacia do Alto Tietê, 
Subcomitê Billings-Tamanduateí, Subcomitê Cotia-Guarapiranga, 
Conselho da APA da Várzea do Tietê, Conselho da APA Capivari-Mo-
nos, Conselho da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de 
São Paulo; 

- Projeto Guarapiranga Sustentável, envolvendo boas práticas agroam-
bientais nas Áreas de Proteção e Recuperação de Mananciais do Alto 
Tietê;

- Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável, no apoio ao projeto da 
Associação dos Produtores Orgânicos do Alto Tietê - APROATE; 

- Apoio à Polícia Militar Ambiental e à Coordenadoria de Fiscalização 
Ambiental na destinação de fauna silvestre; 

- Apoio técnico à implementação do Cadastro Ambiental Rural - CAR 
na região; 

- Outras ações que envolvam biodiversidade fora das Unidades de Con-
servação.

Fonte: SMA, 2015.

As ações desenvolvidas pela CBRN são, em sua maioria, burocráticas 
e políticas, associadas à gestão do território externo às Unidades de 
Conservação. Conforme apontado anteriormente, algumas ações de gestão 
do território poderiam ser mais bem ajustadas às demandas complexas da 
RMSP, se houvesse uso de ferramentas multicriteriais e de fundamento 
estratégico.

Em termos de instrumentos de planejamento, há o documento: 
“Estratégia para o Desenvolvimento Sustentável do Estado de São Paulo 
2020”, instituído pelo Decreto Estadual 58.107/12. A formulação desta 
estratégia deu-se em consonância com os trabalhos desenvolvidos na 
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Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável 
(2012) e deverá ser coordenada e monitorada pela Subsecretaria de Gestão 
Estratégica, da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo. Nesta 
normativa estão também descritos os compromissos do Poder Público 
estadual com as Metas de Aichi. As diretrizes desta normativa associadas 
diretamente à biodiversidade são apresentadas no Quadro 2.

Quadro 2 - Diretrizes do Decreto Estadual 58.107/12: “Estratégia para 
o Desenvolvimento Sustentável do Estado de São Paulo 2020”, associadas à 
diversidade biológica.

Ano de 
concretização Meta

2014 - Criar conhecimento sobre a biodiversidade paulista e 
aplicá-lo para sua conservação;

2015

- Implantar no Estado de São Paulo um Centro Inter-
nacional de Capacitação Profissional em Biodiversi-
dade e Serviços Ecossistêmicos, envolvendo as três 
universidades públicas paulistas, a FAPESP e a Se-
cretaria do Meio Ambiente;

2020

- No mais tardar, as pessoas terão conhecimento dos 
valores da biodiversidade e das medidas que poderão 
tomar para conservá-la e utilizá-la de forma susten-
tável;

2020

- Pelo menos 17% de áreas terrestres e de águas conti-
nentais e 10% de áreas marinhas e costeiras, especial-
mente áreas de especial importância para biodiversi-
dade e serviços ecossistêmicos, terão sido conserva-
dos por meio de sistemas de áreas protegidas, geri-
das de maneira efetiva e equitativa, ecologicamente 
representativas e satisfatoriamente interligadas e por 
outras medidas espaciais de conservação, e integra-
das em paisagens terrestres e marinhas mais amplas.

As diretrizes do Decreto Estadual 58.107/12 são vagas e pouco 
mensuráveis em sua efetividade (Quadro 2), e somente poderão 
ser consolidadas conforme a maneira pela qual o Poder público vai 
implementá-las. Estas ações ainda não foram regulamentadas, o que 
reflete a simplificação do processo político na concretização das ações 
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realizadas pelo Estado. Esta condição ainda revela que não há mecanismos 
institucionais previstos para a execução de ajustes de caráter conceitual e 
técnico nas políticas formuladas. Soma-se a esses limites, a necessidade de 
consolidação da participação coletiva na tomada de decisão e na gestão. 

É possível afirmar que o sistema estabelecido, de proteção à 
biodiversidade, ainda não atingiu a complexidade necessária para a 
adequada condução dos processos políticos, explicitando a falta de 
iniciativas institucionais para a formulação, mensuração e avaliação da 
efetividade das políticas públicas desenvolvidas. Ressalvas podem ser feitas 
a alguns projetos e programas que vem sendo realizados, como o PROBIO 
I, que resultou na sistematização das informações que indicaram as “Áreas 
Prioritárias para a Biodiversidade”, em nível federal; e o Projeto Biota/
Fapesp, que recentemente subsidiou a formulação de políticas públicas 
no âmbito estadual. Algumas das normativas que se aplicam à área aqui 
estudada e que foram instituídas a partir do Projeto Biota/Fapesp, são 
apresentadas no Quadro 3.

Quadro 3 - Normativas legais fundamentadas no Projeto Biota/Fapesp 
que se aplicam à Região Metropolitana de São Paulo. 

Normativa Síntese da Normativa

Decreto 
Estadual 
53.939/09

- Dispõe sobre a manutenção, recomposição, condução 
da regeneração natural, compensação e composição da 
área de Reserva Legal de imóveis rurais no Estado de 
São Paulo e dá providências correlatas.

Resolução 
SMA 14/08

- Dispõe sobre os procedimentos para supressão de ve-
getação nativa para parcelamento do solo ou qualquer 
edificação em área urbana

Resolução 
SMA 15/08

- Dispõe sobre os critérios e parâmetros para concessão 
de autorização para supressão de vegetação nativa, 
considerando as áreas prioritárias para incremento da 
conectividade

Resolução 
SMA 85/08

- Dispõe sobre os critérios e parâmetros para compensa-
ção ambiental de áreas objeto de pedido de autorização 
para supressão de vegetação nativa no Estado de São 
Paulo
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Normativa Síntese da Normativa

Resolução 
SMA 64/09*

- Dispõe sobre o detalhamento das fisionomias da Ve-
getação de Cerrado e de seus estágios de regeneração, 
conforme Lei Estadual n°13.550/09, e dá providências 
correlatas

Resolução 
SMA 74/09

- Dispõe sobre a ampliação dos trabalhos de revegetação 
como medidas mitigadoras dos impactos causados por 
empreendimentos minerários no Estado de São Paulo 
e dá providências correlatas.

Resolução 
SMA 28/10

- Dispõe sobre a criação do Sistema de Informações de 
Recuperação de Áreas Mineradas - SIRAM e sobre a 
ampliação de trabalhos de revegetação como medida 
mitigadora dos impactos ambientais causados por em-
preendimentos de mineração no Estado de São Paulo e 
dá providências correlatas.

Resolução 
SMA 37/12

- Define as diretrizes para a execução do Projeto de Pa-
gamento por Serviços Ambientais para as Reservas 
Particulares do Patrimônio Natural - RPPN - Projeto 
PSA/RPPN, no âmbito do Programa de Remanescen-
tes Florestais.

Fonte: BIOTA, 2013
* A legislação não cita especificamente o documento

Ambos os Projetos foram pautados no conhecimento acadêmico, 
envolvendo diversos pesquisadores. Esse contexto é recente e deveria ser 
melhor integrado, pois, para além das correlações de forças necessárias para 
a implementação das ações políticas, diversas especificidades da paisagem 
precisam ser melhor conhecidas para que as políticas públicas possam ter 
sua eficiência e eficácia mensuradas. Do mesmo modo, há necessidade 
de estabelecer padrões de monitoramento e de avaliação que possam ser 
reproduzidos para a comparação entre as ações implementadas. Estudos 
desta natureza são complexos, como os apresentados para a Reserva 
Florestal de Morro Grande, e devem ser ampliados, o que também pode ser 
feito por meio de políticas públicas de incentivo à pesquisa ecológica básica 
e aplicada na RMSP. 

Destacam-se dois outros Decretos, também criados a partir do 
Projeto Biota/Fapesp, que se referem à restrição ao uso do solo e promovem 
a criação de Unidades de Conservação na região em estudo: Decreto 
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Estadual 54.746/09: “Estabelece limitação administrativa provisória nas 
áreas que especifica na região das Serras de Itaberaba e de Itapetinga, no 
Estado de São Paulo, nos termos do artigo 22-A da Lei Federal 9.985/00, 
acrescentado pela Lei Federal 11.132/05”, e Decreto Estadual 55.562/10: 
“Cria o Parque Estadual de Itaberaba, o Parque Estadual de Itapetinga, a 
Floresta Estadual de Guarulhos, o Monumento Natural Estadual da Pedra 
Grande e dá providências correlatas”.

As normativas apresentadas no Quadro 3 e os Decretos Estaduais 
54.746/09 e 55.562/10 tiveram como base, especificamente, os Mapas 
de Áreas prioritárias para incremento da conectividade e de Áreas 
prioritárias para criação de Unidades de Conservação das “Diretrizes 
para a Conservação e Restauração da Biodiversidade no Estado de São 
Paulo”, demonstrando a importância da espacialização das informações 
biológicas no território e, assim, estes processos são considerados avanços 
na formulação de políticas públicas; na orientação para a operacionalização 
de ações determinantes para a conservação da diversidade biológica e na 
espacialização das informações biológicas no território estadual. Com a 
perspectiva de aperfeiçoar os processos de conservação da biodiversidade, 
será necessário criar um sistema de monitoramento continuado, para a 
avaliação permanente das ações decorrentes destas normativas, de modo 
a evidenciar a eficácia e efetividade das mesmas. Processos desta natureza 
são complexos e demandam não somente a consolidação da estruturação 
técnica, mas – principalmente – vontade política institucional.

Um dos aspectos mais importantes do Programa Biota-Fapesp é a 
premissa da geração de conhecimento acadêmico para a formulação de 
políticas públicas associadas à conservação da diversidade biológica, sendo 
importante citar a discussão feita por Lima (2012), que entende como papel 
do Estado não só identificar as áreas a serem protegidas, mas também o 
“exercício de seu poder-dever”, identificar os processos ecológicos essenciais 
para o adequado manejo e preservação da biodiversidade e para a criação 
de procedimentos que impeçam práticas que aumentem a vulnerabilidade 
das espécies e ecossistemas e/ou coloquem elementos da biota em risco de 
extinção.

Um elemento importante neste contexto foi a Resolução SMA 37/12, 
que trata de pagamento por serviços ambientais. Este instrumento já estava 
sendo considerado para a área em estudo desde a publicação da: “Avaliação 
e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade da Mata Atlântica 
e Campos Sulinos” (2000), resultado das pesquisas do PROBIO I. No 
sentido da desoneração pública sobre a responsabilidade da conservação 
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biológica, foi elaborado o Decreto Estadual 51.150/06, que dispõe sobre 
o “reconhecimento das Reservas Particulares do Patrimônio Natural, no 
âmbito do Estado de São Paulo, e institui o Programa Estadual de Apoio às 
Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN)”, que, no entanto, não 
parece ter sido efetivo em sua propositura, pois somente foram identificadas 
três RPPNs relacionadas à gestão estadual. Estratégias como esta, que 
buscam ampliar o fomento privado à conservação da biodiversidade, não 
foram, em si, motivo de pesquisa acadêmica. 

Apesar de não haver indicação de sucesso na criação e consolidação 
desta tipologia de Unidade de Conservação na RMSP, o Decreto Estadual 
51.150/06 foi alterado pelo Decreto 59.260/13, que instituiu o Programa 
Estadual de Apoio Financeiro a Ações Ambientais ou o Crédito Ambiental 
Paulista que, entre outras diretivas, permite o pagamento de serviços 
ambientais a pessoas físicas ou jurídicas que sejam proprietárias de 
Reservas Particulares do Patrimônio Natural, segundo critérios definidos 
pela Secretaria do Meio Ambiente. 

5. Conclusões

Conclui-se que ainda é preciso avançar muito na formulação e na 
implementação de políticas públicas que permitam uma análise adequada 
de sua efetividade para a conservação da biodiversidade, o que exigirá 
entender quais os principais processos biológicos que foram mantidos e 
quais estão em risco ou se extinguiram ao longo do tempo, interferindo na 
oferta de serviços ecossistêmicos. Esta é uma forma objetiva de verificar a 
importância da política pública, como ferramenta para a gestão do capital 
natural, num determinado território (PRUGH et al., 1999). Os projetos 
PROBIO e BIOTA/FAPESP têm enorme relevância diante deste quadro, 
pois permitiram constituir uma base de conhecimento para análises 
comparativas futuras. 

Em relação aos serviços ecossistêmicos prestados pelas áreas naturais, 
é importante ressaltar que os ambientes urbanos são espacialmente 
heterogêneos e a oferta de serviços ecossistêmicos é desigual na extensão 
do território, sendo que muitas das demandas pelo capital natural são 
atendidas pelo tecido peri-urbano e por zonas adjacentes, podendo 
inclusive transcender os limites das bacias hidrográficas, como é o caso da 
RMSP, que importa água de outras localidades para atender a sua demanda 
(PICKETT et al., 2001; LARONDELLE; HAASE, 2013). 
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Essas características ampliam o desafio para a tomada de decisão 
adequada, visto que a escala do problema, muitas vezes, extrapola a esfera 
política do município (LUCK et al., 2003). Independente da abordagem, 
é importante destacar que a análise dos serviços ecossistêmicos prestados 
pelos remanescentes vegetais na RMSP transcende as funções e os 
processos associados à conservação da biodiversidade porque, em função 
da dimensão, do formato e da localização, estes remanescentes estão 
histórica e conjunturalmente mais fortemente associados à conservação 
dos recursos hídricos, à manutenção de fatores do clima, da qualidade do 
ar e ao controle preventivo de inundações.

Diversos autores indicaram a necessidade de identificar claramente 
os pressupostos responsáveis pela relação da função com o serviço 
ecossistêmico prestado, levando em conta a estrutura da paisagem, a 
cultura local, a dinâmica territorial e as diferentes escalas de abordagem, 
entre outros aspectos, que interferem na análise (LOBODA; DeANGELIS, 
2005; TYRVÄINEN et al., 2007; WALLACE, 2007; ERNSTSON et al., 
2008; CLERGEAU et al., 2011; DUNCAN et al., 2011; HAINES-YOUNG; 
POTSCHIN, 2012; HOWLETT et al., 2013; KEUNE et al., 2013). Estas 
premissas devem ser consideradas no processo de formulação e de 
implementação das políticas públicas, pois permitirão uma visão mais 
assertiva da sua efetividade. 

Diante do que foi exposto, ressalta-se a necessidade de um maior 
aprofundamento nas políticas públicas voltadas especificamente para 
a conservação da biodiversidade, para que sejam mais eficientes em seu 
propósito. 

Em síntese, há um considerável Patrimônio Natural, expresso na 
biodiversidade e nos seus serviços ecossistêmicos, contido nos remanescentes 
de vegetação presentes nas áreas protegidas na RMSP. Todavia, políticas 
públicas mais assertivas devem ser estabelecidas, abrangendo estratégias 
de gestão participativa e monitoramento dos processos ecológicos e 
socioambientais, buscando-se o atendimento integral das diretrizes do 
SNUC, como o estabelecimento dos planos de manejo e a consolidação dos 
Conselhos Gestores das UCs. 

Estratégias que favoreçam a conectividade entre as áreas naturais 
devem ser estabelecidas o mais rapidamente possível, tais como a criação 
de parques lineares e a manutenção e a restauração das áreas de preservação 
permanente; a consolidação das zonas de amortecimento das UCs nos 
Planos Diretores; a implementação de políticas que favoreçam um melhor 
posicionamento das Reservas Legais para a conectividade da biota; e a 
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promoção do plantio de espécies nativas na arborização e ajardinamento 
urbanos. A arborização urbana deve ter mais atenção, com a valorização 
do uso de espécies nativas e frutíferas, buscando-se favorecer os pontos de 
conexão entre as áreas naturais remanescentes.

Estas ações só ocorrerão quando houver um entendimento da 
sociedade sobre a importância da conservação biológica no longo prazo, 
o que será possível quando houver um entendimento coletivo sobre a 
importância do Patrimônio Natural e quando a democracia participativa 
estiver consolidada como uma estratégia política para a condução das 
políticas públicas. Nestas condições, as ferramentas institucionais poderão 
ser plenamente empregadas e estratégias de avaliação e monitoramento 
servirão para estabelecer processos evolutivos com vistas à conservação da 
biodiversidade.
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Avaliação dos serviços ecossistêmicos 
da Baía do Araçá (São Sebastião – SP – 
Brasil) através da Análise Emergética 

Bruno Meirelles de Oliveira 
Paulo Antonio de Almeida Sinisgalli

RESUMO: As áreas costeiras veem sofrendo impactos crescentes 
em sua estrutura e capacidade de provisão de serviços ecossistêmicos, 
especialmente nas últimas décadas. A sociedade depende diretamente da 
provisão desses recursos, portanto, seu gerenciamento se faz necessário. A 
baía do Araçá é uma pequena porção da zona costeira do litoral norte do 
estado de São Paulo, que compartilha dessas pressões sobre a manutenção 
de sua capacidade de fornecer serviços ecossistêmicos. Dentre as diversas 
pressões a que a região está sujeita, destaca-se a possibilidade de expansão 
do porto de São Sebastião. A análise emergética é uma ferramenta de 
análise baseada em ecologia de sistemas que busca medir as contribuições 
da natureza sobre cada produto ou serviço e foi utilizada com os objetivos 
de compreender o contexto do Araçá e testar a influência da expansão do 
Porto sobre seus indicadores. Os resultados mostram índices emergéticos 
melhores para a baía quando comparados ao seu entorno e especialmente 
quando comparados com a possível expansão do porto de São Sebastião. A 
Taxa de Rendimento Emergético (EYR) é maior para a baía do Araçá (EYR 
= 1,09), seguida do município (EYR = 1,03) e por último o Araçá coberto 
pelo porto (EYR = 1,00). A taxa de Investimento de Emergia (EIR) do 
Araçá é melhor (EIR = 11,3) quando comparada ao município (EIR = 35,3) 
e muito melhor quando comparada ao cenário do porto (EIR = 20.286,3). 
O mesmo acontece com a Renovabilidade: Araçá (%R = 8,15%), seguido 
do município (%R = 0,03) e por último temos o cenário com a expansão do 
porto (%R=0,005). 
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Palavras-chave: Serviços Ecossistêmicos; Análise Emergética; 
Valoração, Baía do Araçá.

ABSTRACT: Coastal areas have been suffering from several 
environmental impacts in their structure and ability to provide ecosystem 
services, especially in the last decades. Society depends on these resources, 
thus, their management is fundamental. Araça Bay is a small portion of the 
coastal zone of the northern shores of São Paulo State, which shares the 
pressure to keep providing ecosystem services. Maybe the main pressure 
is the possibility of the expansion of the São Sebastião Harbor over the 
bay. Emergy Analysis is part of a body of knowledge dedicated to creating 
an alternative form of valuation opposed to strictly economic ones. This 
analysis was made on the bay and its surroundings. The results show better 
emergy rates for the bay when compared to the surroundings, especially 
when compared with the possibility of Harbor Expansion. The Emergy 
Yield Ratio (EYR) is higher in the bay (EYR = 1,09), followed by the city 
(EYR = 1.03) and lastly by the harbor (EYR = 1.00). Emergy Investment 
Ratio (EIR) is better for Araçá alone (EIR = 11.3) when compared to the 
city (EIR = 35.3) and much better when compared to the harbor expansion  
(EIR = 20,286.3). Same thing happens when Renovability is considered: 
Araçá is the highest (%R = 8.15%), followed by the city (%R = 0.03) and last 
comes the harbor (%R=0.005). 

Keywords: Ecosystem Services; Emergy Analysis; Emergy; 
Transformity; Araça Bay. 

1. Apresentação

A execução desse trabalho de pesquisa teve por finalidade colaborar 
com os estudos do projeto temático da FAPESP (Processo FAPESP 
11/50317-5) intitulado: Biodiversidade e funcionamento de um ecossistema 
costeiro subtropical: subsídios para a gestão integrada, sob responsabilidade 
da Profa. Dra. Antônia Cecilia Zacagnini Amaral. 

O projeto temático teve por objetivo, durante sua vigência (01 de 
março de 2012 - 31 de agosto de 2017), desenvolver uma série de estudos 
em ecologia, estruturados em 12 módulos em uma área da costa do estado 
de São Paulo, no município de São Sebastião: a baía do Araçá. A Baia do 
Araçá é uma pequena enseada muito rasa, com profundidade de zero a 20m, 
amplamente afetada pela ocupação antrópica em suas margens durante 
praticamente todo o século XX. A sua fronteira mais a leste (Figura 1) é o 



141bruno meirelles de oliveira | paulo antonio de almeida sinisgalli

canal de São Sebastião e, ao fundo, Ilhabela. Ao sul e a oeste, a enseada é 
cercada por pequenas propriedades de pescadores e ao norte, sua fronteira 
atual é o enrocamento do Porto de São Sebastião.

Esse projeto está integrado com o módulo nove (Identificação 
e Valoração dos Serviços Ecossistêmicos), sob coordenação do Prof. 
Dr. Paulo Antônio de Almeida Sinisgalli, e contribuiu com os seguintes 
objetivos específicos do projeto temático: 

1) Avaliar o papel da Baía do Araçá usando a metodologia de Análise 
Emergética para compreender sua integração com a faixa litorânea a qual 
pertence;

2) Construir modelo econômico e ecológico como etapa integradora 
dos resultados obtidos, disponibilizando uma ferramenta de trabalho 
objetiva para tomada de decisões no âmbito de uma política de proteção, 
recuperação e uso sustentável desse e de outros ecossistemas sujeitos à 
mesma pressão.

Esta pesquisa procurou estruturar uma abordagem distinta 
da avaliação econômica dos serviços ecossistêmicos. A busca em 
compreender os conceitos básicos da teoria proposta por H. T. Odum 
como Transformidade, índices emergéticos e os diagramas emergéticos 
(ODUM, 1971, 1994, 1996, 2007; ODUM; ODUM, 2011) representaram 
um desafio, uma vez que são poucos pesquisadores no Brasil que trabalham 
com esta temática. Acrescido a este fato, a linguagem hermética dos textos 
relacionados à Ecologia de Sistemas foi outra barreira a ser enfrentada. 

2. Introdução e Justificativa

Historicamente, a sociedade tem se mostrado bastante competente 
em sua relação com a natureza, em termos de submissão desta última aos 
papéis de fornecedora de recursos e receptora de rejeitos. No último século, 
essa competência fica evidente ao observarmos o crescimento vertiginoso 
de indicadores como o tamanho da população, que cresceu quatro vezes, e 
da economia, que cresceu dezessete vezes (BROWN; FLAVIN, 1999).

Esse crescimento ocorreu sem que houvesse a adequada contrapartida 
de conservação e gerenciamento da natureza, que se espera afim de que 
os recursos sejam desfrutados por múltiplas gerações e que a capacidade 
de absorção dos rejeitos não seja excedida, trazendo consequências e 
deterioração da qualidade ambiental.  Muito pelo contrário: 
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Nos últimos 50 anos, o homem modificou os ecossistemas mais rápida 
e extensivamente que em qualquer intervalo de tempo equivalente na 
história da humanidade, na maioria das vezes para suprir rapidamente 
a crescente demanda por alimentos, água potável, madeira, fibras 
e combustível. Isso acarretou uma perda substancial e, em grande 
medida, irreversível, para a diversidade da vida no planeta. (MEA, 
2005)

Esqueceu-se que o sistema econômico e a sociedade se apoiam na 
natureza e dela dependem para seu desenvolvimento. Como disseram Veiga 
e Cechin (2010): “o individualismo metodológico da teoria econômica 
ignora sistematicamente a natureza hierárquica dos sistemas sociais e 
ecológicos”. E ignorando seus limites no sistema terrestre finito, o sistema 
econômico continua a crescer. 

O fato é que a sociedade depende do provimento de serviços 
ecossistêmicos para sua existência (MEA, 2005; COSTANZA et al., 
1997; DAILY, 1997; BEAUMONT, 2007; ROCKSTROM et al., 2009; 
COSTANZA et al., 2014, BOUMANS et al., 2015) e esses serviços correm 
o risco de não estarem disponíveis para a próxima geração: “Recent trends 
raise disturbing questions about the extent to which today’s people may be 
living at the expense of their descendents, casting doubt upon the cherished 
goal that each successive generation will have greater prosperity” (DAILY, 
1997). 

O conceito de Serviços Ecossistêmicos está em desenvolvimento 
(FISHER et al., 2009), e, portanto, diversas definições estão presentes na 
literatura (e.g. LAMARQUE et al., 2010). Uma revisão aprofundada do 
conceito está presente em Fisher et al. (2009) e Gómez-Baggethun et al. 
(2010). Entende-se, no entanto, que Serviços Ecossistêmicos sejam:

 
As condições e processos através dos quais os ecossistemas naturais e as 
espécies que o compõe sustentam e satisfazem a vida humana (DAILY, 
1997) (tradução do autor). 

Os benefícios que as populações humanas obtêm, direta ou 
indiretamente, das funções dos ecossistemas (COSTANZA et al., 1997) 
(tradução do autor).

The provision of goods, basic life-support services, and human 
enjoyment of nature (Balvanera et al., 2001).
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Os benefícios que as pessoas obtêm dos ecossistemas (MEA, 2005) 
(tradução do autor). 

 
 A valoração dos serviços ecossistêmicos pode tornar-se uma 

ferramenta útil para a preservação e conservação dos recursos naturais, 
além de ser uma ferramenta excepcional de comunicação com setores 
da sociedade para os quais os valores econômicos são mais facilmente 
percebidos. Costanza (1997) ainda defende que “todas as decisões que 
tomamos [...em relação aos serviços ecossistêmicos] enquanto sociedade, 
implicam em avaliações desses serviços, ainda que não sejam puramente 
econômicas”. Com relação à avaliação dos serviços ecossistêmicos, Jacobi e 
Sinisgalli (2012) afirmam: 

Sob o ponto de vista de mercantilização da natureza, a ausência de 
referência econômica dos recursos e serviços ecossistêmicos é um 
fator que contribui ainda mais para sua degradação. Por outro lado, 
uma abordagem meramente econômica não consegue captar todo o 
universo de valores. 

Esta pesquisa então se insere nesse contexto de avaliação dos serviços 
ecossistêmicos, mas se propõe a utilizar metodologia diferente que aquela 
da valoração econômica. 

A Análise Emergética (ODUM, 1971, 1994, 1996, 2007; ODUM; 
ODUM, 2011; CAMPBELL; LU, 2009; BROWN ; MCCLANAHAN, 1996; 
BROWN; ULGIATTI, 2004; BROWN et al., 2006; BROWN, CAMPBELL; 
NUMBER, 2007) vem trazer outra perspectiva para a consideração dos 
serviços ecossistêmicos na tomada de decisão. A valoração, que embasa 
a análise emergética, direciona para o fluxo energético (emergético, mais 
precisamente) a medida de toda a riqueza, e postula que o sol é a sua origem. 
Assim, em uma cadeia de transformações energéticas, certa quantidade de 
energia de um tipo é transformada em quantidade menor de energia de 
outro tipo, porém com qualidade diferente, formando o que H. T. Odum 
(1971, 1988, 1996) chamou de hierarquia energética. Em uma hierarquia 
energética, quanto mais longe da fonte, maior o valor. Emergia é, portanto, 
a quantidade de energia que foi dispendida na criação de um produto ou 
serviço.

Assim, essa pesquisa se pautou pelas seguintes perguntas de pesquisa:
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t� "� BOÈMJTF� FNFSHÏUJDB� DPOTFHVF� EBS� WBMPSFT� FDPTTJTUÐNJDPT� Ë� #BJB� EP�
Araçá – SP? 

t� "� BOÈMJTF� FNFSHÏUJDB� QPEF� BWBMJBS� P� FDPTTJTUFNB� TPC� PVUSPT�
aspectos relevantes, diferentes da avaliação econômica dos Serviços 
Ecossistêmicos?

t� $PNP�TF�DPNQBSBN�PT�ÓOEJDFT�FNFSHÏUJDPT�EP�"SBÎÈ�OP�DFOÈSJP�DPN�B�
expansão do porto? 

Vale lembrar, apesar de não ser o objeto dessa pesquisa, que a área do 
Araçá está sob a ameaça de expansão do porto de São Sebastião situado 
junto à baía. Entre os diversos projetos para essa expansã

o, existe a possibilidade de cobertura de aproximadamente um terço 
da superfície da baía com uma laje apoiada sobre pilastras de concreto. 
Assim, uma pequena parte do modelo emergético criado para a área irá 
analisar como se comportaria o sistema Araçá em um possível cenário de 
expansão do porto.

3. Área de Estudo

A baía do Araçá (Figura 1) fica localizada no município de São 
Sebastião, litoral do Estado de São Paulo. Segundo Amaral et al. (2010), essa 
área: “é o último testemunho existente preservado das áreas de manguezal 
no trecho entre Bertioga e Ubatuba, visto que o manguezal da planície do 
Juqueriquere, na enseada de Caraguatatuba, foi dizimado pela ocupação 
antrópica da enseada”.

Essa pequena baía é derivada do canal de São Sebastião. Esse canal 
possui aproximadamente 25 quilômetros de comprimento, e compreende 
uma feição continental e a outra formada pela ilha de São Sebastião, 
onde fica o município de Ilhabela. O canal possui largura variável de 2 a 
7 quilômetros, sendo a porção central a mais estreita. Sua profundidade 
varia de pouco mais de um metro (no Araçá) a alguns metros nas porções 
costeiras mais próximas aos costões rochosos e praias do lado continental 
e insular. As maiores profundidades chegam a 30 ou 50 metros e ficam 
ligeiramente deslocadas do centro do canal no sentido insular (GUBITOSO 
et al., 2008). A circulação de água ocorre predominantemente em sentido 
norte, com maiores velocidades nas proximidades do lado insular. 

O Araçá fica localizado no flanco continental do canal. É uma área 
que já sofreu impactos antrópicos diversos desde antes da construção da 
rodovia Rio-Santos (asfaltada na década de 80). Do ponto de vista físico, 
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é uma planície de maré. Rasa, com aproximadamente 500.000 metros 
quadrados, formada por dois flancos naturais e um artificial, delimitado 
pelo enrocamento onde está instalado o Porto de São Sebastião.

Segundo Gubitoso et al. (2008), essa área é uma baía artificial, formada 
pela construção do Porto de São Sebastião. Em seu levantamento histórico 
da região, Peres (2013) mostra que o fechamento do Araçá teve início na 
década de 30 exatamente com as obras de construção do porto (que foram 
até 1954).

Assim, o Araçá pode ser observado como uma baía protegida, com 
hidrodinâmica dominada pela maré, com poucas correntes no sentido 
norte-sul, e que sofre a ação de ondas de baixa amplitude e energia 
(Figura 1). 

Figura 1: Mapa do Araçá e canal de São Sebastião.  Esquerda: posição da baia do Araçá no 
Brasil e no Canal de São Sebastião. Direita: Detalhe da baia do Araçá.
Fonte: GUBITOSO et al., 2008. 

O Araçá é uma área com biodiversidade ímpar (AMARAL et al., 
2010) e o projeto temático conseguiu levantar diversas novas espécies de 
organismos marinhos, além de listar centenas de espécies que ocorrem 
na baía em algum período do ciclo de vida, se reproduzem lá ou apenas 
visitam-no para alimentação.
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4. Revisão bibliográfica

4.1 Emergia e a verdadeira riqueza

Food, shelter, clothing, fuels, minerals, forests, fisheries, land, buildings, 
art, music and information are real wealth. Money by itself is not. 
(ODUM; ODUM, 2001).

Talvez a proposta mais interessante na teoria de H.T. Odum sobre 
ecologia de sistemas seja sua teoria do valor, ou real wealth. Para o autor 
(ODUM, 1971, 1988, 1995, 1996, 2007, ODUM; ODUM, 2001), a verdadeira 
riqueza não está no dinheiro. O dinheiro e os mercados são apenas medidas 
de quanto as pessoas estão dispostas a pagar por um produto ou serviço, 
mas não mede realmente o valor desse produto ou serviço. Apesar de 
ser bastante útil na escala de espaço e tempo das sociedades humanas, o 
dinheiro não consegue representar as quantidades de trabalho realizadas 
em outras escalas (ambiental ou geológica) apropriadamente.

Dessa forma, o autor propõe que o verdadeiro valor de um produto 
ou serviço seja medido pela quantidade de energia que o universo (e 
eventualmente incluindo a sociedade) investiu na formação desse produto 
ou serviço, ou seja: eMergia.

Se a verdadeira riqueza (real wealth) então foi produzida e mantida 
pelo trabalho da natureza, às vezes contando com alguma colaboração 
humana (ODUM, 1996, 2007), o dinheiro não pode medir seu valor, 
conhecidas suas dificuldades em medir contribuições da natureza, uma vez 
que essas ocorrem fora dos mercados. Assim, para a análise emergética, a 
melhor forma de se medir o valor de algum produto ou serviço é medir 
essa contribuição da natureza, e eventualmente da sociedade, que estão 
incorporadas no produto. 

Emergia é, portanto, a quantidade de energia que foi dispendida na 
criação de um produto ou serviço. Emergia é: “the available energy of one 
kind previously used up directly and indirectly to make a service or a product. 
Its unit is the emjoule” (ODUM, 1995, 1996, LE CORRE; TRUFFET, 2012; 
ODUM; ODUM, 2001). 

Nas palavras de Brown e Ulgiatti (2004), “Emergy is the availability of 
energy (exergy) of one kind that is used up in transformations directly and 
indirectly to make a product or service”. 

Considerando que nem toda energia pode ser utilizada da mesma 
forma por seres vivos e outros materiais, e considerando suas diferentes 
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habilidades de realizar trabalho, surge um problema de padronização 
das unidades de medida. Emergia, portanto, não pode ser medida em 
calorias, joules ou outras unidades comuns à energia. H. T. Odum (1996), 
então, propõe que toda emergia seja medida em unidades de energia solar 
equivalente, necessárias para gerar aquele produto ou serviço. Assim, toda 
a riqueza deve ser medida em emergia solares (solar emjoule – abreviado 
como sej).

A quantidade de energia necessária para criar um produto é a emergia. 
Cada produto ou serviço então precisou de certa quantidade de energia 
solar, transformada ao longo das cadeias alimentares, forças geológicas ou 
quaisquer outras estruturas ou mecanismos naturais ou construídos pelo 
homem, para existir. 

Para facilitar o cálculo dessa relação entre a energia dispendida pela 
natureza e a emergia contida nos produtos, H. T. Odum criou o conceito de 
Transformidade.   

Transformidade é a quantidade de Emergia (medidas em sej) necessária 
para formar um joule de um produto ou serviço. Segundo Odum (1996): 
a solar emergy required to make one joule of a service or product. Its unity 
is solar emjoule per joule (sej/J). A product’s solar transformity is its solar 
emergy divided by its energy. Ou, como colocado por Brown and Ulgiatti 
(2004): Transformity, defined as the emergy input per unit of available energy 
(exergy) output. 

Quanto mais transformações energéticas (trabalho) forem necessárias 
para criar um produto ou serviço, maior será sua Transformidade. Isso 
acontece porque, em cada transformação, certa quantidade de energia é 
perdida para formar um produto com maior conteúdo emergético (e menor 
conteúdo energético). Se observarmos então uma cadeia de transformações, 
a emergia sempre cresce, enquanto a energia sempre diminui (ODUM, 
1996). 

Dinheiro e emergia podem ser relacionados. Ao calcularmos o Produto 
Interno Bruto de um país, estamos medindo, em termos de dinheiro, tudo 
aquilo que foi produzido durante um ano, atualmente relacionado com a 
geração de riqueza. Quando calculamos o uso total de recursos de um país, 
utilizados para produzir a riqueza, e medimos em termos de emergia, temos 
o consumo emergético anual (ODUM; ODUM, 2001). O fluxo dessas duas 
grandezas ocorre em sentido inverso, ou seja, quando o dinheiro entra no 
sistema, as verdadeiras riquezas (recursos, produtos ou serviços) saíram 
(ODUM, 1996). Se dividirmos o consumo emergético pelo dinheiro do 
PIB, temos a relação emergia/dinheiro (sej/$).
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Essa relação entre dinheiro e emergia é controversa. O valor do 
PIB de um país não representa todas as formas de riqueza presentes e 
também não dimensiona todas as contribuições dos recursos naturais ao 
desenvolvimento econômico, portanto seu significado torna-se discutível. 
Apesar de controversa, a relação dinheiro/emergia pode ser muito útil, 
pois, em uma transação, ela relaciona o valor percebido (dinheiro) com 
a contribuição real daquela transação para a economia (ODUM, 1996). 
Como o valor em dinheiro de determinado recurso geralmente depende 
de outros fatores, não só do recurso (oferta e procura), é difícil saber se, em 
uma transação, o agente econômico está realmente ganhando ou perdendo. 
Quando transformamos a medida dessa relação econômica em medida 
emergética, podemos ter outras formas de perceber as transações.

De acordo com Brown e Ulgiatti (2004), esse conjunto metodológico 
proposto por H. T. Odum pode colaborar com os estudos de ecologia, 
economia e conservação, pois:

 
– Investigam sistemas que estão fora das atividades humanas (e.g. 

ecossistemas e processos globais da biosfera); 
– São focados no papel do ecossistema em dar suporte à atividade 

humana em ambos os lados (como fonte de recurso e absorção de rejeitos);
– Realizam uma avaliação do ponto de vista da oferta de recursos 

(emergia), como um complemento à frequente avaliação do lado do usuário 
(dinheiro), e isso proporciona uma medida de quanto o sistema depende 
do suporte da natureza.

5. Metodologia
 
A metodologia que será descrita nesse item é um agregado de diversas 

técnicas e propostas feitas por H.T. Odum ao longo de sua carreira, mas 
especificamente orientada pela Emergy Accounting (ODUM, 1996). O 
Método de análise emergética considera as fontes de energia externas ao 
sistema estudado (renováveis e não renováveis), que interagem dentro do 
sistema em seus processos internos. Ao mesmo tempo, são incorporadas 
grandezas do sistema econômico, como a emergia dos materiais e serviços, 
resultando no balanço final de emergia do sistema. 

O procedimento se inicia com a criação do diagrama emergético em 
duas escalas: a primeira, maior, mostra o sistema regional no qual o objeto 
de estudo está inserido; a segunda é precisamente o Araçá. Esse primeiro 
diagrama procura inventariar todos os fatores que podem influir sobre o 
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problema que será estudado mais adiante, nas duas escalas. Funciona mais 
como um inventário e, mais ao longo do estudo, ele será simplificado, 
reduzindo algumas variáveis e agregando outras para facilitar a análise. 

Para criação do diagrama, os seguintes passos devem ser seguidos:

1 – A definição de fronteiras para a “janela de atenção” que se 
pretende estudar. Como janela de atenção entende-se o recorte no espaço e 
tempo adequados à compreensão do problema em questão. Isso irá separar 
os componentes e processos internos ao sistema daquelas influências 
externas ao sistema;

2 – Fazer uma listagem das fontes emergéticas (causas externas, 
fatores externos e forçantes) que podem ter influência no comportamento 
do sistema;

3 – Fazer uma listagem dos principais componentes internos ao 
sistema e unidades que são consideradas importantes, considerando a 
escala definida para o sistema;

4 – Listar os processos (fluxos, relações, interações, produção e 
consumo). Nesse item devem ser incluídos também os fluxos financeiros;

5 – Desenhar o diagrama do sistema, começando pelas fontes 
externas em ordem decrescente de Transformidade.

5.1 Tabela de avaliação Emergética

A tabela de avaliação emergética serve para avaliar cada fluxo que está 
representado no diagrama emergético, em termos de sua contribuição ao 
sistema estudado. O padrão dessa tabela é que tenha seis colunas, conforme 
cabeçalho da tabela 1:

Tabela1: Demonstrativo das colunas em uma tabela emergética.

Coluna 1 Coluna 2 Coluna 3 Coluna 4 Coluna 5 Coluna 6

Nota Item Dados 
(J, g, $)

Transfor- 
midade 

(sej/unidade)

Emergia 
(sej/ano)

Emdolar 
($/ano)

Fonte: Elaboração própria.

Coluna 1: representa o número da linha. Toda tabela emergética deve 
vir com rodapé demonstrando os cálculos realizados. Esse número da linha 
então serve de guia para localizar o leitor.
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t� $PMVOB����Ï�B�EFTDSJÎÍP�EP�DPNQPOFOUF�RVF�FTUÈ�TFOEP�BWBMJBEP�	FY��-V[�
do sol, camarão, produção de ferro, etc.).

t� $PMVOB����%BEPT��&TTB�DPMVOB�EFWF�DPOUFS�P�WBMPS�EPT�EBEPT�OP�TJTUFNB�RVF�
está sendo modelado, seguido de sua unidade. Aqui estará representada 
a quantidade de trabalho realizado por determinado grupo do sistema, 
quantidade de energia solar, quantidade de minério de ferro etc.

t� $PMVOB����5SBOTGPSNJEBEF��"�5SBOTGPSNJEBEF�Ï�VN�DPFĕDJFOUF�RVF�USBEV[�
a quantidade de emergia que está presente naquele tipo de item que está 
sendo estudado (luz solar, água, minério de ferro, etc.) A Transformidade 
é o valor que, multiplicado pela contribuição do item (dado da coluna 3), 
irá fornecer a contribuição emergética (coluna 5) do item. 

t� $PMVOB����&NFSHJB��²�P�SFTVMUBEP�EB�NVMUJQMJDBÎÍP�EP�ĘVYP�NFEJEP�QBSB�
o sistema (coluna 3) pela sua respectiva Transformidade. Esse resultado 
é um indicador do fluxo emergético dentro do sistema que está sendo 
modelado.

t� $PMVOB����&NEPMBS��²�B�NFEJEB�FN�VOJEBEFT�ĕOBODFJSBT�POEF�P�EØMBS�Ï�
o padrão, daquele fluxo emergético que está representado. É obtida pela 
divisão do fluxo emergético calculado na coluna 5 pela taxa nacional 
(para aquele país, para aquele ano), da relação emergia/dólar.

5.2 Índices Emergéticos

A avaliação emergética culmina com a elaboração de uma série de 
índices, como Transformidade, Eficiência Emergética e Renovabilidade. 
São esses indicadores que devem ser usados para comparação entre dois 
sistemas, ou entre dois períodos do mesmo sistema, ou mesmo como 
ferramenta para subsidiar a tomada de decisão.

A Figura 2 demonstra quais são os estoques e entradas utilizadas no 
cálculo dos índices emergéticos. As entradas de fontes renováveis (R) e não 
renováveis (N) são incorporadas pelo sistema estudado na manutenção das 
funções e produção de serviços ecossistêmicos (I). Parte desses serviços 
possui uso econômico, ao qual ainda serão incorporados outros tipos de 
capitais originados da própria economia (feedback da economia – F). O 
somatório dos recursos da economia (F) com os recursos originados na 
natureza (I) fornece o retorno do sistema (Yield – Y).
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Figura 2: Diagrama mostrando as entradas para cálculo dos índices emergéticos
Fonte: Modificado de ODUM e ARDING (1991)

Os fatores renováveis (R) são entendidos como fontes de matéria e 
energia que possuem natureza renovável e que são inseridos no sistema, 
interagindo com outros fatores [renováveis (R) ou não (N)] através das 
funções e serviços ecossistêmicos. Essas funções podem ter uso econômico 
e, nesse caso, bens e Serviços da Economia (F) são incorporados a esses 
serviços e fornecem um Retorno (Y) para a economia do país.

Eficiência Emergética (EYR): medida da contribuição emergética 
total do sistema frente aos recursos provenientes da economia. Portanto, 
indica o grau de eficiência e da regeneração natural do processo analisado. 
É adimensional e medida pela fórmula: EYR= Y/F, onde F representa os 
recursos emergéticos da economia.

Taxa de Investimento de Emergia (EIR): é a razão entre a contribuição 
da economia ou Emergia total dos recursos econômicos, que requerem 
dinheiro para sua aquisição, e a contribuição dos recursos naturais, quase 
sempre gratuitos. Este índice representa o investimento de materiais e de 
serviços da sociedade para produzir um bem, em relação à contribuição 
da natureza para essa produção. Pode ser visto, também, como o grau de 
dependência do sistema em relação aos recursos econômicos utilizados, 
versus os naturais. É adimensional e é calculado pela formula: EIR=F/I, 
onde F representa a emergia do sistema econômico e I representa os inputs 
de emergia do sistema natural. I ainda pode ser dividido em emergia dos 
recursos renováveis (R) e emergia dos recursos não renováveis (N).

Renovabilidade (%R): indica a porcentagem de Emergia utilizada 
no sistema que advém de recursos renováveis. Os sistemas com alto valor 
percentual de Renovabilidade são menos dependentes da economia e de 
recursos não renováveis. Portanto, esse índice expressa a razão de emergia 
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renovável usada em relação à emergia total consumida do sistema. É 
adimensional e calculada pela formula: %R=R/Y.100%.

Tabela 2: Simbologia criada por Odum para criação dos diagramas 
emergéticos. 

 
FLUXO: Mostra um caminho ou fluxo de emergia no sistema.
Se for pontilhado e ligado ao dreno de entropia, mostra o fluxo de 
energia indisponível ao sistema.
FONTE EXTERNA DE ENERGIA: Entrega um fluxo de energia 
com origem externa ao sistema

DRENO DE ENTROPIA: mostra a saída de energia indisponível 
do sistema, após realizar trabalho.

TANQUE OU ARMAZENAMENTO DE EMERGIA: guarda e 
entrega fluxos emergéticos.

TRANSAÇÃO EMERGIA-DINHEIRO: mostra fluxo de emergia 
sendo trocado por um fluxo de dinheiro

CAIXA DE USO GERAL: Serve para delimitar seu sistema ou al-
gum subsistema de interesse.

UNIDADE PRODUTORA: Mostra um organismo ou conjunto de 
organismos que transformam energia solar em energia química.

UNIDADE CONSUMIDORA: Mostra um organismo ou conjunto 
de organismos que consomem energia. 

Fonte: elaboração própria.

6. Análise emergética da Baía do Araçá

Parte-se do pressuposto que o objetivo final da avaliação emergética da 
Baía do Araçá é proporcionar subsídios para a gestão integrada do sistema 
socio-ecológico ali presente. Para tanto, é primordial conhecer quais são 
as relações entre os sistemas econômico e ecológico que ocorrem na área. 

Dessa forma, a proposta da análise emergética é unir os sistemas 
econômicos e ecológicos em uma análise integrada, onde os processos 
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ecológicos e as atividades econômicas são contempladas no mesmo 
diagrama, e seus fluxos e intensidades são medidos e transformados à 
mesma unidade de medida (solar emjoule).

6.1 Resultados da Análise Emergética da Região

Seguindo as recomendações de Odum (1996), foi realizada a análise 
emergética em escala maior que a de interesse (Araçá). Essa análise 
microrregional irá proporcionar uma visão relacional da baía em estudo 
com o ambiente na qual está inserida. A região modelada compreende 
as bacias hidrográficas de São Sebastião, que contribuem diretamente no 
canal de São Sebastião, somadas a uma área do próprio canal (figura 3).

Essa área foi escolhida primeiramente por compreender a Baia do 
Araçá e ser necessária ao processo de avaliação, conforme explicitado 
acima. Segundo, por conter as drenagens da cidade de São Sebastião, que 
deságuam no canal e, portanto, são as áreas terrestres com maior influência 
nessa região. Foi também delimitada uma região de água do canal, por ser 
responsável pela influência na água da baía do Araçá.

Figura 3: Canal de São Sebastião. A Área em amarelo é a microrregião modelada. O Araçá 
está apontado na seta. Fonte: Elaboração própria.

Após a delimitação das áreas foi construído o diagrama emergético 
para a região de São Sebastião e Baía do Araçá (Figura 4):
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Figura 4: Diagrama emergético da região de São Sebastião e Araçá.
Fonte: Elaboração própria

O diagrama da Figura 4 é espacialmente definido na cidade de São 
Sebastião e considera a entrada de recursos renováveis, não renováveis e da 
economia presentes no sistema. Essa etapa é o detalhamento dos processos 
simplificados da Figura 2. Como renováveis, temos energia solar, energia 
das marés, dos rios e da chuva, produtividade terrestre e aquática. Não 
renováveis são matéria orgânica, combustíveis e eletricidade. Os recursos 
oriundos da economia são: os bens e serviços, as pesquisas, o turismo e o 
porto. Esses valores energéticos de entrada interagem dentro do sistema 
com as funções e serviços ecossistêmicos, assim como com recursos 
renováveis e não-renováveis endógenos e com o subsistema econômico, 
produzindo o retorno para a sociedade, na saída do sistema, assim como 
efluentes. Esse metabolismo do sistema é o que é mensurado pelos índices 
emergéticos.

Com base no diagrama foi elaborada a Tabela Emergética para região 
proposta (tabela 3). Valores utilizados e fontes dos dados estão no Apêndice 
1. 
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Tabela 3: Tabela emergética para a região de estudo.

Fonte: Elaboração própria.

A elaboração da tabela emergética deve vir acompanhada de seu 
memorial de cálculo. Dessa forma, recomendamos consultar o Apêndice 1. 

E, com base nessas informações e memorial de cálculo, as linhas da 
tabela emergética foram classificadas em recursos renováveis (1-7), não 
renováveis (8-10) e oriundos da economia (11-14) (Figura 5). 

Figura 5: Diagrama das emergias renováveis, não renováveis e econômicas.
Fonte: elaboração própria.
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6.2 Análise Emergética da Baía do Araçá

Para a baía do Araçá, as atividades modeladas foram simplificadas. 
Não há produtividade terrestre, pois praticamente não existem organismos 
produtores terrestres na baia. Não foram consideradas atividades de 
turismo. Considerou-se que as atividades portuárias ocorrem fora da baía 
para poder contemplar a possibilidade de expansão do porto como cenário. 
Considerando-se a pequena área da baía do Araçá, a presença do porto 
iria fornecer valores muito grandes de emergia (três ordens de grandeza 
maiores, conforme demonstrados na tabela 5) e tornaria os outros valores 
desprezíveis (figura 6).

Figura 6: Diagrama emergético para a Baía do Araçá.
Fonte: elaboração própria.

As informações da figura 6 foram usadas para compor a tabela 
emergética para o Araçá (Tabela 4). Valores utilizados e fontes dos dados 
estão no Apêndice 2.
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Tabela 4: Tabela emergética para a Baia do Araçá.

Fonte: Elaboração própria.

Com base nessas informações e no memorial de cálculo, as linhas da 
tabela emergética do Araçá foram classificadas em recursos renováveis (1-
7), não renováveis (8-10) e oriundos da economia (11-12) (Figura 7). 

Figura 13: Diagrama das entradas renováveis, não renováveis e econômicas.
Fonte: Elaboração própria.

6.3 O cenário do Porto

Considerando a possibilidade de expansão do porto de São Sebastião 
sobre a área da baía, apesar dos esforços da comunidade científica e do 
Ministério Público Federal e Estadual (ANDERAÓS, 2014) em propor 
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melhor análise dos impactos ambientais associados a esta obra, foram 
realizados alguns cálculos para simular esse cenário e compreender quais 
as possíveis consequências para o Araçá. Os cálculos seguem a mesma 
estrutura apresentada para a análise da Região e da Baia, porém, não serão 
apresentados aqui por questão de disponibilidade de espaço. 

6.4 Resultado dos índices emergéticos

Um resumo dos índices obtidos para a região, para o Araçá e para 
o Araçá com a expansão do porto está disponível na tabela 5. Os dados 
apresentados na tabela 5 vieram das tabelas 3 e 4, com exceção dos dados 
do porto que não são apresentados em função do limite de espaço.

Tabela 5: arranjo dos três grupos de índices calculados.

Fonte: Elaboração própria

6.4.1 Rendimento

O rendimento é uma medida de todos os fluxos emergéticos medidos. 
Ele nos fornece uma ideia geral da intensidade emergética do local que 
estamos analisando e também serve de base para os cálculos seguintes. 
Temos como resultado valores de crescentes começando com o Araçá 
sozinho (2,55E+20), seguindo pelos valores da região (7,74E+22) e 
finalmente do Araçá considerando o porto expandido (2,96E+23).

6.4.2 Taxa de Rendimento Emergético

Taxa de rendimento emergético (Emergy Yield Ratio - EYR) é uma 
medida da contribuição emergética total frente aos recursos provenientes 
da economia (Ortega, 2003). Para o caso analisado aqui, a EYR mostrou 
que a maior contribuição é realizada quando consideramos a baía do Araçá 
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no estado atual e sem a contribuição do Porto (EYR = 1,09), seguida do 
município (EYR = 1,03) e por último o Araçá coberto pelo porto (EYR = 
1,00).

6.4.3 Taxa de Investimento de Emergia (EIR)

A taxa de Investimento de Emergia (Emergy Investment Ratio – EIR) 
é a razão entre a contribuição da economia, ou Emergia total dos recursos 
econômicos, que requerem dinheiro para sua aquisição, e a contribuição 
dos recursos naturais, quase sempre gratuitos. 

Para o caso do Araçá, obtivemos o melhor resultado quando 
consideramos a baía do Araçá no estado atual e sem a contribuição do Porto 
(EIR = 11,3). A segunda melhor opção é analisar o quadro regionalmente 
como está (EIR = 35,3) e a pior opção é o Araçá coberto pelo porto, com 
valores extremamente altos (EIR = 20.286,3).

6.4.4 - Renovabilidade (%R)

Renovabilidade indica a porcentagem de Emergia utilizada no 
sistema que advém de recursos renováveis.  Para o Araçá, tivemos o melhor 
resultado quando observamos o Araçá sozinho (%R = 8,15%). A segunda 
melhor opção é a análise da região (%R = 0,03) e por último temos o cenário 
com a expansão do porto (%R=0,005).

7. Discussão

Raugei et al. (2005) argumentam que o termo retorno (Yield) não 
parece muito adequado, pois representa a somatória da emergia que 
atravessa o sistema, mas “retorno” indica no senso comum, aquilo que é 
retirado do sistema: “[...] Yield as the total emergy that converged into a 
system, despite the fact that the common English meaning of the word is 
rather what can be obtained from the system.”.

Independentemente de o termo ser adequado ou não, para a análise 
emergética o rendimento fornece uma ideia de tamanho, porte ou 
magnitude do sistema estudado e sua contribuição para o sistema maior 
ao qual está inserido. Os menores valores encontrados foram para o Araçá, 
seguido do retorno de São Sebastião, resultado coerente, uma vez que o 
município contém o Araçá e outros ecossistemas e sistemas econômicos. 
Quando comparado ao cenário do porto expandido, os valores do retorno 
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emergético são uma ordem de grandeza maior, indicativo do porte do porto 
a ser instalado, medido em termos emergéticos. A grande diferença entre os 
dois valores em termos reais é que o retorno emergético da cidade contém 
uma parcela maior de emergia de fontes renováveis e, no porto, a maior 
parte vem de recursos não renováveis e da economia, como apontado pelos 
indicadores taxa de rendimento emergético (EYR) e taxa de investimento 
de emergia (EIR).

Taxa de rendimento emergético (Emergy Yield Ratio - EYR) é uma 
medida da contribuição emergética total frente aos recursos provenientes 
da economia (ORTEGA, 2003). Deve indicar a contribuição líquida do 
sistema para a economia, além das suas fronteiras (ODUM, 1996). Dessa 
forma, quanto maior o valor de EYR, maior a contribuição do sistema para 
economia (ODUM; ROMITELLI; TIGHE, 1998). Em termos do princípio 
da máxima potência, quanto maior o EYR, maior a chance do sistema de se 
manter em atividade (ODUM, 1996). 

Raugei et al. (2005) questionam a premissa de quanto maior o EYR, 
mais longevo será o sistema. Para os autores, a competição subentendida 
pode ser compreendida analogamente ao processo de seleção natural e 
consequente sucesso evolutivo de uma espécie, porém aplicado em escala 
do sistema, ou seja, o sistema que mais produz emergia irá prevalecer: 
quanto mais emergia o sistema usa, ou transforma, em relação às entradas 
de energia em retorno para a economia, mais provável de permanecer em 
atividade: “In other words, the winning ticket seems to have a high EYR” 
(RAUGEI et al., 2005). 

Sob essa perspectiva, quanto mais intenso for o sistema do Araçá em 
termos de EYR, melhor para a região. Odum corrobora essa perspectiva 
quando diz: “choose alternatives that maximize empower intake and use” 
(ODUM; ODUM, 2001). Para o Araçá, os índices apontam que os maiores 
valores de EYR ocorrem quando temos menor contribuição do sistema 
econômico, ou seja, quando consideramos a baia do Araçá isoladamente, 
seguido do município e, por último, o cenário do porto, que, em termos de 
EYR, é o pior estado para a área. 

É importante, no entanto, considerar que os próprios Raugei et al. 
(2005) argumentam que essa característica do maior EYR implica em maior 
capacidade de sobrevivência do sistema apenas quando os recursos naturais 
são abundantes. Em situações onde existe escassez de recursos, a eficiência 
do sistema deve ser almejada, independente da sua taxa de retorno (EYR). 

Outro ponto a ser considerado é a dependência do fluxo emergético 
em relação às contribuições da economia ou dos serviços ecossistêmicos. 
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A Taxa de Investimento de Emergia (EIR) nos mostra essa dependência. 
Obtivemos resultados melhores para a baía do Araçá (EIR = 11,3) 
quando comparados ao município (EIR = 35,3) e muito melhores quando 
comparados com o cenário de cobertura pelo porto (EIR = 20.286,3).

Em áreas virgens ou parques com pouca interferência humana, o EIR 
geralmente é menor que 1 (ODUM; ROMITELLI; TIGHE, 1998). Um 
valor típico para um país de economia desenvolvida, como os EUA, gira 
em torno de 7 (op.cit). Para o Brasil, Gianetti (2013) calculou o EIR de 0.17 
para o ano de 2007. Não existe uma escala de referência para os valores de 
EIR, mas, de maneira geral, os valores mais altos indicam dependência do 
sistema em relação ao capital e menor em relação aos fluxos da natureza 
(serviços ecossistêmicos). O Araçá está mais conectado aos fluxos de 
serviços ecossistêmicos da natureza quando comparados ao município. 
O cenário do porto demonstra total dependência do capital e baixíssima 
relação com os fluxos de serviços ecossistêmicos da área.

Podemos usar outro índice para corroborar a independência da 
baia do Araçá do capital e sua proximidade aos recursos renováveis: a 
Renovabilidade. Os sistemas com alto valor percentual de Renovabilidade 
são menos dependentes da economia e de recursos não renováveis. O Araçá 
possui Renovabilidade (%R = 8,15%) muito maior quando comparada ao 
município (%R = 0,03). Quando considerado o cenário de expansão do 
porto, a Renovabilidade praticamente desaparece (%R=0,005). Gianetti 
(2013) apresenta a evolução histórica dos valores de Renovabilidade do 
Brasil que, em 1979, tinha 83% e, em 2007, apresenta, segundo o autor, 
40,2%. Esse caso mostra que, no processo de desenvolvimento no período 
estudado, o país se tornou menos renovável, ou seja, mais dependente de 
recursos não renováveis e da economia. 

8. Conclusões

Odum (1971, 1988, 1994, 1996) aponta sempre que o caminho para 
o estabelecimento de políticas públicas é maximizar o fluxo de emergia 
no sistema. Se levado ao pé da letra, esse caminho iria nos apontar para 
o porto expandido como sendo a melhor alternativa para a região, uma 
vez que seu orçamento emergético é maior. Entretanto, Odum & Odum 
(2001) reforçam que o princípio dos sistemas pulsantes é fundamental, 
pois mostra o caminho para o desenvolvimento da sociedade beneficiar 
tanto ao sistema econômico quanto ao ecológico, e esse princípio diz que 
as atividades da sociedade devem se adequar ao timing das oscilações do 
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ambiente (ciclos da natureza). Dessa forma, observa-se que, como o porto 
expandido baseia suas atividades em fontes de energia não renováveis e, 
portanto, desvinculadas dos ciclos naturais, esse não seria o caminho para 
sustentabilidade em longo prazo da região, como apontado pelos índices: 

As taxas de Investimento Emergético e de Retorno Emergético para o 
Araçá são maiores que em qualquer análise que considere o porto. A taxa 
de Renovabilidade do Araçá é bem maior quando comparado à região e 
também é maior quando comparada à expansão do porto. 

O porto representa uma atividade de grande porte em termos 
emergéticos (medido pelo Yield). Em termos de contribuição líquida do 
sistema para a economia, o cenário do porto é pior quando comparado à 
baia do Araçá nas condições atuais (medidos pelo EYR). A expansão do 
porto aumenta a dependência de capital financeiro da área, afastando o 
sistema dos fluxos de serviços ecossistêmicos (medidos pelo EIR).  

Essa comparação dos índices emergéticos e as disposições em 
desenvolver o local mostram que existem trade-offs importantes nos planos: 
a expansão do porto irá fornecer um fluxo maior de emergia à custa da 
sustentabilidade local medida em termos de EYR, EIR e Renovabilidade. 
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APENDICE 1

Memorial de cálculo para a tabela emergética Regional

1 – Emergia solar: calculada pela insolação anual multiplicada pela 
Transformidade. Insolação anual 3850 kcal/m2/dia (Fonte: ODUM; 
ROMITELLI; TIGHE, 1998).  1 cal = 4,186J .Transformidade = 1sej/J

2 – Ondas: 1,68E8 kcal/m/ano. (Fonte: ODUM et al., 2000). Linha de 
costa 29,159m. 1 cal = 4,186J

3 – Rios (Geopotencial): Volume em m3/ano x 1000kg/m3 x 9,8m/
seg2 x altitude média em relação ao nível do mar. (Fonte: ODUM et al, 
2000). O volume desaguado em cada rio foi estimado da seguinte forma. 
A vazão do córrego Mãe Izabel era conhecida em dois períodos (verão e 
inverno) e sua média é de 160l/s (CARRILHO, 2016) e drena uma área de 
5.585.208,00 m2. Usando esses dados, foi criada uma projeção de vazão 
para cada sub-bacia hidrográfica de São Sebastião, onde as vazões dos 
riachos foram então calculadas em função da sua área de drenagem.
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Dessa forma, a vazão total das bacias em litros por segundo (1.458,20) 
foi multiplicada pelo número de segundos em um ano (3,154e+7), dividida 
por 1000 (l para m3). Para a região de São Sebastião voltada para o canal 
e drenada por essas bacias, foi usado o valor de elevação médio de 200m. 
Transformidade: (Fonte: ODUM et al., 2000).

4 – Rios (química). Vazão anual em gramas multiplicada pela energia 
livre de Gibbs (4.94 J Gibbs/g) (Fonte: ODUM et al., 2000). Transformidade: 
(Fonte: ODUM et al., 2000)

5 – Chuva: A energia cinética das chuvas foi considerada como 
contemplada pela vazão média dos rios. A energia química foi calculada 
pela pluviosidade anual média da região (1900mm - IBGE), considerado 
um ano chuvoso, multiplicada pela energia livre de Gibbs. Transformidade: 
(Fonte: ODUM et al., 2000).

6 – Produtividade Terrestre: Área por produtividade (Fonte: ODUM, 
1996) para uma área florestal madura. Área foi considerada 50% da área 
total terrestre do modelo. Produtividade: 2,25E+03 J/ha. Transformidade 
(Fonte: ibid.).

7 – Produtividade Aquática: área x produtividade x Transformidade. 
Área foi calculada e considerada área do Araçá somada com a área do 
Canal. Produtividade: 1,23g/m2/dia (Fonte: BROWN, TENNEMBAUM; 
ODUM, 1991). Transformidade: Brown, Tennembaum & Odum (1991). 

8 – Matéria orgânica: A entrada de matéria orgânica foi considerada 
importante por dois motivos: a existência de uma adutora de esgoto que 
atravessa o Araçá até a ponta sul e deságua no limite da enseada com o 
canal, e também pela hipótese de que esse esgoto sustenta boa parte da 
biodiversidade local, indicada pelo módulo 7 (Interações Tróficas) e pelo 
módulo 11 (Modelagem Ecológica). Dessa forma, o cálculo da emergia 
oriunda da matéria orgânica se baseou em dados de Gubitoso et al. (2008) 
relativos à construção do emissário. Segundo o mesmo autor, o emissário 
desagua 140 l/s de esgoto. Através de estimativas de outros trabalhos, 
considerou-se que 30% desse volume era matéria orgânica e que cada 
litro de esgoto possui 1 kcal. E, dessa forma, os cálculos foram: volume de 
esgoto x 1kcal x 4,186 x 3,15E+07 (número de segundos em um ano). Esses 
cálculos forneceram os dados da atividade da tabela 4. A Transformidade 
vem de Dong et al. (2012).

9 – Combustíveis: Foi utilizado o anuário energético da secretaria de 
Saneamento e Energia, que apontava os dados de consumo de combustíveis 
para o município de São Sebastião. 
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10 – Eletricidade: O anuário energético da secretaria de Saneamento 
e Energia fornece o consumo de energia elétrica para a região medido em 
unidades kcal. Então, foi feita a transformação para Joules (x4,186) e então 
aplicada a Transformidade fornecida por Ortega et al. (2003) calculada 
para o Brasil. 

11 – Bens e Serviços: PIB por habitante * número de habitantes* 
Relação dólar/emergia (ODUM, 1996). População calculada de IBGE. 
Relação dólar/emergia calculada pelo PIB e Transformidade total do Brasil 
(Fonte: GIANNETI et al., 2013). Transformidade para bens e Serviços: 
Kang & Park (2002).

12 – Pesquisadores: Foi considerado que toda a produção científica para 
a região foi aquela elencada por Amaral et al. (2010). As transformidades 
foram calculadas por Campbell & Lu (2009).

13 – Turismo: Número de turistas * gasto médio * Transformidade. 
(CUADRA, & RYDBERG, 2000). Número de turistas (81000) fonte: EIA 
– Porto de São Sebastião. Gasto médio: US$20 por dia (baseado em FIPE, 
2009). Período de estadia considerado: 7 dias por pessoa. Transformidade: 
(CUADRA; RYDBERG, 2000)

14 – Porto. A Transformidade do porto não pode ser calculada item 
por item (bottom-up) por diversos motivos. Primeiro, não se sabe ao certo 
o que é transportado dentro de contêineres. Segundo, para alguns itens não 
foi encontrado Transformidade correspondente. Dessa forma, o cálculo foi 
feito considerando o balanço financeiro (publicado no DOE) onde foram 
considerados os gastos operacionais (ou seja, realizados na área). Esses 
gastos foram então multiplicados pela relação dólar emergia (GIANNETI 
et al., 2013). Para o Terminal marítimo da Petrobrás, foram consideradas as 
substâncias declaradas no EIA do Porto, para as quais foram encontradas 
transformidades (Petróleo, gasolina e diesel). Para o Nafta, não foi 
encontrada Transformidade específica. Óleo combustível não é especifico 
o bastante para ter uma Transformidade. Outros não foi considerado. 
Considerou-se que o TEBAR gasta 30% da energia transportada em função 
do transporte, ou seja, esses 30% foram considerados como consumidos 
dentro da área de estudo. Essa relação teve como parâmetro os gastos 
operacionais do porto em relação ao faturamento total. Essas informações 
estão resumidas na tabela 8.
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APÊNDICE 2

Memorial de cálculo para a tabela emergética do Araçá

1 – Emergia solar: calculada pela insolação anual multiplicada pela 
Transformidade. Insolação anual 3850 kcal/m2/dia (Fonte: ODUM; 
ROMITELLI; TIGHE, 1998).  1 cal = 4,186J .Transformidade = 1sej/J

2 – Ondas: 1,68E8 kcal/m/ano. (Fonte: ODUM et al., 2000). Linha de 
costa 2200m. 1 cal = 4,186J.

3 – Rios (Geopotencial): Volume em m3/ano x 1000kg/m3 x 9,8m/
seg2 x altitude média em relação ao nível do mar. (Fonte: ODUM et al., 
2000). O volume seguiu o mesmo cálculo da tabela 5. Foram considerados 
apenas os rios que desaguam na baia.

4 – Rios (química). Vazão anual em gramas multiplicada pela energia 
livre de Gibbs (4.94 J Gibbs/g) (Fonte: ODUM et al., 2000). Transformidade: 
(Fonte: ODUM et al., 2000).

5 – Chuva: A energia cinética das chuvas foi considerada como 
contemplada pela vazão média dos rios. A energia química foi calculada 
pela pluviosidade anual média da região (1900mm - IBGE), considerado 
um ano chuvoso, multiplicada pela energia livre de Gibbs. Transformidade: 
(Fonte: ODUM et al., 2000). A área considerada foi somente a baia do 
Araçá.

6 – Produtividade Aquática: área x produtividade x Transformidade. 
Área foi calculada e considerada somente a área do Araçá. Produtividade: 
1,23g/m2/dia (Fonte: BROWN; TENNEMBAUM; ODUM, 1991). 
Transformidade: Brown, Tennembaum & Odum (1991). 

7 – Biodiversidade: O projeto temático fez muitas coletas de campo e 
levantou grande informação sobre a biodiversidade encontrada no Araçá, 
especialmente de fauna bentônica. Dessa forma, essa biodiversidade 
foi incorporada nessa análise para medir sua participação, em termos 
emergéticos, no contexto do Araçá. Foram consideradas as espécies com 
maior abundância em biomassa, assim como algumas espécies bandeira 
(tartarugas). 

8 – Como havia a hipótese de a matéria orgânica sustentar boa parte da 
cadeia alimentar presente na enseada, essa variável foi incorporada à análise 
para medir sua participação no contexto do Araçá em termos emergéticos. 
Foi considerado que 5% do esgoto lançado na borda do Araçá pela adutora 
retorna ao Araçá levado pelas correntes. A emergia contida nessa matéria 
orgânica é então incorporada pela biodiversidade ali presente. Os cálculos 
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foram volume de esgoto x 1kcal x 4,186 x 3,15E+07 (número de segundos 
em um ano). Esses cálculos forneceram os dados da atividade da tabela 10. 
A Transformidade vem de Dong et al. (2012).

9 – O cálculo da eletricidade foi feito com base no anuário energético 
da Secretaria de Saneamento e Energia ajustado para a população do Araçá 
(considerada 50 pessoas). A Transformidade usada é de Ortega et al. (2003)

10 – Os combustíveis foram os mesmos considerados para a região, 
oriundos do anuário Energético da Secretaria de Saneamento e Energia 
ajustados para a população de 50 pessoas.

11 – Bens e Serviços: PIB por habitante * número de habitantes* 
Relação dólar/emergia (ODUM, 1996). População considerada: 50 pessoas. 
Relação dólar/emergia calculada pelo PIB e Transformidade total do Brasil 
(Fonte: GIANNETI et al., 2013). Transformidade para bens e Serviços: 
Kang & Park (2002).

12 – Pesquisadores: Foi considerado toda a produção científica da 
região para o Araçá, conforme Amaral et al. (2010) 



Identificação e valoração econômica 
e sociocultural dos serviços 

ecossistêmicos da Baía do Aracá – 
São Sebastião, SP, Brasil

Cauê Dias Carrilho
Paulo A. A. Sinisgalli

RESUMO: Os ecossistemas são responsáveis por sustentar a vida 
humana e suas diversas atividades através da provisão de serviços 
ecossistêmicos. Apesar disso, os ecossistemas, como a Baía do Araçá 
(São Sebastião, SP), estão sendo prejudicados por uma ampla variedade 
de atividades humanas. Há um relativo consenso na ciência em relação 
à necessidade de valoração econômica dos serviços ecossistêmicos, 
destacando-se sua contribuição para tomadas de decisão. Porém, outros 
valores devem ser considerados, como os socioculturais. O objetivo geral 
deste estudo foi identificar e valorar os serviços ecossistêmicos fornecidos 
pela Baía do Araçá sob as perspectivas econômica e sociocultural. Foram 
identificados treze serviços e foi estimado o valor econômico de seis deles pela 
observação direta e indireta dos mercados. Para a valoração sociocultural, 
foi feito um ordenamento dos serviços com base na importância dada a 
eles pela comunidade local, usando o Índice de Saliência de Smith. O valor 
econômico dos serviços valorados, em 2014, foi estimado em R$ 749.342,70 
e a depuração de efluentes foi o serviço com valor mais alto. Porém, no 
ordenamento sociocultural, o serviço de fornecimento de alimento foi o 
mais importante. 

Palavras-chave: serviços ecossistêmicos, valoração, Baía do Araçá. 

ABSTRACT: Ecosystems sustain human life and its varied activities 
through their provision of ecosystem services. However, a wide variety of 
human activities are seriously harming ecosystems, as the Araçá Bay (São 
Sebastião, SP). There is a consensus in several scientific circles about the 
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importance of the ecosystem services’ economic valuation. We highlight its 
contribution to decision-making.  However, other values must be estimated, 
such as socio-cultural. The overall objective of this study was to identify 
and valuate the ecosystem services provided by the Araçá Bay through 
economic and socio-cultural perspectives. We identify thirteen ecosystem 
services provided by the Araçá Bay and estimate the economic value of six 
of them based on direct and indirect market observation. For the socio-
cultural valuation, we rank the services based on the importance attributed 
to them by the local community, using the Smith’s Salience Index. The sum 
of the estimated economic value of the ecosystem services in 2014 was R$ 
749.342,70 and the most valued service was effluent depuration. In turn, the 
food supply service was the most important in the socio-cultural valuation. 

Keywords: Ecosystem services, valuation, Araçá Bay

1. Introdução e Justificativa

Os ecossistemas são responsáveis por sustentar a vida humana e 
suas diversas atividades através da provisão de serviços ecossistêmicos 
(COSTANZA et al., 1997; DAILY et al., 1997; DALY; FARLEY, 2004; 
GÓMEZ-BAGGETHUN; DE GROOT, 2010; MEA, 2003). Esses serviços 
são a tradução da complexidade ecológica em um conjunto de funções 
que geram benefícios aos seres humanos (GÓMEZ-BAGGETHUN; DE 
GROOT, 2010). Apesar de sua importância, os ecossistemas estão sendo 
seriamente prejudicados por uma ampla variedade de atividades humanas 
(DAILY et al., 1997). 

Nesse contexto, destaca-se a Baía do Araçá em São Sebastião, estado 
de São Paulo, que vem sofrendo fortes pressões ao longo dos anos, como 
ocupações irregulares, despejo de esgotos domésticos e também uma 
série de perturbações ocasionadas pela proximidade com o Porto de 
São Sebastião e o Terminal Aquaviário da Petrobrás (TEBAR), onde 
ocorrem, por exemplo, vazamentos de óleo. O Araçá já passou por diversas 
transformações físicas com a construção de moradias, a intervenção de 
uma dragagem para a instalação de um emissário submarino de esgoto 
sanitário da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 
Paulo) e a construção do porto. Todas essas pressões e transformações 
acarretaram em um atual quadro de degradação socioambiental da Baía. 
Apesar disso, a Baía do Araçá possui significativa relevância ambiental, pois 
abriga alta diversidade biológica, mantém um dos últimos remanescentes 
de manguezal do litoral de São Sebastião e é um importante reduto de 
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pescadores artesanais (AMARAL et al., 2010). Atualmente, a Baía tem 
atraído atenção por ser impactada pela possível expansão do Porto de São 
Sebastião (SÃO PAULO, 2009). 

Há um relativo consenso na ciência em relação à necessidade de 
valoração econômica dos serviços providos pela natureza (ANDRADE; 
ROMEIRO, 2009), pois estimar o valor econômico do ambiente é 
visto como uma maneira capaz de dar subsídios para a formação de 
arranjos institucionais que possibilitem sua adequada gestão (BIROL; 
KAROUSAKIS; KOUNDOURI, 2006). Existem diversos usos da valoração 
em políticas ambientais, ressaltando, aqui, sua contribuição nas tomadas 
de decisões (ANDRADE; ROMEIRO, 2009; COSTANZA et al., 2014; 
TURNER; ADGER; BROUWER, 1998). 

A escolha dos possíveis usos depende de quais pressupostos teóricos 
são adotados em economia do meio ambiente: os da sustentabilidade 
forte (Economia Ecológica) ou os da sustentabilidade fraca (Economia 
Ambiental) (ROMEIRO, 2010). Neste estudo, foram adotados os 
pressupostos da Economia Ecológica no sentido de considerar a valoração 
de uma forma mais ampla, que ultrapassa a abordagem estritamente 
econômica (ALIER, 2007). Existem outras duas principais dimensões de 
valor abordadas nos estudos de valoração ambiental, especificamente a 
ecológica e a sociocultural, as quais também devem servir de critérios para 
tomadas de decisão (ANDRADE; ROMEIRO, 2009).  

Tendo em vista o fato da Baía do Araçá já ter passado por diversas 
transformações, por se encontrar em um contexto de tomadas de decisão, 
e considerando o potencial da valoração dos serviços ecossistêmicos de 
contribuir para tomadas de decisões envolvendo seus ambientes, este estudo 
pretendeu responder às seguintes perguntas de pesquisa: Quais os serviços 
ecossistêmicos associados à Baía do Araçá e qual o valor monetário desses 
serviços? Dentre esses, quais são os mais importantes na perspectiva da 
comunidade local? 

Dessa forma, o objetivo geral do estudo foi identificar e valorar os 
serviços ecossistêmicos fornecidos pela Baía do Araçá (São Sebastião, SP) 
sob as perspectivas econômica e sociocultural, como subsídio à gestão 
ambiental da área. 

A principal contribuição do estudo é de ordem pragmática, no sentido 
de subsidiar tomadas de decisões envolvendo a Baía do Araçá. O estudo faz 
parte de um esforço de pesquisa maior, que traz outras análises também 
importantes para as tomadas de decisões, como a valoração ecológica. 
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Em segundo lugar, temos também uma contribuição de ordem 
metodológica relacionada à valoração dos serviços de desenvolvimento de 
pesquisas científicas e atividades educacionais, abrigo de embarcações e 
acesso ao mar, o que será abordado posteriormente. 

2. Desenvolvimento metodológico

Nesta seção, serão apresentadas as etapas metodológicas do estudo, a 
partir das subseções expostas a seguir. 

2.1. Identificação dos serviços ecossistêmicos

É comum encontrar na literatura estudos de valoração que não 
apresentam os métodos de identificação dos serviços ecossistêmicos 
valorados (e.g. LANGE; JIDDAWI, 2009; UDDIN et al., 2013). Dos 
trabalhos que descrevem os métodos, estes são diversificados. Há casos em 
que: (i) só se utilizou da revisão bibliográfica (e.g. PATTANAYAK, 2004; 
WENDLAND et al., 2010; ZHENG et al., 2009); (ii) utilizou-se de revisão 
e opinião de especialistas (e.g. O’GARRA, 2012); (iii) adotou-se somente 
a consulta com a comunidade local (e.g. BARKMANN et al., 2008); (iv) e, 
por fim, fez uso de revisão e consulta com os dois grupos (e.g. KO, 2007; 
MARTÍN-LÓPEZ et al., 2014; SAMONTE-TAN et al., 2007). 

Para este estudo, combinou-se a revisão bibliográfica a consultas 
a especialistas e à comunidade local, o que se deu da seguinte forma: 
1) elaboração de listagem inicial dos possíveis serviços ecossistêmicos 
associados à Baía do Araçá a partir de uma revisão bibliográfica a respeito 
da dinâmica dos serviços ecossistêmicos e suas formas de valoração, em 
especial, serviços marinhos e costeiros, e também a respeito do Araçá; 2) 
consulta com especialistas (dez pesquisadores que desenvolviam estudos 
na Baía do Araçá), por meio de questionários auto-aplicados; 3) consulta 
com membros da comunidade local (quinze indivíduos nascidos em São 
Sebastião e moradores no bairro Varadouro, o mais próximo da Baía do 
Araçá), por meio de entrevistas semiestruturadas a partir de um roteiro 
elaborado. Em ambas as consultas, através de diferentes formas adaptadas 
para o público-alvo, o grupo confirmava a presença ou indicava a ausência do 
serviço identificado na revisão bibliográfica e apontava para a existência de 
outro ainda não levantado. Porém, a listagem dos serviços identificados não 
se limitou a essas etapas, uma vez que, a partir das entrevistas de valoração 
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sociocultural, que serão apresentadas posteriormente, identificou-se a 
necessidade de incluir e de renomear determinados serviços. 

2.2. Métodos de valoração

2.2.1. Dimensão econômica

A revisão bibliográfica da identificação dos serviços foi utilizada 
também para a identificação dos métodos que poderiam ser aplicados para 
a valoração dos serviços. A definição dos métodos contou com uma análise 
da possibilidade de obtenção dos dados necessários e também da qualidade 
esperada dos resultados que seriam alcançados. Essa análise levou à decisão 
de não valorar economicamente a maior parte dos serviços culturais, por 
não terem sido identificados métodos adequados à área de estudo. Os 
serviços e os métodos de valoração utilizados são apresentados na tabela 1.

 
Tabela 1 - Serviços ecossistêmicos e seus respectivos métodos econômicos 
de valoração utilizados neste estudo. Os serviços que não possuem 
método associado não foram valorados economicamente. 

Serviços ecossistêmicos Método de valoração
Patrimônio e identidade cultural e sentido de lugar -
Fornecimento de alimento Preços de mercado
Beleza cênica e conservação da paisagem -
Desenvolvimento de atividades científicas e 
educacionais

Valoração de projetos

Benefícios futuros -
Lazer e recreação -
Depuração de efluentes Custos de reposição

Remoção de carbono
Valor de mercado de 
carbono*

Proteção contra aumento do nível do mar -
Abrigo de embarcações Custos de reposição
Acesso ao mar Custos de reposição
Satisfação pela conservação do ambiente -
Fornecimento de matéria-prima -

Fonte: Elaboração própria. *Valoração feita por Gutierres & Ozaki (2014). 
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Para a valoração econômica dos serviços, foram utilizados métodos 
diretos e indiretos que partem da observação dos mercados. Na valoração 
de todos os serviços, foi utilizado o ano base de 2014. Ao final da valoração, 
os serviços foram ordenados de forma decrescente de valor. Além disso, 
todos os valores estimados foram somados no sentido de se considerar um 
valor agregado e anual associado aos serviços ecossistêmicos valorados. Foi 
feita também uma extrapolação dos valores econômicos para um futuro de 
cinquenta anos, que foi trazida ao valor presente. Para isso, foram aplicadas 
três taxas de desconto: 2%, 6% e 12%. Os métodos serão detalhados em 
tópicos específicos a seguir  para cada serviço ecossistêmico. 

2.2.1.1. Fornecimento de alimento

A valoração do serviço de fornecimento de alimento foi feita a partir 
da observação dos preços do mercado. O método foi definido a partir 
de O’Garra (2012) e Martín-López et al. (2014). O valor do serviço foi 
estimado pela multiplicação da quantidade de pescado que foi capturada 
e descarregada na área da Baía do Araçá (kg) e o seu respectivo valor de 
primeira venda (R$/kg). Os dados foram obtidos a partir de Silva et al. 
(2015) e do Programa de Monitoramento da Atividade Pesqueira Marinha 
e Estuarina do Instituto de Pesca – PMAP (SÃO PAULO, 2015). O valor 
de primeira venda é referente ao ano de 2014. Entretanto, para algumas 
categorias só existiam valores de 2012 e 2013. Para estas, o valor foi 
atualizado utilizando a correção do IGP-M – Índice Geral de Preços do 
Mercado. 

2.2.1.2. Abrigo de embarcações e acesso ao mar

O serviço de abrigo de embarcações não foi encontrado em estudos 
de caso que fizeram a identificação e valoração de serviços ecossistêmicos. 
Quanto ao serviço de acesso ao mar, foi encontrado um estudo que identifica 
um serviço com sentido similar (JERICÓ-DAMINELLO, 2014), mas que 
não foi valorado economicamente. Dessa forma, uma nova abordagem não 
identificada na literatura científica foi desenvolvida, com base no método 
de custos de reposição, que estima o valor do serviço ecossistêmico através 
dos gastos incorridos com bens substitutos para garantir o nível desejado 
do serviço prestado (MOTTA, 1997). 

Nesse caso, o serviço de marinas foi considerado um substituto aos 
serviços ecossistêmicos prestados pela Baía do Araçá. Para a valoração, 
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foi levantado o número e o tamanho das embarcações que permanecem 
abrigadas na Baía do Araçá através de duas observações em campo. Além 
disso, foi estimado o custo de manter essas embarcações em marinas de 
São Sebastião. Foram coletados orçamentos de três marinas e foi feita uma 
média do valor cobrado. 

2.2.1.3. Desenvolvimento de atividades científicas e educacionais

Somente foram encontrados dois estudos que fizeram a valoração 
econômica do serviço de desenvolvimento de atividades científicas e 
educacionais em outras áreas de estudo (MARTÍN-LÓPEZ et al., 2009; 
QIAN; LINFEI, 2012). Nenhum dos métodos utilizados pelos trabalhos foi 
considerado adequado para o caso da Baía do Araçá. Por isso, uma nova 
abordagem foi desenvolvida, que guarda relação com o estudo de Martín-
Lopez et al. (2009), uma vez que, aqui, a valoração do serviço também 
foi feita a partir do levantamento de gastos com atividades de pesquisa 
e educação na área de estudo. Entretanto, devido à indisponibilidade de 
dados sistematizados, como os utilizados pelos autores, foi necessário 
realizar uma estimativa. 

Amaral et al. (2010) apresentam uma relação de artigos publicados 
em periódicos, de livros e capítulos, de trabalhos completos e resumos 
expandidos publicados em anais de congressos, de resumos publicados 
em anais de congressos e de dissertações, teses e trabalhos de conclusão 
de curso. Com base nessa relação, realizamos uma estimativa dos gastos 
decorridos para a execução e publicação dos estudos também desde 1980.

Para as teses e dissertações, foram levantados os valores das bolsas de 
iniciação científica (considerando um ano de bolsa), mestrado (dois anos), 
doutorado (quatro anos) e pós-doutorado (dois anos) para 2014 fornecidos 
pela Fapesp (FAPESP, 2014a). Para a publicação de artigos e participação 
em congressos, consideramos o valor da reserva técnica da Fapesp (FAPESP, 
2014b). Para os livros e capítulos, foi utilizada como base uma estimativa dos 
custos necessários à publicação a partir da editora Annablume (informação 
pessoal1), que é voltada à publicação de produções acadêmicas e que tem 
recebido financiamento da Fapesp. Deve-se esclarecer que foram utilizados 
valores atuais, considerando o ano-base de 2014, como atualização dos 

1. Comunicação pessoal com o Prof. Dr. Pedro Jacobi, membro do conselho científico da 
editora, realizada em 29/01/2015 por correio eletrônico. 
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valores gastos na época. Para a consideração de um valor anual, o valor 
acumulado foi divido por trinta, que representa o número de anos entre 
1980 e 2010.  

. 
2.2.1.3. Depuração de efluentes

Para a valoração do serviço de depuração de efluentes, também 
foi adotado o método de custos de reposição. Para fins de valoração, 
consideramos o tratamento terciário desempenhado por uma Estação de 
Tratamento de Esgoto (ETE) como um substituto ao serviço ecossistêmico 
de depuração de efluentes. Isso porque: (i) os resultados de análises de 
colunas d’água em 2012, 2013 e 2014 na Baía do Araçá indicam taxas muito 
baixas de concentração de nutrientes, incluindo nitratos, o que sugere 
elevadas taxas de consumo dos mesmos (CIOTTI et al., 2014; CIOTTI et 
al., 2015); (ii) a remoção de nutrientes é característica presente no nível 
terciário de tratamento dos esgotos (VON SPERLING, 2005). 

A estimativa do valor econômico foi realizada a partir dos custos de 
implantação, manutenção e operação de uma ETE. O método desenvolvido 
foi baseado em Lemos et al. (2011) e Studart (2013), que valoraram o mesmo 
serviço para suas áreas de estudo, considerando o valor de implantação de uma 
ETE. Porém, os autores não consideraram os custos de manutenção e operação.

Dados de vazão e de qualidade da água do Córrego Mãe Izabel, que 
despeja esgotos in natura na Baía do Araçá, foram utilizados para estimar 
a carga de entrada de esgoto (tabela 2). As análises dos parâmetros de 
qualidade foram realizadas por um laboratório contratado2. A vazão foi 

2. Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. - Matriz, situada 
na Rua Aljovil Martini, 177/201, Bairro Dois Córregos, Cep. 14420-833, Piracicaba/SP, 
registrada no CRQ 4ª Região sob nº 16082-F e responsabilidade técnica do profissional 
José Carlos Moretti, CRQ n° 04107238, 4ª Região. As análises foram realizadas conforme 
a última versão do Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater 22nd 
2012(SMWW), EPA e ABNT (quando aplicável). Detalhamento dos métodos por parâmetro:
DBO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5210 B. 
DQO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5220 D. 
Fósforo Total: Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 P - C / Preparo: 
SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 P – B. 
Nitrogênio Total Kjeldahl: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 Norg - C, NH3 E. 
Nitrogênio Total: POP PA 005 - Rev. 05. 
Ânions: EPA 300.0: 1993, 300.1: 1999. 
Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E.
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medida em campo, sendo resultado da multiplicação da largura média, 
profundidade média e velocidade média da correnteza do córrego. A 
metodologia adotada foi baseada em Craig (1987) e já foi utilizada por 
Cichoski (2013). 

Tabela 2 - Parâmetros analisados no Córrego Mãe Izabel por períodos 
diferentes.

Parâmetros
Data da coleta

15/07/2014 29/09/2014 16/12/2014 25/03/2015

Vazão (L/s) 84,6 86 202,26 250

pH 7,43 7,1 7,41 6,7

Temperatura (°C) 23,5 25,2 30,8 30

Salinidade (ppt) 0,2 0,2 0,5 0,3

Condutividade (uS/cm) 517 821 1155 536

DBO (mg/L) 12,2 36 18,6 31,5

DQO (mg/L) 47 101 72 84

Fósforo Total (mg/L) 2,45 1,7 1,08 < 1

Nitrogênio Total (mg/L) 9,35 10,6 26,8 9,52

Nitrogênio Total Kjeldahl 
(mg/L) 9,35 10,6 26,8 9,52

Nitrato (como N) (mg/L) < 1 < 0,5 < 0,5 < 0,5

Nitrito (como N) (mg/L) < 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Sólidos Totais (mg/L) 244 673 803 322

Fonte: Elaboração própria.

Ao analisar os resultados das análises para as concentrações de 
nitrogênio, observamos que os valores de nitrito e nitrato foram baixos no 
córrego Mãe Izabel, enquanto que o nitrogênio total apresentou valores 
significativos. Essa é uma característica esperada em esgotos brutos (VON 
SPELING, 2005). De acordo com os resultados da tabela 2, podemos 
observar que os valores de nitrogênio total e Nitrogênio Total Kjedahl 
foram os mesmos para todas as coletas, sugerindo, portanto, que o nitrato 
e o nitrito encontravam-se ausentes. A partir desses resultados, infere-se 
que existe uma quantidade considerável de matéria orgânica nas águas do 
córrego Mãe Izabel para ser decomposta. 
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O tipo de ETE considerado para a valoração foi o que utiliza a técnica 
de lodo ativado por batelada, por atingir uma boa remoção de nutrientes 
(KAMIYAMA, 1989) e por ter sido utilizada em cidades costeiras, inclusive 
próximas de São Sebastião, como Caraguatatuba (JORDÃO; PESSOA, 
2005). Jordão e Pessôa (2005) levantaram os custos de implantação de 
diversas ETEs de lodos ativados por bateladas e, a partir desses dados, 
criaram uma curva de custos de implantação com uma equação, na qual 
é possível, a partir dos dados de vazão, estimar o custo de uma ETE que 
utiliza essa tecnologia (Y = 52146,92X + 783374,89, em que “X” representa 
a vazão em L/s e “Y” o resultado do custo em R$) (JORDÃO; PESSOA, 
2005, p. 883). 

Como os resultados de DBO das análises do córrego foram 
consideravelmente menores do que os valores típicos encontrados em 
esgotos (tabela 3), foi necessário um ajuste nos dados de vazão. Para isso, 
foram utilizados os dados de DBO média encontrada nas análises (24,6 
mg/L), de vazão média (156 L/s) e do valor típico de DBO encontrado em 
condições médias de esgoto (200 mg/L), conforme Jordão e Pessôa (1995). 
Considerando o valor típico de DBO de 200 mg/L, encontramos que a 
vazão do córrego seria de 19,2 L/s.

Tabela 3 - Valores Típicos de Parâmetros Encontrados no Esgoto. 

Valores Típicos de Parâmetros no Esgoto

Parâmetros (mg/L)
Condições do Esgoto
Forte Médio Fraco

DBO5 (20°C) 300 200 100
Nitrogênio Total 150 75 30
Nitrato 0,40 0,30 0,10
Nitrito 0,10 0,05 0
Fósforo Total 20 10 5
Sólidos Totais 1.000 500 200

Fonte: Adaptado de Jordão & Pessôa (1995, p. 28 e 37).

A partir da equação da curva de custos de implantação de uma ETE 
de lodo ativado por batelada de Jordão & Pessôa (2005), encontramos um 
valor de implantação de R$ 1.784.595,75, com base em novembro de 2002, 
que é o período utilizado para o cálculo da curva feito pelos autores. O 
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cálculo realizado pode ser visualizado na figura 10. O valor foi atualizado 
para junho de 2014 através do INCC – Índice Nacional de Custo da 
Construção, índice indicado pelos autores para esse tipo de atualização. 

Entretanto, Jordão & Pessôa (2005) não apresentam os custos 
de implantação e operação de nenhum tipo de estação. Por isso, foi 
necessário buscá-los em literatura adicional (i.e., OLIVEIRA, 2004) . Não 
foi encontrado nenhum estudo que apresentasse os custos de operação e 
manutenção para estações que utilizassem a tecnologia de lodo ativado por 
batelada. Por isso, foram utilizados os custos de operação e manutenção 
de sistemas que utilizam a tecnologia de lagoa anaeróbica e lodos ativados 
(convencional), que, embora sejam, geralmente, utilizados para tratamentos 
secundários, também podem atingir tratamentos terciários dependendo do 
tipo de operação.

Oliveira (2004) apresenta quatro casos para estimar os custos dos 
sistemas com diferentes populações e vazões. Foram considerados os 
custos do caso 1, uma vez que esse apresentou a vazão mais próxima da 
encontrada no Córrego Mãe Izabel. Os custos foram atualizados de 2004 
para 2014 utilizando o IGP-M - Índice Geral de Preços do Mercado. A 
autora apresentou os custos acumulados para um período de vinte anos, 
adotado pela autora, e também por este estudo, como o período de vida 
útil do sistema de tratamento. Para se considerar um valor anual, foram 
somados os custos de implantação e operação e manutenção, que foram 
divididos por vinte. Isto significou assumir que o custo de implantação está 
diluído no tempo de vida útil da estação.

2.2.2. Dimensão Sociocultural 

 Todos os serviços foram valorados na dimensão sociocultural. Para 
isso, foram feitas entrevistas semiestruturadas com 68 moradores do bairro 
do Varadouro, entre 33 homens e 35 mulheres. A amostragem realizada para 
o bairro foi estratificada, que consiste em dividir a população em subgrupos 
homogêneos e selecionar uma amostra em cada um deles (SZWARCWALD; 
DAMACENA, 2008). Para calcular a amostra, foi realizada uma estimativa 
do número total de residentes do Varadouro. Para isso, multiplicou-se o 
número de lotes construídos no Varadouro (i.e., 323), que foi fornecido 
pela Prefeitura de São Sebastião, pela média de moradores por domicílio do 
município apresentada pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
do IBGE em 2009 (i.e, 3,1) (IBGE, 2014a), resultando em um número 
estimado 1.001 moradores. Com um valor de 10% de margem de erro e 
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90% de confiança, calculou-se uma amostra de 64 pessoas pelo Raosoft3. 
Esse valor foi distribuído pela proporção de sexo e idade apresentada pelo 
censo de 2010 do IBGE para o município de São Sebastião (população 
urbana) (IBGE, 2014b). Foram consideradas as faixas etárias a partir de 
quinze anos para que fossem entrevistados adolescentes e adultos.

Para a seleção dos entrevistados, foi utilizada uma amostragem 
sistemática no sorteio das casas. A abordagem foi feita de porta em 
porta através de uma amostragem sistemática (LEFÈVRE et al., 2007)
neste trabalho, identificar conhecimentos da popula\u00e7\u00e3o 
sobre a dengue e biologia do vetor, a fim de propiciar, atrav\u00e9s desse 
conhecimento, o di\u00e1logo en- tre a l\u00f3gica t\u00e9cnica e a 
leiga, para conseguir avan\u00e7os concretos na participa\u00e7\u00e3o 
e no controle social da den- gue e do vetor. Foi realizada pesquisa em \
u00e1rea infesta- da pelo Aedes aegypti, com transmiss\u00e3o de dengue, 
no Munic\u00edpio de S\u00e3o Sebasti\u00e3o, litoral norte do Estado 
de S\u00e3o Paulo, Brasil. Foram feitas cem entrevistas, com cinco quest\
u00f5es abertas, abordando aspectos de interes- se para o tema do controle 
da dengue e do vetor. Utili- zou-se, para an\u00e1lise, a t\u00e9cnica do 
Discurso do Sujeito Coletivo (DSC, na qual se escolhia a primeira casa 
da rua, a começar pelo lado de menor número, e contavam-se três casas 
para a escolha da próxima. Na casa sorteada, incialmente, era entrevistado 
qualquer morador disposto a realizar a entrevista. Conforme as proporções 
de sexo e faixas etárias foram sendo preenchidas, eram buscados moradores 
que estavam dentro das faixas restantes nas casas sorteadas. Todas as ruas 
do bairro foram percorridas. 

As entrevistas foram basearam na técnica free-listing, que identifica 
itens em um domínio cultural, buscando listá-los na ordem em que vêm 
à mente do entrevistado (QUINLAN, 2005). O método apresenta dois 
pressupostos importantes para a análise das entrevistas. O primeiro indica 
que quanto mais importante ou mais familiar um item é para o entrevistado, 
mais prontamente esse item será mencionado. Assim, os itens que aparecem 
nas primeiras posições da entrevista apresentam uma relevância maior 
para aquele entrevistado. O segundo sugere que os itens mais importantes 
para o grupo de entrevistados serão citados mais vezes, aparecendo com 

3. http://www.raosoft.com/samplesize.html
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mais frequência durante as entrevistas (BREWER et al., 20024; BORGATTI, 
19965; BOUSFIELD; BARCLAY, 19506; ROMNEY; D’ANDRADE, 19647; 
SMITH, 19938; WELLER; ROMNEY, 19889 apud JERICÓ-DAMINELLO, 
2014).

Durante as entrevistas, foram feitas três perguntas abertas: 1) “A Baía 
do Araçá possui alguma importância para a comunidade do entorno ou para 
as pessoas de forma geral?”; 2) “A Baía do Araçá possui alguma importância 
pessoal para você?”; 3) “Você usa a Baía do Araçá de alguma forma?”. 
Esperava-se que os entrevistados listassem motivos que justificassem sua 
resposta. Caso o entrevistado respondesse apenas “sim” ou “não”, outras 
perguntas eram feitas, como “Por quê?” e “Para que?”, a fim de se obter as 
justificativas das respostas e a listagem esperada. A análise das respostas 
buscou a sua categorização nos serviços ecossistêmicos a partir da listagem 
definida anteriormente, mas não ficou restrita a ela, uma vez que houve a 
inclusão de dois novos serviços a partir dessas entrevistas.  

Para a valoração, foi realizado um ordenamento de todos os serviços 
ecossistêmicos com base no Índice de Saliência de Smith de cada serviço. 
O índice leva em conta as respostas de todos os entrevistados e é calculado 
através da frequência relativa ao item (neste caso, cada serviço ecossistêmico 
citado), que representa quantas vezes o item é mencionado entre todos 
os entrevistados, com a ponderação do ranking desse mesmo item, que é 
seu ranking médio considerando as respostas de todos os entrevistados 
(JERICÓ-DAMINELLO, 2014). 

O índice é então calculado em duas etapas. A primeira etapa consiste 
no cálculo de saliência de cada item citado para cada entrevistado.  Para 
isso, é calculado o rank do item, que é divido pelo número total de itens 
mencionados pelo entrevistado. A segunda etapa consiste em somar o 

4. BREWER, D. D. et al. Free-listed items are effective cues for eliciting additional items in 
semantic domains. Applied Cognitive Psychology, v. 16, p. 343-358, 2002. 
5. BORGATTI, S. P. Anthropac 4.0. Natick, MA: Analytic Technologies, 1996.
6. BOUSFIELD, W. A.; BARCLAY, W. D. The relationship between order and  frequency 
of occurrence of restricted associative responses. Journal of Experimental Psychology, v. 
40, n. 5, p. 218-222, 1950.
7. ROMNEY, A. K.; D’ANDRADE, R. G. Cognitive aspects of english kin terms. American 
Anthropologist, v. 66, n. 3, p. 146-170, 1964.
8. SMITH, J. J. Using ANTHOPAC 3.5 and a spreadsheet to compute a free-list salience 
index. Cultural Anthropology Methods, v. 5, n. 3, p. 1-3, 1993.
9. WELLER, S. C.; ROMNEY, A. K. Systematic data collection. Newbury Park: Sage, 
1988. 109p.
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resultado da primeira etapa para cada entrevistado e dividir pelo número 
total de entrevistados. Seu resultado varia entre 0.0 e 1.0, sendo que, quanto 
mais próximo do valor 1.0, mais saliente é considerado o item analisado 
(JERICÓ-DAMINELLO, 2014; QUINLAN, 2005).  O cálculo do Índice foi 
feito no programa Anthropac 4.98. 

O índice foi calculado para cada serviço separadamente por pergunta 
realizada durante as entrevistas (três ao total), sendo calculada também 
uma saliência composta para cada serviço a partir da somatória dos valores 
dos índices de cada pergunta e de sua divisão por três. A saliência composta 
foi utilizada para a realização de um ordenamento geral dos serviços, 
considerando as três perguntas de forma conjunta, que pode ser entendido 
como um ordenamento dos serviços ecossistêmicos da Baía do Araçá a 
partir da importância atribuída aos serviços pelo grupo consultado.

O método adotado baseia-se em Jericó-Daminello (2014), que realizou 
a valoração sociocultural dos serviços ecossistêmicos da praia do Marujá 
(Parque Estadual da  Ilha  do Cardoso, SP) a partir de perguntas abertas, 
utilizando-se do free-listing para as entrevistas e da análise via o Índice de 
Saliência de Smith para a valoração.

3. Resultados

Os serviços ecossistêmicos identificados estão apresentados na 
tabela 1. Os resultados das valorações econômica e sociocultural estão 
apresentados nas subseções a seguir.

3.1. Valoração econômica

Na tabela 4 é apresentada a somatória dos valores econômicos 
estimados para os serviços ecossistêmicos da Baía do Araçá. O valor de 
cada serviço e sua contribuição para o valor total também podem ser 
visualizados no gráfico 1.
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Tabela 4 - Somatória do valor econômico estimado dos serviços 
ecossistêmicos da Baía do Araçá em 2014. 

Serviços Ecossistêmicos Valor (2014)

Depuração de efluentes R$ 337.887,52

Abrigo de embarcações e acesso ao mar R$ 259.800,00

Desenvolvimento de atividades científicas e educacionais R$ 144.731,21

Fornecimento de alimento R$ 6.641,48

Remoção de carbono R$ 282,49

TOTAL R$ 749.342,70

Fonte: Elaboração própria. 
Obs.: O valor do serviço de remoção de carbono foi retirado de Gutierres & Ozaki (2014). 
Os demais serviços foram valorados pelo presente estudo.

Gráfico 1 - Valor econômico dos serviços ecossistêmicos da Baía do Araçá. 

Conforme exposto, foi feita uma extrapolação do valor anual estimado 
para os serviços ecossistêmicos da Baía do Araçá para um período de 
cinquenta anos (de 2014 a 2064), trazida ao valor presente mediante a 
aplicação de três taxas de desconto. Os resultados podem ser verificados 
na tabela 5. 
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Tabela 5 - Valor presente dos serviços ecossistêmicos para um período 
de cinquenta anos (de 2014 a 2064). 

Fonte: Elaboração própria. 
Obs.: Foram aplicadas três taxas de desconto anuais sobre a projeção dos valores estimados 
para os serviços em 2014 (depuração de efluentes: R$ 337.887,52; Abrigo de embarcações 
e acesso ao mar: R$ 259.800,00; Desenvolvimento de atividades científicas e educacionais: 
R$ 144.731,21; Remoção de carbono: R$ 282,49). O valor do serviço de estoque de carbono 
foi retirado de Gutierres & Ozaki (2014). Os demais serviços foram valorados pelo presente 
estudo. i = taxa de desconto.

A partir da tabela 5, é possível ordenar os serviços ecossistêmicos a 
partir de seu valor econômico associado. Para isso, porém, é importante 
considerar as limitações metodológicas, que serão discutidas em 4. 
Discussão. 

3.1. Valoração sociocultural

A seguir (tabela 6 e gráfico 2), é apresentado o Índice de Saliência 
de Smith para cada serviço identificado nas entrevistas, considerando as 
três listas juntas, definidas a partir das perguntas 1 (importância geral), 2 
(importância pessoal) e 3 (uso da Baía). 
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Tabela 6 - Serviços ecossistêmicos identificados nas perguntas 1, 2 e 3 e 
seus respectivos valores de saliência composta.

Fonte: Elaboração própria.

Gráfico 2 - Relação dos serviços ecossistêmicos identificados nas perguntas 1, 2 e 3 e 
seus respectivos valores do índice de saliência de Smith calculados pelo Anthropac 4.98.
Legenda: F. A.: Fornecimento de alimento; L. R.: Lazer e recreação; P. I. C. S. L.: Patrimônio 
e identidade cultural e sentido de lugar; S. C. A.: Satisfação pela conservação do ambien-
te; B.C.C.P.: Beleza cênica e conservação da paisagem; D. A. C. E.: Desenvolvimento de 
atividades científicas e educacionais; A. M.: Acesso ao mar; B. F.: Benefícios futuros; A. E.: 
Abrigo para embarcações. 

Considerando as três listas, podemos verificar que o serviço mais 
saliente foi o de “fornecimento de alimento”, com índice de saliência 
significativamente maior do que dos demais. Em seguida, temos os serviços 
de “lazer e recreação”, “patrimônio e identidade cultural e sentido de lugar”, 
“satisfação pela conservação do ambiente” e “beleza cênica e conservação 
da paisagem”, com valores de saliência próximos a 0,1. Os demais serviços 
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tiveram saliência composta entre 0 e 0,021: “desenvolvimento de atividades 
científicas e educacionais”, “acesso ao mar”, “depuração de efluentes”, 
“benefícios futuros” e “abrigo de embarcações”. 

Através dos resultados apresentados na tabela e no gráfico acima, pelo 
método utilizado, podemos ordenar os serviços ecossistêmicos da Baía do 
Araçá em ordem de importância para os moradores do Varadouro. 

4. Discussão e conclusões

4.1. Considerações sobre os métodos

 Como ressaltado, este estudo possuí uma contribuição 
metodológica, trazendo abordagens inovadoras para a valoração dos 
serviços de desenvolvimento de atividades científicas e educacionais, 
abrigo de embarcações e acesso ao mar, que podem ser utilizadas em outros 
estudos de valoração. 

Porém, é importante ressaltar que os métodos de valoração econômica, 
de forma geral, possuem limitações (ANDRADE; ROMEIRO, 2009). Sendo 
assim, a aplicação dos métodos, dificilmente, trará um valor econômico 
exato associado ao serviço ecossistêmico (ALIER, 2007). Por isso, a seguir 
serão apresentadas as limitações encontradas nos métodos utilizados por 
este estudo. 

Para o valor estimado para o serviço de fornecimento de alimento, foi 
considerado um valor mínimo, por não terem sido considerados os valores 
de pesca amadora.  De maneira similar, o valor para o serviço de remoção de 
carbono, calculado por Gutierres & Ozaki (2014), também foi considerado 
mínimo por não terem sido considerados os fluxos de carbono, somente 
o estoque. Para o serviço de desenvolvimento de atividades científicas e 
educacionais, foi feita uma estimativa, que é provável não corresponder 
fielmente aos custos dispendidos nas atividades de pesquisa e educação. 

Para estimar o valor dos serviços de abrigo de embarcações, acesso 
ao mar e depuração de efluentes, foram considerados os custos de serviços 
substitutos oferecidos no mercado. Entretanto, esses substitutos não são 
perfeitos, o que é comum de ocorrer em estudos de valoração (MAIA, 
2002). No caso dos dois primeiros, o serviço substituto prestado pelas 
marinas inclui itens adicionais, não presentes nos serviços ecossistêmicos, 
tais como limpeza da embarcação, abrigo em local coberto, manutenção 
preventiva do motor e instalações de segurança. Além disso, apenas uma 
marina é localizada próxima à Baía do Araçá, o que poderia incorrer na 
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necessidade de transporte pelos proprietários. Outra ressalva é feita para a 
possibilidade de existirem embarcações que usam o Araçá como acesso ao 
mar, mas que não permanecem apoitadas na área da Baía, não tendo sido, 
portanto, contabilizadas para o cálculo da valoração. Porém, não existe 
um serviço no mercado de, apenas, acessar as águas do mar. Considerar 
esse excedente para o cálculo do serviço cobrado pelas marinas não seria 
adequado, uma vez que o serviço principal prestado por elas é o de guarda 
de embarcações e não o de acesso ao mar. 

No caso do serviço de depuração de efluentes, o serviço substituto das 
estações de tratamento de esgoto possui processos que, obviamente, não 
são os mesmos executados pelos serviços dos ecossistemas. Um exemplo 
é a existência do gradeamento, etapa comum no tratamento preliminar 
de esgotos, que consiste na retirada de sólidos grosseiros. Entretanto, os 
ecossistemas, através de seus processos naturais, podem degradar estes 
sólidos grosseiros ou parte deles.

Sobre a valoração sociocultural, como limitação ao método utilizado, 
somente foram considerados residentes do bairro “Varadouro”, apesar de 
ser conhecido que a Baía do Araçá é utilizada por pessoas de outros bairros 
de São Sebastião e até por pessoas de outros municípios. Por outro lado, 
o recorte populacional foi considerado importante para que se calculasse 
uma amostra adequada. 

4.2. Considerações sobre a utilização dos resultados alcançados 

Apesar das limitações, a valoração é importante por evidenciar 
valores associados aos serviços ecossistêmicos que, normalmente, estão 
ocultos ou são ignorados em tomadas de decisão (COSTANZA et al., 
2014). Considerando que grande parte dos serviços não é transacionada 
em mercados (COSTANZA et al., 2014; DE GROOT et al., 2010; DE 
GROOT; WILSON; BOUMANS, 2002), são necessárias ferramentas para 
estimar seu valor econômico. Da mesma forma, outras abordagens devem 
ser utilizadas para estimar de valores socioculturais e ecológicos, os quais 
podem ser incorporados em processos estruturados de tomada de decisão. 

Os resultados alcançados neste estudo evidenciam que a Baía do 
Araçá promove serviços aos seus usuários e que estes possuem importância 
econômica e sociocultural. A partir dos gráficos 1 e 2, podemos observar um 
ordenamento dos serviços ecossistêmicos a partir das dimensões de valor 
abordadas nesta pesquisa. Através desses ordenamentos, verifica-se que 
os serviços ecossistêmicos apresentam diferentes importâncias atribuídas 
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nessas duas dimensões de valor. Por exemplo, o serviço de fornecimento de 
alimento aparece em primeiro lugar no ornamento pelo valor sociocultural, 
mas encontra-se em quarto no do valor econômico. 

As diferenças no ordenamento de cada dimensão de valor mostram 
que existem trade-offs associados aos serviços ecossistêmicos, o que reforça 
a importância de se considerar diferentes dimensões de valor nas tomadas 
de decisão (MARTÍN-LÓPEZ et al., 2014). Entretanto, este estudo não 
estimou valores ecológicos, nem valorou todos os serviços ecossistêmicos 
presentes na valoração cultural, o que prejudica esse tipo de análise.

Sob a ótica da Economia Ecológica, para que sejam tomadas melhores 
decisões em relação ao uso dos ecossistemas, é importante que seja 
feito um levantamento sistemático sobre as relações entre o manejo dos 
ecossistemas, os serviços ecossistêmicos promovidos e os valores que eles 
geram. Para isso, é necessário quantificar a capacidade dos vários tipos de 
cobertura do solo, associado aos tipos de manejo, de fornecer os serviços 
ecossistêmicos (DE GROOT et al., 2010; FOLEY et al., 2005). É importante, 
ainda, prever cenários, selecionar alternativas e fazer uma análise dos trade-
offs associados (DAILY et al., 2009). 

Os resultados alcançados nesta pesquisa contribuem para este 
entendimento por evidenciar os serviços ecossistêmicos oferecidos, 
atualmente, pela Baía do Araçá, conforme cenário atual de manejo, e seus 
valores econômicos e socioculturais associados, apesar das limitações. 
Além disso, contribui por mostrar, conforme discussão acima, que existem 
trade-offs associados aos serviços ecossistêmicos. Entretanto, este estudo 
não realizou uma análise de cenários e, portanto, nem uma análise dos 
diferentes trade-offs associados a estes possíveis cenários.

Mas como todas estas informações envolvendo os serviços 
ecossistêmicos poderiam ser consideradas nas tomadas de decisão? A 
resposta a essa pergunta depende de qual ferramenta de tomada de decisão 
é escolhida. Uma das ferramentas possíveis de serem utilizadas, sob a ótica 
da Economia Ecológica, é a análise multicriterial, que compara efeitos 
ambientais, socioculturais e econômicos resultantes de determinados 
cenários, para auxiliar na tomada de decisão. Os cenários são avaliados por 
indicadores com pontuações e, para cada cenário e para cada indicador, a 
pontuação é demonstrada em termos quantitativos (monetários ou não) 
e qualitativos, de acordo com as informações necessárias e disponíveis. A 
análise multicriterial tem grande aplicação em problemas que envolvem a 
gestão de recursos naturais (MENDOZA; MARTINS, 2006) e é indicada 
para tomadas de decisão de projetos com múltiplos e, muitas vezes, 
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conflitantes interesses e objetivos (HENKENS et al., 2005), como é o caso 
da ampliação do Porto de São Sebastião sobre a Baía do Araçá. 

Sob a ótica da Economia Ambiental, a ferramenta de tomada de 
decisão indicada seria a análise de custo-benefício, que utiliza somente 
o critério econômico (ALIER, 2007), o que não está sendo defendido 
neste estudo. Apesar da valoração econômica dos serviços ecossistêmicos 
enriquecer as análises de custo-benefício por evidenciar valores que 
normalmente não são considerados (COSTANZA et al., 2014), ainda 
assim tais análises são extremamente reducionistas, afinal nem todas as 
importâncias relacionadas aos ecossistemas podem ser convertidas em 
termos monetários (ANDRADE; ROMEIRO, 2009; COSTANZA et al., 
2014). Nessa ótica, estaríamos assumindo que só vale conservar a natureza 
quando ela se mostra rentável, o que nem seria uma consideração suficiente 
da contribuição dos ecossistemas para o bem-estar humano, muito menos 
para o suporte à vida em geral (MCCAULEY, 2006; REDFORD; ADAMS, 
2009; ROMEIRO, 2010). 

 Para o caso da Baía do Araçá, é importante lembrar que uma 
parcela dos serviços não foi valorada economicamente. Por isso, em uma 
possível utilização dos resultados aqui alcançados em análises de custos 
de benefício, esses serviços e a importância associada a eles não seriam 
nem minimamente considerados. Além disso, outras importâncias da Baía 
seriam ignoradas. 
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A pesca de marcação nos mares 
da Enseada do Flamengo, 

Ubatuba, São Paulo
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RESUMO: O presente trabalho analisa as técnicas e conhecimentos 
relativos à pesca de marcação nos territórios marítimos tradicionais, 
utilizados pela comunidade de pescadores artesanais da Praia da Enseada, 
na Enseada do Flamengo em Ubatuba, litoral norte do Estado de São 
Paulo. Concluiu-se que a atual regulação pesqueira, federal ou estadual, 
feita “de cima para baixo”, ignorando deliberadamente as peculiaridades 
locais e os processos e mecanismos pelos quais os pescadores estabelecem, 
mantêm e defendem o usufruto ou a posse de espaços marítimos, atropela 
as regras tradicionais baseadas no direito consuetudinário e põe em 
risco a característica fundamental que rege e sustenta todo o universo 
sociocultural e simbólico dessas populações tradicionais locais: a sua 
liberdade e autonomia, ou seja, a capacidade de governarem a si próprios.  

Palavras-chave: Pesca de marcação, pesqueiros tradicionais, pesca-
dores artesanais caiçaras. 

ABSTRACT: This paper discusses at techniques and knowledge 
regarding the fishing spots marking system within the maritime fishing 
territory used by traditional caiçara artisanal fishermen community of 
Enseada’s Beach, at Flamengo’s Bay, Ubatuba city, in the northern coast 
of São Paulo State. The present study aims at analyzing the techniques of 
maritime spatial positioning of the traditional fishing spots used by the 
caiçara fishermen community of Enseada’s Beach. It was concluded that the 
current “top-down” government fisheries regulation, ignoring deliberately 
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local processes and mechanisms by which fishermen establish, maintain 
and defend the usufruct or possession of maritime spaces, disrespects 
traditional rules based on customary law, putting at risk the fundamental 
characteristic that governs and sustains the entire sociocultural and 
symbolic universe of these traditional local communities: their freedom 
and autonomy, that is, the capacity to govern themselves.

1. Introdução

O presente estudo busca analisar as técnicas de posicionamento 
espacial marítimo, ou marcação, dos pesqueiros tradicionais utilizados 
pela população dos pescadores caiçaras da Praia da Enseada, em Ubatuba, 
litoral norte do Estado de São Paulo. Serão abordadas as relações entre a 
apropriação social do ambiente marinho (CORDELL, 2000; DIEGUES, 
2004) e os conflitos decorrentes do embate entre essa noção ancestral de 
posse, por parte dos pescadores artesanais locais, e as questões legais do 
gerenciamento territorial desses pesqueiros pelos órgãos oficiais. Hoje, a 
disputa pelo domínio sobre esses recursos pesqueiros de uso comum, seja 
por órgãos governamentais de conservação ou de fomento a pesca, seja pela 
pressão política da pesca capitalista de escala industrial e da pesca esportiva 
amadora, cria frágeis mecanismos de regulação do acesso aos “territórios 
pesqueiros” (CORDELL, 2000) e aos recursos que neles ocorrem, quase 
sempre excluindo o pescador artesanal do processo de tomada de decisão 
e governança. Estas técnicas locais da marcação podem contribuir para 
legitimar o direito de acesso preferencial, gestão e uso de determinados 
espaços costeiros por grupos de pescadores tradicionais, frente ao crescente 
interesse estatal em capitalizar politicamente as áreas marinhas protegidas 
(MATTOSO, 2017), privilegiando o turismo e outros interesses alienígenas 
em detrimento da ancestral cultura pesqueira artesanal “do lugá”. 

2. Metodologia

A comunidade estudada foi a dos pescadores tradicionais locais da 
Praia da Enseada (UTM 23K, 491299E – 7401082N) em Ubatuba, São 
Paulo (Figura 1).  

O trabalho de campo desenvolveu-se do ano de 2001 até o ano de 
2016, através da inserção total do pesquisador que residiu e trabalhou 
como pescador artesanal nessa comunidade e mais tarde atuou já como 
pesquisador científico. Para este estudo, utilizamos técnicas científicas 
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de pesquisa qualitativa, com objetivo de investigar valores, percepções e 
saberes relacionados aos territórios pesqueiros tradicionais, localizados no 
mar ao redor da Ilha Anchieta, e o possível uso desse conjunto patrimonial 
de conhecimento como ferramenta prática de gestão pesqueira local. 
Durante a abordagem etnográfica utilizada no trabalho de campo junto 
aos pescadores locais, seguimos “preceitos etnocientíficos” (MARQUES, 
2001), também aproveitando aspectos da etno-oceanografia (GASALLA; 
DIEGUES, 2008; MOURA, 2013) e da socio-antropologia marítima 
(DIEGUES, 2004). 

A coleta de dados utilizou-se da técnica de “observação participante”, 
através do “trabalho de campo etnográfico” (GUBER, 2001), associada a 
entrevistas qualitativas não estruturadas, conversas informais, atividades 
cotidianas da faina pesqueira e anotações em cadernos de campo. Nossas 
“entrevistas não dirigidas” (GUBER, 2001) priorizaram cuidados com: a 
escolha dos informantes especialistas; a forma de realizar as entrevistas; 
a coleta dos dados dos territórios pesqueiros. Atualmente, a legislação 
mais incidente sobre o espaço territorial marítimo dos pescadores locais 
é o Decreto Estadual 49.215, de 7 de dezembro de 2004, que institui o 
Zoneamento Ecológico-Econômico do Setor do Litoral Norte, onde 
encontramos as definições legais de comunidades tradicionais e pesca 
artesanal:

Comunidades Tradicionais: grupos humanos culturalmente 
diferenciados, fixados numa determinada região, historicamente 
reproduzindo seu modo de vida em estreita dependência do meio 
natural para sua subsistência; (...) Pesca Artesanal: é aquela praticada 
diretamente por pescador profissional, de forma autônoma, em regime 
de economia familiar ou em regime de parceria com outros pescadores, 
com finalidade comercial.  (São Paulo - Estado, 2005:48-49; grifo 
nosso).

Assim, nesse trabalho, o repositório pesqueiro “tradicional-artesanal” 
analisado é aquele praticado em canoas à remo, dentro do território pesqueiro 
que é de uso e domínio patrimonial da comunidade de pescadores da Praia 
da Enseada. 

2.1 Breves considerações sobre a área de estudo
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Figura 1. Mapa de localização da área de estudo: Praia da Enseada, Ubatuba.

A tradição pesqueira relacionada ao espaço territorial marítimo da 
Enseada do Flamengo e região da Ilha Anchieta remonta à origem indígena 
e posterior influência de tradições ibéricas, africanas e até japonesas, 
criando o que pode ser chamada de cultura pesqueira caiçara, que adaptou 
variadas artes e petrechos de pesca às características do ambiente marinho 
e ao comportamento das “espécies” locais (MUSSOLINI, 1980). 

Nesses pesqueiros, praticam-se artes de pesca específicas, 
principalmente: a pesca de jugada (linhada de mão com dois ou mais 
anzóis) para peixes de fundo; a linhada para garoupas; o arrastão de praia 
(SCHMIDT, 1947); o tresmalho (MUSSOLINI, 1980) ou rede de espera 
(WILLEMS, 2003). Esses locais de pesca foram sistematicamente testados, 
através de gerações, até que o ponto escolhido, produzindo resultados 
satisfatórios, ganhasse a sua marcação.

3. Marco conceitual

Para Davidson-Hunt e Berkes (2003), uma abordagem ecológica 
é necessária para entender como as habilidades para viver dentro de um 
ecossistema são construídas. Segundo esses autores, analisando a questão 
sob o ponto de vista formulado por Tim Ingold, no livro The perception of 
the environment, as habilidades não são propriedades de indivíduos, mas do
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“... campo total das relações constituídas pela presença do organismo-
pessoa, indissoluveis corpo e mente, em um ambiente ricamente 
estruturado” (Ingold, 2000:353). O conhecimento do ambiente, nesta 
perspectiva, é “... não de um tipo formal, autorizado, transmissível em 
contextos fora aqueles de sua aplicação prática. Pelo contrário, baseia-se 
no sentimento, que consiste nas habilidades, sensibilidades e orientações 
que se desenvolveram através da longa experiência de conduzir a vida 
em um ambiente particular” (Ingold, 2000:25). Aprendizagem, ou 
enskilling, é um processo que pode ser descrito como a “educação da 
atenção”, assim, anciãos criam contextos estruturados através dos quais 
o iniciante pode construir as suas próprias habilidades de percepção 
em relação ao meio ambiente total, biofísico e social. (DAVIDSON-
HUNT; BERKES, 2003)

Segundo Diegues (1983), o que caracteriza o pescador artesanal não 
é só o viver da pesca, mas é acima de tudo a apropriação real dos meios de 
produção, em suma, o controle da “arte de pesca”, ou seja, do como, e do 
que pescar.

O domínio da arte exige dele uma série de qualidades físicas e 
intelectuais que foram conseguidas pelo aprendizado na experiência, 
que lhe permitem apropriar-se também dos segredos da profissão. É 
fundamental nessa caracterização a unidade entre a força de trabalho e 
os instrumentos de trabalho. Esses são adaptados ao corpo humano, e 
sua utilização exige uma técnica especial que é o apanágio do artesão. 
(DIEGUES, 1983) 

 Para Diegues (1983), na pesca artesanal, o pescador está unido à sua 
profissão e aos meios de produção como um “caracol à sua casca”, por essa 
ótica, também não se pode separar o seu domínio cultural e suas práticas 
haliêuticas, da morfologia singular bio-geo-física marítima, o “organismo-
integral-em-seu-ambiente” (INGOLD, 2000, tradução nossa), fonte 
retroalimentadora do próprio aprendizado local. 

Assim, fecha-se um círculo virtuoso “simbiótico” (DIEGUES, 2008) 
entre o homem e o seu ambiente territorial natural.

A construção desse corpo complexo e detalhado de conceitos e símbolos 
baseia-se numa observação empírica de longo prazo e é aplicada a 
áreas marinhas relativamente reduzidas em tamanho usadas pelos 
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pescadores tradicionais sendo raramente aplicável a outras regiões. 
Esse corpo de saberes orienta o comportamento dos pescadores e as 
estratégias de pesca e é essencial para prever situações em que a pesca 
pode ser produtiva. Nesse sentido, o conhecimento tradicional ajuda 
os pescadores locais a construir seus próprios mapas mentais que os 
orientam onde e como pescar. (DIEGUES, 2004)

Esses “mapas mentais” ou a dimensão imaterial do espaço 
geográfico, que, através da comunicação oral de fatos entre gerações reúne 
conhecimentos, saberes, técnicas, usos, costumes, mitos, práticas sociais, 
recordações, memória, valores morais e espirituais, sobre um espaço físico 
peculiar, constroem o território pesqueiro que é resultado do modo de vida 
de uma comunidade, assim fundamentado no que pode ser chamado de 
conhecimento tradicional local.

3.1 A apropriação social do ambiente marinho

A tecnologia, o conhecimento e a organização social dos pescadores 
tradicionais são forjados dentro dos padrões e ritmos complexos da paisagem 
marinha1, o que ajuda os pescadores a viverem de uma população de peixes 
que flutua amplamente ao longo do tempo e do espaço (DAVIDSON-
HUNT; BERKES, 2003). 

O conceito de apropriação, desenvolvido por Diegues (2004), 
incorpora mais facilmente os aspectos simbólicos que envolvem a relação 
entre os pescadores e seu meio-ambiente: 

A apropriação social do meio marinho (manejo ou gerenciamento), 
pode ser definida como um conjunto de práticas culturais de 
intervenção na natureza, baseado na manipulação de componentes 
orgânicos e inorgânicos, visando a reprodução social das comunidades 
costeiras de pescadores. (DIEGUES, 2004) 

O território marítimo, então, engloba não somente características 
materiais ecológicas ou físico-geográficas, mas, sobretudo, aspectos 
culturais.

1. Paisagem que emerge dos meios de subsistência das pessoas (DAVIDSON-HUNT; 
BERKES, 2003).
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Falar em espaço nem sempre significa falar de um dado concreto, 
de uma realidade por assim dizer geográfica da natureza com que 
o homem se confronta para se reproduzir. A pesca marítima é uma 
das formas sociais em que a percepção específica do meio físico é da 
maior relevância, não só para a ordenação dos homens nos espaços 
sociais como também para a organização da própria produção e para a 
reprodução da tradição pesqueira, tanto em termos técnicos como em 
termos simbólicos. (MALDONADO, 2000)

É a transmissão dos processos de memorização e localização dos 
territórios pesqueiros, dentro de uma comunidade através do tempo, o que 
sustenta a reconstrução contínua desse espaço-cultura para a população 
que dele, e nele, sobrevive.

A apropriação social do mar ocorre dentro dos limites da territorialidade 
através da qual os pescadores “marcam” áreas que usam na pesca, 
algumas das quais são apropriadas de forma comunitária. Ou como 
afirma Godelier, através da noção do território um grupo social 
garante aos seus membros o controle ou acesso aos recursos naturais, 
a reprodução do homem enquanto espécie, seus meios de subsistência, 
das relações sociais e simbólicas. (Godelier, 1984). A territorialidade 
marinha depende não somente do meio-físico a ser explorado, mas 
também das relações sociais estabelecidas entre aqueles que o utilizam. 
Para muitas comunidades de pescadores, o mar apresenta marcas de 
propriedade, geralmente em pesqueiros produtivos descobertos e 
guardados em segredo. (DIEGUES, 2004)

De acordo com Alpina Begossi (2004), os pesqueiros são “pontos de 
pesca onde há alguma forma de apropriação, regra de uso ou conflito, sendo 
então um território em seu sentido ecológico”, e também “são reconhecidos 
pelos pescadores por meio de referências aquáticas (uma laje, por exemplo) 
ou terrestres (uma referência em terra, uma árvore, uma casa, uma igreja) 
” (Begossi, 2004).

Territórios pesqueiros, podem ser definidos como “espaços conhecidos, 
nomeados, defendidos, delimitados e manejados pelos pescadores em sua 
faina pesqueira” (CARDOSO, 2003).

Todo o conhecimento relativo a esses pontos de pesca especiais, e 
“a apropriação do mar e de seus recursos requer o conhecimento de um 
código de saber-fazer que é construído e ritualizado no mar pela tradição” 
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(DIEGUES 2004), que, de acordo com a definição de Gerd Bornheim, 
significa precipuamente entregar, passar algo para outra pessoa, ou passar 
de uma geração a outra geração. (BORNHEIM, 1987)

3.2 A importância da pesca de marcação

Existe um sistema tradicional de orientação espacial que serve para o 
pescador gravar mentalmente a localização de um pesqueiro, de um pegador2, 
ou para marcar um ponto sobre o leito marinho, com a intenção específica 
de poder reencontrar este ponto marcado sempre que for necessário.

A “marcação”, como é comumente chamada essa técnica tradicional no 
litoral brasileiro, trata-se de um método simples e eficiente de determinar e 
memorizar a localização de um ponto específico no espaço fluido do mar, 
através do processo de “triangulação”, baseado em “pontos referenciais 
fixos em terra” que sejam visíveis do mar (CASCUDO, 1954; FORMAN, 
1970; MALDONADO, 1994; DIEGUES, 2000, 2004; CARDOSO, 2001; 
PLANTE; BRETON, 2005; CAMARGO; BEGOSSI: 2006). 

Eduardo Cardoso (2001), entrevistando o mestre Genésio de Ilha 
Grande no litoral sul do Rio de Janeiro, pergunta como ele conheceu o 
fundo para não engastalhar a rede e obtém a explicação:

Então tu tá arrastando naquele caminho, não demora pega parô, aí parô 
tu vai botar em cima, agarrô, pedra, então tu olha se é de dia, se é de 
noite né? Olha a luz do lugar, do outro e faz a marcação. Aí tu já sabe 
que naquela posição ali, naquele lugar tem pedra. Então dali tu sai pra 
outra, se tu pegar noutro lugar, a mesma coisa, tu faz aquela marcação. 
E assim tu descobre o fundo todinho. (CARDOSO, 2001)

Esses pontos de referência são escolhidos de forma a determinarem 
duas linhas retas distintas que se cruzam exatamente sobre o ponto de 
visada, estabelecendo assim uma marcação.

Velejando para o pesqueiro o mestre vai perguntando ao proeiro: O 
caminho vai “enchendo”? Encher é um morro aproximar-se ou montar 
a gameleira, o cajueiro, as malhas juntarem-se no cabeço de uma duna 

2. Pegador é um ponto no fundo do mar onde as redes se enroscam, geralmente um barco 
afundado, um tronco de árvore ou outros objetos perdidos. (Németh, 2010).
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escolhida como referência [...] Como vai o assento? O assento dará sua 
figura esperada. Quando o Caminho e o Assento estiverem no ponto 
aguardado, firmes nas situações previstas, o pesqueiro estará ao alcance 
das linhas de pesca. Estará justamente no vértice do ângulo em que o 
Caminho e Assento são os lados [...]. (CASCUDO, 1954, grifo do autor)

Curiosamente, o sistema de registro espacial da marcação, embora 
recorrente entre diversas comunidades pesqueiras brasileiras, não havia 
ainda sido detalhado no Estado de São Paulo. Apenas uma breve descrição 
foi registrada no diário de campo de Alpina Begossi durante sua pesquisa 
junto aos ilhéus de Búzios em março de 1987:

Quando eu digo que não há nenhuma aferição geográfica talvez deva 
dizer que não há marcação em cartas ou equipamentos modernos, 
mas os pescadores possuem um sistema de orientação segura para 
marcar seus pontos de pesca, mesmo que se encontrem bem longe 
do continente. Eles usam pontos de referência na costa que, quando 
se alinham, determinam o pesqueiro. Conferem o local com o quarto 
ponto, que é a profundidade estimada pela quantidade de linha lançada 
até o fundo. Mais tarde pude constatar que esta prática de orientação 
é comum entre muitos pescadores, como os de Valença na Bahia, de 
Itaipu no Rio de Janeiro ou de Bertioga em São Paulo. (CAMARGO; 
BEGOSSI: 2006)

A importância do sistema de marcação pode ser percebida individual 
ou coletivamente dentro da comunidade pesqueira. Para o pescador, 
conhecer o “segredo” de uma marcação garante a ele maior eficiência 
e acurácia em seu esforço de pesca, o que lhe proporciona distinção e 
“respeito” entre seus pares. 

Como já vimos, o domínio dessa arte “exige uma série de qualidades 
físicas e intelectuais” conseguidas “pelo aprendizado na experiência”, que 
permitem “apropriar-se também dos segredos da profissão” (DIEGUES, 
1983). 

Para a comunidade local, esse processo contribui para estabelecer 
regras locais de uso e facilitar o manejo ordenado dos recursos pesqueiros 
que sistematicamente ocorrem naquele ponto especial do mar (FORMAN, 
1970). “Mesmo regras de uso incipientes como “respeito” já significam 
a apropriação no uso de um espaço marinho, ou seja, de um pesqueiro” 
(BEGOSSI, 2004). Assim, os saberes locais relacionados às marcações 
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dos pesqueiros também funcionam, para a comunidade detentora desse 
conhecimento, como que um atestado patrimonial consuetudinário 
sobre aquele espaço marítimo específico, atestando a preferência em sua 
apropriação social e também a consciência dominial em seu usufruto 
tradicional. 

4. Discussão de resultados

4.1 As características da marcação em Ubatuba

Devido às características geológicas peculiares do litoral norte de 
São Paulo, em que se destacam as costeiras intensamente recortadas e os 
esporões da Serra do Mar que adentram ao oceano, uma das referências 
básicas em quase todas as marcações da região de Ubatuba são as pontas 
das penínsulas, localmente denominadas pontas.

Para que os pescadores locais possam estabelecer uma marcação, 
associados com as pontas, são utilizadas ilhas, cumes de morros, pedras, 
cantos de praias e até prédios que se destaquem na paisagem. 

É... tem que tê marcação... E a marcação você sabe como faz né? É ponta 
de morro... canto de praia... Você já sabe o que é uma marcação né? 
Isso que a turma num faz, que a maioria pesca hoje com marcação (de 
GPS)... A nossa é essa antiga ainda... a nossa marcação é essa antiga 
ainda. (DOS SANTOS, 2014, comunicação pessoal) 

O critério para a escolha desses pontos de referência é que, não só, 
eles sejam bem visíveis, de fácil identificação e memorização, mas que, 
principalmente, constituam duas linhas retas atingindo o ponto de visada, 
que é onde essas duas linhas da marcação obrigatoriamente se cruzam, 
determinando por triangulação o ponto escolhido. O mestre Antenor dos 
Santos conta, como descobriu o Cascalho do Boqueirão da Ilha Anchieta:

Pra começá, eu com o Sérgio larguemo a rede... eu tirei com o Alemão 
a rede... o barco era do Alemão e a rede era do Sérgio. Eu fui lá, a rede 
agarrou na pedra cara, agarrou na pedra... veio salema, veio marimbá 
(peixes de pedra), veio tudo... eu fiz a marcação, sabe? E de tarde eu fui 
com o Sérgio lá de novo, larguemo a rede... Aí que soquemo memo na 
pedra e rasgô a rede! Aí ele falô: Porra meu! Tu sabia que tem pedra, 
por que largô a rede aí!? Mas falô assim (bravo), por causa da rede 



206 a pesca de marcação nos mares da enseada do flamengo

(que rasgou)... Mas olhou bem (e falou): Vamo marcá bem essa pedra 
aqui porque eu não sabia que tinha essa pedra... Aí ficou essa pedra 
(marcada). Tem umas cinco pedra ali... tudo pedra... quase ninguém 
sabe... tem pedra grande... laça a rede, rasga a rede... e tem tapecerica 
também, costão né, (lugar) que você joga a âncora e nem areia traz 
sabe... tem vez que entoca a âncora memo, fica lá (perde)... (DOS 
SANTOS, 2014, comunicação pessoal).

Assim cada pesqueiro ganha um memorial descritivo através do qual 
sua posição pode ser memorizada, transmitida e sempre reencontrada; essa 
passa a ser então a sua marcação. O mapa a seguir (Figura 2) ilustra a forma 
de se encontrar o pesqueiro denominado Cascalho do Boqueirão da Ilha 
Anchieta. 

Portanto, o memorial descritivo para localizar a sua marcação3 é o 
seguinte: 

Partindo da Praia da Enseada no rumo do Sul da Ilha Anchieta, quando 
o Ilhote das Cabras começar a aparecer pela Ponta do Espia, guine à 
boreste4 deixando o Ilhote das Cabras pela popa do barco (1). Continue 
navegando devagarinho nesse rumo, com o Ilhote das Cabras escondido 
pela Ponta do Espia até que a “pontinha” do Ilhote do Sul comece a 
aparecer pelo Calhéu da Ilha Anchieta (2), então pare. É só jogar o 
ferro5, que já vai sentir o cascalho no fundo, já matei até garoupa de três 
quilos lá; tem pedra grande visse? (DOS SANTOS, 2004, comunicação 
pessoal).

3. Embora o nome do pesqueiro seja real, alguns pontos da sua marcação foram alterados 
a fim de preservar seu “segredo”. (DIEGUES, 1979; MALDONADO, 1994).
4. O lado da embarcação situado à direita da proa.
5. O mesmo que âncora.
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Figura 2 - Esquema de marcação do Cascalho do Boqueirão da Ilha Anchieta, com pontos 
modificados para preservar o “segredo” de como encontrar sua localização exata.

Além do pesqueiro mencionado acima, existem, dentro da nossa área 
de estudo, vários outros que são possíveis de localizar através da marcação 
por triangulação, tais como: o Parcel de Sueste; Inferninho; Parcel da Ponta 
Grossa; Parcel de Fora; e Cascalho da Praia de Fora. Todos estes pesqueiros 
hoje, com seus “segredos” de marcação ameaçados pelos aparelhos de 
G.P.S.6. 

Outras características que também integram e enriquecem a descrição 
da marcação do pesqueiro são as principais espécies que ocorrem no ponto 
marcado e as condições de correnteza, temperatura, cor de água e época 
do ano, mais favoráveis ao sucesso da pescaria naquele local específico. 
(SCHMIDT, 1947; FORMAN, 1970; MALDONADO, 1994; DIEGUES, 
2004; BEGOSSI, 2004; CUNHA, 2008).

Ainda sobre o Cascalho do Boqueirão, o mestre Antenor e o mestre 
James especificam as principais espécies de peixe que lá já pescaram:

6. Global positioning system, um sistema global de localização por satélites.
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(Antenor) -Ah, dá vermelho, é... pampo, pampo grandão memo, dá 
garoupa, aquela garoupa São Tomé, aquela garoupa vermelha... todo 
peixe... 
(James) -Matei um bocado de garoupa no tresmalho lá... 
(Antenor) -Dá garoupa, dá corvina, dá espada, é um lugá pra todo 
peixe, tem tudo, dá marimbá, dá cocoroca, todo peixe... 
(James) -Perdi um bocado de peixe grande naquele lugá... marimbá dá 
muito lá... (DOS SANTOS e DA GRAÇA, 2014, comunicação pessoal)

4.2 O domínio das marcações determinando o território pesqueiro

Dominar um pesqueiro não no sentido da posse física, mas, do 
conhecimento empírico acumulado sobre as espécies de ocorrência, 
correntes favoráveis, tipo de fundo marinho, características físicas da 
água, (transparência, temperatura, turbidez, coloração), proporciona ao 
pescador aumentar a chance de sucesso da sua pescaria. O oceano, por ser 
um ambiente fluido em constante mudança e sujeito a rápidas alterações 
físicas, exige do pescador um tipo de conhecimento “análogo ao científico”, 
forjado na experiência da faina diária, transmitido oralmente entre gerações 
e validado pela comprovação do êxito na pescaria pelos outros pescadores. 
(LÉVI-STRAUSS, 2008; CUNHA, 2008; RAINHO, 2015),

É mediante esse saber que os pescadores definem estratégias adaptativas 
às flutuações do ecossistema marítimo para assegurar a sua reprodução 
social no tempo. E, é nesse processo de adaptação inteligente diante 
das condições bioclimáticas e naturais, que esse sujeito social constrói 
o espaço marítimo como um espaço sociocultural próprio. (CUNHA, 
2008: p.5) 

O conhecimento tradicional dos pescadores locais, relativo ao seu 
território pesqueiro e a essas marcações, garante ao pescador uma gama 
maior de opções de escolha do melhor pesqueiro, de acordo com a análise das 
condições físicas daquele dia em que se fará a pescaria. Entre as dezenas de 
pontos que compõem o seu rol de pesqueiros, ele pode determinar aquele que 
seu conhecimento acumulado indica ser o mais adequado naquele momento 
de acordo com os sinais disponíveis e ao tipo de arte de pesca utilizado. 

Esse conhecer é constituído por um conjunto de ideias sobre o navegar, 
o movimento das marés, os tipos de fundo propícios à vida de certas 
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espécies de pescado, noções empíricas sobre os hábitos dos diferentes 
peixes, etc. O importante não é conhecer um ou outro aspecto do 
segredo, mas saber relacionar os fenômenos naturais e tomar as 
decisões relativas à captura. (DIEGUES, 1979: p.210)

Todo esse inventário, constituinte do saber-fazer tradicional, 
possibilita através das marcas, encontrar e reencontrar através do tempo 
esses lugares especiais, ou pesqueiros. Este processo garante não só a 
subsistência material e simbólica dessas comunidades, mas também 
alcança determinar, delimitar e materializar a “apropriação dos territórios 
pesqueiros” (GEISTDOERFER, 1974; 1982) pelos pescadores detentores 
desse conhecimento local.

4.3 Os tipos de uso dos pesqueiros

Dentro do território pesqueiro dos pescadores da Praia da Enseada, 
existem pesqueiros que podem ser classificados de acordo com tipo de 
usufruto neles exercido.

Para os pesqueiros de costeira, que são praticamente grudados na faixa 
rochosa do costão e mais fáceis de serem localizados, não é utilizado o 
sistema de triangulação da marcação para que sejam encontrados. Apenas 
a característica física da pedra mais próxima é usada para memorizar 
o nome de “batismo” daquele pesqueiro e marcar o seu local, como por 
exemplo: Boca da Arraia, Oratório, Pedra do Porco, Cu Empinado, Mesa 
Pobre, Gamela Grande, Coroa Preta, Castelinho, Cadeira, Saco da Pedra 
Miúda, Cava da Casa, Pedra do Covo, Itapecerica Preta, Pedra da Baleia, 
Mesa Pobre, Gamela Grande, Costão Quebrado, Pedra Rachada, Alçapão. 
Também referências a algum antigo morador próximo ou usuário assíduo 
do pesqueiro são utilizadas na identificação do ponto: Pesqueiro do Velho 
Bento, Laje Antônio Inácio, Pedra da Idália, Porto da Maria do Paulo. Ou 
então a alusão a alguma árvore ou vegetação do local do pesqueiro: Saco da 
Guanxuma, Saco da Piteira, Figueirinha, As Caianas, Saco do Guacá, Saco 
da Aroeira. Antigos usos do local ou ainda algum evento ali acontecido 
servem também como referência: Portinho, Os Cafés, Porto Velho, Aguada, 
Ponta do Espia, Estiva, Saco do Soldado, Saco do Barco, Ponta da Cruz, 
Pedra do Navio.

Esses pesqueiros de costeira são geralmente os de nomes mais antigos e 
os mais utilizados sistematicamente de forma comunitária pelos pescadores 
locais. Dessa utilização sistemática surgiram regras informais de uso 
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baseadas no respeito. As regras de respeito são uma das características chave 
da ética da pesca na comunidade. 

Um código de honra que os pescadores chamam “respeito”, intimamente 
ligado à reciprocidade, forma e controla as relações pessoais na pesca 
local. A ética associada ao “respeito”, vai além de um cerimonial na 
pesca: ela liga as consciências individuais muito mais fortemente 
que os regulamentos oficiais. Nas comunidades em que o capital é 
escasso, o “respeito”, especialmente no que toca ao pagamento de 
dívidas resultantes de favores, é a medida da dignidade das pessoas. 
É impossível pescar por muito tempo na área sem o “respeito”. É 
primariamente no contexto da reciprocidade, no quadro geral da 
marginalização social, que os direitos ao espaço marítimo e à pesca são 
estabelecidos e regulamentados. (CORDELL, 1989).

O respeito é baseado em complexas relações sociais que levam em 
consideração diversos aspectos da convivência social comunitária. Senso de 
justiça, habilidades manuais, força física, sabedoria, capacidade colaborativa, 
honestidade, etc. Tudo isso é conquistado durante as atividades em grupo 
onde a verdadeira natureza humana da pessoa é posta à prova durante as 
diversas situações da faina diária. Esse processo que ocorre a vista de todos 
que pertencem àquela comunidade, leva o pescador que vai passando pelas 
“provas”, gradualmente a ocupar um espaço na hierarquia social daquele 
grupo, conquistando seu respeito. (DIEGUES, 2004; CORDELL, 1989; 
MALDONADO, 1994)

Mais recentemente, a atividade da maricultura, principalmente a 
mitilicultura, que é o cultivo de mexilhões (Perna perna), surgiu como 
atividade complementar para pequena pesca. Hoje existe delimitada pelos 
próprios pescadores da Praia da Enseada, uma área exclusiva, inspirada 
por um decreto federal7, onde estão instaladas as fazendas marinhas 
dos pescadores tradicionais locais. A construção territorial desse parque 
aquícola na Enseada do Flamengo deu-se com a participação ativa dos 
pescadores locais de modo a respeitar os pesqueiros tradicionais de costeira. 
Assim sendo, a posição de nenhuma fazenda marinha atrapalha a atividade 
da pesca artesanal local, corroborando as regras tácitas do respeito.

7. Decreto Nº 4.895 de 25 de novembro de 2003 (BRASIL, 2003).
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4.4 As principais regras de respeito praticadas nos pesqueiros da Praia 
da Enseada

Normalmente os pescadores deixam a praia em suas canoas para 
fundear os tresmalhos de costeira pouco antes do serão, por volta das quatro 
horas da tarde. Antes disso, durante o dia, informalmente os pescadores 
se reúnem à sombra de uma amendoeira e discutem sobre seus “palpites” 
para a pesca do dia seguinte. Com base na apuração do que foi pescado pela 
manhã, somada a análise dos sinais meteorológicos do tempo disponíveis 
até aquele momento, eles coletivamente comparam seus palpites e escolhem 
o pesqueiro que cada um usará naquela tarde. 

Mas planejar e organizar a pesca, isto é, quando, como e com que 
instrumento ir pescar é uma das decisões mais difíceis. A formulação 
da pergunta marca o início da atividade produtiva, pois a partir dela o 
pescador constrói um plano organizacional, como veremos, às vezes 
tão mutável como o próprio meio. Com efeito, chegar a uma decisão 
definitiva cada dia não é ato automático nem fruto de decisão arbitrária, 
mas uma das fases mais complexas de todo o processo de pesca e que se 
encontra condicionada por todas as limitações que assinalamos antes, 
assim como pela decisão dos outros pescadores. (ALLUT, 2000)

 
Nos casos estudados, não existe a noção de posse individual de um 

pesqueiro, eles são de domínio comunitário, possuindo um nome próprio 
que o identifica. A regra principal é a de chegar primeiro (BEGOSSI, 2004; 
PLANTE e BRETON, 2005), depois vem a de quem escolheu primeiro e 
avisou durante o dia onde irá largar a rede, assemelhando-se em parte à 
regra de publicar o lanço citada por Cordell (1989) e Maldonado (1994). 
Também, caso o pescador já tenha largado a rede no dia anterior em um 
pesqueiro, ele tem preferência em largar novamente no mesmo ponto. Mas 
durante o dia ele pode ser questionado se vai manter o ponto ou mudar, 
caso ele decida mudar, quem o questionou pode escolher aquele pesqueiro.

Estamos nos referindo ao controle do meio, seus recursos e ao controle 
dos “outros”, do que dizem e, sobretudo, do que fazem ou podem fazer. 
As circunstâncias cambiantes que podem intervir nesse espaço de 
tempo abarcam aspectos pontuais como a meteorologia, a oscilação 
dos preços, etc., mas, sobretudo, um dos aspectos mais relevantes: a 
conduta dos outros pescadores. Com base nessas variáveis o pescador 
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determina onde pescar e com que tipo de pesca. Representa também o 
momento em que se reinicia de novo processo de comparação do saber. 
(ALLUT, 2000)

Casos raros ocorrem de uma “corrida” ao pesqueiro, quando dois 
pescadores identificaram os sinais favoráveis a determinado ponto de pesca 
durante aquele dia. Quando isso acontece os dois procuram dissimular seu 
palpite durante as prosas do dia, mas como entre eles os laços de amizade 
e companheirismo são longos e fortes, um reconhece o arremedo do outro, 
iniciando-se então a “disputa” velada pelo pesqueiro. Nesse dia um fica 
vigiando a movimentação do outro e quando fica evidente a intenção de 
um deles lançar sua canoa ao mar, os dois se apressam na ação, e começa 
a corrida ao pesqueiro. Chega a ser divertida e emocionante a porfia e 
ganha aquele que chegar primeiro e lançar sua poita na pedra que marca 
o local daquele pesqueiro. Desse modo, resta ao perdedor na disputa pelo 
pesqueiro escolher outro ponto da costeira que respeite uma distância 
mínima descrita a seguir, além de resmungar baixinho “ao vento” que 
fulano de tal tem zóio grande ou é esfamiado. 

Existe uma regra local que dita a distância mínima entre um tresmalho 
de costeira e outro, que é de mais ou menos trezentas braças8. Também o 
comprimento máximo da rede, ou distância máxima que ele pode ficar 
das pedras, caso seja rede boiada, é de quarenta e cinco braças, para não 
atrapalhar a navegação dos barcos motorizados que podem ter seus hélices 
enroscados pelas redes durante a noite. 

Quanto à arte do cerco flutuante, a distância mínima de trezentas 
braças também deverá ser observada em relação à boca do cerco, que é 
por onde os cardumes entram na armadilha. Caso o cerco flutuante não 
esteja na água, o ponto é liberado para largar o tresmalho desde que o 
proprietário seja consultado previamente. A pesca de linha e anzol e a caça 
submarina praticada próxima, e muitas vezes dentro do cerco flutuante, 
são consideradas faltas gravíssimas e muito praticadas por turistas9. Esse 
conflito é extremamente comum e de difícil solução, pois os turistas são os 
que menos respeitam qualquer tipo de regramento, incluindo a própria lei 
federal que rege a pesca amadora. 

8, A braça é uma unidade de medida tradicional que é feita com os braços abertos indo 
de uma mão a outra e que, segundo os caiçaras, mede em média aproximadamente 1,70 m. 
9. Plante & Breton, 2005, p.45, também verificam regras de “costume” muito semelhantes 
em Trindade – R.J. com relação ao cerco flutuante e o tresmalho.
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Outra regra informal regula o tempo em que o tresmalho pode ficar 
“fundeado” no pesqueiro. O aceito normalmente é que a rede seja largada 
no serãozinho ou boca da noite e recolhida ao raiar do dia, evitando desse 
modo a incidência das tartarugas marinhas que no escuro diminuem sua 
movimentação para descansarem. Caso uma rede fique “abandonada” no 
pesqueiro por mais de um dia, sem a visita do dono, um pescador que 
tenha autoridade reconhecida pelo grupo para tal, pode retirar a rede do 
pesqueiro. Se houver peixe podre na rede, ele pode até embolar a rede e 
jogar em cima da pedra, ainda mais se a rede for de algum pescador de fora.

Para os tresmalhos de fundo, que são fundeados ao largo (longe de 
terra), a regra básica é a de chegar primeiro. Outras regras complementares 
a esta podem ocorrer de acordo com cada situação. Fechar a rede é 
considerado uma falta grave, isso acontece quando outro pescador larga seu 
tresmalho paralelo e próximo ao que já estava fundeado antes, impedindo 
que os peixes caiam na primeira rede (PLANTE; BRETON, 2005). 

Largar a rede por cima também vai contra o respeito e geralmente 
ocorre quando outra rede é lançada já no escuro da noite, desse modo as 
bandeiras da primeira rede não estão visíveis e o segundo pescador larga a 
rede por cima da do outro, comprometendo a eficiência do equipamento e 
estragando a pescaria.

Outro conflito que envolve os tresmalhos de fundo acontece durante 
a safra do camarão branco (Litopenaeus schmitti) entre os meses de junho 
e julho. Nesse período, as redes de camarão ficam fundeadas o tempo 
todo, dia e noite, sendo visitadas a intervalos regulares para a despesca. 
No entanto, outra modalidade de pesca compete agressivamente com as 
redes das canoas, o arrasto de porta motorizado. Muitas vezes os pescadores 
dos arrastões ameaçam aos berros passar por cima dos tresmalhos durante 
a noite, e não raro ao amanhecer, na primeira visita do dia, os canoeiros 
encontram a rede cortada de faca ou mesmo desaparecida por completo. 
Esse é um dos conflitos mais graves e recorrentes da região, não respeitando 
nem mesmo a Zona 2 Marinha Especial (Z2M.E.) estipulada pelo 
Zoneamento Ecológico Econômico ou G.E.R.C.O., que proíbe o arrasto de 
camarão nessa área do conflito (SÃO PAULO - ESTADO, 2005). 

Tudo isso surge de um processo que pressupõe um sujeito cognitivo 
em constante interação entre o trabalho mental e manual, e entre este 
e seu entorno. E é precisamente por isso que se justifica a afirmação: 
os pescadores são os que melhor conhecem o entorno ecológico e 
social de cada uma das comunidades, e, não obstante, quem planifica 
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as políticas pesqueiras e a gestão dos recursos são os funcionários, com 
a assessoria de biólogos e economistas. E o fazem unilateralmente, 
prescindindo totalmente do saber que os pescadores têm de seu âmbito 
de experiência. (ALLUT, 2000)

5. Considerações Finais

A gradativa perda dos valores tradicionais que garantiam, através 
do segredo, o acesso restrito e controlado aos pesqueiros e seus recursos, 
somada à ingerência ou à incapacidade técnica e operacional dos órgãos 
governamentais responsáveis pela gestão e regulação desses recursos, pode 
levar ao que Hardin chamou de A tragédia dos comuns. Desse modo, quando 
o espaço ou recurso que é de todos, passa a ser de ninguém, pela ausência 
de mecanismos externos oficiais ou tradicionais de regulação baseados 
no respeito, o que impera é a anarquia do “se eu não matar, outro vem e 
mata”. Essa filosofia acelera a degradação do recurso e a falência dos valores 
comunitários locais. Observando-se os temas relacionados nesse estudo 
e debruçando-nos sobre a análise dos autores consultados, percebemos a 
importância que a noção do respeito ocupa dentro do sistema sociocultural 
das comunidades tradicionais de pescadores artesanais costeiros. Como 
vimos anteriormente, os mestres por sua autoridade coletivamente 
reconhecida, são os naturais detentores do conhecimento tradicional local 
que comporta todo o regramento cultural responsável pela construção, 
interpretação e gestão dos territórios pesqueiros de sua comunidade. Desse 
modo, compreendemos porque as instituições governamentais falham em 
alcançar o respeito e a confiança dessas comunidades.

O motivo básico fundamental da desconfiança e da não ratificação 
do sistema formal de gestão, por parte dos pescadores tradicionais, é 
que esse sistema desrespeita diretamente as duas regras chave que estão 
arraigadas basilarmente no código informal do respeito, atropelando o 
conhecimento tradicional local que regulamenta o usufruto dos territórios 
pesqueiros. Assim, o analista ambiental tecnocrata comete um grave erro 
tentando reduzir a diversidade fluida e volúvel do mar à um regramento 
denominador comum universal que abranja todo o espectro de variáveis 
e particularidades locais do ambiente marinho. Essa é uma habilidade 
somente reservada aos mestres pescadores que estão ligados material 
e simbolicamente a um território pesqueiro específico, transmitido de 
geração em geração.
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Portanto os legisladores falham, por instituir um processo arbitrário 
de tomada de decisões, construído e barganhado politicamente em 
gabinetes (que não respeita a autoridade comunitária da mestrança e o grau 
de conhecimento que os mestres detêm sobre o ambiente natural local, e as 
especificidades de cada território pesqueiro), valorizando apenas critérios 
ecológicos conservacionistas ou político-econômicos, e desprezando 
completamente o conhecimento tradicional local. 
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 Restauração passiva em Floresta 
Ombrófila Densa Submontana 

degradada por bananicultura, Estação 
Ecológica Juréia-Itatins, Miracatu, 

Vale do Ribeira, SP

Claudio de Moura t� 8ĮĹıĶĿ�.ĮĻŁļŃĮĻĶ�

RESUMO: Este trabalho objetivou descrever a restauração passiva 
de uma área de Floresta Ombrófila Densa com oito anos de idade, 
degradada para implantação de bananicultura. Foi feito levantamento 
florístico e fitossociológico através de cinco parcelas de 10 x 25 m na área, 
onde os indivíduos arbustivo-arbóreos ≥ 1 m de altura foram coletados e 
foi anotada a altura e perímetro do caule a 1,3 m do solo. As bananeiras 
foram registradas para avaliação da erradicação. Após a identificação das 
espécies, foram classificadas as suas síndromes de dispersão e os grupos 
sucessionais. Para o estudo da estrutura da floresta, foram calculados os 
parâmetros de densidade e dominância, tanto absoluta quanto relativa, 
além do valor de cobertura (VC) e também os índices de diversidade 
de Shannon (H’) e equabilidade (J’), realizados pelo Fitopac. Foram 
levantados 1.440 indivíduos de 149 espécies e 59 famílias, predominando 
as espécies pioneiras e secundárias iniciais (36,91%) e as zoocórias 
(60,40%). Tibouchina pulchra, Leandra variabilis, Miconia cinnamomifolia, 
Piptocarpha macropoda, Vernonanthura discolor e Myrsine coriacea 
totalizaram 64,8% do VC. A vegetação estudada apresentou H’= 3,330 nat. 
ind-1 e J’ = 0,666. A restauração passiva ou regeneração natural promoveu 
a erradicação de 92% a 100% das bananeiras anteriormente introduzidas.

ABSTRACT: This work aimed to describe the passive restoration of 
an area of Dense Ombrophilous Forest of eight years of age degraded for 
implantation of banana plantation. A floristic and phytosociological survey 
was carried out by means of five 10 x 25 m plots in the area, where individuals 



221claudio de moura | waldir mantovani

shrub-tree ≥ 1 m tall were collected, and the height and circumference at 
breast height to 1.3 m above the ground were recorded. The banana trees 
were registered for evaluation of eradication. After the identification of the 
species, their dispersion syndromes and successional groups were classified. 
In order to study the structure of the forest, the parameters of density and 
dominance, both absolutely and relative, as well as the coverage value (VC), 
and the indexes of Shannon diversity (H’) and equability (J’) performed 
by Fitopac. A total of 1,440 individuals were collected from 149 species 
and 59 families, predominating the pioneer and early secondary (36.91%) 
and zoochoric species (60.40%). Tibouchina pulchra, Leandra variabilis, 
Miconia cinnamomifolia, Piptocarpha macropoda, Vernonanthura discolor 
and Myrsine coriacea accounted for 64.8% of CV. The vegetation had H’ = 
3.330 nat. ind-1 and J’= 0.666. The passive restoration or natural regeneration 
promoted the eradication of 92% to 100% of the banana plants previously 
introduced.  

1. Introdução

A recuperação de ecossistemas degradados é uma atividade 
historicamente desenvolvida por diferentes povos, caracterizando-se 
como uma atividade sem vínculos estreitos com concepções teóricas e, 
normalmente, executada através do plantio de mudas, visando controlar a 
erosão, estabilizar taludes e melhorar aspectos visuais de um determinado 
local (RODRIGUES; GANDOLFI, 2001). 

Esta atividade prática adquiriu o caráter de uma área do conhecimento, 
que passou a ser denominada por vários autores como Restauração Ecológica, 
tal como Palmer et al. (1997). Nos últimos anos, a ciência da restauração 
ecológica tem evoluído na busca de uma visão mais integrada do processo. 
A Society for Ecological Restoration International (SER) define a restauração 
ecológica como uma ciência prática e arte de assistir e manejar a recuperação 
da integridade ecológica dos ecossistemas, incluindo um nível mínimo de 
biodiversidade e de variabilidade na estrutura e no funcionamento dos 
processos ecológicos, considerando-se seus valores ecológicos, econômicos 
e sociais (BRANCALION et al., 2010). A restauração ecológica pode ser 
realizada de forma passiva ou ativa, onde a passiva deverá ser empregada 
em áreas onde apenas a remoção de atividades degradantes permitirá a 
recuperação natural, e a restauração ativa será desenvolvida quando existir 
a necessidade de acelerar o restabelecimento da integridade ecológica ou 
quando a falta de intervenção antrópica cause mais destruição ou perda de 



222 restauração passiva em floresta ombrófila densa submontana degradada...

processos naturais e o declínio permanente de espécies (DELLASALA et 
al., 2003).

Restauração passiva refere-se ao retorno espontâneo de um 
ecossistema degradado a um estado pré-existente, por meio de resiliência 
do ecossistema, da sucessão ou da regeneração natural, sem intervenção 
humana deliberada (ARONSON et al., 2011).

O abandono de um local, permitindo a recomposição natural da 
vegetação florestal, é uma estratégia de longo prazo para a recuperação 
de áreas degradadas, que tem sido sugerida pela EMBRAPA (2003), 
pois favorece o desenvolvimento de arbustos e árvores, compondo uma 
floresta secundária, o que permite o restabelecimento de algumas funções 
florestais, tais como a absorção de água de camadas mais profundas do solo, 
sumidouro de carbono atmosférico e transferência de nutrientes do solo 
para a biomassa, além da estabilização dos solos promovida pelos sistemas 
radiculares e a diminuição de processos erosivos.  

A regeneração natural é um dos dez modelos de restauração de áreas 
degradadas apresentados por Ferretti (2002), consistindo em dar condições 
para a recuperação natural de áreas recentemente desmatadas ou pouco 
degradadas, que podem ser recuperadas pelo brotamento das árvores 
cortadas, pelo desenvolvimento de plântulas e plantas jovens, assim como 
pela germinação de sementes presentes no banco de sementes do solo ou 
daquelas oriundas de dispersão.

A regeneração florestal é um processo de sucessão secundária em 
nível de comunidade e de ecossistema, em uma área florestada desmatada, 
onde o processo sucessional segue uma progressão de estágios, durante os 
quais as florestas apresentam um enriquecimento gradual de espécies e um 
aumento em complexidade estrutural e funcional (CHAZDON, 2012). 

Estudos sobre restauração de ecossistemas verificaram que, quando as 
perturbações não são muito intensas, os processos naturais de regeneração 
têm se mostrado mais eficazes em reconstruir o ecossistema do que as 
interferências planejadas (DURIGAN et al., 2004). 

O objetivo deste trabalho foi caracterizar a restauração passiva em 
uma área de floresta suprimida para a implantação de bananicultura, além 
de avaliar sua capacidade em promover a restauração ecológica. 
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2. Material e Métodos

2.1 Área de estudo

A área de estudo localiza-se na região das Colinas Verdes, município 
de Miracatu, na região do Vale do Ribeira, no interior da Estação Ecológica 
Juréia-Itatins (EEJI) próxima das coordenadas UTM 262829,1 S e 
7305632,54 W (Figura 1), onde a elevação do terreno varia de 385 a 400 
metros sobre o nível do mar e cuja vegetação predominante é a Floresta 
Ombrófila Densa Submontana (KRONKA et al., 2007). Por volta de 2005, 
a vegetação foi suprimida para a introdução de monocultura da banana 
Musa sp. e, após cerca de três anos de cultivo, no ano de 2007 a atividade 
foi abandonada, ou seja, na época de realização do estudo a vegetação 
regenerante estava com oito anos. 

A EEJI se caracteriza como um dos trechos florestados melhor 
protegidos e preservados da Floresta Ombrófila Densa Atlântica, que 
possui uma flora bastante diversificada, com grande número de espécies 
raras e várias espécies endêmicas regionalmente (MAMEDE et al., 2001).

A EEJI foi criada em meados da década de 1980 e foi reclassificada pela 
Lei nº 14.982/2013, que alterou seus limites e criou o Mosaico de Unidades 
de Conservação Juréia-Itatins (MUCJI) (Figura 1), com área total de 
97.213 ha distribuídos nos Parques Estaduais do Itinguçu e do Prelado, nas 
Reservas de Desenvolvimento Sustentável da Barra do Una e Despraiado, 
no Refúgio da Vida Silvestre Ilhas do Abrigo e Guararitama e na Estação 
Ecológica Juréia-Itatins, que possui 84.425 ha (SÃO PAULO, 2013).

O clima predominante é do tipo Cfa, segundo a classificação de 
Köeppen, com temperatura média anual superior a 19,0 ºC, temperatura 
média máxima maior que 24,0 ºC e pluviosidade média anual de 2.000-
2.200 mm (TARIFA, 2004).

Do ponto de vista geológico, a área estudada situa-se na unidade 
de Morros e Serras, que se estende por uma faixa de direção E-W, com 
cerca de 50 km de comprimento e 10 km de largura, na unidade de relevo 
denominada localmente como Serra do Bananal (na porção oeste), onde 
predominam rochas gnáissico-migmatíticas (SOUZA; SOUZA, 2004).

2.2 Estudo ecológico

A regeneração natural foi caracterizada através de dados primários 
obtidos por meio de levantamentos de campo, com coleta de material 
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botânico na área degradada, que ocorreram no período de 10 de novembro 
de 2014 e 19 de outubro de 2015.  

Para o estudo fitossociológico, foi utilizado o método de parcelas 
(MUELLER-DOMBOIS; ELLENBERG, 1974), em que foi estabelecido 
um bloco único de 40 x 100 metros, subdividido em 16 parcelas de 10 x 
25 m, das quais cinco parcelas foram sorteadas ao acaso para realização 
do estudo fitossociológico, totalizando 1.250 m², visando amostrar ao 
máximo a provável heterogeneidade da vegetação regenerante. Antes do 
início do levantamento as parcelas sorteadas foram implantadas em campo, 
conforme Figura 2.  

 

 
 

Figura 1. Localização da área de estudo na região das Colinas Verdes, Estação 
Ecológica Juréia-Itatins.
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4A 4B 4C 4D

3A 3B 3C 3D

2A 2B 2C 2D

1A 1B 1C 1D

Figura 2. Parcelas sorteadas da área estudada (cor cinza).

A coleta de material botânico foi efetuada com tesoura de poda alta e 
estilingue, quando necessário, visando levantar a composição de espécies 
da vegetação regenerante, onde todos os indivíduos arbustivo-arbóreos 
foram coletados, secos em estufa e processados em herbário, conforme 
Fidalgo e Bononi (1984).

Todos os indivíduos vivos lenhosos de porte arbustivo-arbóreo, 
com altura ≥ 1 metro, férteis ou não, foram amostrados para o estudo 
fitossociológico. As amostras foram numeradas e etiquetadas com fichas de 
lona plástica, afixadas com fitilho plástico, tiveram registradas a forma de 
vida, a altura, a circunferência do caule a 1,3 m do solo, ou à altura do peito 
(CAP), e foi procedida a identificação das espécies em campo, sempre que 
possível. No caso dos arbustos, arbustos escandentes e indivíduos arbóreos 
jovens menores que 1,3 m de altura, a CAP foi medida antes da porção 
terminal do caule. 

As formas de vida consideradas neste trabalho foram: arbusto, 
arbusto-escandente, arvoreta, árvore e feto arborescente, conforme IBGE 
(2012), Sobral e Jarenkow (2006), Prado e Sylvestre (2010). As bananeiras 
não foram amostradas por não se enquadrarem nos critérios estabelecidos 
no estudo, mas foram contabilizados para análise de sua erradicação. 

10 m

25
 m
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Após o processamento dos materiais botânicos, procedeu-se a 
identificação das espécies por comparação, consulta a especialistas e com 
base em literatura especializada. Os materiais férteis foram incorporados 
ao Herbário Dom Bento José Pickel, do Instituto Florestal (SPSF).

As síndromes de dispersão dos propágulos foram: anemocoria (ANE), 
autocoria (AUT) e zoocoria (ZOO), propostas por Pijl (1969). Os grupos 
sucessionais foram classificados como: pioneiras (P), secundárias iniciais 
(Si) e secundárias tardias/clímax (St), de acordo com Budowski (1965), 
Gandolfi et al. (1995) e Arzolla et al. (2010), além das espécies de sub-
bosque (Sb), que têm todo o seu ciclo de vida no interior da floresta, espécies 
umbrófilas que nunca alcançam o dossel (TABARELLI et al., 1993). As 
plantas não identificadas foram denominadas de “não classificadas” (Nc). 

Na área de estudo, foi efetuada a análise da vegetação com base nos 
parâmetros fitossociológicos: densidade e dominância, absoluta e relativa, e, 
além do valor de cobertura (VC) (MUELLER-DOMBOIS e ELLENBERG, 
1974), o índice de diversidade de Shannon-Wiener (H’) e de equabilidade 
de Pielou (J’) (PIELOU, 1975), cujos cálculos foram realizados através do 
Programa Fitopac (SHEPHERD, 2010). 

As famílias das espécies de angiospermas foram listadas de acordo 
com o Angiosperm Phylogeny Group (APG III, 2009). Para a conferência 
dos gêneros e sinonímias, foi realizada consulta ao site da Lista de Espécies 
da Flora Brasileira (FORZZA, 2016). Os fetos arborescentes foram listados 
de acordo Prado e Sylvestre (2016). Os descritores das espécies foram 
citados conforme Brummitt e Powell (1992).

3. Resultados e Discussão

Ao todo foram amostrados 1444 indivíduos, sendo 118 mortos em 
pé, e 1326 indivíduos vivos de 59 famílias botânicas, distribuídos em 74 
gêneros e 149 espécies, das quais 19 foram identificadas no nível de família, 
18 de gênero e em 17 plantas a identificação não foi possível por dificuldade 
de coleta de material e, então, foram consideradas indeterminadas. Dentre 
eles, quatro indivíduos são de espécies exóticas de plantios remanescentes 
do local (três de Coffea sp. e um de Citrus sp.) (Tabela 1).
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Tabela 1. Características ecológicas e fitossociológicas das espécies 
regenerantes levantadas na região das Colinas Verdes, Miracatu, 
Estação Ecológica Juréia-Itatins. Número de indivíduos (Ni). Grupos 
sucessionais (Gs): Pioneira (P), Secundária inicial (Si), Secundária 
tardia (St) e Sub-bosque (SB). Síndrome de dispersão (Sd): Autocoria 
(Aut), Anemocoria (Ane), Zoocoria (Zoo) e não classificada (nc). DeA 
– Densidade Absoluta (ind./ha.); DeR – Densidade Relativa (%); DoA 
- Dominância Absoluta (m²/ha.); DoR - Dominância Relativa (%); VC – 
Valor de Cobertura (DeR + DoR).
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As famílias com as maiores riquezas de espécies foram Melastomataceae, 
com 29 espécies, Myrtaceae (15), Fabaceae (10), Rubiaceae (09), Asteraceae 
(06), Euphorbiaceaee Urticaceae, (05 cada) e Solanaceae (04) que, juntas, 
representam 55,70% do total amostrado (Tabela 1). 

Os gêneros que apresentaram maiores riquezas de espécies, com 
até três, foram Eugenia, Miconia, Leandra, Solanum, Cecropia, Guapira, 
Machaerium, Myrcia, Myrsine e Psychotria. Entre eles apenas Miconia, 
Cecropia e Myrsine foram citados por Siminski et al. (2011) como sendo 
bastante frequentes na Mata Atlântica secundária no Sul e no Sudeste do 
Brasil. 

Esses gêneros possuem diversas espécies pioneiras e secundárias 
iniciais, que são espécies intolerantes ao sombreamento (BUDOWSKI, 
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1965) e, por este motivo, esses grupos sucessionais predominaram na área 
estudada, representando 36,91% das espécies levantadas (Quadro 1).

Quadro 1. Grupos sucessionais predominantes entre as espécies 
levantadas na área estudada.

Grupo Sucessional Número de espécies Porcentagem de 
espécies

Pioneira (P) 26 17,45
Secundária inicial (Si) 29 19,46
Secundária tardia (St) 33 22,15

Sub-bosque (SB) 13 8,72
não classificada (Nc) 48 32,21

 

Assim como verificamos neste trabalho, Tabarelli e Mantovani (1999) 
observaram que existe uma tendência da composição de arbustos e pequenas 
árvores de espécies pioneiras de Melastomataceae, dos gêneros Miconia e 
Leandra, em florestas em processo inicial de regeneração. Torezan (1995) 
considerou Melastomataceae a família floristicamente mais importante, em 
seu estudo sobre a sucessão florestal, efetuado em áreas de roça de coivara 
no Vale do Ribeira-SP. 

Em nosso trabalho, essa foi a família mais rica, com 20 espécies, que se 
distribuíram em toda a cronossequência estudada, sendo quatro na área de 
5 anos, três na de 15 anos e 15 na de 50 anos, com Miconia cinnamomifolia e 
Tibouchina pulchra ocorrendo em todas as áreas e Leandra variabilis sendo 
registrada nas áreas de 15 e 50 anos.

Os dados obtidos no presente estudo corroboram com os de Torezan 
(1995) e de Siminski et al. (2011), em estudos de sucessão de Florestas 
Ombrófilas Densas secundárias, efetuados no estado de Santa Catarina, 
onde M. cinnamomifolia e T. pulchra foram registradas nos estágios das 
arvoretas (de 8 a 15 anos), arbóreo (de 15 a 30 anos) e arbóreo avançado 
(30 a 60 anos).

Melastomataceae possui distribuição predominantemente pantropical, 
incluindo cerca de 5.000 espécies, das quais 1.000 ocorrem no Brasil, 
tornando-a uma das principais famílias da flora brasileira (SOUZA; 
LORENZI, 2008). A sua riqueza de espécies e o fato de possuir um grande 
número delas presentes nas fases iniciais da sucessão florestal fazem com que 
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seja importante no processo de sucessão ecológica de florestas e que sejam 
abundantes em florestas degradadas ou em recuperação (MOURA, 2016). 

Esses dados estão de acordo com os obtidos por Siminski et al. 
(2011), que verificaram existir uma elevada riqueza de espécies na Floresta 
Ombrófila Densa, porém um pequeno conjunto de espécies pioneiras 
dominando os estágios sucessionais arbustivos e de arvoretas, até cerca 
de 15 anos, sendo que, depois, nas fases mais avançadas, as espécies mais 
tolerantes à sombra aumentam. Oliveira (2002) relatou a dominância 
de espécies pioneiras em uma área de cinco anos de regeneração e das 
secundárias iniciais e tardias em áreas de 25 e 50 anos na Ilha Grande, RJ.

A síndrome de dispersão de sementes predominante na amostra foi 
a zoocoria com 60,40% das espécies, seguido da anemocoria e autocoria, 
conforme Quadro 2. 

Quadro 2. Síndromes de dispersão predominantes entre as espécies 
levantadas na área estudada.

Síndrome de dispersão Número de espécies Porcentagem de 
espécies

Autocoria 6 4,03

Anemocoria 17 11,40

Zoocoria 90 60,40

não classificada (Nc) 36 24,16

 

O predomínio da zoocoria é devido às espécies pioneiras e secundárias 
(BUDOWSKI, 1965), que são abundantes na amostra, e é favorecido pela 
extensão de Floresta Ombrófila Densa conservada contida no interior da 
Estação Ecológica Juréia-Itatins, que mantém elevada a diversidade de 
aves e morcegos (DEVELEY, 2004; GIMENEZ; FERRAREZZI, 2004), os 
principais dispersores das espécies zoocóricas (BUDOWSKI, 1965). As 
famílias de angiospermas comuns da Floresta Ombrófila Densa Atlântica 
são, em geral, zoocóricas (MANTOVANI, 1990).

A riqueza de espécies encontradas na área estudada foi elevada, 
quando comparada aos dados de outros trabalhos, tal como das áreas 
de 5-15 anos de Iporanga-SP (TOREZAN, 1995), nas áreas de 5-10 anos 
estudadas na Ilha Grande-RJ (OLIVEIRA, 2002), assim como nas áreas 
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estudadas por Oliveira et al. (2001) na Estação Ecológica Juréia-Itatins, em 
Peruíbe-SP, e no trabalho realizado por Solórzano et al. (2012) no Parque 
Estadual da Pedra Branca-RJ, conforme dados apresentados na Tabela 2.  
 
Tabela 2. Parâmetros estruturais e de diversidade de estudos de 
restauração passiva realizados em áreas de Floresta Ombrófila Densa 
utilizadas para agricultura de corte e queima (roça de coivara) e 
bananicultura na região Sudeste do Brasil. 

De uma maneira geral, essa diferença se deveu às características do 
entorno e ao histórico de uso e ao manejo a que cada uma das áreas esteve 
sujeita, pois na prática da agricultura de corte e queima pelas comunidades 
tradicionais, por exemplo, o fogo é utilizado para limpeza das áreas de uso 
(ADAMS, 2000). No caso da Ilha Grande, essa diferença se deve também ao 

Tipo de uso: bananicultura = banana; roça de coivara = roça; Não informado = Ni. Área 
amostral (m²) = Área. Tempo de regeneração da floresta (anos) = TR. Número de espécies 
= Nº esp. Densidade total da área (ind./ha) = DTA. Área basal total (m²/ha) = AB. Índice de 
diversidade de Shannon-Wiener (nat. ind-1) = H’. Autor: (1) = Moura (2016); (2) = Torezan 
(1995); (3) = Oliveira et al. (2001); (4) = Oliveira (2002); (5) = Solórzano et al. (2012).



234 restauração passiva em floresta ombrófila densa submontana degradada...

isolamento da área por sua condição insular, que impõe maiores limitações 
à sua colonização por espécies de plantas do que o continente. As ações 
antrópicas são importantes na sucessão e o conhecimento histórico de 
uso dos locais é relevante para a interpretação da sucessão, conforme 
Insernhagen et al. (2010). 

A análise fitossociológica mostrou que as famílias que apresentaram 
os maiores Valores de Cobertura (VC) foram Melastomataceae com 53,88% 
e Asteraceae com 13,77%, mostrando a importância destas famílias no 
processo de regeneração natural. 

As espécies que apresentaram os maiores VCs foram Tibouchina 
pulchra, Leandra variabilis, Miconia cinnamomifolia e Piptocarpha 
macropoda, que foram responsáveis por 55,69% do VC total, sendo que T. 
pulchra representou 25,27% e L. variabilis 13,57% do VC total (Tabela 1; 
Figura 3).

Figura 3. Espécies com os maiores Valores de Cobertura da área estudada, EEJI, 
Miracatu-SP.
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Leandra variabilis apresentou as maiores densidades absoluta (DA), 
com 2.568 ind./ha, e relativa (DR), com 24,21% das espécies levantadas, 
seguida de Tibouchina pulchra com DA de 1.360 ind./ha e DR de 12,82%, 
Miconia cinnamomifolia, com DA de 1.088 ind./ha de DA e 10,26% de DR, 
Hyeronima alchorneoides, com DA de 408 ind./ha e DR de 3,85%, Myrsine 
coriacea, com DA de 400 ind./ha e DR de 3,77%, Piptocarpha macropoda 
apresentou DA de 296 ind./ha e DR de 2,79%, conforme a Tabela 1 e a 
Figura 3.

A Dominância Absoluta (DoA) de Tibouchina pulchra, com 170 
indivíduos, foi a maior, com 10,04 m²/ha, e a Dominância Relativa (DoR) 
foi de 37,72%. P. macropoda, com 37 indivíduos, apresentou DoA de 3,42 
m²/ha e DoR de 12,83%, devido aos indivíduos dessa espécie apresentarem 
caules com grandes diâmetros. Vernonanthura discolor, com 10 indivíduos, 
teve DoA de 2,33 m²/ha e DoR de 8,76%. M. cinnamomifolia, com 136 
indivíduos, apresentou DoA de 2,09 m²/ha e DoR de 7,83%. L. variabilis, 
espécie de porte arbustivo, com maior número de indivíduos, apresentou 
DoA de 0,78 m²/ha e DoR de 2,94% (Tabela 1; Figura 3).

Entre os 1326 indivíduos amostrados, 68,25% (905) apresentaram 
altura de 1 a 4,5 m, 14,93% (198) de 5 a 9,5 m, 12,22% (162) de 10 a 14,5 m 
e 4,6% (61) atingiram de 15 a 19 m.

Os maiores valores de diâmetro do caule à altura do peito (DAP) e 
de altura foram apresentados por Vernonanthura discolor (4,33-24,19 cm e 
8-19 m), Tibouchina pulchra (0,48-22,91 cm e 1,2-19 m) e Myrsine coriacea 
(0,89-20,62 cm e 2-18 m).

Para os estágios sucessionais da Floresta Ombrófila Densa secundária, 
no Sul e no Sudeste do Brasil, Siminski et al. (2011) estimaram os seguintes 
índices de diversidade (H’) e de equabilidade (J’): estágio arbustivo (0-8 
anos) H’ = 3,030 nat. ind-1 e J’= 0,701; estágio de pequenas árvores (8-15 
anos) H’ = 3,320 nat. ind-1 e J’= 0,755; estágio arbóreo (15-30 anos) H’ = 
4,160 nat. ind-1 e J’= 0,852 e no estágio arbóreo avançado (30-60 anos) H’ = 
4,420 nat. ind-1 e J’= 0,902. 

Para a área aqui estudada, o índice de diversidade foi H’ = 3,330 nat. 
ind-1 e o valor da equabilidade foi J’ = 0,666, dentro de um padrão esperado 
para áreas em regeneração. 

No Parque Estadual da Pedra Branca, no Rio de Janeiro-RJ, em uma 
floresta em regeneração há 50 anos, Solórzano et al. (2012) registraram 
duas bananeiras (Musa sp. - Musaceae), além de duas jaqueiras (Artocarpus 
heterophyllus Lam. - Moraceae) e um abacateiro (Persea americana Mill. - 
Lauraceae) em 2.500 m² de área. 
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 Em nosso estudo em Miracatu-SP, após oito anos do abandono, 
foram observados 14 indivíduos de Musa sp., remanescentes do cultivo, 
com cerca de 1 m de altura, além de três indivíduos de café (Coffea sp. - 
Rubiaceae) e um de limão (Citrus sp. - Rutaceae) distribuídos nos 1.250 
m² da área de estudo. Considerando o espaçamento 2 x 2 m, cada parcela 
de 250 m² comportaria o plantio de 62 pés de banana, ou seja, cada planta 
ocuparia 4 m² e, assim, a restauração passiva foi capaz de promover a 
erradicação de 92% a 100% das bananeiras introduzidas (Quadro 3) e 
permitiu o estabelecimento de 1.440 indivíduos arbustivo-arbóreos ≥ 1m 
de altura, sendo 118 mortos e 1.326 indivíduos vivos, distribuídos em 59 
famílias e 149 espécies, sendo 147 espécies nativas em uma área de 1.250 
m², com uma densidade estimada de 10.608 ind./ha. 

Quadro 3. Número de bananeiras por parcela e percentual de erradicação 
na área de estudo.

Parcelas Nº bananeiras % erradicação
1D 5 92%
2D 0 100%
1C 2 97%
3C 3 95%
4C 4 94%

Isso demonstra a eficiência da restauração passiva na erradicação da 
bananicultura, estimulada pelo fato da cultura ser bastante suscetível a 
pragas agrícolas, após a interrupção dos tratos culturais, tal como o controle 
da broca-do-rizoma das bananeiras, que danifica o sistema radicular, limita 
o desenvolvimento e favorece o tombamento das plantas (MOURA, 2016; 
EMBRAPA, 2009).

Em uma paisagem florestal como é o caso da região da Juréia, onde 
existe elevada resiliência, que é a capacidade do ambiente de recuperar suas 
características anteriores após sofrer alguma perturbação, a interrupção 
de tratos culturais (adubação, roçada, desbaste e colheita), associado ao 
isolamento e ao abandono dos bananais favorece a regeneração natural da 
vegetação nativa que, no período de seis meses a um ano, aproximadamente, 
consegue ultrapassar as bananeiras em altura e promover um sombreamento 
que interfere drasticamente no desenvolvimento da cultura, que vai sendo 
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eliminada naturalmente ao longo do tempo, dando lugar a uma formação 
florestal secundária (MOURA, 2016). 

4. Conclusões

A restauração passiva foi capaz de promover a recuperação da 
vegetação nativa característica da Floresta Ombrófila Densa Submontana, 
pela sucessão que ocorreu em área anteriormente degradada para 
implantação da bananicultura até as fases esperadas, pelas características do 
entorno, pelo histórico de uso e de ocupação e pelo tempo decorrido, pelo 
estabelecimento de 1.440 indivíduos arbustivo-arbóreos, em densidade de 
10.608 ind./ha, pertencentes a 58 famílias e 149 espécies, sendo 147 nativas, 
e de erradicar de 92% a 100% das bananeiras introduzidas, restabelecendo 
grande parte da sua estrutura e função florestal. A aplicação da restauração 
passiva é uma alternativa técnica para a restauração ecológica de áreas 
degradadas em condições similares às da região do Vale do Ribeira. 
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RESUMO: A Área de Proteção Ambiental (APA) Tietê, criada em 
1983 com o objetivo de proteger seus atributos naturais e o Patrimônio 
cultural, vive hoje uma situação delicada em sua gestão, tendo em vista 
que a responsabilidade por sua administração deve ser compartilhada pela 
Fundação Florestal, órgão de proteção ambiental do Estado de São Paulo, 
e pelo órgão de proteção cultural, o Conselho de Defesa do Patrimônio 
Histórico, Arqueológico, Cultural, Artístico e Turístico (Condephaat). 
Considerando essa situação, esse artigo tem como objetivo analisar, a partir 
do ciclo de análise de política pública, a formulação e implantação da APA 
Tietê, a fim de compreender as dificuldades de integração entre instituições 
de cultura e meio ambiente na gestão de uma Unidade de Conservação. 
Para a execução dessa pesquisa, foi realizada a análise descritiva de 
políticas públicas, com foco na análise de conteúdo da política que envolve 
o Condephaat e a Fundação Florestal, dessa forma, foram caracterizadas as 
duas primeiras fases de elaboração de uma política pública: a formulação 
e a implantação, sendo avaliadas em relação à tomada de decisão, ao 
grau de definição da política e ao grau de poder discricionário. Os dados 
utilizados foram provenientes de levantamentos bibliográficos; análises 
documentais de dados da Fundação Florestal e do Condephaat; observação 
participativa em reuniões do Conselho Gestor da APA Tietê entre 2011 a 
2013; além de entrevistas semiestruturadas com atores chave vinculados 
à criação da APA Tietê. Aliando os conceitos base de análise de política 
pública, gestão participativa em Unidades de Conservação e a relação 
entre natureza e cultura, manifestos por meio do Patrimônio Natural e 
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Cultural, os resultados demonstraram falhas nos processos de formulação 
e implantação com atropelos em relação a sobreposições entre os bens 
culturais e ambientais, sendo essas, na maior parte, responsáveis pelos 
problemas de gestão vivenciados atualmente pela UC. 

 
1. Introdução

A degradação do Patrimônio Natural e Cultural é uma realidade cada 
vez mais pronunciada e, para combatê-la, é necessário buscar arranjos 
institucionais integrados, que possam dar suporte à proteção dos recursos 
naturais e da herança cultural. Os problemas na integração entre instituições 
de cultura e meio ambiente podem ser entendidos quando analisados sob 
a perspectiva da análise de políticas públicas, em especial nas etapas de 
formulação e implantação. Assim, a pesquisa analisou o caso da Área de 
Proteção Ambiental (APA) Tietê, situada a Oeste do Estado de São Paulo, 
nos municípios de Tietê e Jumirim, criada para proteger os legados do 
Patrimônio Natural e Cultural.

A APA Tietê possui uma particularidade dentre as APAs do Estado 
de São Paulo, pois é a única que faz menção, em seu Decreto de Criação, à 
necessidade de proteção de seu relevante “Patrimônio Ambiental Urbano” 
e à conservação dos fragmentos florestais existentes ao longo do Rio Tietê, 
prevendo, desde sua criação, a integração dos atributos naturais e culturais. 

Em que pesem esses elementos destacados no decreto de criação da 
APA Tietê, até o momento, pouco foi feito para proteger tais atributos, que 
se encontram em degradação. Foram muitos os motivos para isso, entre eles 
a criação tardia do Conselho Gestor (CG), responsável pela gestão da APA, 
que só ocorreu em 2009. Isso gerou um lapso de 26 anos entre a criação e 
as primeiras ações para a gestão do território. Esse interregno favoreceu à 
desproteção e a ações que contribuíram para alterações dos atributos de 
criação. Agrava-se que, mesmo com a criação do CG, até o momento não 
foi aprovado pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA) um 
Plano de Manejo que norteie o uso e ocupação da área. 

A gestão das APAs está vinculada à Secretaria de Meio Ambiente do 
Estado de São Paulo (SMA), porém, como destacado no decreto de criação, 
há a necessidade de proteção do Patrimônio Ambiental Urbano, o que, de 
acordo com o artigo 260 da Constituição Paulista de 1989, em consonância 
com o artigo 261, deve ser gerido pelo Conselho de Defesa do Patrimônio 
Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (Condephaat). Desse modo, 
verifica-se que há, sobre esse espaço, duas instâncias que deveriam se unir 
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para dele cuidar, mas que não têm contribuído para a proteção dos bens de 
responsabilidade de cada uma das instituições citadas. 

Em teoria, a estrutura de governança instituída pelo Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação (SNUC) para a gestão das Unidades de 
Conservação (UCs), através de seu CG, deveria permitir a atuação de 
instituições municipais, estaduais e da sociedade civil para a gestão do 
espaço, considerando a diversidade de atributos da unidade, as disputas e 
desigualdades de poder e os conhecimentos técnicos e locais necessários 
para a proposição de melhores soluções para a conservação ambiental.

Nessa estrutura de gestão, o Condephaat possui representação no CG, 
gerido pela Fundação Florestal (FF), porém, se verificou que a presença de 
representantes desse órgão, em todos os biênios estudados desde a criação 
do CG (2009 – 2014), tem sido nula e justificada como decorrente do 
desconhecimento dos assuntos relacionados ao meio ambiente. Situação 
semelhante se passa com a FF que, por falta de conhecimentos técnicos, 
não trabalha com questões vinculadas ao Patrimônio Cultural, justificando 
que para lidar com esse assunto há a representação do Condephaat. Disso 
decorre que, enquanto não há entendimentos comuns que convirjam para 
um Plano de Manejo, que deve conter os planos e programas específicos 
para a gestão integrada dos atributos da unidade, há a degradação dos 
atributos da APA (JACOBI et al., 2013).

Os impasses de gestão que ocorrem na APA Tietê se caracterizam 
pelos embates entre as instituições de cultura e meio ambiente, constatados 
por Simone Scifoni (2007), e envolvem a discussão sobre a separação entre 
natureza e cultura, como campos opostos. 

2. Objetivos

Este artigo tem como objetivo analisar, a partir do ciclo de análise 
de política pública, a formulação e implantação da APA Tietê, a fim de 
compreender as dificuldades de integração entre instituições de cultura e 
meio ambiente na gestão de uma Unidade de Conservação. 

3. Metodologia

A metodologia se baseia na análise descritiva de políticas públicas, 
ou seja, visa à análise do conteúdo da política que envolve o Condephaat 
e a Fundação Florestal, especialmente no que se refere à sobreposição de 
competências para a gestão do Patrimônio Cultural e Natural na APA Tietê. 
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No que se refere ao método de análise descritiva, foi realizado o estudo 
do conteúdo das políticas, a fim de compreender as legislações pertinentes, 
sobreposições de competências, limitações e potencialidades de ambas as 
instituições para a gestão. Assim, são descritas e explicadas a gênese e o 
desenvolvimento das políticas de proteção e conservação que envolvem as 
duas instituições em questão, determinando como elas surgiram e como 
foram implementadas. 

O estudo de conteúdo das políticas (DAGNINO et al., 2002) envolveu 
a caracterização das duas primeiras fases de elaboração de uma política 
pública. Assim, se buscou o enquadramento das políticas públicas de 
cultura e meio ambiente no que tange a: 

Quadro 1: Procedimentos metodológicos utilizados na avaliação de 
Políticas Públicas

Etapa Enquadramento/Caracterização

Formulação
Top-down / Bottom-up
Racional / Incremental

Implantação
Grau de definição da política 
Poder Discricionário 

Fonte: Misato, 2015.

Para o enquadramento e/ou caracterização das duas etapas, foram 
utilizadas as bases legais para a implantação da salvaguarda do Patrimônio 
Cultural e das Unidades de Conservação. Além disso, foram utilizadas as 
referências bibliográficas relacionadas aos temas, os documentos referentes 
ao processo de gestão e diagnóstico da APA Tietê e do Condephaat, no que 
tange à catalogação dos atributos naturais e culturais existente na APA. 

A pesquisa documental dos arquivos relacionados à gestão obtidos na 
Fundação Florestal se baseia na consulta ao 1) Regimento Interno do CG; 
2) ATAs das reuniões; 3) Relatórios de gestão; 4) Informes e manifestações 
do CG. As informações foram compiladas de acordo com fichas de 
caracterização. 

Para elaboração de um roteiro de caracterização dos documentos 
analisados, foi realizada uma análise prévia do conteúdo, através de um 
processo de leitura flutuante, conforme orientado por Capelle et al., (2003). 
Esse processo consiste em explicitar e sistematizar as informações mais 
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destacadas nos documentos. Essas informações foram analisadas com base 
na orientação do Grupo de Acompanhamento e Estudos em Governança 
Ambiental (GovAmb), embasados na leitura de Mostert et al. (2007). O 
roteiro de caracterização analisou os seguintes quesitos: 1) Organização 
interna do CG; 2) Operação do CG; 3) Infraestrutura do CG; 4) Composição 
do CG e 5) Atuação do CG.

A pesquisa ainda se valeu de entrevista semiestruturada com o ex-
Secretário de Meio Ambiente do Estado (1986-1987), José Pedro de 
Oliveira Costa, um dos responsáveis diretos pela criação da APA Tietê, e 
o ex-secretário municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente 
do município de Tietê, Humberto de Arruda Bortoleto, que acompanhou a 
criação do CG e vivenciou a criação da APA Tietê. O roteiro da entrevista 
buscou entender as repercussões e o contexto histórico e político na 
implantação da APA Tietê e a opinião dos entrevistados sobre as dificuldades 
e potencialidades da gestão do CG, em especial sobre a integração entre 
meio ambiente e cultura.

A análise e os resultados das entrevistas na APA Tietê compõem a 
pesquisa concluída pelo GovAmb e coordenado pelo Prof. Dr. Pedro Jacobi, 
financiado pelo CNPq e intitulado “Aprendizagem Social e sua aplicação 
nas relações entre Ciência e Governança Ambiental: 4 Estudos de caso no 
Estado de São Paulo”. 

A seguir segue quadro explicativo dos diversos procedimentos 
metodológicos utilizados no estudo de conteúdo das políticas:

Quadro 2: Procedimentos metodológicos para a análise de política 
pública

Estudo do Conteúdo da 
política

Procedimentos metodológicos /Dados utilizados

Formulação
Entrevista Semiestruturada - Ex-secretário de Meio 
Ambiente do Estado de São Paulo (1986-1987).

Pesquisa documental – Processos do Condephaat.

Implantação

Pesquisa documental – Processo da Fundação Florestal e da 
SMA; legislação estadual e municipal.
Entrevista Semiestruturada - Ex-secretário de Meio 
Ambiente do município de Tietê.

Fonte: Misato, 2015.
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4. Atributos do patrimônio natural e cultual: gestão no Estado de 
São Paulo e na APA Tietê

Analisando os marcos históricos do desenvolvimento conceitual entre 
o Patrimônio e as Unidades de Conservação, pode-se notar que, ao longo 
do tempo e em ambos os casos, houveram avanços na integração entre 
ambiente e sociedade, mas que ocorreram em paralelo. Nas duas áreas, 
havia como pressuposto a preservação de áreas de grande beleza cênica 
e de exclusão do homem, mas com o decorrer das décadas buscou-se um 
olhar mais integrado. 

O processo de integração na relação entre a cultura e natureza 
direcionou o foco para ações de conservação e não somente de preservação. 
Também se buscou fomentar ações mais participativas, no intuito de tornar 
as pessoas parte do processo e corresponsáveis pelos resultados. 

O vínculo entre os dois temas teve grande repercussão, principalmente 
nos anos 1970, época que ocorreram dois marcos para a discussão tanto 
na temática do Patrimônio, quanto nas Áreas Protegidas, sendo elas: a 
Convenção do Patrimônio Mundial, em 1972, e a criação de duas novas 
categorias de Unidades de Conservação pela UICN em 1976.  Na Convenção 
do Patrimônio Mundial, foi definido o conceito de Patrimônio Natural e, 
por parte da IUCN, foram criadas as categorias intituladas Patrimônio 
Natural e Reserva da Biosfera. Porém, faz-se consideração que, anos mais 
tarde, a UICN retirou as duas categorias criadas em 76 (BRITO, 2003). 

Houve uma sincronia no campo legal e teórico que demonstrou uma 
convergência em duas esferas distintas, a da cultura e da conservação 
ambiental, o que aponta a necessidade da maior integração entre as partes, 
a fim de melhores resultados para a gestão de áreas protegidas. 

No que se refere à gestão do Patrimônio Natural no Estado de São 
Paulo, há uma indefinição sobre a competência da atribuição à gestão, uma 
vez que o Condephaat, pela falta de profissionais capacitados a avaliar os 
parâmetros estabelecidos para o tombamento de Patrimônio Natural, não 
o realiza. Esse problema colaborou para a redução de ações de tombamento 
de áreas naturais (SCIFONI, 2007). Porém, esta indefinição pode ser 
balizada nos termos da legislação vigente, pois, de acordo com o artigo 260 
da Constituição Paulista, os sítios de valor paisagístico-ecológico, ou seja, o 
Patrimônio Natural, são constituintes do Patrimônio Cultural e devem ser, 
de acordo com o artigo 261, pesquisados, protegidos e identificados pelo 
Condephaat.
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Assim, perante a legislação existente, não haveria problemas para a 
proteção dos atributos culturais e naturais da APA Tietê, porém, existe uma 
lacuna entre a normativa e a prática. A existência da normativa sem uma 
estrutura de gestão compatível e recursos para viabilizá-la a torna inviável 
e cria impasses de gestão e atropelos na formulação de normas na tentativa 
de proteger os bens.

Na esfera ambiental, o Patrimônio Natural, sob responsabilidade da 
Secretaria Estadual do Meio Ambiente, se expressa em algumas áreas onde 
se verifica a coexistência entre o Patrimônio e a área ambiental protegida, 
como é o caso do Parque Estadual da Serra do Mar, no qual há ,em seu 
decreto de criação, a menção explicita ao Patrimônio Natural, objeto 
que está sob tutela da gestão do Parque, e na qual há representantes do 
Condephaat no CG.

Essa situação de coexistência do Patrimônio Natural em uma área 
ambiental protegida também se repete na APA Tietê, única dentre todas 
as criadas no Estado de São Paulo, que possui em seu decreto de criação 
a menção sobre o Patrimônio Ambiental Urbano1. Porém, por meio do 
acompanhamento realizado nas reuniões desse Conselho Gestor desde sua 
instauração em 2009 até 2014, não houve a presença em nenhuma reunião 
de representantes do Condephaat. Apesar de ter sido verificado, por meio 
dos documentos consultados na FF, que esse órgão sempre foi convocado 
via e-mail e por telefone a participar das reuniões. 

Verificou-se que, apesar da importância dada à presença do Condephaat 
nas discussões do CG, não houve participação da instituição. Essa situação 
resultou na falta de conhecimento técnico necessário para as discussões do 
CG, que afetam o campo do Patrimônio e, consequentemente, dificultam 
a criação de instrumentos jurídicos necessários para a manutenção e 
recuperação dos elementos patrimoniais existentes na APA Tietê. 

A gestão do Patrimônio Natural e Cultural na APA Tietê atende à 
normativa de composição e convocação dos representantes do Condephaat 
no CG, porém não se efetiva, pois não há presença nas discussões e na 

1. Categoria implementada em 1974 pelo Programa de Preservação e Revitalização do 
Patrimônio Ambiental, que teve como objetivo “sintetizar elementos de diversos; as ruas, 
as casas, a paisagem, de modo a compor a um só termo o quadro material que dá suporte 
à memória e permite preservar o meio ambiente” (RODRIGUES, 2000, p. 87). Essa nova 
categoria reconheceu o valor “em expressões de uma natureza transformada e apropriada 
socialmente, uma natureza ‘comum’ dos parques e áreas verdes urbanas, com amplo uso e, 
portanto, com amplo significado social” (SCIFONI, 2007, p. 110).
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tomada de decisão junto aos demais setores envolvidos na gestão do 
espaço, fato que prejudica a gestão integrada da unidade, colabora para a 
degradação do Patrimônio e demostra a falta de integração entre as duas 
esferas da administração pública. 

Assim, por mais que tenham ocorrido avanços na discussão teórica 
entre o ambiente e cultura, em ambas as áreas, ainda há muito que se efetivar 
na gestão integrada, como demostrada na problemática desta pesquisa, e 
isso gera sérios prejuízos para a biodiversidade e para o Patrimônio Cultural 
e Natural, além de descredibilizar a UC perante os membros do CG e junto 
à população residente.

5. O ciclo de análise de políticas públicas e suas dimensões

O cientista político Harold D. Laswell introduziu, em 1936, um 
modelo para a análise de políticas públicas baseado em um processo, que 
inicialmente contava com sete etapas. Com o passar dos anos, este foi sendo 
adaptado e hoje é mundialmente difundido e se baseia na: 1) identificação do 
problema; 2) tomada de decisão; 3) implementação e 4) avaliação (BESSA; 
PINTO, 2001). É importante ressaltar que o modelo é orientativo e raramente 
encontramos características claras de corte entre o início e o final, além disso, 
deve-se considerar o contexto na qual se insere o tomador de decisão, isso 
contribui para o melhor entendimento da avaliação da política pública em 
relação a suas particularidades no que tange tanto as contribuições como as 
omissões no seu processo de formulação (JANN; WEGRECH, 2007). 

No campo da Ciência Política, a análise de políticas públicas pode 
ser realizada em três dimensões: 1) Polity (Estrutural ou Institucional): 
que trata das instituições que fazem a política; 2) Politics (Dimensão 
Processual): representada pelos políticos e que trabalha com a competição 
existente entre eles; 3) Policy (Conteúdo das Políticas): que trata sobre o 
conteúdo e resultados das políticas (FILHO et al., 2009). Em todas essas 
dimensões, é possível realizar a análise de política pública, porém cada uma 
delas exige uma abordagem distinta. 

Existem duas abordagens para o estudo de políticas públicas, a 
primeira se refere aos estudos prescritivos (analysis of policy) e o segundo 
aos estudos descritivos (analysis for policy). O primeiro visa a melhor 
compreensão do processo e as características de elaboração de políticas 
públicas em suas etapas de avaliação, implementação e formulação, já o 
segundo é destinado a fornecer suporte aos fazedores de políticas públicas, 
embasando sua elaboração e a tomada de decisão. 
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Esta pesquisa se baseia em um estudo descritivo das políticas públicas, 
porém, como ressalta Dye (1975), a análise de políticas públicas tem tanto 
um papel prescritivo como descritivo, tendo em vista que o entendimento 
das falhas no processo de planejamento é um pressuposto fundamental 
para a proposição de novas formas de solucioná-lo. Um estudo descritivo 
colabora com a identificação de problemas, que poderão ser sanados por 
meio de estudos prescritivos. Assim, ambos possuem uma interconexão em 
suas finalidades, que é a melhoria da política pública. 

A tomada de decisão pode ser classificada a partir de dois modelos 
conceituais distintos que guiam, juntamente com as visões sobre a relação 
Estado e sociedade, as ações dos envolvidos com sua produção. Sua 
compreensão é fundamental não só para entender como foi criada a APA 
Tietê, mas também como esta decisão afetou e afeta até os dias de hoje sua 
gestão.

O primeiro modelo de tomada de decisão, o incremental, defende o 
ajuste mútuo e contínuo entre as partes, que possuem interesses distintos, 
influências na elaboração de políticas e conduz à um modelo que assegure 
o ideal democrático. O segundo modelo, o racionalismo, defende uma 
escolha racional entre as alternativas disponíveis no momento, busca o 
melhor resultado possível e tem como estratégia base a determinação 
das consequências possíveis que decorrem de cada alternativa traçada e 
a avaliação comparativa dessas consequências. Porém, a prática da gestão 
pública demonstra que não é possível determinar todas as variáveis 
humanas envolvidas no processo.   

A partir desses dois modelos, verifica-se que atualmente a realidade das 
políticas ambientais para a gestão de Unidades de Conservação, realizada 
via Conselho Gestor, possui um caráter mais complexo, pois demanda não 
só o debate constante entre os membros do CG, mas também bases técnicas 
sólidas, ou seja, bases racionais e incrementais para a tomada de decisão. 

Para Lindblon (1969), o processo de decisão racional exige um tempo 
de maturação, investigação e recursos, que é em geral incompatível com 
a realidade temporal e financeira do setor público. E, principalmente, a 
aplicação estrita dos métodos racionais não é capaz de avaliar a relevância 
e as prioridades dos problemas sociais, políticos e econômicos, pois não é 
possível decidir sobre conflitos de interesse a partir, somente, de análises e 
estudos metodologicamente corretos e racionais.  

Atualmente, o que se busca na tomada de decisão é uma posição 
intermediária entre os dois modelos, uma análise incremental objetiva 
(BRAYBROOK; LINDBLOM, 1969). Sob esta perspectiva se entende que 
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uma boa política não é aquela que está de acordo com todos os preceitos 
racionalistas, mas sim que maximiza os valores do tomador de decisão e 
que permite um acordo entre os atores envolvidos. 

A tomada de decisão, seja ela incremental ou racional, pode ser 
implementada de forma mais impositiva, sendo fruto de uma normativa 
direta do Estado à sociedade, caracterizada como top-down. Ou pode 
ser construída na base da sociedade e levada ao sistema político para a 
implementação, caracterizada como bottom-up.

A criação de políticas públicas adequadas deve ser complementada 
por um sistema de gestão consolidado e eficiente, a fim de não as deixar 
somente em um plano teórico, que não resulta em aspectos práticos para 
a população. Essa eficiência implica também na qualidade do ambiente de 
atuação, que deve favorecer a governança democrática e a responsabilização 
política (RODRIGUES, 2000). Nesse quesito, é importante destacar o grau 
de relevância do poder discricionário na tomada de decisão. Uma política 
implementada sem um arcabouço normativo estruturado abre caminho 
para uma amplitude de decisões que ficam sob responsabilidade do gestor 
da política. Assim, quanto menor estruturadas estiverem as regras do 
jogo, maior será o poder discricionário do gestor e menor será o poder de 
controle social sobre as ações de avaliação. 

6. Processo de formulação: 
contexto histórico de criação da APA Tietê

Para investigar o processo de formulação do Decreto de Criação da 
APA Tietê, foi realizada entrevista com o na época assessor do Gabinete 
do Governo do Estado de São Paulo, o professor doutor da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU/USP), José 
Pedro de Oliveira Costa, um dos responsáveis diretos pela criação da APA 
Tietê. 

Nesta entrevista o professor relatou que, no contexto político de 
criação das primeiras APAs Paulistas, estava a necessidade de implantar um 
instrumento jurídico de proteção do Patrimônio que tivesse um viés menos 
restritivo e mais integrador à questão ambiental do que o tombamento2, 

2. O tombamento é um ato administrativo realizado pelo Poder Público, nos níveis 
federal, estadual ou municipal. Os tombamentos federais são responsabilidade do IPHAN 
e começam pelo pedido de abertura do processo, por iniciativa de qualquer cidadão ou 
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assim, foi pensado em seguir a diretriz federal que criou, em 1981, a 
categoria de APA. Com essa intenção, o CONSEMA implantou, em 1983, 
quatro APAS no Estado3, entre as quais a APA Tietê. 

O professor afirmou que, durante o processo de criação, havia uma 
grande vontade política de se fazer algo para garantir a proteção dos atributos 
culturais e naturais de forma integrada, independente da possibilidade de 
haver sobreposição. Para o entrevistado, o que se esperava é que houvesse 
um processo de gestão integrada, que fosse conduzido pela área ambiental, 
tendo em vista que não lhe parecia que a ação do Condephaat fosse 
suficiente para a proteção dos bens existentes.

Segundo o professor houve a preocupação em criar as primeiras APAs 
de forma a não caracterizá-las como uma política impositiva do Estado 
sobre os municípios, o que poderia repercutir de forma negativa. Assim, 
houve uma articulação junto aos prefeitos dos municípios que receberiam 
as primeiras APAS para a criação de instrumentos jurídicos conjuntos. Isso 
pôde ser realizado com a publicação não só do Decreto Estadual de criação, 
mas também por um Decreto Municipal de criação. 

A publicação conjunta de instrumentos jurídicos no âmbito estadual e 
municipal de fato ocorreu na APA Tietê, o Decreto Municipal é datado de 24 
de outubro de 1983, sete meses depois da publicação do Decreto Estadual, 
e possui maior especificidade do que o estadual, com a determinação de, 
por exemplo, quais imóveis deveriam ser protegidos, e apresenta maiores 
restrições ambientais. 

O decreto municipal que criou a APA Tietê citou que a implantação 
da UC se daria em estreita colaboração com o CONSEMA, os órgãos 
executivos e legislativos municipais e as instituições da administração 
estadual direta e indireta, relacionadas com a preservação ambiental e com 
a comunidade de interesses. Isso indica que havia uma articulação entre o 
Estado e o Município, que resultou no instrumento jurídico de proteção 
em âmbito estadual e municipal, sendo o municipal complementar e mais 
restritivo do que o estadual. 

 Esta articulação e a preocupação de não se criar uma ação que 
parecesse imposta pelo poder público é positiva para uma gestão de UC 

instituição pública. O objetivo é preservar bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, 
ambiental e também de valor afetivo para a população, impedindo a destruição e/ou 
descaracterização de tais bens. 
3. As primeiras APAS criadas em 1843 no Estado de São Paulo foram: APA Silveiras, 
APA Tietê, APA Corumbataí-Botucatu-Tejupá e APA Campos do Jordão. 
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e a aproxima do poder municipal, que é, em essência, uma das partes 
interessadas mais próximas à proteção dos bens existentes no território. 
Porém, isso não caracteriza uma política bottom-up, mas sim top-down, 
pois, por mais articulada politicamente que tenha sido a proposta de 
criação entre o Estado e o Município, não houve participação ou consulta 
junto à população. 

Destacamos a entrevista realizada com o ex-secretário da Secretária de 
Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente do município de Tietê – SP, 
Humberto Bortoleto de Arruda, que vivenciou a criação da APA e afirmou 
que, na época, uma das únicas ações de divulgação da APA consistiu na 
colocação de uma placa que indicava a existência da UC. Para ele, a efetiva 
gestão só foi iniciada com a implantação do CG, no ano de 2009. 

Para o professor, a burocracia é muitas vezes inimiga da proteção e 
o importante é garantir a proteção do bem. Por isso, considera como uma 
estratégica básica para a proteção a de primeiro criar uma regulamentação 
mais suave, para depois uma mais restritiva, como foi o caso da APA 
Tietê. Porém, é necessário considerar que a criação de uma categoria de 
UC, como a APA ou qualquer outra UC, sem um efetivo aparato de gestão 
que preze pela fiscalização do bem protegido, gera um descrédito perante 
a população sobre a proteção ambiental. Além disso, pode acelerar por 
parte dos interessados na transformação e no uso e ocupação do espaço 
a degradação do bem protegido. Enquanto não há a regulamentação para 
a proteção do bem, impera a modificação no mesmo e a impunidade do 
gerador de impacto negativo.

No caso da APA Tietê, à época de sua criação, para o professor não 
ocorreria uma sobreposição de competência, até porque o Condephaat não 
havia tombado nenhum imóvel no município. O que se interpreta é que, 
a partir da criação de um instrumento menos restritivo para a proteção 
ambiental e cultural, haveria, por parte do Condephaat, a implantação de 
instrumentos mais restritivos. 

A iniciativa de proteção da SMA abrangeu os bens culturais de 
responsabilidade do Condephaat, cujas primeiras ações para a proteção 
ocorreram somente a partir do ano 2000, quando foi publicado no Diário 
Oficial do Estado o instrumento de abertura de estudos com vistas ao 
inventário dos bens existentes no município de Tietê. 

Desta forma, conclui-se que a criação da APA, de acordo com o que 
afirmou o professor Dr. José Pedro, foi uma ação para tentar garantir a 
proteção dos bens culturais e naturais, apesar de isso não ter sido efetivado 
no âmbito da gestão até os dias de hoje. 
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Os instrumentos jurídicos implementados para a criação da APA 
Tietê demostraram:

 
1. Tentativas de reforçar a proteção por meio de iniciativas de gestão 

compartilhada, sem a preocupação com sobreposições, e que até 
hoje não tiveram prosseguimento.

2. Pouco compromisso de ambos os órgãos com a proteção integrada 
dos atributos naturais e culturais existentes na APA Tietê;

3. Desconhecimento da competência municipal com o que se criava.
4. Pouca compreensão da interrelação entre a sociedade com os seus 

bens culturais e naturais.

Considerando as características para a formulação da política de 
criação da APA Tietê e a ausência de informações e instrumentos de 
planejamento consolidados, a formulação se caracteriza como incremental, 
sendo ela complementada por uma sucessão de instrumentos legais que a 
reforçaram e a regulamentaram e na qual a criação do SNUC representou 
um grande avanço na gestão das UCs, pois determinou a implantação dos 
CGs e destacou a importância da gestão participativa. 

No momento em que foram criadas as APAs, o contexto social 
e da administração pública não tinha como premissa a participação 
social e os mecanismos de regulamentação se baseavam estritamente na 
legislação, que na época era frágil, o que dificultava a integração efetiva 
entre as instituições de meio ambiente e cultura para a proteção dos bens 
existentes na APA Tietê. A partir da nova estrutura de gestão estadual, 
se apresenta uma possibilidade de gestão integrada e participativa, que 
pode gerar grandes ganhos ambientais. Assim, consideramos que, apesar 
dos problemas na formulação da política de proteção ambiental, a criação 
da categoria da APA se manifesta positiva, pois reflete em seu conceito 
a premissa de buscar a integração entre o homem e o ambiente. Porém, 
é necessário ressaltar que a restrição ao uso e ocupação do espaço, sem 
fiscalização que o torne de fato protegido gera um efeito negativo à 
conservação, pois estimula a geração de impactos ambientais, a partir de 
uma lógica de destruição imediata e exploração, uma vez que não há ações 
de punição. Ou seja, a proteção sem a efetiva fiscalização e gestão pode 
gerar mais danos do que benefícios.

No caso da APA Tietê, apesar da restrição ao uso e à ocupação nesse 
tipo de UC não ser tão intensa, a falta de gestão após a implantação da UC 
resultou na falta de confiança e credibilidade da população frente às ações 
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de conservação pelos órgãos responsáveis, o que repercute negativamente 
nas ações do CG. 

7. Processo de implantação: normativas legais para a criação da 
APA Tietê

Ao aprofundar a análise sobre a implantação da APA, nos basearemos 
nas principais legislações que versam sobre essa categoria de UC, tanto nos 
aspectos ambientais como culturais, complementando as informações com 
os dados obtidos no acompanhamento das reuniões do Conselho Gestor 
durante os anos de 2011 a 2013. 

O primeiro instrumento legal que cria a APA é a Lei Federal nº 
6.902/1981, que estabeleceu uma das características marcantes desta UC: 
a manutenção do direito de propriedade, essa foi uma das estratégias para 
se criar de forma rápida essas Unidades de Conservação, pois desonera o 
Estado da necessidade de desapropriação, o que é por um lado positivo, 
caso houvesse uma gestão adequada já naquela época. Porém, é negativo 
por outro, pois caracteriza a APA como sendo uma das UCs de menor grau 
restritivo e consequentemente de menor poder de ação proibitiva.  

A criação das APAs e de UCs de forma rápida e sem um planejamento 
adequado também tem sua dupla função, a primeira pode ser analisada 
de forma somente quantitativa, pois sob esta perspectiva se ampliam os 
territórios protegidos, mas por outro, sob uma análise qualitativa, pode 
gerar, caso não haja uma gestão efetiva, um descrédito das UCs perante a 
população e, em muitos casos, uma ânsia pela destruição do bem. 

A partir da criação da categoria em âmbito federal, se passaram 
mais dois anos até a criação dessa unidade em âmbito estadual, sendo as 
primeiras criadas no ano de 1983, dentre as quais a APA Tietê.  

Os Decretos Estaduais de todas APAs criadas no ano de 1983 possuem 
o mesmo texto da legislação federal, sendo essencialmente o artigo terceiro 
da legislação estadual uma transcrição do artigo nono da legislação federal. 
São mantidas, em nível estadual, as indefinições sobre o grau de restrição 
de usos e atividades, como pode ser observado a seguir: 

Artigo 3.º  - Na implantação da área de proteção ambiental serão 
aplicadas as medidas previstas na legislação e poderão ser celebrados 
convênios visando a evitar ou impedir o exercício de atividades 
causadoras de degradação da qualidade ambiental.
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Parágrafo único  - Tais medidas procurarão impedir, especialmente:   
I - a implantação de atividades potencialmente poluidoras, capazes de 
afetar mananciais de águas, o solo e o ar; 
II  - a realização de obras de terraplanagem e a abertura de canais 
que importem em sensível alteração das condições ecológicas locais, 
principalmente na zona de vida silvestre; 
III - o exercício de atividades capazes de provocar acelerada erosão das 
terras ou acentuado assoreamento nas coleções hídricas; 
IV - o exercício de atividades que ameacem extingüir as espécies raras 
da flora e da fauna local. 
Artigo 4.º - Fica estabelecida uma zona de vida silvestre abrangendo 
todos os remanescentes da flora original existente nesta área de proteção 
ambiental e as áreas definidas como de preservação permanente pelo 
Código Florestal. 
Artigo 5.º  - Na zona de vida silvestre não será permitida nenhuma 
atividade degradadora ou potencialmente causadora de degradação 
ambiental, inclusive o porte de armas de fogo, e de artefatos ou de 
instrumentos de destruição da natureza. 

A mesma redação utilizada na criação da APA Tietê pode ser encontrada 
em outras APAs criadas desde 1983 até 1989, com apenas a mudança na 
ordem do artigo ou a supressão de um ou dois artigos. Esta característica 
generalista para a criação das primeiras APAs paulistas demonstra grande 
fragilidade para a proteção dos recursos naturais a serem protegidos, pois 
não aborda os principais fatores de pressão e impacto que afetam a unidade, 
o que dificulta a criação de barreiras legais para minimizar os impactos 
existentes, bem como para estabelecer normativas mais precisas quanto aos 
graus de poluição ou degradação permitidos. 

Apesar da existência de uma política integrada com os municípios 
para a criação das primeiras APAs paulistas, é necessário interpretar a 
legislação de forma isenta, uma vez que a ausência de normativas claras 
abrem brechas para o não cumprimento dos objetivos e metas. A diretriz 
legal genérica resultou na menor responsabilidade administrativa do 
Estado, que foi transferida aos municípios, já que estes possuíam legislações 
mais restritivas e mais específicas. Porém, é necessário ressaltar que, desde 
aquela época até os dias de hoje, o poder de ação orçamentária e de recursos 
humanos nas secretarias municipais é muito pequeno e, assim, a adoção de 
medidas para a gestão e proteção dos bens é bem difícil. 
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Em vista da característica genérica da lei de criação das APAs pelo 
poder federal e consequentemente sua repercussão nos Estados, houve, 
em 1990, uma nova normativa federal, o Decreto Federal nº 99.274/90. No 
artigo 29, verifica-se a determinação de que no momento da criação de uma 
APA fossem minimamente estabelecidos os limites geográficos da unidade: 
“Art. 29. O decreto que declarar a Área de Proteção Ambiental mencionará 
a sua denominação, limites geográficos, principais objetivos e as proibições 
e restrições de uso dos recursos ambientais nela contidos”.

O Decreto Federal que regulamentou a Lei Federal de criação das 
APAs evidência a falta de comprometimento na criação das APAs, não só 
em nível estadual como também em nível federal. Tem-se como exemplo 
no Estado de São Paulo a APA Bairro da Usina, que não possui em seu 
decreto de criação uma delimitação geográfica clara.

A forma como foi realizada a implantação da UC afeta diretamente a 
sua gestão, pois, sem parâmetros básicos, como a identificação dos fatores 
de pressão e consequentes impedimentos legais para contê-los, não é 
possível proteger os atributos de criação de forma adequada. Os decretos 
estipulam em linhas gerais que a nova área criada é ambientalmente mais 
restritiva do que outras, porém, sem diretrizes claras para a gestão da UC, 
ela se torna simplesmente uma área delimitada na qual as penalidades 
ambientais, baseadas na lei de crimes ambientais, são mais severas quanto 
aos pagamentos de compensação. Assim, se deixa de lado o papel mais 
importante das Unidades de Conservação, que pode ser caracterizado pela 
proteção da fauna e flora e conservação dos serviços ambientais.  

Nesse sentido, se reforça a necessidade de uma legislação que traga 
diretrizes mais específicas, seja por meio do Decreto de Criação ou por 
outros instrumentos jurídicos de proteção e de diagnóstico, pois é a partir 
destes documentos que a população terá capacidade para exigir ações e 
cobrar das instituições públicas resultados para a proteção do espaço 
ambientalmente protegido. 

Além disso, é necessário considerar o contexto administrativo 
das organizações públicas na qual grande parte dos gestores de UCs da 
Fundação Florestal possui regime de contratação por meio de cargos de 
confiança e podem ser rapidamente substituídos, como foi observado no 
período de 2012 a 2013. Isso acarretou em uma grande perda nos processos 
de gestão em andamento, pois os resultados alcançados estavam mais 
vinculados ao alto poder discricionário do gestor e de sua relação com 
a população, do que propriamente na existência de normativas jurídicas 
de proteção e regulamentação (JACOBI et al., 2003). Soma-se a isso a 
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fragilidade da temática ambiental perante outras secretarias e a interesses 
políticos diversos, que se sobrepõem à necessidade da conservação e 
proteção ambiental. Essa relação de disputa pelo poder é resultado da 
própria concepção de desenvolvimento orientado pelo progresso, no qual 
a destruição ambiental é, ainda, compensatória frente aos benefícios da 
produção e do crescimento econômico. 

A partir do ano 2000, o SNUC determinou os instrumentos necessários 
para a gestão das UCs, sendo esses pautados na necessidade de um Plano 
de Manejo e na gestão participativa por meio do Conselho Gestor. 

O Plano de Manejo é um instrumento de gestão legalmente 
estabelecido, no qual são determinados, entre outros, planos e programas 
de recuperação e conservação e deve ser concluído em até 5 anos após a 
criação da unidade e revisado em igual período. Na APA Tietê, desde a 
determinação legal, de 2000 até o momento - 2018, não há um Plano de 
Manejo. Há apenas um único estudo institucional sobre a característica 
da unidade e seu diagnóstico de criação, elaborado em 1984 um ano após 
a criação da unidade. Assim, os processos de gestão são as únicas bases 
concretas de ação para os gestores, que por meio desses deveriam conhecer 
todo o histórico da UC, as ações já implantadas ou em fase de implantação, 
tendo em vista o contexto administrativo ao qual estão submetidos. 

Tendo em vista a inexistência de instrumentos jurídicos adequados 
à restrição ambiental na APA Tietê e a reestruturação organizacional da 
Fundação Florestal para atender o que foi estabelecido pelo SNUC em 
2000, o que se espera é que a execução do Plano de Manejo sane as lacunas 
de informação existentes e embasem o planejamento e execução de planos 
e programas a serem implementados. Porém, é importante considerar que, 
como ocorrido em outras UCs, à existência do PM não resolve o problema, 
pois esse é um documento que deve ser utilizado e posto em prática pelo 
CG. Para que os planos e projetos se efetivem, o CG deve estar capacitado, 
envolvido e ser atuante no espaço. 

A partir do Plano de Manejo, que possui caráter legal, não só os técnicos 
envolvidos tomam conhecimento sobre o histórico da gestão, informações 
do território e sobre o planejamento, mas principalmente a sociedade civil, 
tendo em vista que o documento é de acesso público e colabora para uma 
gestão participativa mais empoderada e capacitada.

Conclui-se que a implantação da política estadual de criação da APA 
Tietê, principal instrumento jurídico existente, possui um baixo grau de 
definição e consequentemente gera um alto nível de poder discricionário 
dos gestores, que assim o fazem para atender de forma satisfatória a gestão e 
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a condução do CG. Essa situação gera um problema para o funcionamento 
do CG e consequentemente para a sua estrutura de gestão compartilhada, 
que pressupõe a integração entre as instituições de gestão dos atributos 
naturais e culturais. Assim, sem efetivos mecanismos de funcionamento, 
devido a uma implantação de uma política genérica e sem bases de 
informações, não há como fomentar a integração entre instituições.

8. Considerações finais

A análise de políticas públicas com foco na formulação e implantação 
da APA Tietê demostra que os problemas encontrados na pesquisa não 
são exclusivos à gestão da Unidade de Conservação pelo órgão estadual 
responsável, a Fundação Florestal, mas também envolvem a integração com 
outras instituições estaduais e municipais, sendo o Condephaat um dos 
órgãos que deveria se integrar à gestão da UC. Os problemas na formulação 
e na implementação da política geraram problemas à gestão da APA Tietê, 
que hoje enfrenta dificuldades para efetivar não só a integração entre as 
instituições de gestão dos bens do patrimônio e do meio ambiente, mas 
também, a gestão participativa.

Além da integração entre as instituições responsáveis, ressaltamos 
que um dos pontos fundamentais para uma adequada gestão das APAs está 
atrelado a um tema chave na discussão ambiental: a integração ambiente 
e sociedade. Não só na APA Tietê, mas em diversas outras UCs dessa 
categoria que possuem atributos culturais materiais e imateriais e que 
necessitam de uma gestão conjunta, a fim de compatibilizar a ocupação 
humana e a conservação dos atributos naturais. A não compreensão dessa 
união prejudica a gestão da UC e a própria prerrogativa das APAs. 

Apesar dos avanços teóricos na discussão sobre a integração sociedade 
e natureza e a internalização teórica desse discurso pelas instituições de 
proteção, seja na área do Patrimônio ou nas Unidades de Conservação, 
ainda não houve resultado prático rumo a uma gestão integrada, como 
pôde ser observado no caso da APA Tietê. Essa falta de integração entre 
ambiente e sociedade afeta não só as instâncias administrativas, mas também 
a percepção da população sobre a gestão integrada entre os atributos 
naturais e culturais. Um problema recorrente é a falta de reconhecimento 
dos membros do CG sobre a importância da conservação integrada desses 
atributos, uma vez que ambos estão atrelados à visão de monumentalidade 
e não lhes parece que sejam capacitados a discutir temas dessa ordem. 
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A análise sobre a formulação da política pública que gerou a criação 
da APA Tietê revelou que, em sua essência, apesar dos problemas, houve 
uma intenção positiva na concepção das primeiras APAs no Estado de 
São Paulo. Porém, a criação de uma política sem uma estrutura de gestão 
adequada a torna ineficaz e, no caso das UCs, pode gerar grandes impactos 
negativos, tendo em vista a perda de credibilidade das instituições gestoras 
perante a população e, também, a aceleração da degradação ambiental. 

Apesar das declarações do Prof. Dr. José Pedro, consideramos que 
existem sobreposições entre as instituições de meio ambiente e da cultura, 
porém, por meio do CG, essas divergências podem ser resolvidas no 
próprio âmbito desse fórum participativo, que tem a possibilidade de, em 
conjunto com o Condephaat, reforçar as diretrizes de conservação dos 
bens. A ação conjunta mediada pelo CG pode resultar em instrumentos 
jurídicos complementares e não opostos entre as duas instituições gestoras. 

O ânimo político para a criação das primeiras APAs no Estado de São 
Paulo, como é o caso da APA Tietê, demonstrou que a sua formulação ocorreu 
de forma incremental, sem uma base de planejamento e de informações que 
a subsidiassem. Além disso, apesar do intuito de se estabelecer uma política 
integrada entre Estado e município, ela se caracterizou como top down, 
uma vez que não houve a participação ou consulta junto à população.

No que se refere à análise da implantação da política de criação 
da APA Tietê em nível estadual, podemos afirmar que ela foi realizada 
através de um instrumento jurídico com baixo grau de definição e que, 
consequentemente, exigiu um alto grau de poder discricionário dos gestores 
para, assim, contornar a falta de metas e diretrizes do Decreto de Criação 
da APA Tietê e, também, da ausência do Plano de Manejo que pudesse 
embasar ações de planejamento. 

A formulação da política da APA Tietê foi uma ação importante para 
garantir a proteção do bem, apesar de não ter sido alçando resultados na 
gestão. Porém, uma vez criada a APA, houve uma sucessão de instrumentos 
legais que a reforçaram e a regulamentaram, sendo a criação do SNUC 
um avanço na gestão participativa das Unidades de Conservação. Houve, 
em 1990, a regulamentação da lei federal que criou as APA e, em 2000, a 
criação do SNUC, que deu diretrizes à gestão e estabeleceu a criação dos 
Conselhos Gestores, que se constitui um dos grandes avanços na gestão 
participativa e que forneceu bases para a gestão integrada entre os bens 
culturais e culturais no território. 

Porém, apesar desses avanços legais na gestão das UCs serem positivos, 
ainda há um longo caminho a ser trilhado para que a gestão se efetive. 
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Destacamos que, no bojo da pesquisa realizada na APA Tietê, também foi 
realizada uma análise sobre o processo de Aprendizagem Social nessa APA 
e em outras três no Estado de São Paulo e os resultados dessa pesquisa 
revelam que existem diversos problemas administrativos na Fundação 
Florestal que atrapalham a gestão e, por parte da população, há um grande 
desconhecimento sobre os atributos culturais e naturais da APA Tietê, o 
que dificulta o processo de identidade com o bem e, consequentemente, 
gera a sua desvalorização (JACOBI, 2015).

Essa falta de reconhecimento está vinculada, também, ao lapso entre a 
criação da UC e sua efetiva gestão, tendo em vista que, durante esse período, 
não se sabia com clareza o que era Patrimônio cultural e/ou natural, o que 
contribuiu para a degradação dos atributos que na época justificaram sua 
criação. Além disso, é necessário considerar a demanda por uma estrutura 
financeira de recursos humanos que dê suporte à efetiva gestão do CG, 
sendo fundamental um estímulo à participação e capacitação dos membros 
do conselho para que, assim, esses possam se sentir empoderados a cobrar 
mudanças e implementar os planos e programas previsto pelo Plano de 
Manejo. Reforçamos também que, sem uma estrutura de gestão e um 
conselho empoderado, atuante e capacitado, a existência de um Plano de 
Manejo não significa, por si, a solução dos problemas existentes no espaço 
protegido.

Permanece ainda uma reflexão sobre o real papel das APAs no 
Estado de São Paulo, considerando todas as dificuldades institucionais 
e de participação no CG apontadas na pesquisa. Há diversos lapsos 
na regulamentação dos processos de gestão, como a falta de diretrizes 
institucionais para elaboração dos Planos de Manejo, também não podem 
ser minimizadas as ingerências políticas no processo de tomada de 
decisão. Esses e outros problemas apontados nessa pesquisa têm origem 
na formulação e implantação da política e os problemas existentes hoje 
na gestão são resultados desse ciclo de formulação de políticas públicas 
inadequadas.  
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A atuação do Brasil na negociação do 
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$˵ĻŁĵĶĮ�-ĲļĻĲ�ıļŀ�4ĮĻŁļŀ� t� 8ĮĴĻĲĿ�$ļŀŁĮ�3ĶįĲĶĿļ

RESUMO: Esta pesquisa busca testar a hipótese de que o Brasil 
exerceu liderança no processo que levou à criação do acordo do SAG. 
Essa premissa é reforçada pela literatura sobre o tema, que destaca ainda o 
ineditismo do documento e a pró-atividade dos quatro países na cooperação 
ambiental em nível internacional. Para examinar essa questão, este trabalho 
faz uma revisão conceitual sobre soberania e analisa os documentos que 
fizeram parte das negociações – especificamente as propostas iniciais de 
cada país, as versões preliminares do acordo, além de entrevistas com 
atores envolvidos. A análise desse conjunto de materiais indica que o país 
manteve uma posição defensiva e inflexível durante todo o processo, o que 
adiou o acordo por seis anos. Os resultados auxiliam no entendimento 
de como é a liderança brasileira na região e suas consequências para os 
recursos hídricos transfronteiriços. Também ajuda a entender o papel que 
a soberania dos Estados tem em toda negociação multilateral, incluindo a 
política externa para meio ambiente.

ABSTRACT: This research seeks to test the hypothesis that Brazil 
exercised leadership in the process that led to the creation of the SAG 
agreement. This premise is reinforced by the literature on the subject, 
which also highlights the document’s novelty and the pro-activity of the 
four countries in international environmental cooperation. In order 
to examine this issue, this paper reviews the concept of sovereignty and 
discusses the documents that were part of the negotiations – specifically 
the initial proposals of each country, the draft versions of the agreement, 
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and interviews with stakeholders. The analysis of these materials indicates 
that Brazil maintained a defensive and inflexible position throughout the 
process, which delayed the agreement for six years. The results help in 
understanding the Brazilian leadership in the region and its consequences 
for transboundary water resources. It also helps to understand the role that 
state sovereignty plays in all multilateral negotiations, including foreign 
policy for the environment.

 
1. Introdução

O Sistema Aquífero Guarani (SAG), um dos maiores reservatórios 
subterrâneos do mundo, com 46.280 quilômetros cúbicos e uma superfície 
total estimada em 1.195.000 km2 (ROSA FILHO et al., 2003), está localizado 
sob parte dos territórios de Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Quase 
70% desse total está no Brasil, nos Estados do MS (213 700 km²); RS (157 
600 km²); SP (155 800 km²); PR (131 300 km²); GO (55 000 km²); MG (51 
300 km²); SC (49 200 km²); e MG (26 400 km²). 

1. PSAG 2009, p.140
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O SAG foi objeto de um acordo internacional em 20101. O documento 
foi elaborado depois da realização do Projeto de Proteção Ambiental e 
Desenvolvimento Sustentável do Sistema Aquífero Guarani (PSAG 2002 – 
2009), feito por pesquisadores, diplomatas e técnicos dos quatro países e 
financiamento do Banco Mundial. O acordo foi ratificado pelo Uruguai, 
em 10 de novembro de 2011, pela Argentina, em 19 de novembro de 2012, 
e pelo Brasil em 16 de fevereiro de 2017. No Paraguai, o documento foi 
rechaçado em 14 de agosto de 2012 pelo parlamento, em meio à crise política 
internacional decorrente da destituição do presidente Fernando Lugo. Em 
19 de abril de 2018, o parlamento paraguaio ratificou o documento, sendo 
o último membro a fazê-lo. 

Santos (2015) apresenta uma análise da atuação dos representantes 
brasileiros nas negociações do acordo. Para isso, foram observadas 
correspondências diplomáticas, as propostas de cada país apresentadas 
na negociação, versões preliminares do acordo, além da realização de 
entrevistas com integrantes brasileiros do Projeto. Este trabalho visa 
auxiliar a compreensão da atuação da diplomacia brasileira em temas 
socioambientais e sobre a Geografia Política da água no Brasil e na América 
do Sul. 

O estudo partiu da hipótese de que o Brasil exercia liderança no 
processo que levou à criação do acordo do SAG. A literatura sobre o 
tema indica o ineditismo e a pró-atividade em nível mundial como 
características principais do documento de 2010 (VILLAR, 2012). O 
objetivo do presente texto é auxiliar no entendimento de como se dá a 
liderança brasileira na região e as consequências dessa postura sobre o uso 
dos recursos hídricos transfronteiriços. Para tal, este artigo contém mais 
quatro partes, que apresentam uma revisão conceitual sobre soberania e 
temas socioambientais, bem como as propostas e versões do acordo. Em 
seguida, apresenta-se a posição do Brasil, a partir de entrevistas e análise 
documental. 

1. Acesse a íntegra do documento em www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/notas-a-
imprensa/acordo-sobre-o-aquifero-guarani. Para uma interpretação do Acordo, ver Villar 
e Ribeiro (2011).



267cíntia leone dos santos | wagner costa ribeiro

2. Soberania e temas socioambientais

Teóricos têm se dedicado a entender a relação entre a soberania e 
a questão ambiental contemporânea, ou, mais especificamente, o papel 
desempenhado pela soberania dos estados em meio à ordem ambiental 
internacional, que, como postula Ribeiro (2001), é uma ordem composta 
de instâncias supranacionais e de seus muitos tratados e instrumentos de 
cooperação multilateral. Nessas arenas, as nações se colocam de maneira 
autodeterminada sob a obrigação de cumprimento de uma lei não nacional 
– e fazem, como muitas vezes é necessário, a tradução dessas normativas 
externas para a legislação doméstica, por meio das ratificações dos acordos. 
Como o fazem por livre vontade, esse ato de submeter-se a uma legislação 
de outra esfera não é por si uma agressão à soberania (ARON, 2002).

A disposição em cooperar é natureza essencial das negociações 
ambientais internacionais. Entretanto, há uma aparente incompatibilidade 
lógica entre essa premissa e a defesa dos interesses nacionais. Conforme 
explica Morgenthau (2003, pg. 208), esse descompasso faz parte da 
essência do direito internacional moderno: a presunção de que o direito 
internacional impõe restrições legais às nações individuais e a presunção 
de que essas mesmas nações são soberanas2. 

Essa visão clássica de soberania dialoga com o processo de construção 
do Acordo sobre o Sistema Aquífero Guarani. Fica demonstrado, sobretudo 
no que se refere à postura do Itamaraty, de que é válida a premissa de que 
não existe autoridade soberana partilhada e de que não pode haver graus de 
soberania sobre uma unidade territorial, seja ela superficial ou subterrânea 
(ARON, 2002). As negociações também refletem o preceito teórico de que 
a soberania sobre um mesmo território não pode residir simultaneamente 
em duas autoridades, ou seja, a soberania é indivisível (MORGENTHAU, 
2003). Além disso, é ilimitada e absoluta (BODIN, 2011) porque não pode 
haver mais de um soberano sobre o mesmo território. 

Há um descompasso entre o realismo político e as negociações 
ambientais, porque as primeiras percebem o cenário internacional como 
fonte de conflito e não de cooperação, e as segundas encontram exatamente 

2. A esse impasse, o autor dá uma resposta que coloca em questão a eficiência da ordem 
internacional: “Na verdade, a soberania é incompatível somente com um sistema de 
direito internacional forte e eficiente, porque centralizado. Ela não é inconciliável de modo 
algum com uma ordem legal internacional descentralizada, e portanto fraca e ineficaz.” 
(MORGENTHAU, 2003,pg. 568).
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na cooperação sua condição fundamental de existência (NASCIMENTO, 
2011, p. 27). Um dos principais esforços do Brasil nas negociações do 
Acordo do Guarani, por exemplo, foi em relação à definição de titularidade 
sobre o SAG. Houve grande empenho dos diplomatas para que ele não 
recebesse, sob nenhum argumento, a alcunha de “aquífero internacional” 
ou “aquífero compartilhado”, tendo prevalecido a nomenclatura “aquífero 
transfronteiriço”. 

Este trabalho soma-se a um já acumulado acervo que reforça que, para 
além do que alguns analistas poderiam desejar, as relações internacionais 
em torno do meio ambiente ainda estão fortemente pautadas na realpolitik, 
com os estados resistindo a negociar os termos de um tratado que os 
obrigaria a reformar suas leis internas (RIBEIRO, 2008a; RIBEIRO, 2010). 
Em outras palavras, com os estados se negando a negociar frações, ainda 
que relativamente pequenas, de sua soberania.  

Ao ler essas palavras, o leitor pode indagar por que o Brasil teria uma 
postura tão protetiva em relação ao Aquífero Guarani. A ideia presente 
no senso comum (e muitas vezes reproduzida pela imprensa) é a de que 
o Guarani é uma reserva estratégica inesgotável que poderá ser usada no 
futuro. Na verdade, esse manancial já é amplamente usado, sobretudo 
pelo Brasil, que responde sozinho pelo uso de mais de 90% de toda a água 
extraída do SAG, conforme tabela apresentada pelo PSAG (2009, p.142). 
Só o Estado de São Paulo utiliza 70% de toda a água extraída do aquífero 
somando os quatro países (HIRATA et al., 2007).

A partir da década de 1970, a porção brasileira do Aquífero localizada 
em São Paulo viveu um surto exploratório. Nos anos 1990, já havia mais 
de dois mil poços nas bordas da bacia, operando em profundidades 
de 100 a 300 metros, além de mais algumas centenas de poços em áreas 
mais profundas, entre 500 e 1.500 metros (ROCHA, 1997). O município 
de Ribeirão Preto (SP), cuja área urbana é abastecida exclusivamente 
pelo Guarani, convive com metade de seus poços em situação irregular, 
segundo estimativa do Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto 
(DAERP)3. Essas fraudes geram o risco de superexplotação dessa reserva, já 
que não se sabe quanta água de fato é retirada do sistema (SANTOS, 2015).  

Os problemas ambientais do SAG no Estado de São Paulo já eram 
bem conhecidos no final da década de 1990, quando começaram as 

3. Esclarecedor estudo de Villar (2008) analisa detalhadamente as condições do SAG na 
região de Ribeirão Preto, e seus problemas de superexplotação e poluição. 
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primeiras tratativas para a criação de um acordo sobre o Guarani. Mas 
muitas dúvidas existiam entre políticos e diplomatas dos quatro países. 
Havia a suspeita de que o uso intenso do lado brasileiro traria impacto para 
o volume disponível para além da fronteira. Também existia o temor de que 
a poluição do recurso no país afetasse a qualidade da água do aquífero no 
território dos vizinhos. Essa é a razão pela qual existiu um projeto científico 
atrelado às negociações do Acordo (SANTOS, 2015). 

Entre as descobertas oferecidas pelo Projeto do SAG, está o correto 
entendimento do fluxo no interior do aquífero, precisamente a informação 
de que as seções do aquífero não são comunicáveis em grandes distâncias, 
ou seja, uma ação promovida em um país não teria reflexos no outro país, 
a menos que fossem obras em áreas de fronteira (PSAG 2009, p.140). Os 
estudos produzidos no contexto desse projeto tiveram um papel prático 
imediato na formulação de políticas sobre o Aquífero. Entretanto, a ambição 
do projeto era permitir que os entes públicos aplicassem os conhecimentos 
também na gestão do SAG, o que não ocorreu. 

Fica evidente que o Guarani era tema ambiental muito sensível política 
e economicamente para o Brasil, dono de quase 70% da extensão territorial 
dessa reserva, responsável por mais de 90% do seu uso atual. Também, por 
isso, não era interesse brasileiro promover grandes mudanças burocráticas, 
técnicas ou legais em relação ao tema, nem atrair demasiada atenção dos 
vizinhos para a questão. Este trabalho demonstrará como essa postura 
protecionista e fortemente pautada na soberania foi desenhada durante as 
negociações. 

3. Propostas e versões do acordo

A seguir, apresentam-se as quatro propostas e cinco versões do acordo, 
todas relacionadas à visão soberanista já exposta.

3.1. As quatro propostas

No arquivo da Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do 
Meio Ambiente, foram encontrados documentos referentes à negociação 
do Acordo datada de novembro de 2004. Entre esses materiais, estavam a 
proposta que cada país apresentou na reunião e cinco versões preliminares 
do acordo. A proposta brasileira é uma versão incompleta do acordo, 
mencionando apenas os artigos 2, 3, 6, 8, e 10. Ao longo das análises dos 
documentos e correspondências diplomáticas, foi possível verificar que os 
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artigos da intitulada proposta brasileira são exatamente os pontos mais 
sensíveis para o Itamaraty. Entre esses pontos de discórdia, o assunto mais 
sensível é em relação as obras que possam causar danos e como cada país 
deve proceder em caso de controvérsia. A proposta brasileira diz o seguinte:

“Si el Estado que recibe la información facilitada en los términos del 
numeral 1 del Artículo 10 (ter) llegara a la conclusión de que la ejecución 
de las medidas proyectadas es incompatible con este Acuerdo, indicará 
sus conclusiones ala otra Parte con una exposición documentada de 
las razones em que ellas se fundan. En este caso, los dos Estados Partes 
actuarán de conformidad con el Artículo 7 para llegar a una solución 
equitativa sobre la base del princípio de buena fe y teniendo cada Parte 
em cuenta los derechos y los legítimos intereses de la outra Parte.” 
(Grifo do autor)

Notadamente, o ônus do risco de uma obra que cause prejuízos deve 
ficar, na visão do Brasil, com aquele que denuncia essa possibilidade, ou seja, 
a parte possivelmente afetada. O Itamaraty não menciona aqui nenhuma 
possibilidade de que a obra em questão seja paralisada por pedido da outra 
parte, mas isso é o que por fim fica determinado no texto final. 

Na comparação com as demais propostas do acordo, fica claro que 
o Brasil busca uma redação mais geral, que leve o menos possível a novas 
obrigações legais. Isso é evidente sobretudo no que se refere à comunicação 
prévia sobre realização de obras de aproveitamento e possíveis efeitos 
suspensivos sobre um projeto em execução.

O texto da Argentina não é uma versão do Acordo, mas um texto-
base para um sub-acordo específico a respeito do órgão para solução de 
controvérsias. O nível de detalhamento do documento da Argentina sobre 
solução de controvérsias é alto – o texto tem 12 artigos principais e 25 
artigos em um anexo adicional sobre o procedimento arbitral Ad Hoc, 
muito maior do que o próprio acordo para o SAG de 2010 e maior também 
que todas as versões preliminares desse tratado que foram identificadas 
e analisadas por este trabalho. Tratado como um acordo à parte, o 
instrumento de solução de controvérsias apresentado pelos diplomatas 
argentinos tem duas características marcantes: os prazos curtos para que 
as partes sejam notificadas e apresentem suas posições; e a quantidade de 
instâncias a que as partes poderão recorrer em caso de não haver acordo 
em uma determinada controvérsia. 
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O documento dedica a maior parte do seu esforço justamente à quarta 
e final instância de apelação, que seria o procedimento arbitral Ad Hoc. 
Ele seria realizado por meio de um Tribunal Arbitral composto por três 
juízes: um de cada Estado Parte envolvido na controvérsia e um decidido 
em comum acordo. Nota-se aqui que o documento supõe que possíveis 
controvérsias se dariam apenas entre dois países, já que para uma disputa 
envolvendo três ou os quatro membros, essa conta não seria válida. Os 
árbitros indicados precisariam constar de uma lista com cinco árbitros 
designados previamente por cada país, lista essa que estaria à disposição 
da Comissão do SAG, conforme indica o segundo artigo do anexo. Este 
mesmo artigo indica que cada parte poderia pedir aclarações sobre cada 
um dos cinco nomes indicados por cada país em um prazo máximo de 
trinta dias para ter sua demanda respondida pela parte provocada. A 
decisão do tribunal deveria ser cumprida em até trinta dias. Se a parte 
beneficiada pela decisão decidisse que o cumprimento da decisão não 
resolveu seu problema, poderia exigir que o tema fosse novamente levado 
à consideração do tribunal.

Não há na literatura conhecimento sobre nenhuma disputa jurídica 
internacional envolvendo o SAG. As regiões de fronteira, onde poderia 
haver problemas ambientais ou de natureza econômica relativos ao aquífero 
e que poderiam eventualmente transgredir a fronteira territorial do país 
vizinho não originaram disputas diplomáticas, mas, em contrário, alguns 
episódios de cooperação técnica binacional (PSAG, 2009). 

A ausência dessa experiência de disputa diplomática envolvendo 
o SAG pode ter levado a Argentina a elaborar um acordo de solução de 
controvérsias inspirado nas disputas que existem na região no tocante às 
águas superficiais. Exemplo disso é a disputa no Rio da Prata envolvendo 
fábricas de papel instaladas no Uruguai e com impacto de suas atividades 
refletido em território argentino, na outra margem do rio, fato mencionado 
por Meirelles (2005, p. 35) como contaminador da negociação do Acordo 
sobre o SAG. 

Geary (2012) vai além e afirma que mais do que um embate diplomático, 
o episódio resultou em um conflito ecológico distributivo. Isso porque os 
cidadãos se organizaram em assembleias e redes ambientalistas, somando 
esforços com grupos de pesquisadores e técnicos para discutir o tema, 
dando visibilidade à disputa. As experiências negativas envolvendo águas 
compartilhadas podem ser, portanto, a origem do tom usado no material 
entregue pelos negociadores argentinos em sua contribuição para o Acordo 
sobre o Aquífero Guarani. 
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A proposta identificada como sendo a do Paraguai tem uma redação 
objetiva (evita adjetivações ou termos imprecisos ou dúbios), mas busca 
também criar o mínimo possível obrigações legais adicionais para os quatro 
membros. Nos artigos mais polêmicos, como a necessidade de não causar 
dano a outros membros ou ao meio ambiente, a redação pouco avança. É 
exemplo dessa postura a redação do artigo 6 da proposta: 

Los Estados en cuyo teritório se encuentra localizado el Sistema 
Acuífero Guarani, cuando deseen emprender estudios, actividades u 
obras en sus respectivos territorios, de entidad suficiente que pueda 
tener efecto sobre el Sistema y más allá de sus fronteras, tendrán en 
cuenta los princípios aplicables en matéria de derecho internacional 
vigente, así como los Acuerdos internacionales de que sena parte, que 
sean relevantes para la materia, y actuarán de conformidad con ellos.

Essa passagem mostra que o Paraguai não estava propondo um 
tratado que obrigasse as partes a assumir responsabilidades além daquelas 
já existentes, visto que, a princípio, todos os países devem observar o 
direito internacional e os tratados de que são parte. Entretanto, uma parte 
do conceito de notificação prévia é incorporada à proposta paraguaia, 
como neste trecho: “El estado parte notificante no ejecutará ni permitirá la 
ejecución de las medidas proyectadas hasta que el Estado notificado le haya 
hecho conocer sus conclusiones.”

A proposta uruguaia é uma revisão daquele que foi possivelmente 
o primeiro documento que o país levou para a mesa de negociação. As 
reformulações ostensivas e a quantidade de cortes no texto, se de um lado 
demonstram grande capacidade de cooperar e flexibilizar princípios, por 
outro indicam um ponto de vista inicial muito divergente daquele que 
seria necessário ter para celebração do tratado. Isso também demonstra 
intensa divergência entre os atores ou com pelo menos uma das partes, 
possivelmente a brasileira, dado o conteúdo das reformulações. Na 
proposta uruguaia, por exemplo, a necessidade de notificação sobre obras 
de aproveitamento aparece no artigo 6 e tem redação de difícil aceitação 
para o Brasil.

Cada Estado Parte deverá notificar a los outros Estados Partes de 
TODA medida que se proponga a ejecutar o autorizar em su território 
que pueda ocasionar un prejuicio sensible em CUALQUIER PARTE 
del Sistema Acuífero Guarani (sem grifo original).
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3.2. Cinco versões do acordo

Existem cinco versões prévias do acordo elaboradas em 2004 e 
negociadas sem sucesso em 2005, discutidas em Santos (2015). O texto 
final do Acordo começa a ganhar consolidação a partir da terceira versão. 
Existe pouca diferença entre as versões 3, 4 e 5. Com data de 12/11/2004, 
o texto trata do tema dos efeitos que obras de aproveitamento ou estudos 
possam ter sobre o SAG para além da fronteira de cada país de maneira 
muito mais genérica, como pretendia a diplomacia brasileira. Diz “devem 
atuar em conformidade com o direito internacional aplicável”, sem indicar 
mais detalhes. O artigo 7 indica que, em caso de danos, a parte culpada 
fará todo o possível para eliminar ou reduzir esse prejuízo, sem especificar 
de que forma. Podemos verificar que esse conteúdo consta da redação da 
proposta brasileira, porque ali era indicado que a parte reclamante não 
poderia ser a parte julgadora (não definir unilateralmente). 

La apreciación y calificación de los perjuicios sensibles no podrán 
definirse unilateralmente por los Estados em cuya jurisdicción 
presumiplemente se originen ni por los Estados que aleguen la 
ocurrencia de los referidos eventuales perjuicios sensibles. Los casos 
concretos serán examinados de común acuerdo en el plazo más breve 
posible, compatible con la naturaleza del eventual perjuicio sensible y 
sus análises.

O artigo 9 trata da necessidade de que cada estado parte informe 
os demais sobre a realização de obras de aproveitamento e se submeta à 
aprovação dos demais. Na versão 3, há uma riqueza de detalhamentos (feitos 
à mão ou em grifo digitado) das posições de cada país sobre o tema, com 
uma indicação expressa do que cada parte espera. A primeira indicação 
é a de que o Brasil propõe que cada país “facilite os dados que forem 
requeridos”, enfatizando isso para casos em que os países façam projetos 
conjuntos de aproveitamento. Em seguida, a proposta argentina pede que 
essa troca de informações seja feita por meio de dados técnicos. Há uma 
correção à mão nesse trecho, quando é dito “prejuízo sensível em qualquer 
parte do SAG” passa a “para além de suas fronteiras”. Existe também uma 
indicação manuscrita em português de que haveria uma “proposta à parte” 
sobre algo relacionado a esse trecho, o que novamente pode explicar por 
que vem dos negociadores argentinos um documento para especificar 
como seria o órgão de solução de controvérsias. 
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O Uruguai fez a contribuição mais longa, com a indicação de que 
o estado que estiver notificando uma obra aos demais não realizará 
nem permitirá que se realize o empreendimento sem antes conhecer as 
conclusões das partes notificadas. Diz, ainda, que se a parte que foi notificada 
acreditar que a obra não está a seu contento, deverá enviar uma justificativa 
acompanhada de laudos. Não há uma indicação de que o Paraguai tivesse 
alguma objeção ou sugestão de redação para esse artigo. 

Na quarta e penúltima versão do acordo, os artigos 9, 10 e 11 são 
organizados de modo a se complementarem na definição de como deveriam 
ser as notificações sobre obras de aproveitamento, efeito suspensivo da 
decisão de um país que se sentir lesado e como iniciar o procedimento de 
solução de controvérsias. A proposta oferecida pelo Brasil sobre notificação 
de obras está também contemplada no começo do artigo 10, enquanto 
as longas solicitações uruguaias ficaram restritas a um parágrafo, o mais 
polêmico e com grifos e modificação textual. O trecho é o que afirma 
que, para continuar as obras de aproveitamento, será necessário esperar o 
parecer dos membros notificados. E o artigo 11, que inicialmente dizia que a 
cooperação entre os países não pode causar prejuízo aos empreendimentos 
que cada estado queira desenvolver, passa a falar sobre como deve proceder 
a parte que se sentir impactada por uma obra realizada no SAG por outra 
parte. Esse procedimento estaria baseado na “boa-fé” e na necessidade de 
que a parte reclamante se justifique. 

Também na quarta versão, há finalmente uma diferenciação entre 
”notificação” e ”intercâmbio de informações técnicas sobre obras”. Embora 
sutil, essa diferença se faz bastante sensível nessa negociação, já que notificar 
tem um léxico vinculado a um ato compulsório, enquanto o intercâmbio 
de informações notadamente expressa concordância mútua e afinidade de 
intenções. O trecho diz:

El Estado Parte notificante no ejecutará ni permitirá la ejecución de 
las medidas proyectadas hasta que el Estado notificado le haya hecho 
conocer sus conclusiones. Si el Estado notificado no objeta la ejecución 
de las medidas proyectadas o no comunica al Estado notificante sus 
conclusiones en un plazo de seis meses, el Estado notificante podrá 
proceder a ejecutar o a autorizar la ejecución de las medidas proyectadas 
de conformidad con la notificación y con los otros datos e información 
que hayan sido suministrados al Estado notificado. (grifo semelhante 
ao do original)
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Na quinta versão, apenas os artigos 10, 11 e 19 são alterados e possuem 
grifos e rasuras. No artigo 19, há um grifo riscando o termo “de comum 
acordo”, que de fato foi suprimido da versão final de 2010. No caso dos 
artigos 10 e 11, os termos “estado notificante” e “estado notificado”, na parte 
terceira desse tópico, foram substituídos, dando mais clareza à redação. 

Comparando a versão 5 de 2004 com o entendimento final logrado 
por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai somente em 2010, verificamos 
que não há diferença semântica alguma. Apenas os conteúdos dos artigos 
9, 10 e 11 mudaram de disposição nos parágrafos e foram mesclados entre 
si, mas todo o conteúdo da versão 5 está contemplado no texto final. Se a 
versão de 2004 já continha praticamente todos os elementos do Acordo de 
2010, com exceção do termo “de comum acordo” no artigo 19, por que o 
entendimento não foi obtido em fevereiro de 2005 como era previsto?

A seguir, é apresentada a posição do Brasil, a partir de entrevistas e 
análise da correspondência diplomática.

4. A posição do Brasil

 O acordo espelha parte das preocupações do Brasil, conforme pode 
ser verificado a partir de entrevistas e análise da troca de mensagens entre 
membros do corpo diplomático envolvido com a questão.

4.1. Entrevistas

Ao longo da pesquisa, foram entrevistados Luíz Amore, Assessor da 
Agência Nacional de Águas e secretário-geral do PSAG, e Gerôncio Rocha, 
geólogo aposentado do Departamento de Água e Esgoto e Energia Elétrica 
(DAEE) e coordenador da equipe brasileira do PSAG. 

Amore falou sobre a desconfiança geral que havia em torno do SAG 
no início do projeto, motivada, segundo ele, pela falta de conhecimento 
acadêmico. Ele conta que, logo na primeira reunião, foram discutidos 
alguns “hidromitos”, como ele chama essas informações falsas e alarmistas 
sobre o SAG. Entre elas, a possibilidade de a contaminação em poços no 
interior de São Paulo chegar ao lado argentino. 

“O que seriam esses hidromitos?: ‘vão roubar o aquífero’, ‘por um 
só poço vai esgotar o aquífero inteiro’ [...] todo tipo de maluquice e 
fantasia que as pessoas alimentavam por desconhecer mesmo. E isso 
permeou muito os setores políticos e diplomáticos, ao ponto de a gente 
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ter feito um diálogo muito frequente com eles, e dentro do conselho 
esse diálogo foi muito facilitado.” (SANTOS, 2015, p. 85).

Para ele, ao longo do processo, o desconhecimento inicial foi 
transformado em um diálogo produtivo, com a conclusão geral de que as 
grandes questões do Aquífero Guarani são eminentemente locais. Rocha 
também tem opinião semelhante e destaca a revelação das águas do Guarani 
como a principal contribuição do projeto. 

“O aquífero tem um volume muito grande, uma dimensão muito 
grande, [...] só que essas águas são águas muito antigas, de milhares de 
anos.[...] Se houvesse uma exploração muito forte na parte mais central 
da bacia, haveria aí o risco de se fazer uma espécie de mineração da 
água, porque a água não seria renovada num prazo curto. Curto que 
eu quero dizer é, em termos geológicos, de cinquenta, cem anos. A 
renovação dessas águas no interior da bacia é de mais de mil anos.” 
(SANTOS, 2015, p.86)

Sobre o Acordo, os dois entrevistados têm opiniões diferentes. Para 
Amore, o acordo coroou um processo de integração entre os quatro países, 
mas também foi um recado muito claro para a comunidade internacional 
no sentido de dar titularidade ao Guarani. Já Rocha, vê com certa decepção 
a demora para a ratificação desse tratado pelo Brasil. Principalmente 
porque, segundo ele, as medidas de gestão previstas no documento só 
poderão existir a partir desse aval do Congresso. 

Entre os estudiosos do SAG, é comum que haja um questionamento 
sobre o que ocorreu em 2005. Sindico (2011, p. 259 e 260) especula se a 
decisão da corte internacional sobre aquíferos transfronteiriços teve esse 
papel dissuasório (embora seja de 2008, o teor dessa resolução já tinha 
sido acordado, era conhecido em 2005). Ele também pergunta se o fato 
de o projeto do SAG ainda não estar completo poderia ser uma dessas 
razões, já que um baixo acervo de informações técnico-científicas poderia 
impedir que se chegasse a um entendimento comum. De acordo com os 
entrevistados, o avanço obtido pelo projeto até 2004 já era suficiente para 
embasar os negociadores. Para compreender o que ocorreu, fizemos uma 
análise das correspondências diplomáticas desse período. 
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4.2. Correspondências diplomáticas

Santos (2015) reuniu telegramas e despachos telegráficos (os segundos 
são as correspondências enviadas de outras embaixadas brasileiras para o 
Itamaraty) enviados no período que vai de fevereiro de 2003 a julho de 2010. 
Os documentos foram obtidos por meio de busca eletrônica e manual na 
Seção de Arquivo Histórico do Ministério das Relações Exteriores (MRE). 
O período da busca coincide com a chancelaria do então ministro Celso 
Amorim. 

A possibilidade de que o SAG fosse tratado como “internacional” 
pela Corte Internacional de Justiça foi mencionada nas correspondências 
aqui analisadas pela primeira vez quando o então embaixador do Brasil em 
Montevidéu, Eduardo dos Santos, relatou em telegrama seu encontro com 
o ministro do Meio Ambiente Uruguaio. 

O Ministro Irureta referiu-se, por outro lado, à questão do aquífero 
Guarani e, além de ressaltar a importância que seu Governo atribui 
ao assunto, reiterou a preocupação já externada pelo Chanceler Didier 
Opertti, quanto à idéia da “internacionalização de águas subterrâneas”, 
aventada, notadamente, na Comissão de Direito Internacional. Afirmou 
que os países abrangidos pelo aquífero Guarani devem procurar 
combater essa tese de forma empenhada.

Em maio daquele mesmo ano, o embaixador brasileiro vai à cerimônia 
oficial de lançamento do Projeto Aquífero Guarani. Embora iniciativas de 
pesquisa nesse âmbito já estivessem em curso desde 2000, a data marca o 
início da fase de execução do projeto. 

Inicialmente, o Chanceler Didier Opertti apontou para as presenças do 
Presidente do Uruguai e de dois titulares de pastas ministeriais como 
emblemáticas da importância que seu país atribui aos trabalhos a serem 
desenvolvidos no bojo do Projeto Aqüífero Guarani... comentou certos 
fatos jurídicos e institucionais do entorno internacional, relativos a 
sistemas de águas subterrâneas. Salientou que essa matéria não está 
fora do escopo das preocupações internacionais, nos dias de hoje, em 
particular no âmbito da Organização das Nações Unidas, que vem 
examinando o assunto desde 1997. De fato, ponderou, a Comissão 
de Direito Internacional das Nações Unidas tomou o tema das águas 
subterrâneas e o associou a alguns recursos naturais compartilhados, 
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como o petróleo e o gás. Do ponto de vista das Nações Unidas, esses 
recursos superam a soberania dos países em cujos territórios se 
localizam. Chamou a atenção para o fato de que as Nações Unidas 
consideram os mananciais de águas subterrâneas ou confinadas tão 
importantes como o petróleo e o gás. Segundo Opertti, a ONU estaria 
preparando um informe sobre águas subterrâneas para o ano de 2004[...] 
O fato de que ainda não existem normas internacionais para regular a 
questão das águas subterrâneas enseja um papel protagônico para os 
países da sub-região e para o Projeto Aqüífero Guarani como um todo. 
Para Opertti, os países do Mercosul devem assumir a liderança em 
matéria de regulamentação e exploração sustentável de seus recursos 
hídricos compartilhados, sendo o lançamento oficial do Projeto nesse 
momento extremamente oportuno.

No mesmo despacho telegráfico, o embaixador avisa que o 
representante do Banco Mundial presente ao evento aludiu a possíveis 
contaminações ou superexploração do manancial e que ele recomendava a 
adoção de um marco regulatório. 

Em julho daquele ano, o MRE foi informado pelo mesmo diplomata 
de que o chanceler uruguaio fez uma defesa da soberania sobre o SAG por 
parte do Uruguai e dos demais países donos do aquífero na Comissão de 
Direito Internacional da ONU. 

Em 2004, um membro do MRE (não é possível precisar quem pois o 
remetente é a Secretaria de Estado das Relações Exteriores – SERE) recebeu 
em mãos memorando de Opertti sobre suas já referidas preocupações sobre 
o SAG. Ele enviou o memorando por fax e fez no despacho telegráfico suas 
considerações sobre o episódio. Informa ainda que a diplomacia argentina 
estaria fazendo circular um documento com pedido de comentários sobre 
uma proposta para um acordo do SAG. Diz, antecipando o conteúdo do 
memorando:

 O Chanceler Opertti sustenta, em essência: a) a necessidade de se 
desenvolverem princípios e normas regionais aplicáveis ao Aqüífero 
Guarani de forma a influenciar o exercício de codificação internacional 
sobre o regime dos aqüíferos transfronteiriços [...].

Em seguida, o autor critica a postura brasileira anterior em matéria de 
direito internacional do meio ambiente:
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Assinalo que, no âmbito das Nações Unidas, o Brasil aceitou a 
incorporação da questão das águas subterrâneas/aqüíferos (juntamente 
com as reservas de gás e petróleo) no programa de trabalho da Comissão 
de Direito Internacional, sob o título de “shared natural resources”. 
Assinalamos reiteradamente, no entanto, nossas reservas ao emprego 
da expressão “recursos naturais compartilhados”, e preferência pela 
expressão “recursos naturais transfronteiriços”.

Na mesma correspondência, o diplomata faz suas considerações sobre 
o texto de Opertti, que lhe parece razoável e sobre o texto que a diplomacia 
argentina estaria fazendo circular. 

A proposta argentina é mais ambiciosa que o texto do Chanceler 
Opertti, e inclui alguns aspectos de difícil aceitação, como por exemplo 
a utilização ao longo do texto da expressão “os Estados que compartem 
o Aqüífero”. O princípio primeiro declara que o Aqüífero é um recurso 
hídrico compartilhado, o que não atende à nossa posição sobre essa 
matéria.

Ele encerra avisando que toma providências para formar um grupo 
de trabalho que irá tomar parte dos conhecimentos obtidos pelo projeto do 
SAG e estudar as propostas e a posição brasileira para um acordo, além de 
instruir o membro brasileiro da CDI sobre o mandato brasileiro para esse 
assunto. 

Em correspondência de maio de 2004, Eduardo dos Santos diz que a 
presidência do Uruguai emitiu nota divulgando a fala do ministro Opertti na 
CDI sobre o SAG. Dificuldades de comunicação entre membros do Mercosul 
dedicados ao SAG e o Projeto Aquífero Guarani são o assunto de comunicado 
de junho de 2004, avisando que ambas as esferas estavam contratando projetos 
em duplicidade, como por exemplo a cartografia do SAG. 

Em outubro daquele ano é criada a Carta de Foz do Iguaçú sobre o 
Aquífero Guarani, documento criado por participantes do Seminário 
Internacional “Aquífero Guarani, gestão e controle social”, incluindo 
membros da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul, representantes 
dos governos argentino, brasileiro, paraguaio e uruguaio, de movimentos 
populares e de organizações não governamentais, universidades e centros 
de pesquisa. Longe de abarcar o debate que era realizado pela negociação do 
acordo, a carta refletia a apreensão da sociedade pela ausência de proteção 
jurídica para o manancial subterrâneo. 
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O tema da soberania aparece desse modo: “II – O uso sustentável e a 
conservação das reservas do Aqüífero Guarani devem ser realizados tendo 
como princípio a soberania territorial de cada país sobre seus recursos 
naturais”. 

Em novembro, são enviados telegramas avisando sobre a realização 
de reunião Ad Hoc de Alto Nível para negociar acordo para o SAG de 10 a 
12 de novembro na cidade do Rio Janeiro. Sabemos que essas são as datas 
dos documentos ora analisados por este trabalho como sendo propostas e 
versões do Acordo do SAG. 

Correspondência de dezembro de 2004 manda instruções para os 
membros brasileiros que participariam de reunião do Projeto do SAG. Os 
representantes deveriam enfatizar que os resultados da reunião Ad Hoc 
geraram um projeto de Acordo, que seria apresentado pelo embaixador João 
Clemente Baena Soares ao Conselho do Mercado Comum (CMC) naquele 
mesmo mês na cidade de Belo Horizonte; deveriam ainda enfatizar que os 
estudos feitos pelo projeto “podem contribuir para a aplicação efetiva deste 
Acordo”.

Uma correspondência avisa que a reunião com o CMC gerou a 
recomendação para que chegasse ao acordo até maio de 2005. Em fevereiro, 
o MRE despacha texto com instruções para os negociadores brasileiros 
que se reuniriam em Assunção, naquele mesmo mês, no grupo Ad Hoc 
de Alto Nível que deveria negociar o Acordo. Esse telegrama confirma que 
os representantes da Argentina apresentaram apenas uma proposta do 
procedimento arbitral, conforme denunciavam os documentos analisados 
por este trabalho no item 2.3. 

De acordo com o mandato, o representante brasileiro, deveria ter em 
conta que: 

[...] A dificuldade central para o Brasil decorre do pretendido caráter 
compulsório do regime arbitral. Para o Brasil, qualquer regime arbitral 
no âmbito do Aqüífero não poderá prescindir do consentimento 
expresso das Partes envolvidas [...]. 

O texto confirma que as principais dificuldades brasileiras residem 
no artigo 10, com reflexos no artigo 9 e 11, conforme indicado na análise 
do processo de construção das versões do Acordo; confirma que Felipe 
Paolillo foi o responsável pela redação dos trechos sensíveis ao Brasil; e 
ainda diz que há a necessidade de alternação no artigo 19. A partir daí, 
enfatiza:
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O representante brasileiro manterá nossa firme oposição à inclusão no 
projeto de Acordo de artigos que atribuam a uma Parte supostamente 
afetada pela execução de projetos em outra Parte o direito de exigir 
a sua suspensão. Nosso entendimento é de que o Acordo deve focar-
se nos aspectos de cooperação para o uso sustentável dos recursos do 
Aqüífero e troca de informações, prevendo também, como já o faz, 
a obrigação das Partes de não causar prejuízo sensível além de suas 
fronteiras.

Mais à frente, explica: 

A inaceitabilidade da proposta feita pelo representante uruguaio dos 
artigos 10.3 e 11.3 decorre do fato de que esses dispositivos importariam 
em regime de consulta prévia com efeito suspensivo sobre a execução 
das obras.

Para finalmente dizer que a reunião da CDI adiciona urgência às 
negociações. 

É importante que o Grupo «Ad Hoc» possa chegar a um acordo no 
mais breve tempo sobre os pontos pendentes para que se possa 
convocar antes de maio uma Conferência diplomática para adoção 
do Acordo. Isso porque terão seguimento ainda neste semestre os 
trabalhos da Comissão de Direito Internacional (CDI) das Nações 
Unidas relativos à possível conclusão de um regime internacional 
sobre a utilização dos aqüíferos transfronteiriços. A razão central do 
esforço que vem sendo realizado no âmbito do Grupo “Ad Hoc” criado 
pelo CMC é precisamente estabelecer um regime regional aplicável ao 
Aqüífero Guarani que resguarde o princípio de soberania plena dos 
quatro países do Mercosul sobre os recursos do Aqüífero e estabeleça a 
primazia jurídica do arranjo jurídico regional sobre possíveis normas 
de natureza internacional.

Na correspondência seguinte, Baena Soares descreve o primeiro dia 
de reunião e mostra-se propenso a flexibilizações para a chegada ao acordo. 
Após apresentar a proposta brasileira para cada um dos artigos e a proposta 
apresentada pelos demais países, o embaixador alerta:
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A reunião deverá continuar amanhã às 9h30 e a decisão depende de 
reação brasileira. Convém lembrar que, neste momento, somente o 
Brasil manifesta dificuldades com o texto do Projeto de Acordo, embora 
sempre tenha expressado disposição de colaborar para resultado 
positivo.

Em seguida, o embaixador fala da grande expectativa dos demais 
embaixadores para que se chegue a um acordo naquela data e faz suas 
ponderações. 

No meu entender, se se conseguir que seja eliminado o efeito suspensivo 
no parágrafo 2 do Artigo 11, que seja redigido novo Artigo 19 na linha 
proposta pelo Uruguai e que sejam feitos os conseqüentes pequenos 
ajustes no texto sobre procedimento arbitral, haveria condições de 
concluir o Projeto de Acordo para que possa ser apresentado aos 
Chanceleres.

Baena Soares encerra sua mensagem enfatizando que considera 
importante que se tenha um acordo com vistas à reunião da CDI da ONU 
que seria realizada naquele mesmo ano. A reação que se segue no e-mail 
seguinte é duríssima. Assinada por “Exteriores”, diz: 

O Grupo deveria ater-se, na verdade, exclusivamente a trabalhar sobre 
os trechos entre colchetes nos parágrafos 10.3, 11.3 e 19, além de 
concluir a leitura do projeto de regulamento para procedimento arbitral 
apresentado pela Embaixadora Suzana Cerutti. A proposta paraguaia 
para o art. 10.3 e a proposta formulada pelo Embaixador Baena Soares 
para o art. 11 ativeram-se aos termos do mandato recebido do CMC. 
Já as propostas argentina e uruguaia para os artigos 9, 10 e 11 e as 
propostas paraguaia e uruguaia para o art. 19 extrapolam claramente 
o âmbito do mandato recebido, pois reabrem linguagem previamente 
acordada e já endossada pelo CMC.

O remetente segue explicando por que as propostas de Paraguai e 
Uruguai são inadequadas e indica que as tratativas devem ser encerradas: 

As considerações acima reforçam a convicção de que o único resultado 
possível da presente reunião do Grupo Ad Hoc de Alto Nível seria 
registrar em ata as propostas existentes [...] A Secretaria de Estado 



283cíntia leone dos santos | wagner costa ribeiro

procederá a avaliação da situação atual na elaboração do projeto de 
Acordo com vistas a sugerir um futuro curso de ação. 

E antes de finalizar, afirma que o principal objetivo do Acordo para o 
Brasil é estabelecer a titularidade da soberania.

Acima de tudo, convém ter em mente que o objetivo do Acordo é, 
principalmente, estabelecer claramente a titularidade da soberania e, 
também, sentar as bases da cooperação entre os quatro países. À diferença 
do que ocorre nos rios da Bacia do Prata, existem ainda muitas lacunas 
nos conhecimentos sobre o Aqüífero. Até sua delimitação e seu regime 
de reposição de águas ainda são imperfeitamente conhecidos. Não é 
oportuno procurar prever controvérsias e sua solução sobre recurso 
que requer, antes de tudo, cooperação para o seu conhecimento. Os 
instrumentos sobre os cursos d´água da Bacia do Prata não devem servir 
como precedentes para o caso, totalmente diferente, do Aqüífero. Por 
último, o ambiente político no qual se negocia o presente Acordo nada 
tem a ver com os problemas já superados que existiam décadas atrás.

Em sua resposta, Baena Soares confirma que a missão não foi 
concluída, que as propostas brasileiras não foram aceitas e explica seu 
posicionamento sobre a redação dos artigos 9, 10 e 11. Diz ainda: 

Com relação ao artigo 9, releve-me Vossa Excelência que nesse ponto 
me tenha afastado das instruções. Ainda que as modificações registradas 
no documento do Coordenador excedam o mandato recebido e nem 
todas constituam a rigor “ajustes de redação”, aceitei acompanhar 
os outros três membros do Grupo por considerar que nova rejeição 
ao texto configuraria total isolamento e seria irritante adicional. 
Estão preservadas nossas objeções, até enfaticamente registradas no 
documento do Coordenador.

No encerramento, o embaixador expressa o pesar dos demais 
embaixadores, que pediram para que suas insatisfações com o desfecho 
negativo do encontro fossem transmitidas ao MRE. A partir desse momento, 
o que se observa é um encerramento das tratativas. Em setembro de 2005, 
o embaixador Opertti concede entrevista ao jornal El País do Uruguai em 
que fala do Acordo do SAG como algo na iminência de ocorrer, fato que é 
retransmitido pela embaixada brasileira no Uruguai para o MRE. 
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Um livro publicado em 2006 e de autoria de Baena Soares traz mais 
algumas informações sobre o que o embaixador pensava sobre o tema do 
Aquífero Guarani. Falando para o público geral, o livro tem um formato 
curioso, feito a partir de uma entrevista de Baena Soares. A obra é voltada 
para a área de estudos de relações internacionais e, em determinado 
momento, o interlocutor consulta o diplomata sobre os assuntos que 
estavam sendo tratados na CDI. É ele que explica que na Comissão de 
Direito Internacional da ONU estavam tratando dos recursos naturais 
transfronteiriços subterrâneos: petróleo, água e gás. 

Começamos com a água. Não sei se vocês sabem, mas temos uma coisa 
chamada Aquífero Guarani. Uma extensão enorme de água subterrânea 
que alcança o Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, um 
pouco do Paraguai, Argentina e Uruguai. Isso dá para alimentar de 
água a população local por 200 anos. É descoberta recente, mas já se 
aproveita esse aquífero. Em São Paulo, por exemplo, já há municípios 
tirando água dele. Esse é um problema que precisamos discutir 
juridicamente. Como organizar os países que integram o Aquífero 
Guarani? A coincidência é que esses países são os mesmos do Mercosul. 
Mas 70% estão em território brasileiro. (SOARES, 2006, p. 116). 

É possível notar muito a presença na fala do diplomata das ideias de 
”gigantismo” no que diz respeito ao SAG. Também ficou registrada certa 
imprecisão sobre sua ocorrência, desde quando é conhecido e seus usos. 
Ele acertadamente afirma que o Brasil é o principal usuário do sistema e 
destaca São Paulo nesse cenário, mas é no trecho seguinte que sua fala se 
relaciona diretamente com aquilo que foi observado sobre as negociações 
do acordo. Baena Soares diz:

Na CDI não representamos governos, mas é natural que estejamos 
condicionados por posições nacionais. Já nos primeiros debates, 
sentimos duas tendências: uma é considerar o Aquífero Guarani 
patrimônio da humanidade, como são os fundos do mar de acordo 
com a convenção de direito do mar, algo que portanto tem que ser 
administrado por uma autoridade universal. E a outra – a nossa, é dizer 
que o Projeto do Aquífero Guarani está sendo administrado pelos países 
que integram a região onde ele está. Não é preciso nenhuma entidade 
universal pra isso. Minha posição tem sido a de que nós temos que 
transformar esse projeto em um acordo internacional entre os quatro 
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países, para a nossa defesa. Antes que venham outros insistir na tese de 
patrimônio comum da humanidade. (SOARES 2006, p. 117)

Em seguida, o entrevistador faz uma pergunta a respeito da noção 
clássica de soberania nacional sobre o território, se existia algum risco 
iminente, ao que Baena Soares responde que não havia naquele momento, 
mas que ele não tinha dúvida de que havia uma “nuvem no horizonte” no 
sentido de transformar a riqueza da região em patrimônio da humanidade.  

Não vejo um país ou um grupo de países exercendo pressão para 
ocupar a Amazônia. Mas não havia aquela tese do pulmão do mundo, 
que foi desmoralizada depois? Agora é a “água do mundo”. Existe essa 
sombra ligada à água, à biodiversidade. Mas a real ameaça é a situação 
colombiana. (SOARES, 2006, p. 177). 

Nos trechos descritos, fica evidenciada a posição pessoal do negociador 
brasileiro, que era a de que deveria ser feito um acordo a partir daquilo que 
vinha sendo discutido e descoberto por meio do Projeto SAG. Suas razões 
estão calcadas na defesa da soberania e não em justificativas ambientais. 
Essa fala reafirma aquilo que foi a percepção do entrevistado, a de que havia 
muitos medos em torno de uma apropriação externa do SAG.

Também em 2006 o mesmo diplomata publica um artigo acadêmico 
sobre o Guarani onde revela detalhes da negociação interrompida entre fins 
de 2004 e início de 2005. Ele explica que as negociações para um acordo 
foram iniciadas em 2003 por iniciativa uruguaia (SOARES, 2006). Diz 
ainda que, na primeira versão do acordo, o documento admitia o efeito 
suspensivo sobre obras realizadas em um país, caso fosse considerado pelo 
outro Estado que essa iniciativa poderia causar prejuízos. O autor relata que 
essa cláusula representaria uma espécie de consulta prévia, o que, segundo 
ele, já havia gerado conflitos anteriores entre Brasil e Argentina no que diz 
respeito ao Rio Paraná. 

Em outro momento, Soares (2006) atribui a não realização do acordo 
à postura argentina no que diz respeito ao mecanismo de solução de 
controvérsias. Conforme narrativa do autor, enquanto o Brasil defendia 
que o procedimento só poderia ser acionado de comum acordo entre as 
partes interessadas, a Argentina se opunha, alegando que seria impossível 
que a parte reclamada concordasse em seguir rumo a um tribunal arbitral. 

Ainda naquele mesmo ano de 2006, o então embaixador brasileiro 
na Argentina, Mauro Vieira, ex-chanceler do MRE, retransmite a Celso 
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Amorim o apelo do então chanceler argentino Jorge Taioana para que 
fossem retomadas as tratativas do Acordo, além da sugestão para que a 
diplomacia argentina fosse a anfitriã da reunião. Diz:

 
En la reunión del 2 de diciembre, las delegaciones alcanzaron 
un consenso respecto de casi todos los aspectos sustantivos del 
proyecto, subsistiendo únicamente puntos de vista divergentes sobre 
el procedimiento de solución de controversias que puedan suscitarse 
respecto de la aplicación e interpretación del acuerdo al que se refiere 
el Artículo 19 del Proyecto. Con relación a esta última cuestión, se han 
propuesto varias formulaciones alternativas.

Não foi encontrada entre os despachos uma resposta para o apelo. 
Em 2008, a Argentina faz circular documento que podia substituir um 
acordo no sentido de ser um “entendimento jurídico”, o que é reportado 
nas correspondências para o MRE, mas a iniciativa não obteve sucesso. 
Apenas em 2010 aparece a primeira menção à retomada das negociações 
para criação do Acordo, em correspondência destinada a dar diligência de 
diferentes atividades do Mercosul. 

A PPTA [proposta] deverá anunciar a intenção de retomar as 
negociações do Acordo sobre o Aqüífero Guaraní. O Brasil apóia a 
iniciativa e espera concluir as negociações sobre o texto de 2005 o mais 
rápido possível.

A partir de março de 2010, começam a circular telegramas sobre 
a definição de local e data para a reunião que negociaria o Acordo. Em 
junho, são recebidas as instruções para o encontro que seria realizado em 
agosto daquele ano na Argentina. O mandato dizia o seguinte: “A delegação 
brasileira deverá defender que a base para as negociações seja a última 
versão do texto negociada pelo Grupo Ad-Hoc sobre o Aqüífero Guarani 
do MERCOSUL” E após mencionar com ressalvas o documento argentino 
de 2008, diz:

Diante dos novos conhecimentos levantados pelos estudos do P-SAG 
[PSAG] conviria atualizar certas disposições do projeto de Acordo 
de 2005. Inicialmente, este texto reflete um espírito defensivo e 
preventivo, mais próximo das disputas sobre recursos hídricos 
superficiais da década de 70 do século passado, do que de cooperação 
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e de integração. Note-se que dos 22 artigos propostos oito falam de 
prejuízo ou prevenção de danos (sem contar o anexo sobre solução 
de controvérsias) e apenas quatro tocam em cooperação e troca de 
informações. A excessiva ênfase com eventuais prejuízos não leva em 
consideração que as águas subterrâneas têm um comportamento que 
obedece a conjunto de fatores físicos totalmente diferente daquele que 
governa às águas superficiais. Nestas, eventuais impactos à jusante 
podem vir a ser sentidos em questão de dias ou mesmo horas. No SAG 
os fluxos identificados se medem não em metros por segundo, mas em 
milímetros por ano [...] Contudo, mesmo sendo válido o exercício de 
atualização, a Delegação não deve isolar-se caso as demais delegações 
optem por manter o texto intocado e limitar-se a negociar o artigo 19.

A seguir, a delegação é instruída para que mantenha a posição de que 
recursos a uma eventual arbitragem devem ser adotados com a anuência 
dos países envolvidos e não apenas por iniciativa de uma das partes – tema 
do artigo 19. Também é destaque a disposição brasileira em continuar 
investindo em projeto de cooperação no âmbito do Guarani, além de 
ressaltar resultados positivos dos projetos em Ribeirão Preto e Santana do 
Livramento-Rivera. 

Em junho de 2010, a reunião é realizada na Argentina. Em despacho 
telegráfico enviado pelo então embaixador em Buenos Aires Ênio Cordeiro, 
as partes concordaram em manter o texto da última versão, o que explica a 
pouquíssima alteração existente entre a versão 5 analisada neste trabalho e 
o texto final. Informa que para o artigo 19 foi acordado o seguinte: 

Cuando la controversia no hubiera podido solucionarse conforme a los 
procedimientos regulados en los artículos precedentes, los Estados partes 
podrán recurrir al procedimiento arbitral a que se refiere el párrafo 2 de 
este artículo, comunicando su decisión al órgano previsto en el artículo 
15. (2) - Los Estados partes establecerán un procedimiento arbitral para 
la solución de controversias en un protocolo adicional a este Acuerdo. 

O documento avisa da mudança no preâmbulo do acordo, observada 
no item 2.4. Segundo o despacho, as partes concordaram em realizar 
consultas internas sobre o novo texto em caráter prioritário, a fim de que o 
Acordo sobre o Aquífero Guarani pudesse ser assinado em agosto daquele 
ano, durante a Cúpula de Chefes de Estado do MERCOSUL e Estados 
Associados, em San Juan, na Argentina – como de fato ocorreu. 
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Debruçaram-se sobre as mesmas trocas de correspondências os 
diplomatas Coelho (2011), em sua Dissertação no Instituto Rio Branco, 
e Goidanich (2009), em sua Tese de Altos Estudos no Itamaraty. Ambos 
são críticos da atuação da diplomacia brasileira no tocante à condução 
e obtenção do Acordo. Na visão de Coelho (2011, p. 56 e 75), após os 
desdobramentos da posição tomada pela CDI da ONU sobre os aquíferos 
transfronteiriços, as negociações do acordo se tornaram mais um problema 
do que a busca por um instrumento de cooperação regional em matéria 
de meio ambiente. Coelho reafirma que o maior interesse brasileiro pelo 
acordo era a definição da titularidade e a salvaguarda da soberania. Para a 
autora, os receios em torno do tema não eram infundados:

O receio dos países membros do Mercosul no tocante a suposta ameaça 
externa à soberania compartilhada sobre o aquífero é parcialmente 
fundada, quando se considera, não o conteúdo final da codificação 
da CDI sobre aquíferos transfronteiriços, mas o processo de sua 
consecução. (Coelho, 2011, p.25)

Discordando em parte dessa visão, Goidanich afirma que o Brasil se 
deixou levar por argumento pouco factível do Uruguai de que a soberania 
do SAG estaria em risco.

“Como se recorda, a negociação desse instrumento foi instada pelo 
Uruguai junto aos presidentes dos quatro países, em 2003, sob o pretexto 
de que o SAG estaria sendo ameaçado pela hipótese, pouco crível, de 
que na CDI os aquíferos transfronteiriços poderiam ser considerados 
patrimônio comum da humanidade. Mas as negociações revelaram o 
interesse da Argentina, do Paraguai e do Uruguai de aplicar ao SAG 
princípios que poderiam, na prática, limitar o uso soberano de suas 
águas subterrâneas em cada país, como a noção de gestão conjunta 
do sistema como um todo e de notificações prévias, com efeitos 
suspensivos de atividades e obras de aproveitamento de seus recursos 
hídricos. A gestão conjunta do SAG como um todo não é necessária 
do ponto de vista técnico e é inconveniente do ponto de vista político.” 
(GOIDANICH, 2009, p. 115)

Assim como Coelho, Goidanich (2009, p 123) também acredita que 
as negociações ocorridas em 2005 na CDI eram suficientes para garantir a 
salvaguarda da soberania dos quatro países sobre o SAG. Tendo acesso ao 
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teor dos mandatos de negociação enviados para o representante brasileiro 
da CDI, e também conhecendo a síntese dos discursos e do mandato do 
embaixador Opertti, representante uruguaio na mesma ocasião, Goidanich 
(2009, p. 111) afirma que “a atuação das duas diplomacias foi decisiva 
para a adoção do termo ”transfronteiriço” em lugar de ”internacional” ou 
”compartilhado” para a definição de aquíferos como o Guarani”.

O autor indica ter havido troca de informações prévia entre os 
representantes brasileiro, uruguaio e argentino na CDI no momento da 
realização das reuniões que tratariam do tema na comissão, e que essa 
articulação teria sido fundamental para uma defesa comum e articulada. 

5. Conclusão

O Acordo sobre o Aquífero Guarani é, sem dúvida, um marco para 
a legislação de águas subterrâneas transfronteiriças no mundo. É o único 
tratado de águas transfronteiriças celebrado sem a motivação de uma 
disputa territorial e foi realizado pela livre iniciativa dos quatro países 
membros, sem a imposição de um organismo multilateral. Por seu caráter 
pioneiro, as tratativas para a negociação do acordo passaram a influenciar 
a ordem ambiental internacional sobre aquíferos que ocorrem em mais 
de um país. Dessa forma, a movimentação dos quatro países em torno do 
tema afastou a possibilidade de que essas reservas hídricas pudessem ser 
consideradas como recursos internacionais. 

A cooperação científica revelou um desdobramento exemplar do 
episódio: uma política pública sendo embasada pelo conhecimento 
acadêmico, e, em contrapartida, cientistas trabalhando para dar respostas 
urgentes que pudessem dar segurança de ação aos negociadores envolvidos. 
E os pesquisadores brasileiros tiveram grande responsabilidade pelo 
sucesso da colaboração acadêmica.

Esta análise revelou que o temor de que o SAG fosse declarado como 
uma reserva hídrica “internacional” na CDI foi o fator desencadeador das 
negociações. O Uruguai teve um papel pró-ativo tanto na defesa do conceito 
de que o Guarani era um recurso transfronteiriço em fóruns internacionais 
e na própria CDI, como também foi o agente que orquestrou a reunião 
dos quatro sócios em torno do contrato que foi firmado. Já a diplomacia 
brasileira assumiu deliberadamente uma posição defensiva e inflexível, o 
que adiou o acordo por seis anos.

A comprovação dessa postura por parte do Itamaraty confirma a 
hipótese deste trabalho de que o país agiu de maneira soberanista no 
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episódio. A soberania dos Estados não é menos importante no mundo atual 
do que já foi no passado e ela continua sendo crucial em toda negociação 
multilateral, incluindo a diplomacia ambiental.
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A complexidade do gerenciamento de 
estoques remanescentes de pesticidas 
banidos pela Convenção de Estocolmo
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RESUMO: Apesar de os defensivos agrícolas atualmente classificados 
como Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs) terem sua produção e uso 
banidos na maior parte do mundo desde a década de 1980, o gerenciamento 
de estoques remanescentes permanece um desafio até a atualidade. Com 
estimativas que variam entre 500 mil (FAO, 2015) e 2 milhões de toneladas 
(VIJGEN et al., 2011), poucas informações sobre seu efetivo gerenciamento 
e destruição são encontradas nas principais bases de dados acadêmicas 
sobre o tema e nos documentos oficiais da Convenção de Estocolmo sobre 
Poluentes Orgânicos Persistentes. 

A proposta deste projeto de pesquisa é apresentar as melhores práticas 
de gerenciamento desse resíduo indicadas em guias internacionais e os 
resultados práticos obtidos no mundo e nos estados do Paraná e de São 
Paulo. Dessa forma, busca-se contribuir para um aumento de conhecimento 
prático sobre o tema e para a construção de uma política pública para 
gerenciamento de agrotóxicos banidos em outros estados brasileiros e 
outros países.

Palavras-chave: gerenciamento de agrotóxicos banidos, poluentes 
orgânicos persistentes, Convenção de Estocolmo.

1. Contextualização histórica

Entre 8.000 e 3.000 a.C., a sociedade se transformou paulatinamente de 
predadora em cultivadora por meio de revoluções agrícolas sucessivas que 
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alteravam o método de plantio da época anterior (MAZOYER; ROUDART, 
2010). O advento da agricultura exigiu uma nova forma de organização do 
trabalho e da sociedade, assim como incidiu em uma nova noção de espaço 
e tempo, pois, para plantar, houve necessidade de decidir onde plantar, de 
derrubar ou queimar árvores, escavar o solo e irrigar a plantação, por outro 
lado, passou a existir a noção do tempo agrícola, do plantio e da colheita, 
ou plantar hoje para colher no futuro.

A mais recente dessas revoluções – Revolução Verde – conferiu ao 
pesquisador Norman Borlaugh o Prêmio Nobel da Paz no ano de 1970 
(EVENSON; GOLLIN, 2003; NOBEL PRIZE, 2015). Suas bases foram 
a motorização, mecanização, uso de insumos químicos, especialização 
da produção e a seleção e melhoria genética de plantas e sementes. Seus 
principais resultados foram: i) aumento na produtividade agrícola de países 
em desenvolvimento de 21%, entre 1961 e 1980, e de 50% entre 1981 e 2000 
(BEDDINGTON, 2010); ii) incremento do consumo per capita de alimentos, 
em média 25% desde a década de 1960, paralelamente ao aumento de 230% 
no número de habitantes no planeta (HORLINGS; MARSDEN, 2011; UN, 
2013); e iii) acréscimo na produção de cereais, que triplicou desde a década 
de 1960, com 30% a mais na área cultivada e consequente redução no preço 
dos alimentos entre 35% e 65%, no mesmo período (PINGALI, 2012).

Entretanto, embora considerada como solução para uma possível 
crise de produção de alimentos vislumbrada na ocasião, a Revolução Verde 
começou a se configurar em um problema ambiental de escala mundial. 
Herbicidas, inseticidas e fungicidas à base de substâncias orgânicas, que 
foram consideradas inofensivas na fase inicial de suas produções, começaram 
a apresentar características de persistência, bioacumulação e potencial de 
acumulação na cadeia alimentar. Em 1962, a bióloga e ambientalista Rachel 
Carson lançou o livro Silent Spring por meio da observação de problemas 
na reprodução de águias, falcões e mergulhões, no qual torna evidente sua 
preocupação com o uso de pesticidas e a poluição ambiental. O impacto 
dessa publicação fez com que diversas pesquisas fossem iniciadas, vindo 
a comprovar a presença de substâncias organocloradas em muitos lugares 
do globo, inclusive em locais onde esses produtos químicos nunca foram 
utilizados, como na Antártida e no Ártico. O livro teve efeito decisivo 
na colocação do tema em pauta, tendo sido classificado em 16º lugar na 
publicação da Discovery Magazine (2006) sobre os 25 maiores livros de 
ciência de todos os tempos.

Com inúmeras pesquisas comprovando os efeitos nocivos dos 
defensivos agrícolas clorados, a maioria dessas substâncias foi banida 
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entre os anos de 1970 e 1980 (HESTER et al., 1996) e o tema entrou na 
agenda ambiental internacional em busca de uma solução (THRIFT et al., 
2009), culminando na assinatura, em 2001, de um tratado internacional 
denominado Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos 
Persistentes, auspiciado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente. A Convenção de Estocolmo tem como principal objetivo 
restringir e/ou banir a produção e uso dos Poluentes Orgânicos Persistentes 
(POPs), definidos por seu secretariado (SC, 2012) como “substâncias 
químicas orgânicas que possuem uma combinação particular de 
propriedades físicas e químicas que fazem com que, uma vez libertados no 
ambiente”, apresentem as seguintes características: i) permaneçam intactos 
por longos períodos de tempo (vários anos), devido à estabilidade de suas 
moléculas; ii) sejam amplamente distribuídos por todo o meio ambiente 
como resultado de processos naturais, envolvendo o solo, água e ar; iii) 
acumulem no tecido adiposo de organismos (bioacumulação), incluindo 
os seres humanos, sendo encontrados em concentrações mais elevadas 
nos níveis mais altos da cadeia alimentar; e iv) sejam tóxicos para os seres 
humanos e animais.

Em janeiro de 2017, 26 poluentes integravam a lista dos POPs, 
sendo 15 deles agrotóxicos: aldrin, clordano, clordecona, dieldrin, endrin, 
heptacloro, hexaclorobenzeno, alfa-hexaclorociclohexano (α-HCH), beta-
hexaclorociclohexano (β-HCH), gama-hexaclorociclohexano (γ-HCH ou 
lindano), mirex, pentaclorobenzeno, pentaclorofenol, seus sais e ésteres, 
endossulfam técnico e seus isômeros e toxafeno (SC, 2017). 

2. A Convenção de Estocolmo: regras e funcionamento

A Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes, 
que entrou em vigor em 2004, tem regras definidas em seu texto oficial 
composto por 30 artigos e 7 anexos (SC, 2010) e não inclui objetivos ou 
tempo de implementação diferenciados para países desenvolvidos e em 
desenvolvimento, ou seja, todas os países participantes devem cumprir 
suas determinações por completo (KOHLER; ASHTON, 2010) e de forma 
igualitária.

Com a finalidade de garantir o planejamento adequado de ações 
para restringir e/ou banir a produção e uso de cada POP, os poluentes 
foram distribuídos em três anexos (A, B e C), sendo que no Artigo 3º da 
Convenção são indicadas as diferentes ações mandatórias a serem tomadas 
para os poluentes listados em cada anexo. Para os poluentes do anexo A, 
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os países signatários devem proibir sua produção, exportação, importação 
e uso, apesar de ser possível listar exceções para seu uso. As exceções 
são úteis para que um país tenha tempo de adequar suas atividades 
produtivas sem o produto banido como, por exemplo, testando a eficácia 
de outras substâncias de ação similar e que não sejam POPs. Por outro 
lado, as substâncias e grupo de substâncias listadas no anexo B, por serem 
altamente impactantes devem ter sua produção e uso restritos às atividades 
oficialmente permitidas pela Convenção.

As exceções dos anexos A e B são reguladas pelo Artigo 4º, cabendo 
à Conferência das Partes da Convenção de Estocolmo (COP) registrá-las 
e a cada país informar ao Secretariado da Convenção se farão uso dessas 
substâncias, justificando sua necessidade. Exceto por uma prorrogação 
autorizada pela COP, os registros de exceções têm prazo máximo de 5 
anos. Em relação aos grupos de substâncias listados no anexo C, aquelas 
de produção não intencional derivadas de atividades antropogênicas, o 
Artigo 5º da Convenção estabelece a obrigatoriedade de elaboração de 
plano para identificar, caracterizar e combater suas liberações no ambiente, 
incluindo avaliação do panorama legal para alcance dos objetivos do plano 
e respectivo cronograma. 

Eventuais estoques remanescentes de POPs e áreas por eles 
contaminadas também são regulados pela Convenção (Artigo 6º). Os 
estoques remanescentes são considerados resíduos e como tal devem ser 
identificados e gerenciados, assim como as áreas por eles contaminadas. 
A obrigatoriedade de identificação e gerenciamento desses passivos 
ambientais deve considerar todas as etapas inerentes a esse processo: manejo, 
acondicionamento, coleta, transporte, armazenamento e tratamento seguro 
dos resíduos. O destino seguro desses resíduos pressupõe a destruição 
do POP ou sua transformação em substância que não mais apresente 
características de periculosidade e persistência, não sendo permitida 
reciclagem ou qualquer forma de reutilização desses resíduos. Ainda de 
acordo com o estabelecido pela Convenção, cabe à COP indicar métodos 
apropriados para sua destinação. Da mesma forma, torna-se compulsória 
a caracterização e remediação das áreas que resultarem contaminadas por 
armazenamento ou disposição de tais resíduos.

A elaboração dos Planos Nacionais de Implementação (NIP), regulada 
pelo Artigo  7º, é medida compulsória a todos os países signatários da 
Convenção, com previsão de revisão do respectivo plano a cada 5 anos. 
Países que aderiram após o estabelecimento da Convenção têm prazo de 
até dois anos, após sua adesão, para transmitir seus respectivos NIPs. A 
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elaboração do NIP deve considerar fatores como os grupos de interesse 
nacional e regionais, a avaliação socioeconômica para execução dos planos e 
a avaliação legal das normas nacionais para seu gerenciamento. Priorização 
das ações e envio de informes periódicos ao Secretariado, relatando as 
quantidades totais da produção, importação e exportação de cada uma das 
substâncias químicas relacionadas em ambos os Anexos A e B, também 
são exigências da Convenção aos países signatários. O atendimento a essas 
exigências envolve tarefas complexas que demandam a integração entre as 
partes interessadas, como governo, indústria e sociedade (SC, 2007).

A Convenção tem um caráter dinâmico, podendo seu texto ser revisto 
para incluir substâncias químicas em seus anexos, desde que essas cumpram 
os critérios de seleção estabelecidos (Artigos 8º, 20º e 22º). Os países 
signatários têm também a opção de enviar sugestões ao Secretariado da 
Convenção quanto à inclusão de novas substâncias nas respectivas listagens, 
ficando a avaliação e decisão final a cargo das COPs. Esse formato permite 
que substâncias que venham a ser comprovadamente caracterizadas como 
POPs possam ser incluídas sem a necessidade de se estabelecer uma nova 
Convenção para banir seu uso em âmbito internacional. 

3. O desafio do gerenciamento de estoques remanescentes de 
pesticidas banidos

Diversos fatores, em todo o mundo, podem ter contribuído para a 
formação de estoques de agrotóxicos considerados POPs, com destaque para 
(FAO, 2015): i) doações excessivas feitas aos países em desenvolvimento; ii) 
compras excessivas feitas por agências governamentais ou pelos próprios 
produtores rurais; iii) compra de produtos inadequados para a cultura 
existente; iv) mal gerenciamento de produtos vencidos, que poderiam ser 
reavaliados, devolvidos ou melhor acondicionados antes de se deteriorarem; 
v) proibição brusca de uso de algumas substâncias, sem gerenciamento dos 
estoques de produtos que já estavam nos produtores rurais ou em agências 
do governo.

Entretanto, apesar de determinados pesticidas, classificados como 
POPs na presente data, terem sua produção e uso banidos na maior 
parte do mundo desde a década de 1980, o gerenciamento de estoques 
remanescentes permanece um desafio atual. Com estimativas muito 
variadas, poucas informações sobre seu efetivo gerenciamento e destruição 
são encontradas nas principais bases de dados acadêmicas sobre o tema e 
nos documentos oficiais da Convenção de Estocolmo.
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Segundo levantamento realizado pela FAO (2015), há 291.461  t de 
pesticidas vencidos e banidos estocados em 115 países em desenvolvimento, 
que representam apenas 60% dos países-membro da Organização das 
Nações Unidas (ONU) e, como há grandes estoques próximos às indústrias 
fabricantes de países desenvolvidos, a agência estima que 500.000 
toneladas de pesticidas estejam estocadas em todo o mundo, sendo 30% 
desse montante constituído por POPs, porém, os números podem estar 
subestimados. Como exemplo, pode-se citar a questão da fabricação do 
agrotóxico lindano (γ-HCH). Cerca de 4 a 7 milhões de toneladas de α-HCH 
e β-HCH foram produzidas historicamente em 26 países, entre eles o Brasil. 
Sem ação pesticida ou interesse comercial, esses resíduos permaneceram 
estocados próximos às indústrias produtoras, resultando, além de resíduos 
não destinados, na contaminação dessas áreas. A pesquisa conduzida por 
Vijgen et al. (2011) identificou cerca de 2 milhões de toneladas desses 
resíduos, constituindo um dos maiores desafios de gerenciamento de 
produtos químicos perigosos enfrentado atualmente. O caso mais crítico 
é o de Sabiñánigo, na Espanha, onde a produção de lindano (γ-HCH), até 
o ano de 1988, gerou 160 mil toneladas de resíduos, dispostos no solo sem 
nenhuma proteção ou controle, o que resultou na ocorrência de um caso 
importante de área contaminada, sem dimensão exata de sua abrangência, 
que expõe a população aos contaminantes e sem remediação até a presente 
data. Apenas uma parte dos resíduos teve seu processo de transferência 
para um depósito seguro iniciado em 2013, pois estava em contato direto 
com o rio que cerca a região, sendo estimada entre 30 e 80 mil toneladas. 
Os resíduos foram aterrados e não destruídos, uma vez que os custos para 
destinação foram considerados altos para uma economia em crise naquela 
época (FERNÁNDEZ; ARJOL; CACHO, 2013). 

Apesar do tempo decorrido, a Convenção de Estocolmo obteve 
pouco progresso em relação à destruição de estoques de pesticidas POPs. 
O programa em implementação na África, por exemplo, ocorre em 
uma velocidade que demandaria 100 anos para destinar todo o estoque 
remanescente identificado (VIJEN; ALIYEVA; WEBER, 2013). Um dos 
motivos da baixa efetividade são os elevados custos, justificados pela 
alta complexidade no gerenciamento desses resíduos e a necessidade de 
capacitação para tal gerenciamento nos países em desenvolvimento. A FAO 
(2015) estima um custo entre US$ 3 e 5/kg para acondicionar, transportar 
e incinerar os pesticidas obsoletos. Considerando uma média de US$ 4/
kg, seriam necessários US$ 2 bilhões para destinar as 500 mil toneladas 
de pesticidas obsoletos estimadas pela FAO, além de US$ 8 bilhões para 
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destinar os estoques de resíduos de α-HCH e β-HCH identificados nas 
indústrias fabricantes. Apesar de existirem mais de 20 instituições que 
apoiam técnica e financeiramente a elaboração e a implementação dos 
NIPs (UN; UNEP; SC, 2011), tais custos tornam a extinção dos estoques 
remanescentes um desafio de difícil consecução, considerando que esses 
custos podem ser ainda maiores do que as estimativas indicam. 

4. Melhores práticas de gerenciamento de estoques de pesticidas 
banidos

Em âmbito global, há mais de um guia que pode ser utilizado como 
base de melhores práticas de gerenciamento de agrotóxicos vencidos 
e banidos. Além da metodologia da FAO, a Convenção de Estocolmo 
trabalha em cooperação com a “Convenção da Basileia sobre o Controle de 
Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito”, que 
desenvolveu guias específicos para o adequado gerenciamento de POPs e 
pesticidas POPs (UN; UNEP; SC, 2011). O Centro Regional da Convenção 
da Basileia para a América Latina e Caribe elaborou um guia prático para 
gerenciamento de pesticidas obsoletos, com fluxos e tabelas que facilitam 
seu entendimento. Os três guias são complementares e os itens a seguir 
buscam compilar suas informações por etapa do gerenciamento. 

5. Definição de escopo

A primeira etapa do gerenciamento de estoques remanescentes de 
pesticidas obsoletos é a definição do escopo do trabalho, que poderá ser 
conduzido apenas para pesticidas agrícolas banidos ou, de uma forma 
ampliada, incluir produtos vencidos, suas embalagens vazias, saneantes 
domissanitários utilizados para vetores de doenças humanas (como o 
DDT), resíduos gerados na fabricação de pesticidas, áreas contaminadas, ou 
ainda resíduos químicos de áreas correlatas, como fertilizantes e produtos 
de uso veterinário (CENTRO COORDINADOR, 2004; FAO, 2010c). 

6. Arranjos institucionais e envolvimento das partes interessadas

De acordo com a FAO (2010d), o apoio das lideranças do governo é 
fundamental para que se obtenha sucesso no gerenciamento de estoques 
remanescentes de pesticidas vencidos e banidos, por se tratarem de 
projetos complexos, longos e dispendiosos. Sua concepção, modelagem e 
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implementação demandam forte vontade política e comprometimento na 
coordenação de cada etapa. O ideal é que o órgão do governo escolhido 
para liderar o projeto tenha prévio relacionamento com produtores rurais, 
além de conhecimento sobre os problemas relacionados ao gerenciamento 
de resíduos de agrotóxicos. 

É importante a identificação de partes interessadas para apoio ao 
gerenciamento por meio de suas competências e experiências prévias. Em 
geral, é necessário envolver empresas fabricantes e importadoras, revendas 
e cooperativas de produtores rurais (FAO, 2010c).

7. Avaliação regulatória

Uma vez definidos o escopo do trabalho e os responsáveis por sua 
execução, torna-se necessário avaliar o arcabouço legal-regulatório do 
local onde o projeto será implementado para que se obtenha informações 
sobre (BC, 2015a): i) produtos proibidos; ii) o responsável legal por seu 
gerenciamento e custos; iii) licenças necessárias e normas aplicáveis para 
inventariar, acondicionar, coletar, transportar e destinar os resíduos; iv) 
normas de saúde e segurança aplicáveis aos trabalhadores que manipularão 
os produtos; v) a normativa sobre áreas contaminadas; e vi) como prevenir 
a formação de novos estoques.

8. Inventário

O inventário pode ser indicativo ou detalhado. No primeiro caso, a 
pesquisa inclui aspectos como identificação dos locais, tipos de culturas 
nas quais os produtos foram aplicados e quantidade produzida, importada 
e vendida, além de consulta a instituições do governo que possam possuir 
ou ter conhecimento de estoques remanescentes, assim como a indústrias 
fabricantes que possam ter produtos estocados. Apesar de útil para uma 
avaliação preliminar, as informações coletadas em inventários indicativos 
são geralmente incompletas e não embasam totalmente o planejamento 
das etapas de coleta, transporte e destinação desses resíduos. O inventário 
detalhado resulta em informações completas de locais, quantidades e lista 
de produtos estocados que permitem estimativas realistas de custos para 
a implementação de sua retirada e destruição, como prevê a Convenção 
de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes (FAO, 2010c). A 
Convenção da Basileia (2015b) sugere, em seu guia de boas práticas, quatro 
passos para o desenvolvimento de inventários detalhados: i) consulta a 
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indústrias e associações-chave sobre o conhecimento de possíveis estoques; 
ii) treinamento de funcionários do governo sobre como identificar, 
diferenciar e quantificar os estoques; iii) desenvolvimento de regulações e 
políticas que permitam ou obriguem os donos dos estoques a declararem 
sua posse com detalhamento sobre o princípio ativo, estado físico, peso, 
local de armazenamento e estado das embalagens; iv) auditoria dos dados 
reportados e de locais onde há expectativa de existência de estoques.

É importante que a comunicação com o público-alvo seja previamente 
planejada pelos participantes do projeto. O grupo responsável pelo projeto 
poderá definir se a comunicação será ampla, para que os donos dos 
produtos se declarem voluntariamente, ou se a opção é pela realização de 
um censo, o qual envolveria a totalidade das propriedades rurais quanto ao 
questionamento sobre a existência de estoques remanescentes (CENTRO 
COORDINADOR, 2004; FAO, 2010c). 

Logicamente, o inventário detalhado é mais adequado que o 
inventário indicativo e seus resultados levam ao entendimento da escala 
do problema, à priorização dos locais para retirada dos produtos, à 
identificação de empresas fabricantes que poderão apoiar financeiramente 
sua destruição, ao planejamento das etapas de acondicionamento, coleta, 
transporte e destinação dos resíduos, ao planejamento para remediação de 
áreas contaminadas e ao desenvolvimento de ações que evitem o acúmulo 
de novos estoques (FAO, 2010c). 

9. Armazenamento temporário

Após a priorização dos locais em situação de risco, a FAO (2010a) indica 
que sejam definidos pontos específicos para recebimento dos produtos. Os 
armazéns temporários serão definidos considerando sua localização, de 
preferência de forma centralizada, com a finalidade de reduzir as distâncias 
de transporte e contarão com: i) área para recebimento e armazenamento 
temporário dos produtos; ii) condições gerais do armazém, como cobertura 
à prova d’água, piso pavimentado, ventilação abundante, segurança 24 horas 
por dia e sem estoques de outros produtos que possam ser contaminados 
pelos agrotóxicos que serão recebidos.

Os pontos de recebimento podem centralizar produtos acondicionados 
(reembalados) no local, ou seja, nas próprias propriedades rurais, o que 
exigirá equipe especializada com esta finalidade, ou receber os produtos 
inventariados sem acondicionamento diretamente de seus proprietários, 
caso os responsáveis do projeto definam que o transporte de pequenas 
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quantidades e pelos próprios possuidores possa ser realizado de forma 
segura (FAO, 2010a). Esta etapa de armazenamento temporário requer 
procedimentos de gerenciamento, segurança e planos de emergência, com 
profissionais capacitados para manuseio dos resíduos e com Equipamentos 
de Proteção Individual (EPI) adequados para manejo de resíduos químicos 
perigosos. 

10. Acondicionamento

A etapa de acondicionamento em novas embalagens apropriadas 
para resíduos químicos perigosos, ou reembalagem, é necessária para 
reduzir riscos de contaminação ao conter o produto perigoso, transportar 
cumprindo as normas de cada país e destinar dentro dos padrões requeridos 
por incineradores industriais e fornos de cimento que coprocessam 
produtos com essas características de periculosidade. As maiores 
preocupações durante essa etapa envolvem: i) a manipulação de resíduos 
que contém POPs, os quais apresentam riscos de exposição humana; ii) o 
vazamento acidental; e iii) a contaminação de outros resíduos com os POPs 
(BC, 2015b).

Nos casos em que não seja contratada equipe especializada para a coleta 
e o transporte desses resíduos, desde local de origem até o armazenamento 
temporário, é possível disponibilizar EPIs aos proprietários dos produtos 
inventariados e fornecer embalagens adequadas para transporte, visando 
evitar espalhar o contaminante para outros ambientes. É importante 
também o estabelecimento de um período de devolução suficiente para a 
realização dessas atividades pelo próprio produtor agrícola (BC, 2015b).

Os guias de boas práticas sugerem que, durante a execução do 
acondicionamento, lonas plásticas sejam dispostas em toda a superfície 
do solo onde os produtos serão manipulados e que o local seja isolado 
por faixas de segurança e sinalizado com informações de que a entrada 
é proibida. Os produtos devem ser acondicionados de acordo com suas 
características físico-químicas, evitando mistura de princípios ativos e 
estados físicos diferentes. Assim como no acondicionamento realizado em 
armazéns temporários, o uso do EPI adequado é necessário (FAO, 2010b). 
Os produtos acondicionados de acordo com as normas de transporte e 
segurança do país podem ser encaminhados diretamente à destinação, sem 
necessidade de estabelecimento de armazéns temporários. É recomendado 
que os rótulos das embalagens com agrotóxicos acondicionados contenham 
informações sobre os resíduos (BC, 2015b). 
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11. Transporte

Para que o transporte de POPs seja feito de forma segura, as normas 
de cada país são avaliadas. Planos de contingência podem ser previamente 
elaborados para minimizar impactos em caso de vazamento, incêndio ou 
demais emergências que possam ocorrer durante o transporte dos produtos 
até seu destino. Os guias ainda recomendam que os tipos de veículos 
e suas rotas sejam planejados de forma a garantir uma operação segura 
(BC, 2015b). Caso o país não possua tratamento adequado para destinar 
os resíduos e precise encaminha-lo a outro país, as regras da Convenção da 
Basileia podem ser observadas (BC, 2015b).

12. Destinação

A Convenção de Estocolmo determina que os POPs sejam destruídos 
de forma irreversível que garanta a perda das características de persistência, 
periculosidade e bioacumulação. A Convenção da Basileia lista uma série 
de tecnologias disponíveis, porém cada país deve avaliar quais delas estão 
disponíveis e são permitidas em seu território (BC, 2015b). Entre as 
tecnologias estão: decomposição catalisada por base, coprocessamento em 
fornos de cimento, redução química em fase gasosa, incineração e oxidação 
supercrítica e subcrítica da água. 

13. Análises e monitoramento

A Convenção de Basileia exige que as partes cooperem no 
acompanhamento dos efeitos do gerenciamento de resíduos perigosos 
para a saúde humana e ao meio ambiente. A Convenção de Estocolmo, por 
sua vez, exige que as partes a promovam ou empreendam monitoramento 
adequado referentes aos POPs. Os programas de monitoramento podem 
ser planejados de forma a fornecer uma indicação se a operação de 
gerenciamento de resíduos perigosos está funcionando de acordo com seu 
planejamento e buscar detectar alterações na qualidade ambiental causadas 
pela operação (BC, 2015b).

14. Remediação de áreas contaminadas

Práticas não seguras de manuseio e armazenamento de agrotóxicos, 
incluindo POPs, podem levar à liberação desses resíduos no meio ambiente, 
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resultando na contaminação desses locais. É recomendado pelos guias que 
as áreas onde os produtos ficam estocados sejam avaliadas para verificar se 
houve contaminação (BC, 2015b).

15. Exemplos práticos internacionais

O gerenciamento de estoques remanescentes de agrotóxicos vencidos 
ou proibidos vem sendo implementado em diversos países, por meio de 
iniciativas de agências internacionais, governos e indústrias. Resultados 
importantes foram conseguidos, como na Romênia, onde foram coletadas, 
acondicionadas, transportadas e incineradas 1.715 toneladas de pesticidas 
que estavam armazenados em 133 locais. A etapa de inventário foi 
realizada com apoio das autoridades locais fitossanitárias e de proteção 
ao meio ambiente, devido ao seu conhecimento específico dos locais. Em 
novembro de 2005, o projeto foi finalizado e os produtos foram levados 
para incineração na Alemanha, pois o país não possuía tecnologia para sua 
destruição. Cerca de 25% dos custos da operação foram pagos pelo governo 
romeno e o restante foi financiado pelo Programa de ajuda comunitária aos 
países da Europa Central e Oriental (IHPA, 2006).

O continente africano conta com ações do Africa Stockpiles Programme 
(ASP), uma iniciativa lançada em 2005 que tem como parceiros agências 
internacionais, governos africanos, organizações não-governamentais e o 
setor privado. Neste programa, os governos nacionais são responsáveis pelo 
inventário nacional de estoques, avaliação ambiental de sites, manutenção 
e centralização de locais estratégicos para armazenamento temporário, 
acondicionamento e exportação para o país onde se dará a destinação 
(PAN UK, 2012). 

Os exemplos a seguir buscam descrever brevemente dois casos de 
gerenciamento, sendo um deles parte do ASP.

t� &UJØQJB

Doações excessivas e descoordenadas realizadas desde a década de 
1960 foram o principal motivo para acumulação de pesticidas na Etiópia, 
sendo que muitos produtos tiveram sua validade expirada antes mesmo 
de serem distribuídos. O primeiro inventário foi realizado em 1995 
pelo governo do país com apoio da FAO e teve como escopo pesticidas 
– agrotóxicos e DDT – com prazo de validade expirado, incluindo os 
classificados como POPs, acumulados em fazendas do governo ou de posse 
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do Ministério da Saúde. Cerca de 420 toneladas foram identificadas em 
143 locais, mas, em 1998, um novo inventário foi realizado com o mesmo 
escopo. A quantidade identificada foi 270% maior, com um resultado de 
1.152 toneladas em 256 locais. O inventário mostrou a existência de mais 
de 200 princípios ativos nos estoques do país, sendo 22% organoclorados 
banidos e 27% misturas não identificadas de pesticidas. Um terceiro 
inventário foi realizado em 1999, quando foram reportadas mais de 1.500 
toneladas em estoque. Nenhum dos inventários levou em consideração 
possíveis áreas contaminadas (HAYLAMICHEAL; DALVIE, 2009).

O país optou por coletar os produtos inventariados em seus locais 
de origem. Dessa forma, durante os anos de 2000 e 2003, 220 locais 
receberam técnicos de uma empresa finlandesa, que coletou os produtos, os 
transportou para 10 armazéns temporários, acondicionou de acordo com as 
normas internacionais de transporte de produtos perigosos, e finalmente os 
encaminhou para a destinação, que foi realizada na Finlândia. Um total de 
1.511 toneladas foram incineradas e o custo total de gerenciamento somou 
US$ 4,44 milhões, ou US$ 2,94/kg, que foram pagos por doações do governo 
alemão (50%), sueco (27%) e americano (23%) (HAYLAMICHEAL; 
DALVIE, 2009). Ações de análise e monitoramento dos níveis de pesticidas 
no meio ambiente não foram relatadas. 

Apesar dos resultados positivos, o governo da Etiópia conduziu um 
novo inventário em 2005, onde mais de 900 toneladas foram identificadas, 
demonstrando a necessidade de se conduzir ações de prevenção de 
acumulação desses produtos (HAYLAMICHEAL; DALVIE, 2009).

t� 1PMÙOJB

Diversos pesticidas vencidos ou inservíveis eram estocados nas 
fazendas do governo polonês desde a década de 1940. Com o passar dos 
anos e o aumento dos estoques, o espaço disponível se tornou escasso e 
foi decidido enterrar os produtos em valas construídas para esse fim. Os 
primeiros locais para enterro dos produtos foram construídos em 1965, mas 
o desconhecimento de seus riscos ao meio ambiente e à saúde fez com que 
fossem mal planejados e sem segurança suficiente. Em 1971, uma instrução 
oficial dava as diretrizes de como enterrar os pesticidas, acreditando-se 
que esta era a disposição final ambientalmente adequada. Em relação às 
embalagens vazias, a instrução era de que fossem queimadas a céu aberto 
e suas cinzas deveriam ser enterradas junto aos produtos. Se os produtos 
fossem perigosos, uma vala de concreto deveria ser construída; caso 
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contrário, eles poderiam ser envoltos em uma fibra específica e enterrados 
diretamente no solo. Com a proibição de uso de diversos pesticidas 
organoclorados na década de 1970, muitas valas foram construídas, sendo 
que os últimos enterros foram realizados na década de 1980 (GALUSZKA; 
MIGASZEWSKI; MANECKI, 2011).

O inventário foi conduzido pelo governo e teve início em 1993 com 
o escopo de levantar a quantidade enterrada de pesticidas no país. Apesar 
de existirem dados oficiais sobre os locais de armazenamento, muitas 
informações foram perdidas ao longo dos anos, tendo sido necessário o uso 
de técnicas e métodos geofísicos. Um total de 343 locais foram identificados 
com uma quantidade estimada de 60 mil toneladas de produtos, além de 
40 mil toneladas de solos contaminados, materiais de construção das valas, 
etc. (GALUSZKA; MIGASZEWSKI; MANECKI, 2011).

A primeira remediação foi iniciada em 1998 e estima-se que a completa 
restauração leve de 20 a 30 anos. Os custos são integralmente pagos pelo 
governo, uma vez que os produtos foram enterrados em propriedades 
estatais. A destinação escolhida foi a incineração e, na maioria dos locais 
onde a remediação já foi realizada, foram instalados medidores de níveis 
de princípios ativos para monitoramento (GALUSZKA; MIGASZEWSKI; 
MANECKI, 2011).

16. Exemplos práticos brasileiros

O “Inventário nacional indicativo de estoques e resíduos de 
agrotóxicos POPs” indica que o Brasil possuía, em outubro de 2014, cerca 
de 700 toneladas de POPs pesticidas estocados, além de ao menos 18 
áreas contaminadas (MMA, 2014a, 2014b). Entretanto, apenas 3 estados 
brasileiros – 11% do total – relataram estes estoques, o que pode indicar 
a existência de uma quantidade muito maior. A dificuldade de obtenção 
desses dados é prevista pela FAO e pelos Secretariados das Convenções 
da Basileia e de Estocolmo. Porém, no Brasil há o agravante de estes 
produtos terem sido proibidos abruptamente em 1985, pela Portaria 329 do 
Ministério da Agricultura. Apesar de terem sido listadas exceções de uso, 
essa normativa entrou em vigor na data de sua publicação, não tendo sido 
elaborado um procedimento sobre de que forma deveriam ser destinados 
os estoques ainda em posse dos agricultores, distribuidores e fabricantes na 
ocasião. 

No ano de publicação da Portaria, já estava em vigor a Política Nacional 
do Meio Ambiente, que tem como um de seus objetivos “a imposição, 
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ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os 
danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos 
ambientais com fins econômicos” (BRASIL, 1981) e, em 1988, foi publicada 
a Constituição Federal, reforçando no seu artigo 225, parágrafo 3º, a medida 
repressiva aos poluidores: “as condutas e atividades consideradas lesivas 
ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a 
sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de 
reparar os danos causados” (BRASIL, 1988).

A possibilidade de sanções penais e administrativas e o alto custo 
de destinação adequada dos produtos fizeram com que os detentores dos 
agrotóxicos proibidos escondessem seus estoques. Além disso, outros 
fatores podem ter contribuído para que esses estoques fossem formados, 
como quebras de safras por interferência climática, redução do ataque de 
pragas e a maior quantidade de compra desses insumos, que começou a ser 
subsidiada por meio da política de crédito rural, iniciada no final da década 
de 1970 (ALVES FILHO, 2000).

A questão não foi abordada por políticas públicas em âmbito estadual 
ou nacional por duas décadas, sendo que apenas em 2005, vinte anos após 
a publicação da Portaria do Ministério da Agricultura nº 329/1985, o 
estado do Paraná voluntariamente criou um Grupo de Trabalho (GT) para 
dimensionar os estoques ainda existentes e avaliar as possibilidades para 
sua eliminação. Quatro anos depois do Paraná, o estado de São Paulo criou 
um grupo com o mesmo objetivo.

No Paraná, o projeto foi finalizado em 2013, quando mais de 1.200 
toneladas de agrotóxicos proibidos por lei e/ou classificados como POPs 
foram incineradas. A localização e quantificação dos estoques se tornaram 
possíveis por meio da promulgação da Lei Estadual 16.082/2009, que isentou 
os declarantes de sanções cíveis, penais e administrativas relacionadas a sua 
posse, permitindo que cerca de 2.000 produtores rurais e estabelecimentos 
comerciais entregassem suas declarações e posteriormente seus produtos. 
O programa foi realizado e custeado em parceria entre o governo estadual 
e representantes do setor privado (MAPA, 2014).

No estado de São Paulo, uma ação semelhante ao Paraná está sendo 
realizada. A etapa de inventário foi iniciada em 2011 e teve seu prazo 
encerrado em 24 de julho de 2012. Durante este período, os produtores 
rurais que possuíssem estoque de agrotóxicos obsoletos – banidos – e 
que os declarassem aos Escritórios de Defesa Agropecuária ou Casas de 
Agricultura, não ficariam sujeitos a nenhum tipo de penalidade, desde 
que os mantivessem em condições seguras (SÃO PAULO et al., 2015). O 
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grupo criou um plano de trabalho para destinar as quantidades declaradas 
e, em março de 2017, se encontrava no início das etapas de retirada, 
acondicionamento e destinação dos produtos declarados. São esperadas 
420 toneladas, provenientes de mais de 300 propriedades rurais do estado.

Além da notória vontade política de realização dos programas nesses 
dois estados, é importante pontuar que, em 1985, ano da proibição dos 
agrotóxicos organoclorados, São Paulo e Paraná representavam os estados 
com maior consumo de defensivos agrícolas no país (SINDAG, s/d. apud 
ALVES FILHO, 2000). Essa posição de destaque pode ser mais um dos 
motivos de existirem grandes estoques nessas regiões décadas após sua 
proibição e de esses dois estados terem sido percursores na criação de 
grupos de trabalho para solução do problema. Até este momento, apenas 
Paraná e São Paulo iniciaram esses trabalhos, que ocorreram de forma 
independente de esforços do governo federal e do NIP.

17. Considerações finais

O problema da fome, que impulsionou todas as revoluções agrárias 
existentes, ainda não foi resolvido e a desigualdade na oferta de alimentos 
entre diversas regiões do mundo têm ocasionado um agravante: a 
obesidade. De acordo com a FAO, IFAD e WFP (2014), em seu estudo 
realizado entre 2012 e 2014, cerca de 805 milhões de pessoas no mundo 
estão cronicamente subnutridas, representando 1 em cada 9 habitantes, 
ou ainda, 11,3% da população mundial. Entretanto, o número estimado 
de pessoas acima do peso no mesmo período é de 1,4 bilhões, sendo que 
dessas, 500 milhões são obesas (FAO, 2013), evidenciando que a intensiva 
produção de alimentos dos últimos 50 anos poderia ter resolvido a questão 
da fome. Além da desigualdade de acesso aos alimentos, a sociedade 
enfrenta um novo desafio. De acordo com projeções da ONU (UN, 2013), 
até 2050 a população será aumentada em mais de 30%. Esse crescimento 
atrelado ao acesso de alimentos aos famintos vão requerer um aumento de 
70% na produção de alimentos nas próximas 4 décadas. Ao mesmo tempo, 
será necessário conter a emissão de gases de efeito estufa e acompanhar os 
efeitos das mudanças climáticas nos diversos cultivos. Uma nova revolução 
científica, tecnológica e social será necessária para garantir alimento a essa 
demanda de forma segura (BEDDINGTON, 2010; PINGALI, 2012).

Em relação aos estoques de agrotóxicos banidos no Brasil em 1985, 
foi preciso 20 anos para que as primeiras ações fossem desencadeadas no 
sentido de retira-los e dar destino adequado. A política de criação de grupos 
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de trabalho interdisciplinares e intersetoriais nos estados do Paraná e São 
Paulo, que atuaram de forma participativa e integrada para buscar uma 
solução a essa questão, pode ser considerada como estratégia fundamental 
e acertada. Mesmo assim, o GT paranaense trabalhou durante 9 anos 
no planejamento, realização de diagnóstico, viabilização dos recursos 
financeiros e execução das ações planejadas e articuladas de remoção e 
destinação segura dos resíduos perigosos. O GT de São Paulo está no 8º 
ano de atuação.

Por fim, considera-se que é possível cumprir as determinações da 
Convenção de Estocolmo e reduzir riscos de forma efetiva e com ações 
concretas, ao se dar destino a resíduos perigosos e banidos em locais de 
difícil acesso a um custo relativamente baixo. Os êxitos do planejamento 
e da execução dos projetos paranaense e paulista podem ser considerados 
exemplos práticos a serem seguidos por outros estados brasileiros, pelo 
Governo Federal ou ainda por outras nações signatárias do tratado 
internacional.
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nada de injustiça ambiental em uma 
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RESUMO: O objetivo deste estudo foi entender as relações entre 
gênero e meio ambiente no cotidiano de mulheres catadoras de materiais 
recicláveis de uma cooperativa do município de São Paulo. Para tanto, foi 
feito um Estudo de Caso Estendido em que se acompanhou a “Cooperativa 
das Rosas” durante três anos. Foram realizadas entrevistas narrativas com 
as dezesseis catadoras da cooperativa, localizada na “Favela Jardim das 
Flores” na Zona Leste do município de São Paulo. Para a interpretação dos 
resultados, foi adotada a Análise de Narrativa. Este estudo mostra evidências 
da situação de injustiça ambiental nos espaços de moradia e trabalho das 
catadoras entrevistadas. Além disso, evidencia um contexto de injustiça 
ambiental por gênero na catação. Na verdade, o estudo revela que há uma 
complexidade maior na exposição das mulheres aos riscos ambientais 
justamente pela dupla jornada de trabalho. Dessa maneira, considerou-
se que a presença dos fatores de injustiça ambiental na dupla jornada de 
trabalho caracteriza o que foi aqui denominado “dupla jornada de injustiça 
ambiental”, a jornada reprodutiva associada aos riscos ambientais ligados 
à habitação e a jornada produtiva referente aos riscos ocupacionais e à 
precariedade no trabalho.

Palavras-chave: gênero e meio ambiente, injustiça ambiental, divisão 
sexual do trabalho, mulheres catadoras de materiais recicláveis.
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1. Introdução

A intensificação das atividades humanas tem resultado em pres-
sões ambientais que estão ultrapassando os limites planetários globais 
(ROCKSTROM et al., 2009). Essas alterações têm contribuído no 
estabelecimento de uma crise ambiental. Essa crise alcança toda a 
humanidade, mas seus impactos são altamente desiguais e intensamente 
generificados (CONNELL; PEARSE, 2015). A partir disso, os estudos 
de gênero e meio ambiente buscam compreender como as relações de 
diferenciação e dominação, baseadas no gênero, contribuem para a 
produção, conhecimento e transformação no meio ambiente (VELÁSQUEZ, 
2000). Nesse sentido, há uma compreensão em comum de que as mulheres 
são particularmente mais vulneráveis às problemáticas ambientais 
(NIGHTINGALE, 2006; ROCHELEAU, WANGARI, 1996). Existem vários 
estudos de gênero e meio ambiente em meio rural (AGARWAL, 2013; 
SHIVA, 2013), mas ainda são poucos os que tratam o contexto urbano 
(MOLLINEDO, 2013).

Um dos maiores problemas ambientais urbanos gira em torno 
dos resíduos sólidos gerados nas grandes cidades. Para mitigá-lo, a 
reciclagem tem ganhado um espaço central na agenda ambiental. No 
Brasil, a reciclagem só se fez possível, em grande escala, quando a 
triagem dos resíduos se mostrou uma tarefa de baixo custo, realizável por 
trabalhadores desocupados convertíveis em catadores/as que aceitassem 
baixas remunerações (DE PÁDUA BOSI, 2008; GONÇALVES-DIAS, 
2009; BURGOS, 2008). Por isso, a catação acaba por ser caracterizada 
como uma atividade precária e insalubre devido às condições de trabalho 
a que a maioria dos/as catadores/as está exposta (MEDEIROS, MACEDO, 
2006). 

O contato direto com o lixo; o risco iminente de contrair doenças; 
a exposição ao mau cheiro e aos gases tóxicos marcam a fragilidade da 
atividade dos/as catadores/as (MEDEIROS, MACEDO, 2006; GALON, 
MARZIALE, 2016). A esses/as trabalhadores/as foi relegado o fardo da 
sociedade de consumo por meio das externalidades negativas do processo 
produtivo da reciclagem. Além disso, a exploração da mão de obra barata e 
a consequente geração de lucro para as indústrias recicladoras demonstram 
existir uma relação de injustiça ambiental para com os/as catadores/as 
(PORTO, 2011; ACSERALD et al., 2004). Sob essa perspectiva, a injustiça 
ambiental pode ser entendida como 
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(...) a condição de existência coletiva própria a sociedades desiguais 
onde operam mecanismos sociopolíticos que destinam a maior 
carga dos danos ambientais do desenvolvimento a grupos sociais 
de trabalhadores, populações de baixa renda, segmentos raciais 
discriminados, parcelas marginalizadas e mais vulneráveis da cidadania 
(ACSERALD et al., 2004, p.17).

Aliás, é possível observar uma relação entre a precariedade das 
condições de trabalho desse segmento com a predominância da força de 
trabalho feminina (WIRTH, 2013). No Brasil, o trabalho com a catação 
não exige alta qualificação profissional e, por essa razão, acaba por atrair, 
principalmente, as mulheres negras desempregadas, com baixa escolaridade 
e chefes de família (CHERFEM, 2014; RIOFRÍO; CABRERA, 2012). De 
acordo com o Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis 
(MNCR, 2014), aproximadamente 70% dos catadores no país são mulheres. 
Enquanto que a participação de negros/as é representada por 66% do total 
de trabalhadores/as (CHERFEM, 2014; SILVA, GOES, ALVAREZ, 2013). 

Além disso, os/as catadores/as, em sua maioria, são moradores de 
rua ou residem em periferias extremamente empobrecidas. Esse fato 
demonstra a vulnerabilidade socioambiental à qual esses/as trabalhadores/
as estão expostos também em seu local de moradia. De acordo com dados 
oficiais, a maioria dos moradores em favelas no Brasil é negra (IPEA, 
2008), sendo que 55% de seus domicílios estão sob a responsabilidade das 
mulheres (IBGE, 2010). Alguns estudos indicam, também, que as mulheres 
e meninas são as mais vulneráveis aos riscos de deslizamentos em favelas, 
justamente porque passam a maior parte de seu tempo no interior das 
residências devido aos afazeres domésticos (NEUMAYER E PLÜMPER, 
2007). Esse arranjo demonstra não somente a maior exposição ao risco das 
mulheres, mas também os seus limites e obstáculos materiais e simbólicos 
(TAVARES, 2013).

Levando isso em consideração, para as mulheres, a conciliação entre o 
trabalho na catação, os afazeres domésticos e os cuidados com os filhos, as 
sobrecarrega em uma dupla jornada de trabalho1 que tem duração de mais 
de doze horas. Essa condição afeta suas remunerações, uma vez que por 

1. Apesar de se utilizar o termo “dupla jornada de trabalho” ao longo desta pesquisa, 
entende-se que as mulheres vivenciam múltiplas jornadas de trabalho, uma vez que possuem 
diversas atividades laborais dentro da jornada reprodutiva. O uso aqui adotado da “dupla 
jornada de trabalho” remete a uma busca por conseguir organizar e sintetizar nos espaços 
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sua jornada reprodutiva flexibilizam seu trabalho e acabam produzindo 
menos, o que contribui para fortalecer a imagem do homem catador na 
hierarquização das relações de trabalho (DIAS et al., 2013; WIRTH, 2013). 
Essas hierarquias estão frequentemente baseadas em modos capitalistas 
e patriarcais de exploração que legitimam a tradicional divisão sexual do 
trabalho. 

A divisão sexual do trabalho é aqui entendida como aquela adaptada 
historicamente e a cada sociedade, caracterizando-se pela destinação 
prioritária “(...) dos homens à esfera produtiva e das mulheres à esfera 
reprodutiva e, simultaneamente, a apreensão pelos homens das funções de 
forte valor social agregado (políticas, religiosas, militares, entre outras)” 
(KERGOAT, 2003, p. 55-56). Nessa abordagem, a divisão sexual do 
trabalho possui dois princípios organizadores: “o princípio de separação 
(existem trabalhos de homens e trabalhos de mulheres) e o princípio de 
hierarquização (um trabalho de homem “vale” mais do que um trabalho de 
mulher)” (KERGOAT, 2003, p. 55-56). Entende-se, portanto, que a divisão 
sexual do trabalho não reflete uma complementariedade de tarefas, mas sim 
uma relação de poder dos homens sobre as mulheres, pois suas atividades 
são mais valorizadas e mais bem remuneradas (KERGOAT, 2009). 

Partindo desse panorama, este estudo busca entender as relações entre 
gênero e meio ambiente no cotidiano de mulheres catadoras de materiais 
recicláveis de uma cooperativa do município de São Paulo. Para tanto, foi 
assumida como fundamentação teórico-conceitual a Divisão Sexual do 
Trabalho (FALQUET, 2008; 2013; HIRATA, 2003; KERGOAT, 2003; 2010; 
SAFFIOTI, 2004) e a Justiça Ambiental (ACSERALD et al, 2004; PORTO, 
2011; MARTINEZ-ALIER, 2007). Por ser um tema pouco estudado, optou-
se por se realizar uma abordagem exploratória qualitativa como pesquisa 
descritivo-analítica (DENZIN, LINCOLN, 2000). 

A partir disso, adotou-se como método o Estudo de Caso Estendido, 
em que, durante três anos, se acompanhou a “Cooperativa de Mulheres 
Catadoras de Materiais Recicláveis das Rosas” (BURAWOY, 1998).  A 
cooperativa localiza-se na “Favela Jardim das Flores” na Zona Leste do 
Município de São Paulo2. É nesse território que vivem e trabalham as 

de moradia e trabalho alguns aspectos das múltiplas jornadas de trabalho da mulher em 
conexão com os aspectos ambientais de seus cotidianos. 
2. Tanto o nome “Cooperativa das Rosas”, quanto “Favela Jardim das Flores” são nomes 
fictícios para denominar o empreendimento e o território estudado de forma a garantir o 
anonimato das entrevistadas.
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catadoras que participaram da pesquisa. Foi adotada como técnica de coleta 
de dados secundários o levantamento documental (CALADO; FERREIRA, 
2005). Para o levantamento de dados primários, utilizou-se a observação 
(AIRES, 2011), e a entrevista narrativa (JOVCHLOVITCH, BAUER, 
2002). Foram realizadas dezesseis entrevistas com mulheres catadoras da 
cooperativa. O roteiro adotado compreendeu questões enquadradas em 
três grandes eixos: a trajetória de vida, a trajetória na favela onde vivem e 
a trajetória na cooperativa. A análise de narrativa foi a técnica empregada 
para interpretação dos dados. (FRASER, 2004).

2. As desigualdades de gênero pela 
Divisão Sexual do Trabalho

No modo de produção capitalista, as características como o sexo e 
a raça são elementos de desvantagem, diante dos processos competitivos, 
atuando de forma conveniente e positiva para a conservação da estrutura 
de classes, reforçando o seu antagonismo (SAFFIOTI, 1969). Tendo em 
vista essa concepção, a globalização neoliberal empurra a maior parte da 
mão de obra feminina para um trabalho que não é totalmente gratuito, mas 
que também não é adequadamente remunerado (FALQUET, 2013).  Entre 
a extração do trabalho assalariado e a extração do trabalho gratuito, existe 
o que se chama de “trabalho desvalorizado” ou “trabalho considerado 
feminino”, sendo essas extrações ‘co-construídas’ (FALQUET, 2013). 

Esse “trabalho considerado feminino” é tido como informal, precário, 
marcado pela presença de abusos (assédio moral e sexual, violência) e 
com ‘salários de mulheres’ (inferior ao dos homens, mesmo tratando-se de 
atividade similar). Em termos de classe e das relações de exploração o

[...] “trabalho desvalorizado” ou “trabalho considerado feminino”, 
tipo de trabalho proletário que não teria atingido o estágio de 
desenvolvimento completo, permite fazer uma relação entre sexo e 
classe por um lado, entre “raça” e classe por outro. Na verdade, esse 
trabalho desvalorizado obriga que a mão de obra desfavorecida se deixe 
apropriar precisamente para completar o salário muito baixo obtido 
por meio da exploração. É em torno desse trabalho desvalorizado que 
se desenvolve a rearticulação neoliberal das relações sociais, no que [se] 
chama de uma lógica de vasos comunicantes. (FALQUET, 2012 apud 
CISNE, 2014, p.145). 
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Desse modo, mediante essas apropriações (relações de raça e sexo), 
o capitalismo amplia o contingente humano disponível para os mais 
baixos salários, aumentando a sua capacidade de exploração do trabalho, 
denotando a ambiguidade contida no “trabalho considerado feminino”, que 
é apropriado e explorado simultaneamente (CISNE, 2014). Para Falquet 
(2008), esse trabalho é realizado majoritariamente por mulheres, mas 
também por homens racializados e proletarizados.  E é justamente nesse 
entrelaçamento entre classe, raça e gênero, que ela apoia a ideia de ‘vasos 
comunicantes’:

(...) as relações de sexo e de raça (ambas organizadas em torno da 
apropriação) se reforçam ou se enfraquecem à medida que a apropriação 
evolui para a exploração (ou seja, as relações de classe) ou se afasta 
dela, e simultaneamente conforme evolui a apropriação individual em 
relação à apropriação coletiva. Esta afirmação possui pelo menos três 
consequências fundamentais: (1) nunca nenhuma das três relações 
desaparece totalmente; (2) mesmo que se pense poder modificar apenas 
uma por vez, sua transformação afeta forçosamente as outras (3) todas 
as transformações são reversíveis (...) (FALQUET, 2013, p. 19). 

Nesse sentido, evidenciam-se os desafios para a superação das classes 
sexuais, uma vez que o enfraquecimento da divisão sexual do trabalho reforça 
as relações de raça e de classe. Entende-se também que a divisão sexual do 
trabalho é utilizada em prol da produtividade e do barateamento da força 
de trabalho (WIRTH, 2013). Logo, o enfraquecimento da divisão sexual do 
trabalho não se faz compatível com a lógica dominante, devido aos ganhos que 
sua manutenção representa ao capital. Desse modo, parece que a articulação 
entre a apropriação e a exploração do trabalho das mulheres desenha a dupla 
jornada de trabalho. Também parece que, justamente por essas lógicas, as 
mulheres acabam por estarem mais vulneráveis às injustiças ambientais. 

A lógica patriarcal mantém as bases do sistema econômico vigente 
mediante um processo em que os indivíduos são socializados para manter 
um pensamento heteronormativo, machista, racista, classista e sexista 
(SAFFIOTI, 2004). Nesse ensejo, destaca-se a consubstancialidade da 
perspectiva de gênero com as questões de raça, etnia e classe. Isso quer 
dizer que as relações sociais de poder “(...) formam um nó que não pode ser 
desatado no nível das práticas sociais (...) [sendo que essas] relações sociais 
são coextensivas: ao se desenvolverem (...) se reproduzem e se coproduzem 
mutuamente” (KERGOAT, 2010, p. 94).  
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É possível compreender a coextensividade dessas categorias de 
dominação ao se observar que as mulheres exercem diferentes posições 
no mercado de trabalho, devido à classe e raça (KERGOAT, 2010). As 
mulheres brancas com alta escolaridade desempenham papeis diferentes 
daquelas que são de baixa escolaridade e renda. Ainda, as mulheres brancas 
com baixa renda possuem melhores remunerações se comparadas às negras 
(CHERFEM, 2015). Ainda que sejam mulheres numa mesma sociedade 
machista, e existam elementos em comum que perpassam as relações 
sociais de mulheres brancas e negras, existem outros que as diferenciam 
ideologicamente e materialmente, e que também devem ser considerados 
(CHERFEM, 2015). 

3. O olhar da justiça ambiental nos 
espaços de trabalho e moradia

A Justiça Ambiental considera que os conflitos ambientais são 
causados pelo crescimento econômico e pela desigualdade social 
(MARTINEZ-ALIER, 2007), sendo que a desestabilização dos ecossistemas 
afeta de modo desigual, e muitas vezes injusto, diferentes grupos sociais ou 
áreas geográficas (ACSERALD et al., 2004). Essa desigualdade demonstra 
estar associada à lógica hegemônica de acumulação do capital e, por isso, 
incorpora desigualdades sociais de classe, raça, etnia e gênero (BULLARD et 
al., 2005). Por sua vez, essa lógica exerce uma forte pressão sobre parcelas 
importantes da população que são, muitas vezes, coagidas a habitarem e 
trabalharem às custas de uma submissão à exploração ambiental e social. 
Logo, o conceito de JA adotado no Brasil dá-se como um conjunto de 
princípios e práticas, que asseguram que: 

 (...) nenhum grupo social, seja ele étnico, racial ou de classe suporte 
uma parcela desproporcional das consequências ambientais negativas 
de operações econômicas, decisões de políticas e de programas federais, 
estaduais e locais, assim como, da ausência ou omissão de tais políticas. 
(ACSELRAD et al., 2004, p. 15) 

No Brasil, a temática da JA consolidou-se, principalmente, em 
estudos que abordam o trabalho e a saúde do trabalhador (HERCULANO, 
2001). Esse enfoque parte da compreensão de que a distribuição dos 
riscos ambientais por classe social está intimamente ligada à dinâmica do 
trabalho (HERCULANO, 2001). Sabe-se que as tarefas e ocupações mais 
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insalubres, arriscadas e precárias são ocupadas pelos trabalhadores mais 
vulneráveis, enquanto que os melhores empregos no processo produtivo 
tendem a ser concedidos aos indivíduos com melhores condições 
financeiras (MALERBA, 2004). Desse modo, pode-se dizer que há um 
interesse econômico que, ao segregar em classes, lucra com a degradação 
dos corpos dos trabalhadores mais vulneráveis, mediante a contaminação 
produtiva interna aos seus ambientes de trabalho, destinando a esses a 
maior exposição aos riscos (ACSERALD, 2009; 2010). 

Nessa lógica, o conflito de classes tece o próprio espaço urbano, onde 
as vantagens e desvantagens dos diferentes grupos sociais denotam uma 
disputa diferenciada que resulta na segregação espacial urbana. Nessa 
dinâmica, vê-se que os recursos públicos são prioritariamente destinados 
aos locais em que se faz possível a reprodução do capital, ou seja, em 
áreas nobres e centrais (CARLOS, 2009). Para Villaça (2001, p. 142 – 
grifo original), “a segregação é um processo segundo o qual diferentes 
classes ou camadas sociais tendem a se concentrar, cada vez mais, em 
diferentes regiões gerais ou conjuntos de bairros da metrópole”. Para o 
autor, a segregação ocorre pela diferenciação espacial da concentração das 
residências dos ricos e dos pobres, mas também na segregação dos locais de 
emprego, comércios e serviços. Desse último, deriva também a segregação 
como um mecanismo espacial de controle do deslocamento e do tempo 
(VILLAÇA, 2011). 

Tendo isso em vista, concorda-se com Santos (1993), quando este 
coloca que a pobreza não se dá apenas pelo modelo socioeconômico 
vigente, mas também pelo modelo espacial estabelecido, no qual os 
habitantes das periferias se tornam ainda mais pobres pelas desvantagens 
espaciais a que estão submetidos. Com isso, o processo de constituição 
do espaço urbano delimita uma região para as classes menos favorecidas, 
principalmente aquelas que, sem ter como arcar com os custos do mercado 
imobiliário, ocupam as áreas “disponíveis” e possíveis de se viver, como as 
favelas (ABIKO, 2002). Nesse aspecto, Abramo (2004, p.17-18) coloca que:

[...] A pobreza não é neutra. A pobreza tem sexo, tem cor, tem endereço. 
Isso significa que os fatores ligados à condição da família, ao ciclo de 
vida, ao sexo, à idade, à raça e à etnia determinam formas diferenciadas 
de vivenciar a pobreza, e que determinados grupos da população são 
mais vulneráveis e têm uma dificuldade maior de superá-la. Há alguns 
processos e características que são comuns na pobreza de homens e 
mulheres, negros e brancos, mas existem outros que são diferentes e 
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geram maiores dificuldades e desvantagens adicionais. O sexo e a raça 
são os fatores que mais fortemente condicionam a forma pela qual as 
pessoas e suas famílias vivenciam a pobreza. (ABRAMO, 2004, p.17-
18)

A partir disso, pode-se entender que, quanto maior a opressão social 
da comunidade, menor é sua infraestrutura e mais intenso é o seu fardo 
ambiental. (BULLARD, 2005). As favelas são “espaços segregados, onde 
se concentram as maiores cargas ambientais destinadas às populações 
discriminadas e de baixa renda” (BULLARD, 2005, p. 54). Pode-se entender, 
ainda, que as favelas são territórios marcados como “zonas de sacrifício”, ou 
seja, são áreas com alta privação, sem infraestrutura básica de serviços, com 
riscos, perigos e insalubridades, que concentram situações de injustiças 
ambientais, onde os mais pobres são forçados a viver (BULLARD, 2005, p. 
56). Nessa lógica, Davis (2006, p.127) coloca que as favelas são o “nicho da 
pobreza na ecologia da cidade” e que “(...) o local de risco e perigo para a 
saúde é a definição geográfica desses assentamentos”. 

No entanto, não se pode negar que o ônus da insustentabilidade da 
cidade é destinado às periferias e favelas e aos trabalhadores que ali habitam, 
o que leva à “distribuição ecológica iníqua” (HARVEY, 2005; GOULD et 
al., 2004). Percebe-se que uma grande parte dos/as trabalhadores/as são 
desfavorecidos/as, tanto em seu ambiente de trabalho, como em seus locais 
de moradia. Nessa lógica, os indivíduos que recebem menos vantagem da 
produção, são justamente os mais expostos à degradação ambiental e aos 
riscos. 

4. A moradia na Favela Jardim das Flores: 
a jornada reprodutiva e os riscos ambientais

A Favela Jardim das Flores localiza-se na Zona Leste do município 
de São Paulo. Essa região possui a pior distribuição de renda da cidade 
(CEINFO, 2012). A pouca oferta de trabalho força a população a se deslocar 
para as regiões gerais dos ricos para conseguir emprego, o que leva a um 
processo de apropriação do tempo de deslocamento desses/as trabalhadores/
as pelas classes mais altas (VILLAÇA, 2011). Essas características levam a 
Zona Leste a ser a grande região dos mais pobres da metrópole e, portanto, 
uma das mais segregadas (VILLAÇA, 2011). 

O relevo da região onde a favela se localiza é declivoso e montanhoso 
e, em algumas partes, escarpado e íngreme, tendo dois córregos que 
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passam pela área (IBGE, 2010; ATLAS AMBIENTAL, 2000). Dadas as 
condições ambientais do território, a favela apresenta características de 
risco geomorfológico. Foram identificados os riscos de escorregamento3 e 
solapamento4 (IBGE, 2010). Além disso, uma porção da favela encontra-se 
exatamente abaixo das linhas de transmissão de energia elétrica (linhas de 
alta tensão), o que ocasiona risco à segurança e à saúde da população que 
habita esse território5, como pode ser verificado na Figura 1. 

Figura1– Riscos geomorfológicos e das linhas de alta tensão na Favela Jardim 
das Flores Fonte: Dados do IBGE (2010). Elaboração própria.

3. O escorregamento se caracteriza como um fenômeno de ordem geológica e climatológica 
que pode se apresentar em vários espectros de movimentos do solo, como quedas de rochas, 
falência de encostas em profundidade e fluxos superficiais de detritos (SAYAGO; GUIDO, 
1990).
4. De acordo com o IPT (2012), o solapamento se caracteriza como a ruptura de taludes 
marginais do rio por erosão e ação instabilizadora das águas durante, ou logo após, processos 
de enchentes e inundações (IPT, 2012).
5. A proximidade do assentamento humano com as linhas de alta tensão pode acarretar 
efeitos nocivos para a população exposta, como ruídos, interferência nos eletrodomésticos 
(ex. rádio e televisão), descarga elétrica, queda das estruturas (fios condutores e torre), 
possível energização do solo, mal-estar e contrações musculares (SOLLITTO, 2009). 
Ainda que não haja consenso entre os pesquisadores, alguns estudos demonstram que essa 
exposição também pode levar a uma incidência maior de doenças carcinogênicas (mais 
comumente a leucemia) e do sistema nervoso na população exposta (SOLLITO, 2009).
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Um fato que chama bastante atenção é o de justamente a população 
que não está exposta aos riscos geomorfológicos, sofrer os riscos associados 
ao campo eletromagnético. Isso faz com que a grande maioria da população 
residente na favela esteja exposta a algum tipo de risco. Observa-se que essa 
injustiça ambiental é influenciada por fatores de raça e de gênero. De acordo 
com os dados do último censo demográfico, 66% da população residente 
na Favela Jardim das Flores se autodeclarou negra (pretos e pardos) (IBGE, 
2010). Nota-se que, nas favelas do Brasil, as habitações chefiadas por negros 
são as que encontram piores condições de acesso à rede geral de água, de 
luz, de esgoto e coleta de lixo (IPEA, 2011). O acesso precário ou inexistente 
a esses serviços pode levar a população ao adoecimento, podendo fazê-la 
contrair febre tifoide, amebíase, cólera, hepatite A, giardíase, tuberculose, 
leptospirose, leishmaniose, dengue, toxoplasmose dentre outros males 
(PORTO, 2015; DAVIS, 2006). 

O esgotamento sanitário é o serviço com menor cobertura nos 
domicílios das favelas no País (IPEA, 2011). Enquanto a população branca 
conta com 77,1% dos domicílios com esgotamento sanitário adequado, 
apenas 60% da população negra possui acesso ao mesmo serviço (IPEA, 
2011). Na Favela Jardim das Flores, a maior parte da população utiliza 
como forma de esgoto a vala (44%) ou os córregos (44%). Sob esse aspecto, 
a existência dos poucos domicílios ligados à rede geral de esgoto pode ter 
relação com o fato de a sua população ser majoritariamente negra. 

Além disso, observa-se que, devido aos fatores econômicos, a 
espacialização da mulher no território das favelas se dá nas áreas mais 
precárias e sujeitas ao risco ambiental (TAVARES, 2013). As estruturas das 
habitações das mulheres chefes de família também são as mais precárias em 
relação às dos homens (IPEA, 2012). Desse modo, percebe-se que a mulher 
negra se encontra em uma situação de maior vulnerabilidade e precariedade 
nas favelas do Brasil, principalmente aquelas que são chefes de família. Do 
mesmo modo, observa-se que a Favela Jardim das Flores segue esse perfil. 
Dentre as entrevistadas (16), justamente aquelas que são chefes de família 
e negras (7) possuem as habitações mais precárias e próximas aos córregos, 
enquanto que as mulheres brancas e negras, com cônjuge (9) se encontram 
em uma situação relativamente melhor, residindo em casas de alvenaria ou 
em locais menos vulneráveis. 

Tendo em vista os riscos: geomorfológicos, do campo eletromagnético, 
do acesso aos serviços públicos, como o saneamento, aos quais os moradores 
da Favela Jardim das Flores estão expostos, vê-se que essa população carrega 
um fardo ambiental desproporcional em relação às outras classes sociais, o 
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que caracteriza um cotidiano de injustiça ambiental. Contudo, nota-se que 
esse cotidiano é marcado também pelos fatores raciais, já que a maioria da 
população exposta a essa injustiça, é negra. Além desses fatores, também 
foi observado que o gênero complexifica a exposição aos riscos ambientais. 

As mulheres entrevistadas afirmaram gastar, em média, cinco horas 
por dia com o trabalho reprodutivo, enquanto seus companheiros gastam, 
em média, seis horas. Em relação ao trabalho produtivo, as mulheres 
disseram gastar oito horas por dia e seus cônjuges, em média, nove horas. 
Observa-se, assim, uma discrepância entre as horas dedicadas pelas 
mulheres, em comparação aos homens devido aos afazeres domésticos. 
Esse aspecto demonstra, por si só, uma relação de injustiça entre os sexos. 

Entretanto, as mulheres também relataram que, dadas as 
responsabilidades para com a casa e os filhos, passam mais tempo na favela, 
quase nunca saindo desse território. Afirmaram ainda que, ao contrário, 
seus companheiros passam o dia fora, voltando apenas à noite para a favela. 
Ao se considerar essa dinâmica, entende-se que a injustiça associada à 
divisão sexual do trabalho também é uma injustiça ambiental, uma vez que 
essas mulheres acabam por ficar mais tempo expostas aos riscos ambientais 
associados à moradia, sofrendo uma exposição a eles diferenciada em 
relação aos homens.  

Outros estudos (TAVARES, 2013; NEUMAYER E PLÜMPER, 2007) 
também demonstram a maior vulnerabilidade das mulheres aos riscos 
ambientais, como o deslizamento, devido às jornadas reprodutivas. 
Assim, entende-se que existem evidências, indicando que as mulheres 
empobrecidas, que vivem nas favelas, possuem um fardo maior quanto às 
atividades domésticas e um fardo também maior quanto à exposição aos 
riscos, se comparadas aos homens. Logo, compreende-se que a jornada 
reprodutiva dessas mulheres é uma jornada de injustiça ambiental. 

5. O trabalho na Cooperativa das Rosas: 
a jornada produtiva e os riscos da ocupação

No caso das catadoras de materiais recicláveis, observa-se que 
essas mulheres também vivenciam uma injustiça ambiental no trabalho 
que realizam. No Brasil, enquanto os homens trabalham nas etapas de 
prensagem e transporte dos materiais (função mais valorizada e mais bem 
remunerada), as mulheres se concentram na etapa de triagem (função mais 
desvalorizada, menos bem remunerada e com grande risco ocupacional) 
(WIRTH, 2013). Com isso, observa-se um impasse: se, de um lado, a 
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etapa mais importante da cadeia da reciclagem é a triagem, porque é 
nessa etapa que há a transformação do lixo em resíduo e em que se agrega 
valor econômico e ambiental aos materiais, por outro lado, é justamente a 
triagem, a etapa mais desvalorizada e menos bem remunerada da cadeia 
produtiva. Desse modo, é a mulher quem realiza a tarefa menos valorizada 
do processo produtivo, embora seja a etapa fundamental para a existência 
da reciclagem. 

No caso da Cooperativa das Rosas, há um único homem contratado 
para realizar o transporte dos materiais, e que, inclusive, é mais bem 
remunerado, enquanto que as mulheres executam todas as outras funções. 
O fato de a cooperativa ser composta apenas por mulheres denota o processo 
de feminização na catação, anteriormente identificado por Cherfem (2014). 
Observou-se que, dentre as dezesseis mulheres, apenas duas foram casadas 
com homens catadores. Essa relação pode ser identificada também no perfil 
dos familiares homens das catadoras. Tanto seus pais, como seus irmãos e 
filhos, em sua grande maioria, trabalham na construção civil. A princípio, 
eles não cogitam trabalhar com a catação, pois esperam conseguir alguma 
atividade melhor. Segundo o relato de H.D.S. (48 anos, 3 filhos): seu filho 
foi criado no lixão e é totalmente avesso à ideia de trabalhar como catador. 
“Meu menino me xinga, quando eu falo pra ele trabalha comigo”. Ele diz 
“prefiro ficar desempregado, daqui a pouco, eu arranjo um trabalho, eu não 
sirvo pra ficar mexendo em lixo, não”. 

Em relação ao manuseio dos materiais, vários estudos (GALON, 
MARZIALE, 2016; FERREIRA et al., 2016; PORTO, 2004; FERREIRA; 
ANJOS, 2001) demonstram que o trabalho com a catação está associado 
a diversos riscos físicos, químicos e biológicos, tornando os catadores 
mais vulneráveis a problemas de saúde tais como dermatites, infecções, 
verminoses e doenças autoimunes. Além disso, estão os trabalhadores 
expostos a possíveis acidentes de trabalho, em decorrência do manuseio 
dos materiais perfurocortantes; da inalação dos gases tóxicos; dos fatores 
ergonômicos associados à postura e à sobrecarga de peso (GALON, 
MARZIALE, 2016; FERREIRA, et al., 2016; PORTO, 2004).

No caso específico da Cooperativa das Rosas, observa-se que a própria 
estrutura da cooperativa constitui um risco para as suas cooperadas. O 
EES possui dois andares com mezanino e ocupa uma área de 24x36m, 
com sua estrutura inteiramente feita de toras de madeira e madeirite. Em 
sua cobertura, há placas de alumínio que, nos dias quentes, causa uma 
intensa sensação térmica; em contrapartida, devido aos vãos existentes 
entre as estruturas, nos dias frios, as mulheres ficam expostas a baixas 
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temperaturas. Na área onde o caminhão da prefeitura despeja o material, 
também conhecida como “monte”, as mulheres trabalham sob a chuva e o 
sol, sem qualquer tipo de proteção. 

A cooperativa possui energia elétrica, porém, ela não está ligada 
diretamente à rede geral de distribuição. Algumas das fiações improvisadas 
estão descascadas e expostas, o que representa perigo de incêndio. Além 
disso, a forma de saneamento dos banheiros do EES é por fossa rudimentar, 
com risco iminente de contaminação do solo e da água. Devido às frestas 
entre as peças de madeira, pombos fizeram ninhos nas estruturas e, 
durante todo o dia, eles ficam sobre a cabeça das mulheres, próximos ao 
teto. O animal é vetor de diversas doenças como salmonelose, criptococose, 
histoplasmose, ornitose e meningite. Além disso, é recorrente as mulheres 
encontrarem animais mortos, como ratos, no meio dos materiais, fato que 
as coloca em risco quanto a infecções graves, como a leptospirose. 

As catadoras relataram saber dos riscos a que estão expostas com essa 
ocupação, mas que, mesmo assim, ainda preferem o trabalho na cooperativa 
a outras atividades, como o de empregada doméstica. Isso porque se sentem 
mais livres e à vontade no EES, associando esse trabalho, muitas vezes, à 
diversão e à identificação existente entre as mulheres. 

“Aqui a gente briga, tem bastante briga, não vou falar que não, mas todo 
mundo se entende. Todo mundo sabe que uma chegou nervosa porque 
brigou com o marido e tá, assim, descontando, né? E como todo mundo 
um dia precisa fazer isso, a gente se entende e logo se acerta. Também, 
que aqui, todo mundo brinca com todo mundo, a gente dá risada, faz 
palhaçada, sabe? A gente se diverte. Tá trabalhando, mas também tá se 
divertindo”. (A.C.P, 29anos, 4 filhos).

Observa-se, assim, que as catadoras realizam uma ocupação 
que é insalubre, arriscada e precária, estando diretamente associada à 
desigualdade social que vivenciam (MALERBA, 2004). Também se observa 
que a realização dessa tarefa está ligada às desigualdades de gênero. Há 
uma tendência de permanência das mulheres nessa atividade, justamente 
por essa razão. Dentre as sete catadoras que possuem filhos/as em idade 
adulta (com mais de 19 anos), observa-se que os filhos homens, ou estão 
desempregados e presos, ou trabalham em outras atividades como pedreiro, 
garçom, motorista e segurança. Enquanto as filhas, em sua maioria, ou são 
donas de casa, ou são catadoras. Das onze filhas analisadas, apenas duas 
trabalhavam em outra atividade: na indústria metalúrgica e como agente 



327isabella de carvalho vallin | sylmara gonçalves dias

de saúde. Parece que há uma tendência na repetição de trajetória de vida 
familiar quanto ao ingresso feminino na atividade. Nesse contexto, nota-se 
que há uma injustiça ambiental por gênero na catação.

6. As mulheres catadoras: a dupla jornada de injustiça ambiental

Tendo em vista que, como coloca Abramo (2004, p. 17-18), a “pobreza 
tem sexo, cor e endereço” e que o público que constitui os/as catadores/
as é pobre, parece que esses fatores também ajudam a definir aqueles que 
estão na catação. Assim, se essas relações sociais determinam formas 
diferenciadas de se vivenciar a pobreza, compreende-se que, da mesma 
maneira, determinam formas diferenciadas de se vivenciar a catação. 
Nesse sentido, acredita-se que os desafios e instabilidades apresentados aos 
catadores sejam ainda maiores para as mulheres, principalmente para as 
mulheres negras, seja em sua moradia ou em seu trabalho.

Em relação às habitações, percebe-se que a responsabilidade com 
o cuidado da casa e dos filhos leva as mulheres a ficarem mais expostas 
aos riscos ambientais se comparadas aos homens. No caso das mulheres 
chefes de família, essa situação se complexifica ainda mais, devido à maior 
precariedade de suas casas e de suas localizações. Notam-se, nas falas a 
seguir, as limitações para a alteração dessa situação:  

É que aqui dentro da comunidade o aluguel é mais barato né, fora é muito 
caro. Eu pago trezentos reais por dois cômodos, não tem outro lugar que 
consigo esse preço, então é isso, eu sei que a prefeitura pode tirar a gente 
daqui, mas o que a gente pode fazer? Eu não tenho marido pra me ajudar. 
(J.M., 36 anos, branca, 13 filhos).
 
Eu saí da Barra Funda porque lá desmancharam a favela, falaram que 
era perigoso viver lá, eles deram um dinheiro pras pessoas, pras pessoas 
guardar. Daí minha prima falou que tinha um barraco aqui pra vender e 
eu vim pra cá. (H.D.S., 48 anos, negra, 4 filhos) 

Como visto, J.M. não possui condições financeiras para habitar outro 
local que não seja a favela. Além disso, H.D.S. saiu de uma área de risco 
para viver em outra com os mesmos problemas. Dessa maneira, pode-se 
entender que J.M. e H.D.S., assim como a maioria das mulheres nas mesmas 
condições, encontram-se em uma situação permanente de risco. Entende-
se que esse cenário irá se alterar somente quando, no mínimo, a condição 
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econômica dessas mulheres for diferente e o  poder de compra delas fizer 
frente à dinâmica de um espaço de segregação, como a cidade de São Paulo. 

 A partir disso, entende-se que a escolha de moradia, frente 
aos riscos ambientais, está relacionada, primordialmente, à capacidade 
financeira dos grupos sociais (ACSERALD et al., 2004). Assim, há uma 
exposição diferenciada do grupo com menor poder aquisitivo a todo tipo 
de risco. (ACSERALD et al., 2004). No entanto, tendo em vista as dinâmicas 
sociopolíticas determinadas pelo capitalismo, colonialismo e patriarcado, 
as mulheres negras empobrecidas só terão melhores condições econômicas, 
quando não houver o machismo, racismo, heteronormatividade e as demais 
formas de opressão, uma vez que estão em conexão com a classe social 
(SAFFIOTI, 1969; FALQUET, 2013). Desse modo, a exposição diferenciada 
das mulheres ao risco ambiental devido à dupla jornada de trabalho não se 
deve somente às desigualdades de gênero, mas às desigualdades articuladas 
entre classe, raça e gênero e demais relações de opressão. 

Assim, os problemas socioambientais advindos das favelas resultam 
de interesses políticos, econômicos e culturais que se pautam na 
desigualdade social, que é estipulada, principalmente, pelos frutos do 
trabalho (PORTO et al., 2011). Desse modo, entende-se que trabalho e 
moradia estão intrinsecamente associados. O nível de escolaridade dos/as 
negros/as é menor do que o dos brancos, o que reflete diretamente na taxa 
de desemprego, e que é maior entre os/as negros/as (IPEA, 2012). Para as 
mulheres, dentre as brancas, o desemprego é de 9,2% e entre as negras, 
ultrapassa os 12% (IPEA, 2012). Logo, pode-se dizer que o fato de a maioria 
da população negra residir nas favelas não é coincidência. A exclusão 
do mercado formal de trabalho força essa população a residir nas áreas 
possíveis de se habitar. Contudo, entende-se que o fato de residirem nesses 
espaços acaba por reforçar a exclusão do mercado formal de trabalho. 

De acordo com cinco das entrevistadas, que exerciam outras atividades 
antes da catação, elas consumiam horas no deslocamento de casa até 
chegarem aos locais de trabalho, os quais se localizavam, principalmente, 
nas regiões das classes altas (VILLAÇA, 2013). Para elas, essa distância foi 
um dos grandes fatores de conflito, pois não conseguiam conciliar a dupla 
jornada de trabalho, o que impactava diretamente em suas remunerações, 
pois tinham que pagar outras mulheres para cuidarem dos filhos. Diante 
disso, entende-se que um fator preponderante para a entrada das mulheres 
na cooperativa se deu pela segregação espacial urbana. Entendendo 
que essa segregação leva ao controle do deslocamento e do tempo dos 
trabalhadores (VILLAÇA, 2011), parece que, no caso das mulheres, essas 



329isabella de carvalho vallin | sylmara gonçalves dias

são ainda mais segregadas, postas as suas responsabilidades reprodutivas. 
Essas responsabilidades pressionaram as entrevistadas a sair dos trabalhos 
justamente pela apropriação do tempo de deslocamento, o que as levou à 
catação. 

Muitas das mulheres eram mais bem remuneradas nas atividades 
anteriores à catação, entretanto, todas disseram preferir o trabalho 
na cooperativa por causa do trabalho em si, pois não se adaptavam aos 
trabalhos antecedentes, e especialmente pela distância. Nesse contexto, 
entende-se que a precariedade do trabalho na catação deve ser relativizada, 
uma vez que as mulheres preferiram as condições de trabalho da cooperativa 
em detrimento das ocupações que realizavam anteriormente. Além disso, 
outras cinco catadoras, que nunca haviam trabalhado antes das atividades 
na cooperativa, relataram que só ingressaram no empreendimento porque 
esse era próximo de suas casas e permitiria que elas continuassem cuidando 
dos filhos. Essas entrevistadas nem chegaram a cogitar outras possibilidades 
de ocupação, justamente pela distância e pela possibilidade de terem que 
trabalhar como empregadas domésticas, função que não gostariam de 
exercer. 

Nesse caso, essas formas sociais de apropriação e exploração, que 
levam as mulheres à exposição aos riscos ambientais, culminam na 
condição de injustiça ambiental também associada ao seu trabalho. Como 
visto, a atividade da catação está ligada a diversos riscos químicos, físicos 
e biológicos. Além disso, as condições infraestruturais da cooperativa as 
expõem a riscos ambientais específicos. Nessas circunstâncias, observa-se 
que os riscos são inversamente proporcionais aos seus ganhos econômicos.  
Enquanto esses/as trabalhadores/as são aqueles/as que possuem o trabalho 
mais extenuante, com riscos que afetam diretamente sua saúde, são 
também os que obtêm as menores rendas. Dessa forma, os/as catadores/
as são explorados/as pelos atravessadores e pela indústria da reciclagem, 
alcançando baixas remunerações. 

No caso das catadoras entrevistadas que possuem, em média, quatro 
dependentes, a renda delas é de R$650 a R$800. Também foi observado que 
a maioria das mulheres é chefe de família. Nessa conjuntura, observa-se 
que há uma desigualdade ambiental na esfera do consumo (ACSERALD et 
al., 2008). As mulheres não possuem o mesmo poder de compra daqueles 
que geram os resíduos por elas triados. Sendo assim, existe, de um lado, 
um segmento social pequeno cujos altos padrões de consumo pressionam 
uma apropriação ultra intensiva e pouco previdente dos recursos 
naturais (ACSERALD et al., 2008) e, de outro, as mulheres catadoras, que 



330 gênero e meio ambiente

permanecem abaixo dos patamares de consumo necessários à qualidade 
de vida e, ainda, sofrem com os riscos indesejáveis do trabalho com os 
resíduos sólidos. 

Também foi observada que essa injustiça ambiental está ligada 
à consubstancialidade entre classe, raça e gênero (KERGOAT, 2003). 
Constatou-se que, além da cooperativa ser composta apenas por mulheres, 
a predominância é de mulheres negras. Dada a precariedade da ocupação, 
pode-se analisar o trabalho da catação como um “trabalho considerado 
feminino” (CURIEL, FALQUET, 2005). Esse trabalho é desvalorizado 
justamente pela possibilidade de o capital realizar a apropriação dos/as 
trabalhadores/as, e esse trabalho pautar-se pelo aumento da produtividade 
e barateamento da força de trabalho (CURIEL, FALQUET, 2005). 

Logo, a lógica dos vasos comunicantes que se estabelece não é 
ocasional (CUERIEL, FALQUET, 2005). Foi determinada justamente 
com o propósito da acumulação capitalista (CURIEL, FALQUET, 2005; 
HARVEY, 2005). A partir disso, entende-se a razão pela qual são justamente 
os indivíduos mais vulneráveis que ocupam os trabalhos mais precários, 
insalubres e com riscos (MALERBA, 2004). Observa-se assim, a relação 
entre a baixa remuneração obtida com o trabalho na catação e a presença 
massiva das mulheres. Para Cherfem (2014), a presença majoritária de 
mulheres negras na catação parece estar associada ao fato de os homens 
negros, de baixa escolaridade e pouca formação profissional, terem mais 
chances de ingressar no mercado formal do que as mulheres nas mesmas 
condições. Porém, ainda que, trabalhando informalmente, as condições 
trabalhistas dos homens são melhores, como no que se refere à construção 
civil. Assim, parece haver uma perspectiva mais ampla para os homens que 
possuem a mesma raça e classe que as mulheres catadoras. 

Além disso, pelo fato de as mulheres passarem mais tempo na favela, por 
conta dos afazeres domésticos, para elas, a cooperativa possui um atrativo 
muito maior do que simplesmente a remuneração. Mesmo havendo diversas 
razões que direcionaram as mulheres a catar, um elemento em comum a 
todas é o de que elas encontraram na atividade uma forma relativamente 
segura e duradoura de se obter renda e de conseguirem conciliar as tarefas 
produtivas e as reprodutivas (WIRTH, 2013). Potencialmente, essa é a razão 
das mulheres aceitarem as condições precárias da ocupação e, também, de 
serem maioria nas cooperativas de catadores/as de materiais recicláveis no 
Brasil (CHERFEM, 2014; WIRTH, 2013; CARRASCO, 2006). 

Logo, vê-se que a dupla jornada de trabalho influencia tanto a escolha 
dessas mulheres em trabalharem com a catação, quanto em suas exposições 
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aos riscos ambientais relacionados à favela. Nesse contexto, a injustiça 
ambiental, presente na jornada reprodutiva dessas mulheres, acaba por 
levá-las a vivenciar também a injustiça ambiental na jornada produtiva. 
Desse modo, além de terem tanto a atividade profissional desvalorizada, 
como a atividade doméstica invisibilizada como trabalho, sofrem as 
injustiças ambientais associadas a essas atividades. Considera-se, portanto, 
que essas mulheres vivenciam uma “dupla jornada de injustiça ambiental”: 
a jornada reprodutiva associada aos riscos ambientais ligados à habitação e 
a jornada produtiva referente aos riscos ocupacionais e à precariedade no 
trabalho. Assim, vê-se que, quanto mais imbricadas as relações de classe, 
raça e gênero, maior é a opressão e maior é o fardo ambiental. 

7. Considerações Finais

Ao longo deste estudo, buscou-se entender as relações entre gênero e 
meio ambiente no cotidiano de mulheres catadoras de materiais recicláveis 
de uma cooperativa do município de São Paulo. Para tanto, procurou-
se compreender essa relação a partir dos espaços de moradia e trabalho 
das catadoras. Verificou-se que a dupla jornada de trabalho das mulheres 
complexifica suas exposições aos riscos ambientais e, portanto, à situação 
de injustiça ambiental existente nesses dois espaços. Assim, a condição 
de injustiça ambiental somada aos fatores da dupla jornada de trabalho 
caracteriza o que foi denominado neste estudo de “dupla jornada de 
injustiça ambiental”. 

A primeira jornada está associada aos riscos ambientais ligados à 
habitação e a segunda refere-se à precariedade do trabalho e aos riscos 
ocupacionais. Desse modo, constatou-se que a divisão sexual do trabalho 
tem estreita relação com a maior exposição dessas mulheres aos riscos 
ambientais, o que possibilitou atingir o objetivo da pesquisa e compreender 
como os aspectos ambientais e de gênero se intercruzam no cotidiano das 
mulheres catadoras da Cooperativa das Rosas. Além disso, observou-se que 
a mulher negra experiencia uma situação mais vulnerável em ambos os 
espaços, exatamente por ser mulher e negra. 

Os resultados desse estudo evidenciaram que a experiência da mulher 
negra na favela difere-se daquela vivenciada pelo homem negro e pela 
mulher branca. Suas condições materiais e simbólicas são influenciadas 
pelas condições de opressão que constroem seu cotidiano, como, por 
exemplo, com habitações mais precárias e em locais de maior exposição 
aos riscos. Desse modo, é a mulher pobre, negra e chefe de família que 
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se encontra em uma situação de maior vulnerabilidade no território 
das favelas no Brasil. Esse cotidiano determina a própria relação dessas 
mulheres com o trabalho, uma vez que, dadas essas relações de opressão, 
estão excluídas do mercado formal de trabalho, exercendo, geralmente, 
atividades subalternas e ficando expostas às injustiças socioambientais na 
moradia e no trabalho.  

Apesar de haver especificidades no espaço e na população residente 
nas favelas, elas não podem ser tidas como algo singular e padronizado. 
As favelas são “espaços urbanos onde se estabelecem uma relação dialética 
entre processos de resistência e segregação socioespacial” (TAVARES, 
2015, p. 19). A própria constituição das favelas pode ser entendida como 
um movimento de resistência diante da especulação imobiliária, dos 
projetos de desenvolvimento urbano que levam à redução do território e 
ao deslocamento de grupos de baixa renda e étnicos. Não se podem negar, 
portanto, as articulações e experiências de resistência das mulheres negras 
no território das favelas. 

Aparentemente, a dupla jornada de trabalho não somente influencia a 
entrada das mulheres na cooperativa, como também em sua permanência, 
cristalizando a figura feminina como trabalhadora das cooperativas. Parece 
que a falta de perspectiva em outras possibilidades de trabalho também 
estrutura e condiciona as mulheres a prosseguirem nessa ocupação, 
principalmente as mulheres negras, as quais possuem maior dificuldade para 
entrar no mercado formal de trabalho. Além disso, a consubstancialidade 
de gênero, raça e classe pode influenciar profundamente a própria visão 
das mulheres em relação aos seus direitos e oportunidades. Isso pode levar 
à sublimação dos desejos das mulheres e à construção de suas próprias 
limitações devido à exclusão social que vivenciam. Em detrimento dessas 
evidências e daquelas apresentadas ao longo deste estudo, considera-se 
que há uma injustiça ambiental na catação, não somente por classe, mas 
também por gênero e raça.

 Contudo, apesar da situação de injustiça ambiental que permeia 
o trabalho na Cooperativa das Rosas, notou-se que o aparente fardo 
se tornou uma oportunidade. A atuação na cooperativa permitiu-lhes 
melhores condições de trabalho e renda; propiciou que as catadoras 
conseguissem superar as longas distâncias dos trabalhos anteriores, o 
que facilitou a conciliação com a dupla jornada de trabalho, significando 
autonomia financeira e possibilidade de socialização para aquelas que 
eram apenas “donas de casa” antes da atividade. Para essas mulheres que já 
estão expostas a riscos e a uma condição de vulnerabilidade ambiental, a 
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cooperativa representa um espaço de resistência e, de certo modo, também 
melhores condições de lidar com os desafios de seus cotidianos.   

Dessa forma, com a construção autônoma do trabalho, as mulheres 
catadoras encontram condições para efetivamente interferir na produção 
social existente, configurando a catação como uma reprodução das relações 
sociais de produção urbana e, com isso, existindo e resistindo como mulheres 
negras (HIRATA, 2011; LEFEBVRE, 1969). Em virtude disso, a atividade da 
catação não deve ser condenada pelos riscos a ela associados, preferindo-
se que seja melhor estruturada e organizada para garantir condições de 
trabalho adequadas aos agentes autores dessa atividade. Por essa razão, se faz 
importante a construção de políticas públicas que considerem esses aspectos.

Entende-se que seja imprescindível a articulação de gênero nos 
estudos ambientais em razão da desigualdade socioambiental em que 
muitas mulheres se encontram. Assim, sugere-se a continuidade de 
estudos nessa temática. Propõe-se também que estudos futuros procurem:  
compreender os mecanismos de injustiça ambiental por gênero e raça nas 
favelas; apreender as razões que influenciam as diferenças nas trajetórias 
profissionais de mulheres catadoras e seus cônjuges (por que a mulher se 
torna catadora e o homem não?); entender  a segregação espacial urbana 
no cotidiano das mulheres catadoras e se isso as influencia na permanência  
nessa profissão; compreender a disseminação dos  riscos ambientais 
ao longo da cadeia da reciclagem por gênero e refletir sobre o estigma 
da precariedade do trabalho com a catação por meio de uma pesquisa 
comparativa com outros segmentos de trabalhadores/as.
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RESUMO: Analisar as articulações entre as ações e decisões 
políticas sobre mudanças climáticas e desmatamento, com o objetivo de 
compreender os desdobramentos de políticas internacionais no âmbito 
nacional e local, suas influências hierárquicas e seus resultados. Para isso, 
selecionou-se o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento 
na Amazônia Legal (PPCDAM) e seus desdobramentos nas diferentes 
esferas governamentais, com foco sobre o Estado de Mato Grosso e Alta 
Floresta, buscando depreender as respostas governamentais.  Por meio da 
apreciação dos reflexos das políticas nas diferentes escalas territoriais, foi 
possível verificar a influência deste Plano nacional no Plano para Prevenção 
e Controle do Desmatamento e Queimadas no Estado do Mato Grosso 
(PPCDQ-MT), coordenado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
(SEMA). Em nível municipal, identificou-se o Projeto Olhos D’Água da 
Amazônia (PRODAM), implementado pela Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente (SECMA) de Alta Floresta. 

1. Introdução

O presente artigo faz uma reflexão multiescalar sobre determinadas 
políticas, planos e programas governamentais implantadas em áreas da 
Amazônia Brasileira, visando descobrir como ações e decisões tomadas 
em âmbito federal incidem em âmbito estadual e municipal. Pretende-
se responder à seguinte questão: as políticas, planos e programas sobre 
os temas de mudanças climáticas e combate ao desmatamento na 



338 mudanças climáticas e combate ao desmatamento ma amazônia brasileira

Amazônia são contempladas de maneira articulada nas diferentes escalas 
governamentais?

Ressalta-se que os casos selecionados para estudo não se tratam 
especificamente de políticas, mas sim de planos e projetos, pois, na 
ausência de uma política – por diversos motivos que possam ocorrer, 
como custos, dificuldades de planejamento no longo prazo, obstáculos 
técnicos, entre outros –, é comum que planos e/ou programas acabem por 
assumir seu lugar, preenchendo a necessidade de ações para determinada 
temática. Entretanto, estes se distinguem de uma política, principalmente 
ao adentrar-se na escala de projeto, e pode ser compreendido como um 
dos últimos passos da execução e implementação das estratégias planejadas 
(SOUZA, 2006), ao traçar as diretrizes de ações a serem executadas em 
curto prazo, tendo produtos, serviços e resultados a serem alcançados.

Neste contexto, o Plano de Ação para Prevenção e Controle do 
Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAM) torna-se o objeto central de 
análise por sua influência sobre a conservação da biodiversidade e também 
por ser um instrumento no âmbito da Política Nacional sobre Mudança 
do Clima, instrumento pelo qual o Governo Brasileiro se orienta para 
cumprir seu compromisso com a redução das emissões nacionais de gases 
de efeito estufa (MMA, 2013). Além disso, o Plano induz a organização de 
políticas e ações em diferentes estados e municípios e, em virtude de sua 
importância, estabelece o eixo condutor da análise. Buscou-se compreender 
sua influência no plano elaborado em âmbito estadual, o Plano de Ação 
para Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas no Estado de 
Mato Grosso (PPCDQ-MT), e também os desdobramentos locais em Alta 
Floresta, por meio do Projeto Olhos D’Água da Amazônia, cujas origens 
são devidas às ações coercitivas do PPCDAM. 

Assim, nota-se sua influência em planos e programas de diferentes 
escalas, demonstrando como decisões e acordos ocorridos em esferas 
internacionais e nacionais se refletem nos Estados e municípios. Soma-
se o fato que, ao atuar na redução do desmatamento, influencia na 
diminuição das emissões de gases de efeito estufa quando o processo não 
vem acompanhado da queima da floresta e, consequentemente, auxilia na 
proteção destas áreas e na conservação da biodiversidade associada. 

2. Procedimentos Metodológicos

A metodologia é baseada em análise documental, bibliográfica e uso 
de dados secundários sobre o desmatamento na Amazônia e na área de 
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estudo, o município de Alta Floresta1. Utilizou-se dados divulgados pelo 
PRODES/INPE para a elaboração de tabelas e gráficos quantitativos sobre 
a evolução da supressão florestal na Amazônia Legal.

Também foram realizadas visitas técnicas em campo, com o objetivo 
de compreender as configurações territoriais geradas por políticas, planos 
e programas, as quais contribuíram para o levantamento de uma ampla 
gama de informações locais essenciais. Naquele momento, foram feitas 
entrevistas abertas com representantes governamentais do município de 
Alta Floresta, a fim de entender o funcionamento do Projeto Olhos D´Água 
da Amazônia.

Para o estudo dos planos nacional e estadual e do projeto municipal, 
aplicou-se os procedimentos analíticos do modelo policy cycle2, indicados 
por Frey (2000): percepção do problema e agenda setting, elaboração e 
decisão, implementação, avaliação e correção. Optou-se por apresentar os 
planos e o projeto de forma multiescalar, ressaltando suas semelhanças e 
suas atuações nos temas de mudanças climáticas e biodiversidade, cujos 
resultados referentes ao desmatamento e cenários climáticos para a 
Amazônia, são examinados a seguir. 

3. Desmatamento, cenários climáticos para a 
Amazônia e proteção da floresta

Para enquadrar a situação atual, é preciso resgatar como o processo 
de ocupação da Floresta Amazônica reflete a dinâmica do desmatamento. 
Ferreira et al. (2005) consideram que, nos últimos 50 anos, inúmeros fatores 
têm contribuído com um modelo de ocupação que ocasiona elevados 
níveis de derrubada da floresta. Dentre eles, a ampliação da pecuária 
extensiva, a rápida exploração madeireira, a abertura de estradas pioneiras 
e o crescimento constante da agricultura intensiva de monoculturas.

Três principais momentos foram definidos por Bertha Becker 
(2001), com fases distintas dentre os períodos principais. A autora retrata 
o processo ocorrido entre 1616 e 1930 como o primeiro momento do 

1. A escolha da área de estudo decorre da inserção de uma das autoras no grupo de 
pesquisa que investigava questões sobre a Reserva Particular do Patrimônio Natural do 
Cristalino, no município de Alta Floresta, tornando-se estudo de caso em sua pesquisa de 
doutoramento.
2. Este trabalho segue as etapas metodológicas do policy cycle indicadas por Frey (2000). 
Para informações mais específicas e detalhes sobre cada etapa, ver o trabalho do autor.
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processo de formação territorial da Amazônia. Uma apropriação lenta 
que teve três elementos: o retardo ocupacional da Região em comparação 
ao restante do território, com surtos econômicos momentâneos seguidos 
por grande estagnação; a importância da geopolítica, considerando que a 
ocupação regional ocorre a partir de estímulos externos; o confronto de 
modelos distintos de ocupação, sendo um baseado em visões externas que 
privilegia as relações com a metrópole e o outro em uma visão interna de 
fortalecimento dos habitantes locais e do crescimento endógeno. 

O segundo momento, 1930-1985, é definido como de planejamento 
regional, também marcado por diferentes fases. A primeira (1930-1966), 
denominada início do planejamento, muito ativa no discurso e pouco na 
prática. Ganha destaque o governo de Juscelino Kubitschek e a construção 
de duas rodovias (Belém-Brasília e Brasília-Acre), eixos de contorno da 
floresta. Entre 1966 e 1985, inicia-se o planejamento regional efetivo. O 
Estado passa a considerar a ocupação desta floresta como solução para 
as tensões sociais ocasionadas pelo processo de modernização agrícola, 
que expulsava produtores de outras regiões do Brasil. Na década de 1960 
destaca-se a criação da Zona Franca de Manaus. A exportação dos recursos 
naturais foi estimulada, financiada com recursos externos. Ocorreram fortes 
conflitos entre os diferentes grupos que se relacionavam com a floresta e 
intensos impactos negativos para o ambiente. As ações durante este período 
trataram o espaço como homogêneo, desrespeitando diferenças ambientais 
e sociais e ensinaram lições sobre como não realizar um planejamento para 
a região, pautado na violência e no privilégio de grandes grupos. 

O terceiro momento (1985-1996), denominado de fronteira 
experimental, contou com dois processos marcantes: o fim do período 
ditatorial e a criação do Conselho Nacional dos Seringueiros, que fortaleceu 
as populações locais. Como resultado, obteve-se a concretização regional 
de uma malha socioambiental e projetos alternativos de desenvolvimento, 
criação de novas unidades de conservação e demarcação de terras indígenas, 
áreas piloto para a gestão ambiental e fortalecimento do fator endógeno. 
Este modelo auxilia na proteção da biodiversidade e fortalece os habitantes 
locais. Porém, não conseguiu se inserir nos mercados de forma concreta, e 
não obteve escalas de atuação significativas para toda a extensa região. 

De acordo com a autora, a partir de 1996, em uma fase denominada 
de “incógnita do Heartland”, iniciam-se políticas conflitantes combinadas 
por processos de escalas globais, regionais e locais. A Amazônia ganha 
significados ligados à sobrevivência humana e à valorização do capital 
natural, em um contexto global. Porém, o cenário é confuso, pois criam-se 
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políticas contrárias à sua proteção, que fortalecem o avanço industrial e 
tecnológico. Por fim, Becker considerou que a Amazônia ainda enfrentava 
uma fase onde o grande desafio era a consolidação de um modelo de 
desenvolvimento capaz de fazer uso do patrimônio natural. Este modelo 
deveria ter como base sua conservação, a melhoria das condições das 
populações locais e o combate ao desmatamento. Após mais de uma década 
estes desafios ainda estão presentes. 

A temática sobre a relação do desmatamento com as mudanças 
climáticas e os impactos ocasionados na biodiversidade, por ser debatida 
e implantada nacionalmente, acabou estimulando ações estaduais e 
municipais, discutidas ao longo deste trabalho. 

3.1. Taxas de desmatamento na Amazônia Legal e na área de estudo: 
consequências do processo

 A supressão da floresta por corte raso é monitorada, desde 
1988, pelo Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE), por meio do 
Projeto de Monitoramento do Desflorestamento na Amazônia 
Legal (PRODES). Os dados, divulgados anualmente, são estimados 
utilizando-se o acréscimo na extensão das áreas desmatadas 
identificadas nas imagens de satélite (INPE, 2015). Assim, estes 
dados criam uma importante série histórica, a ser utilizada no 
planejamento de ações e políticas públicas. O gráfico 1, elaborado 
pelo sistema PRODES, demonstra a evolução do desmatamento na 
Amazônia Legal desde 1988 até 2017.

Gráfico 1 - Evolução da área desmatada em km2 na Amazônia Legal Brasileira
Fonte: INPE, 2018.
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O gráfico acima evidencia as taxas anuais de desmatamento em 
extensão territorial (km2), demonstrando um perfil de queda nos 
primeiros anos de monitoramento (1988, 1989 e 1990), seguido de 
um crescimento contínuo até 2004, com exceção do pico ocorrido 
em 1995 e da queda em 1997. Tal cenário de supressão florestal foi 
a base para a elaboração do PPCDAM em 2004. Esta ação federal 
colaborou com a redução do desmatamento, conforme demonstrado 
nas consecutivas quedas de 2005 até 2012, com exceção do aumento 
em 2008. Entretanto, é importante ressaltar que outros fatores 
contribuíram para este processo, principalmente aqueles relacionados 
com melhores métodos de produção da soja e o compromisso de 
produtores com a certificação RTRS (Roundtable on Responsible Soy 
Association). Dessa data até 2017, houve aumentos sucessivos.

Ao verificar os dados levantados pelo PRODES para os estados 
Amazônicos (INPE, 2017) desde o ano 2000 até 2017, nota-se que Mato 
Grosso acompanhou a tendência ocorrida em toda a Amazônia Legal, 
durante quase todos os anos. Os dados demonstram que este foi o segundo 
Estado onde mais se desmatou, no período entre 1988 e 2017, com uma 
pequena diferença atrás do Pará (PRODES/INPE, 2017).

Em Mato Grosso, o município de Alta Floresta ocupava, até 2017, 
a terceira posição na distribuição do desmatamento estadual, sendo 
responsável por 49.372km2 de áreas suprimidas até o ano mencionado 
(PRODES/INPE, 2015). Para melhor compreensão, os dados foram 
alocados no gráfico 2.

Gráfico 2 – Dados do desmatamento em Alta Floresta entre os anos de 2000 e 2014. 
Valores das áreas desmatadas (km2), e incremento anual (km2).

Elaboração própria. Fonte: PRODES/INPE, 2015.
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Estes dados demonstram a ocorrência de um aumento anual 
do desmatamento durante todo o período analisado (mostrado pelo 
incremento) no município. Em alguns anos, as variações percentuais 
interanuais se tornaram mais fracas, porém sempre tiverem um crescimento 
em relação ao ano anterior.

As forças e atores responsáveis pelo processo são variados e dependem 
do tempo e da região de ocorrência. Entretanto, os impactos são muitos e 
vão além da perda da cobertura vegetal. Eles se concretizam na ameaça à 
biodiversidade e à sociobiodiversidade e na perda da oportunidade de uso 
sustentável dos recursos florestais por meio da manutenção da floresta em 
pé, na exposição do solo à erosão, na diminuição de serviços ambientais, 
como a ciclagem de água e o armazenamento de carbono, entre outros. Não 
se deve esquecer também das contribuições para o aumento das emissões 
de carbono, quando o processo vem acompanhado da queima da floresta 
(FEARNSIDE, 2006; FEARNSIDE, 2003; SOARES-FILHO et al., 2005).

Todos estes fatores são importantes, porém a perda da biodiversidade 
chama a atenção, pois é uma riqueza ainda ignota, mas, do que se conhece, 
são numerosas possibilidades de usos medicinais para a cura de doenças no 
futuro. Importante ressaltar, também, o direito intrínseco de sobrevivência 
das diferentes espécies, muitas das quais ainda desconhecidas e por vezes 
endógenas (BECKER; STENNER, 2008). Deve-se lembrar dos números 
impressionantes da diversidade de espécies que habitam a Amazônia, e 
que mais de 70% das espécies desta floresta ainda não possuem nomes 
científicos, conforme Salati et al. (2006). 

Outro processo a ser ressaltado é o de retroalimentação com as 
modificações do clima, devido à diversidade de inter-relações que 
ameaçam a existência da floresta (FEARNSIDE, 2003; 2006). Como 
exemplo, a diminuição na evapotranspiração, devido às temperaturas mais 
quentes aumentarem as necessidades das plantas por água, reduzindo as 
precipitações locais e ocasionando modificações na vegetação. Além disso, 
o estresse da vegetação e o risco de incêndios florestais podem aumentar 
com a ocorrência de eventos extremos derivados das modificações do clima.

Assim, as mudanças climáticas podem ser consideradas como um 
risco em longo prazo para a Amazônia (NOBRE et al., 2007). Porém, 
lembremos que o desmatamento é algo mais urgente e concreto, além 
de possuir relações com tais modificações (HIRST, 2011). Esta ameaça 
é preocupante, pois a área possui importância global e exerce um papel 
essencial no clima da América do Sul, devido à sua dinâmica e influência 
sobre o ciclo hidrológico. 
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A Amazônia está conectada ao clima do planeta e retroalimenta o 
próprio sistema climático. Por isso, a variabilidade do clima mundial, 
principalmente as variações nos Oceanos Atlântico e Pacífico, influem 
sobre este ecossistema. Por outro lado, sua existência também influencia o 
clima em escala global, isto ocorre devido ao sistema climático amazônico 
que recicla as precipitações que caem em seu território, auxiliando o 
direcionamento da circulação atmosférica nos trópicos (INPE, 2011).

Nesta lógica, ao ocasionar mudanças na cobertura do solo, o 
desmatamento pode impactar o clima em diversas escalas e de diferentes 
maneiras. Cita-se o aumento do lançamento de gases e aerossóis na 
atmosfera; a perda de habitat, o que aumenta o risco de extinção ou 
redução na diversidade de espécies; a alteração na qualidade ambiental 
pelo aumento de materiais prejudiciais em rios e reservatórios; além dos 
impactos em populações indígenas e ribeirinhas. Assim, os riscos para 
a Amazônia não se limitam nas mudanças climáticas já projetadas, mas 
também pelo acúmulo e sinergia com outros fatores, como as queimadas, a 
fragmentação e a supressão florestal (FEARNSIDE, 2006; ABDALA, 2015; 
MARENGO, 2006; MORAN et al., 2008; SOARES-FILHO et al., 2005; 
STERNBERG, 2012). 

A retirada da floresta ultrapassa os limites da Bacia Amazônica, e esta 
também pode ser afetada por interferências mundiais. De acordo com o 
INPE (2011), seu funcionamento pode ser prejudicado pelas mudanças 
climáticas globais e pelo desmatamento, ocasionando processos de redução 
da capacidade de retenção do carbono, aumento da temperatura do solo 
e potencial estímulo a um gradual processo de savanização (INPE, 2011).

Todo o histórico de ocupação da região e suas consequências, em 
conjunto com o avanço do conhecimento sobre suas relações com o clima e 
os cenários futuros previstos, estimularam ações em âmbito nacional para 
lidar com a situação. No contexto da convenção sobre mudanças do clima, 
o Brasil tem que reduzir o desmatamento e as queimadas para diminuir 
suas emissões de gases de efeito estufa, originando, em consequência, o 
PPCDAM.

4. Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento 
na Amazônia Legal -PPCDAM

Analisa-se este Plano servindo-se da metodologia do policy cycle. 
A primeira fase é a definição do problema. Para o PPCDAM, esta foi 
identificada como a elucidação sobre as consequências do desmatamento 
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e das modificações do clima, e o compromisso político do país em reduzir 
esta prática. Essa situação estimulou a constituição do PPCDAM em caráter 
emergencial, no contexto do Plano Amazônia Sustentável (PAS), em 2004. 
Após um longo processo de elaboração, entrou em vigor em 2008, sendo 
um novo paradigma para o território amazônico, baseado em ações de 
conservação, ocupação e sustentabilidade. Isto ocorreu devido à necessidade 
de resultados imediatos para a reversão do cenário de degradação florestal, 
que demandou ação mais pragmática e a operacionalidade como fortes 
características (ABDALA, 2015).

Há mais de uma década, em 2004, o Plano tornou-se operacional, 
após a formação do Grupo Permanente de Trabalho Interministerial, 
cujos objetivos foram o de propor e coordenar ações para reduzir os 
índices de desmatamento. Este grupo foi composto por diferentes órgãos 
governamentais (MMA, 2013): Ministério do Meio Ambiente; Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovação; Ministério da Defesa; Ministério do Desenvolvimento Agrário; 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; Ministério 
da Integração Nacional; Ministério da Justiça; Gabinete de Segurança 
Institucional da Presidência da República; Ministério de Minas e Energia; 
Ministério dos Transportes; Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão; Ministério das Relações Exteriores; 
Ministério da Fazenda; Ministério da Pesca e Aquicultura; e Secretaria de 
Assuntos Estratégicos da Presidência da República. A criação do PPCDAM 
pode ser entendida como a fase dois, agenda-setting (Frey, 2000). Sua 
concretização indica que o tema da redução do desmatamento entrou na 
agenda governamental, passando a integrar e articular ações de diversos 
ministérios em prol de sua implementação.

Diferentes políticas, planos e programas foram originados e/ou 
orientados no âmbito deste Plano, em diversas escalas e localizações. De 
acordo com o MMA (2013), destacam-se: Política Nacional de Gestão 
Territorial e Ambiental das Terras Indígenas (PNGATI); Política de 
Garantia de Preços Mínimos para Produtos da Sociobiodiversidade 
(PGPM-Bio); Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu 
(PDRS Xingu); Plano Nacional de Promoção das Cadeias de Produtos 
da Sociobiodiversidade (PNPSB); Programa Terra Legal; Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultara Familiar (PRONAF); Programa 
Agricultura de Baixo Carbono (ABC); Programa Áreas Protegidas da 
Amazônia (ARPA); Programa de Apoio à Conservação Ambiental – Bolsa 
Verde (parte integrante do Plano Brasil sem Miséria); Programa de Manejo 
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Florestal Comunitário e Familiar (PMFC); Programa de Regularização 
Ambiental (PRA). 

A terceira fase do policy cycle – denominada de elaboração de 
programas e decisão – se constitui na definição e organização destas 
políticas, planos e programas. A dimensão do PPCDAM é percebida 
ao visualizar a estrutura política que se desenvolve, pois possui área de 
influência e atuação nacional, mesmo que alguns estejam voltados para 
territórios específicos. Outro fator interessante a ser ressaltado é sua 
estratégia, apoiada em estímulos a outros programas ou políticas. Partindo 
da aplicação de ações coercitivas para os maiores desmatadores, este Plano 
fez com que o governo afetado se mobilizasse para sair desta condição.  Este 
é o caso do PPCDQ-MT e do PRODAM, implantados em Mato Grosso e 
Alta Floresta, a serem analisados conjuntamente no item 4.

Em sua terceira versão, o PPCDAM se estruturou em três eixos 
centrais, o Ordenamento Fundiário e Territorial, o Monitoramento e 
Controle Ambiental, e o Fomento às Atividades Produtivas Sustentáveis. Tal 
organização é a forma de sua implementação, podendo ser compreendida 
como a fase 4 (implementação da política) de Frey (2000). Cronologicamente, 
a execução de sua primeira fase ocorreu entre os anos de 2004 e 2008, 
a segunda entre 2009 e 2011, e a terceira entre 2012 e 2015. O primeiro 
momento se baseou no eixo Ordenamento Fundiário e Territorial, com 
várias ações implantadas. Estimulou-se a criação de mais de 25 milhões de 
hectares de Unidades de Conservação federais, além da homologação de 
10 milhões de hectares de Terras Indígenas. Já o eixo de Monitoramento 
e Controle se destacou durante a segunda fase e alcançou resultados 
significativos na redução das taxas de desmatamento. O funcionamento do 
sistema DETER (INPE) foi essencial para a concretização deste ponto, em 
ações conjuntas com o IBAMA, a Polícia Federal, a Rodoviária Federal, 
o Exército Brasileiro e a Força Nacional de Segurança Pública, para o 
combate ao crime organizado e fiscalização do desmatamento. Entretanto, 
na terceira fase, constatou-se um padrão diferenciado de desmatamento, 
em polígonos menores e mais dispersos que geralmente não podiam ser 
detectados pelo DETER. Portanto, a terceira fase foi iniciada neste novo 
contexto e os eixos do ordenamento fundiário e das atividades produtivas 
sustentáveis obtiveram maiores destaques (MMA, 2012).

A quinta e última fase da proposta de Frey (2000) para o policy cycle 
define a avaliação da política e possível correção da ação. Os dados do eixo 
ordenamento territorial indicam a criação de 25 milhões de hectares de 
Unidades de Conservação federais, localizadas principalmente em áreas 
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da frente de expansão do desmatamento. A homologação de 10 milhões 
de hectares de Terras Indígenas também merece destaque. Em menor 
escala, também foram criadas aproximadamente 25 milhões de hectares 
de áreas protegidas nas esferas estaduais e municipais. Operações de 
fiscalização – que resultaram no fechamento de madeireiras clandestinas, 
desmantelamento de quadrilhas que atuavam em esquemas fraudulentos 
de recursos florestais e apreensão de madeiras exploradas de modo ilegal – 
foram realizadas no âmbito do eixo de monitoramento e controle. Sistemas 
de imagens de satélite como o DETER, PRODES, DETEX, DEGRAD e 
Terraclass foram aprimorados para melhorias no monitoramento ambiental 
(MMA, 2013). 

De acordo com o MMA (2013), a taxa anual divulgada pelo PRODES 
é um grande indicador de impacto das ações no âmbito do PPCDAM, as 
quais demonstram uma significativa redução do desmatamento no período 
entre 2004 e 2011. Em contrapartida, chama a atenção uma tendência de 
aumento a partir do ano 2013 (MCTI, 2015), quando comparado aos anos 
anteriores, que apresentaram quedas anuais contínuas (com exceção de 
2008).  

Com base nestes dados, pode-se inferir que os objetivos iniciais do 
Plano foram alcançados, porém é necessário acompanhamento e cautela. O 
aumento nos últimos anos preocupa e sugere a necessidade de verificação 
sobre quais eixos e ações deverão ser aprimoradas. 

Consideramos essencial a continuidade do PPCDAM, por meio de 
sua fase 4, assim como o fortalecimento dos eixos atuantes que obtiveram 
resultados positivos na redução do desmatamento nos anos correspondentes 
às duas primeiras fases, devendo haver reestruturação das ações, a fim de 
envolve-las em um processo capaz de atingir as novas dinâmicas da retirada 
da cobertura florestal, em pequenas e dispersas áreas. 

Lembramos que a redução do desmatamento possui efeito direto na 
proteção da biodiversidade ao evitar a perda de hábitats florestais, assim o 
PPCDAM se torna importante também neste contexto. Ressaltamos que 
as políticas sobre o tema ganharam destaque internacional em 1992 com 
a Convenção sobre Diversidade Biológica, que orienta as ações e usos da 
biodiversidade. Ela exerceu um papel de arcabouço jurídico para a criação 
de convenções sobre temas mais específicos, como biossegurança e acesso 
aos recursos genéticos, por exemplo. No Brasil, a Convenção também 
estimulou a elaboração da Política Nacional de Biodiversidade, em 2002.

A figura abaixo apresenta políticas voltadas para a proteção da 
biodiversidade, desde as discussões iniciais sobre a temática em nível 
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internacional, até seus desdobramentos no nível estadual e municipal, 
destacando a influência do PPCDAM em outras esferas e escalas 
governamentais. 

Figura 2 – Desdobramento das políticas de biodiversidade e de planos voltados ao com-
bate do desmatamento. Elaboração própria.

A imagem evidencia o fato, já mencionado, de que o PPCDAM 
auxiliou na proteção da diversidade da vida, por meio de ações para redução 
do desmatamento, assim como o PPCDQ/MT e o PRODAM, discutidos no 
próximo item.

5. Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento 
e Queimadas no Estado de Mato Grosso – PPCDQ/MT e Projeto 

Olhos D’Água da Amazônia - PRODAM

O Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento 
e Queimadas no Estado de Mato Grosso (PPCDQ/MT) foi elaborado 
em 2009, vinculado ao projeto do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), que previa o Cadastramento Ambiental Rural 
de propriedades e a criação de Planos Estaduais de Prevenção e Controle 
dos Desmatamentos na Amazônia Brasileira. Já o PRODAM pode ser 
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entendido como a materialização local da integração de políticas e ações 
realizadas em diferentes escalas governamentais. Apesar de não possuir 
articulações estaduais ou nacionais para sua criação, surgiu graças ao 
estímulo da execução do PPCDAm e à implementação da chamada Lista 
dos Municípios Prioritários para Prevenção e Controle do Desmatamento 
na Amazônia, também conhecida como lista negra dos desmatadores, que 
incluiu Alta Floresta em 2008. A atuação do governo federal estimulou o 
município na elaboração de meios e ações que o retirassem da lista, pois 
seus integrantes passaram a ser alvos de medidas de controle e restrições 
administrativas, como acesso à recursos financeiros e outras sanções. 

Assim, tanto o PPCDQ/MT quanto o PRODAM possuem suas 
raízes vinculadas à uma ação federal, e serão objetos de análise a partir da 
metodologia policy cycle, já aplicada para a discussão sobre o PPCDAM, e 
base utilizada para a elaboração da tabela 1, abaixo.

Tabela 1:

Fase do Policy Cycle PPCDQ/MT PRODAM

Percepção e 
definição do 

problema

Necessidade dos estados 
amazônicos elaborarem seu próprio 
plano de prevenção e controle do 

desmatamento

Busca de soluções para problemas 
que prejudicavam o município e a 
qualidade de vida da população, e 
necessidade de sair da Lista Negra 

do Desmatamento

Agenda-setting Concretização e aprovação estadual 
do Plano, disponibilidade de 

recursos financeiros provindos de 
diferentes fontes

Financiamento do Fundo Amazônia

Elaboração de 
programas e decisão

Definição de eixos temáticos: 
regularização e ordenamento 
fundiário; monitoramento e 

controle; fomento a atividades 
sustentáveis; governança e gestão 

executiva

Fortalecimento da gestão 
ambiental municipal, realização de 

diagnósticos ambientais, auxílio 
às pequenas propriedades rurais 

para registro no CAR, e fomento às 
ações de recuperação de Áreas de 

Preservação Permanente

Implementação da 
política

Organização em eixos temáticos Organização em subprojetos

Avaliação e correção Redução do desmatamento; 
progressos no ordenamento 
fundiário, principalmente no 
aperfeiçoamento de alguns 
indicadores ambientais e no 

aumento da área de mapeamento 
de queimadas; elaboração do 

REDD+MT

Cumprimento dos produtos 
previstos, retirada do município da 

Lista Negra dos desmatadores

Fonte: Elaboração Própria
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O PPCDQ/MT surgiu neste contexto, e, pela aprovação de 
um plano estadual, o governo demonstra que o tema realmente 
foi incorporado em sua agenda, e que ações e propostas serão 
desenhadas neste sentido. Importante ressaltar que o primeiro plano 
foi elaborado em 2009, porém seguiu-se para uma nova fase, e em 
2013 foi aprovada a segunda fase do PPCDQ/MT (2014-2016). Isto 
indica que se manteve na agenda governamental, ocorrendo uma 
nova etapa como continuidade das ações iniciadas na primeira fase. 
Importante lembrar a ausência de uma política específica para a 
conservação da biodiversidade no Estado de Mato Grosso, sendo que 
esta lacuna foi diminuída pela elaboração do plano em questão.

Sua implementação ocorreu por meio de eixos temáticos, como: 
regularização e ordenamento fundiário; monitoramento e controle; 
fomento a atividades sustentáveis; governança e gestão executiva. 
Segundo informações oficiais de Mato Grosso (2009), estes eixos 
organizam as ações do Plano e são subdivididos em componentes, 
programas, ação, responsáveis e parceiros potenciais e, indicadores 
de resultado.

 Em relação à concretização do PRODAM, no município de Alta 
Floresta-MT, dados levantados pelas entrevistas em campo, realizadas em 
2013 e 2015, revelaram uma organização em subprojetos, denominados de 
ações. Estes possuem um coordenador e uma equipe própria e caracterizam 
a forma de implementação do projeto, revelando a quarta fase do policy 
cycle na proposta de Frey (2000):

t� #1"�o�#PBT�1SÈUJDBT�"HSPQFDVÈSJBT��DPOĕOBNFOUP�EP�HBEP�FN�QJRVFUFT�
de aproximadamente 2 hectares equipados com proteínas e água, com o 
objetivo de reduzir a movimentação e com isso diminuir a compactação 
do solo. Visa proporcionar um descanso para a pastagem e com isso 
facilitar a recuperação da área, são realizadas as rotações pelos piquetes, 
entre outras estratégias. Destaca-se uma parceria com a Embrapa para 
a capacitação técnica dos proprietários que aderem ao BPA, além de 
visitas de agrônomos e veterinários na propriedade. 
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Figura 3 - Gados confinados em Unidade Demonstrativa Sítio Santa Rosa, com área de 
recuperação ao fundo (5 anos). Fonte: Foto da autora, 2015

t� 1JTDJDVMUVSB��VTP�EF�FTDBWBEFJSB�IJESÈVMJDB�QBSB�BCFSUVSB�EF�UBORVFT�FN�
pequenas propriedades, a serem licenciados pela própria SECMA antes 
da construção. Por geralmente ser uma nova atividade para o produtor, 
os beneficiados passam por um treinamento em campo para aprenderem 
as técnicas necessárias. Esta capacitação conta com parceria da SECMA 
com o SENAR e o Sindicato Rural.

t� .FMJQPOJDVMUVSB��BÎÍP�QBSB�B�QSPEVÎÍP�EF�BCFMIBT�TFN�GFSSÍP�QPS�NFJP�
da instalação de caixas de abelha nas áreas de APP das propriedades 
participantes, tendo os pequenos produtores como público alvo. Em 
parceria com a AVINA3, produtores locais obterão caixas com abelhas 
retiradas do canteiro de obras da Usina Hidrelétrica do Teles Pires, foram 
consolidadas cerca de 300 colmeias. Inicialmente foram entregues para 
os primeiros produtores envolvidos no projeto, as seguintes doadas para 
outros produtores, após capacitação. O foco é a produção de abelhas nas 

3. A Fundação AVINA, fundada em 1994, atua na América Latina, com foco em ações 
para o desenvolvimento sustentável por meio da articulação entre atores de diferentes 
setores. Apoiou tecnicamente a ação de meliponicultura, auxiliando com a prestação de 
consultoria sobre o tema.
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áreas de APP que estão sendo recuperadas com sistemas agroflorestais, 
a fim de facilitar a polinização de áreas degradadas e auxiliar a 
recuperação. Pretende-se também elevar o valor comercial destas áreas, 
pois atualmente a produção dos SAFs é utilizada apenas para consumo 
familiar, e não para a comercialização. 

Figura 4 - Área de reprodução de colmeias e criação de abelhas nativas 
da Amazônia, sem ferrão.  Fonte: Foto da autora, 2015

Recuperação de áreas degradadas: a maior responsável por retirar 
o município da lista negra dos desmatadores em 2012, na primeira fase 
do PRODAM, o principal foco desta ação foi a realização do CAR nas 
propriedades parte do projeto, com apoio de uma política estadual 
denominada MT Legal. Após a conclusão do CAR nas propriedades 
selecionadas, o foco passou para a recuperação de áreas degradadas, 
principalmente a revitalização de nascentes. Assim, iniciaram-se a 
distribuição de material para o isolamento das áreas a serem recuperadas, 
sendo atendidas propriedades de até dois módulos fiscais (200 hectares no 
Estado de Mato Grosso). Esta ação conta com 20 unidades demonstrativas, 
que servem como vitrines em diferentes áreas do município, as quais 
recebem total apoio da SECMA por servirem de exemplos para outros 
produtores. Os agricultores que fazem parte do projeto, mas não possuem 
unidades demonstrativas, podem agendar visitas técnicas, porém são 
atendidos de forma esporádica.



353carla moura de paulo | neli aparecida de mello-théry

Figura 5 - Área de recuperação de nascente (3 anos) na 
Unidade Demonstrativa Sítio Santa Rosa. Fonte: Foto da autora, 2015

Apesar de o PRODAM não ser específico nas questões municipais 
sobre biodiversidade e mudanças climáticas, as ações contribuem com 
sua conservação e recuperação ambiental. Isto ocorre, por exemplo, por 
meio da implantação de unidades de Sistemas Agroflorestais, recuperação 
de nascentes essenciais para a manutenção das áreas florestais e de seus 
serviços ecossistêmicos, e criação de abelhas nativas. Não há relações 
diretas entre o Projeto Olhos D’Água da Amazônia e questões sobre 
mudanças climáticas, as quais também não são contempladas em outras 
ações ou projetos municipais4. Entretanto, o Programa Guardião de Águas, 
no âmbito do PRODAM, que visa pagamento por serviços ambientais, com 
foco atual nas nascentes, poderá evoluir e passar a abranger o pagamento 
pela manutenção da floresta em pé. Apesar de ser ainda intenção, isto o 
aproximaria de questões relacionadas às modificações do clima, por meio 
da diminuição da conversão do uso do solo e prevenção do desmatamento 
e queimadas. 

Por fim, e para demonstrar a quinta e última fase do policy cycle, os 
resultados conquistados até o momento demonstram o cumprimento dos 
produtos previstos, considerando a primeira e a segunda fase do projeto. 

4. De acordo com entrevistas realizadas em campo com a Secretaria do Meio Ambiente, 
em maio de 2013 e junho de 2015.
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Este influenciou positivamente a situação do município de Alta Floresta, 
conseguindo inclusive retirá-lo da lista dos maiores desmatadores da 
Amazônia, em junho de 2012. Conforme indicado pelo Fundo Amazônia 
(2015), isto ocorreu por meio do cumprimento de critérios definidos no 
artigo 14º do Decreto n.6.321/2007, como a adesão de 80% dos imóveis 
rurais ao CAR.

A importância do PRODAM para Alta Floresta é inegável e se sustenta 
nas transformações ocorridas ao longo de sua operação, sendo a sua 
continuidade essencial, devendo o apoio do Fundo Amazônia se manter, 
caso se estabeleça a terceira fase.

6. Síntese Conclusiva

A apresentação do processo de evolução do desmatamento 
na Amazônia Legal, com ênfase para o Estado de Mato Grosso, foi 
fundamental para destacar que o aumento na taxa anual desde 1991 se 
desacelerou após o ano de 2004, início do PPCDAM e de outras ações5. 
Esforços governamentais foram colocados em ação e vários instrumentos 
foram utilizados, desde grandes operações de fiscalização (atuação de 
forma a coibir o processo de derrubada da floresta, conforme os dados 
do PRODES o demonstram), até ações mais positivas, com a retirada de 
municípios da lista negra, o fomento a atividades produtivas sustentáveis, e 
o fortalecimento de processos de governança e gestão executiva.

Devido à interligação e retroalimentação existente entre os processos, 
esta problemática ganhou importância nas discussões sobre as mudanças 
climáticas. Considera-se que o desmatamento da Amazônia influencia 
regionalmente nas alterações climáticas, ainda que estas estejam vinculadas 
a dinâmicas globais. Assim, deve ser monitorado e contido por políticas 
públicas, voltadas tanto ao seu combate quanto à proteção da biodiversidade 
e às mitigações das modificações do clima.

Por fim, e com o intuito de responder a pergunta de pesquisa6 que 
norteou este artigo, ressalta-se que as ações governamentais organizadas de 

5. Insere-se aqui aquelas voltadas, principalmente, para uma produção menos impactante 
da soja, tema não abordado neste artigo, porém relevante para a compreensão do contexto 
de diminuição da supressão florestal ocorrido neste período.
6. As políticas, planos e programas  sobre os temas de mudanças climáticas e combate ao 
desmatamento na Amazônia são contempladas de maneira articulada nas diferentes escalas 
governamentais?
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maneira integrada mostraram-se capazes de se reproduzirem materialmente 
no território, alcançando resultados positivos e estimulando ações que 
perpassam as múltiplas escalas.  Porém, destaca-se que, para a efetivação 
de políticas públicas, as estratégias devem ser articuladas entre os diversos 
setores governamentais e as decisões devem permear todos os poderes 
atuantes nas diferentes escalas do território. Obviamente, a disponibilidade 
financeira é quesito indispensável para a concretização de políticas de 
combate ao desmatamento, proteção da biodiversidade e atuação com as 
mudanças climáticas.
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RESUMO: Este trabalho sintetiza a dissertação de mestrado 
apresentada ao PROCAM em setembro de 2016. Está fundamentado no 
campo de análise de política pública, tributária da ciência política e da 
administração pública. Trata do processo de concepção e implementação 
do Programa Município VerdeAzul (PMVA), que tem abrangência estadual 
e visa estimular a gestão ambiental local, tendo como pano de fundo o tema 
da sustentabilidade. A proposta é identificar como as ideias são traduzidas 
em ações sob a perspectiva bottom-up daqueles que são os seus destinatários, 
ou seja, os municípios. Após a apresentação das linhas gerais do PMVA e 
de como ele foi concebido, são apresentados dados sobre a receptividade 
que o programa obteve ao longo de um período compreendido entre 2008 
e 2014, no âmbito do Estado de São Paulo. Em seguida, detalha-se sua 
implementação no Litoral Norte paulista. Ao final, são apresentadas as 
principais conclusões e recomendações para a continuidade da pesquisa e 
aperfeiçoamento do programa. 

1. Introdução

A sustentabilidade para alcançar as esferas global, regional e local exige 
ação proativa de todos os setores da sociedade e definição de mecanismos 
estratégicos para a sua sensibilização, por meio de argumentos e incentivos 
adequados, de forma a se chegar em um pacto social. 

Schmidt e Guerra (2010), tratando das várias perspectivas de 
sustentabilidade, apontam aquela desenvolvida pelas Ciências Sociais, em 
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que sustentabilidade “é a qualidade intrínseca de um desenvolvimento 
que concilia a qualidade ambiental, a inovação econômica, coesão social 
e capacidade cívica”. Destacam a necessidade da manutenção do equilíbrio 
entre os capitais natural, social e econômico. 

O Estado tem um papel de destaque para colocar essa perspectiva 
em prática. Parte-se do pressuposto de que a sustentabilidade terá maior 
alcance quando incorporada como diretriz em cada uma das esferas 
governamentais. Porém, é na esfera local que os problemas são identificados, 
percebidos pela população, e ações concretas são exigidas, respeitando as 
particularidades e as possibilidades operacionais locais.

No Brasil, a competência para tratar da questão ambiental é 
compartilhada pelos governos federal, estadual e municipal, direito 
assegurado pela Constituição Federal de 1988, sem definir, no entanto, 
como isso deve ser operacionalizado e quais mecanismos de coordenação 
podem ser utilizados. Mesmo após a aprovação da Lei Complementar 
140/2011, que regulamenta o artigo 23 da Constituição, essa questão não 
foi superada em sua totalidade. Dessa forma, os entes federados estão livres 
para tomar iniciativas no tocante à questão ambiental.

Usando dessa prerrogativa, o Governo do Estado de São Paulo, por 
meio da Secretaria do Meio Ambiente (SMA), lançou uma plataforma 
ambiental denominada Programa Município VerdeAzul (PMVA), por 
meio da qual estimula as Prefeituras Municipais a aderir e desenvolver uma 
série de ações de cunho ambiental, organizadas em torno do que chamam 
de Diretivas, num total de dez. 

Esse programa foi lançado em 2008 e permanece mobilizando as 
administrações municipais em torno do tema ambiental, em busca da 
sustentabilidade para o Estado. Neste artigo, serão analisados os dados 
referentes ao período de 2008 a 2014.

O objetivo deste artigo é apresentar e analisar o processo de concepção 
e implementação de um programa estadual de estímulo à gestão municipal 
sustentável, sob a perspectiva da implementação de políticas públicas, 
segundo o modelo bottom-up, avaliando o impacto do Programa Município 
VerdeAzul (PMVA) nas políticas municipais de meio ambiente do Litoral 
Norte Paulista.

2. Referencial teórico

O referencial da pesquisa realizada está baseado no campo de 
análise da política pública, produto da contribuição de várias áreas de 
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conhecimento, tais como a administração pública (foco operacional e 
propositivo) e a ciência política (viés analítico). Ham e Hill (1993, p. 
18) consideram a análise de política pública “uma atividade acadêmica 
preocupada primariamente com o avanço da compreensão das políticas, 
mas, também, é uma atividade aplicada preocupada principalmente em 
contribuir à solução de problemas sociais”.

As definições de “análise de política” sempre recaem num mesmo 
significado, qual seja “a descrição e explicação das causas e consequências 
da ação do governo”, uma vez que os analistas de política estão sempre 
preocupados com o que faz o governo (DYE, 1976 apud HAM; HILL, 1993, 
pp. 18-19). Para o autor, “análise de política é descobrir o que os governos 
fazem, por que o fazem e que diferença isso faz”. Já Jenkins conceitua 
política pública como “um conjunto de decisões inter-relacionadas, 
tomadas por um ator ou grupo de atores políticos, e que dizem respeito 
à seleção de objetivos e dos meios necessários para alcançá-los dentro de 
uma situação específica em que o alvo dessas decisões estaria, em princípio, 
ao alcance desses atores” (JENKINS, W. 1978 apud HOWLETT et al., 2013, 
p. 8). Esse conceito é adequado na medida em que apresenta os elementos 
que serão aqui considerados no processo analítico: decisões, no caso do 
governo ou poder público e de outros atores (grupo proponente e o alvo), 
as instituições (meios necessários para implementação das ações), os 
processos (estratégias e métodos) e os resultados (como repercute e como é 
assimilada) de uma política em particular.

Subjacente à questão conceitual, está a discussão do que distingue a 
análise de política da ciência política, uma vez que ambas analisam a ação 
governamental, suas causas e consequências. Essa questão é esclarecida por 
Ham e Hill (1993, p. 19), quando falam que Dye mostra que

os cientistas políticos têm se concentrado no exame das instituições e das 
estruturas de governo. Apenas recentemente a ciência política deslocou-
se de um enfoque institucional para um enfoque comportamental. 
Atualmente a política pública tornou-se objeto de análise importante 
para os cientistas políticos. O que distingue a análise de política em 
relação a muito do que se produz em ciência política, para Dye, é a 
preocupação dos analistas de políticas com o que o governo faz.

 Essa análise é complementada quando observam que a análise de 
políticas pode ajudar a melhorar a qualidade das políticas públicas. 



362 política municipal de meio ambiente e o programa município verdeazul

A abordagem sequencial é o enfoque analítico mais frequente para aqueles 
que se aproximam da análise de políticas públicas (LIMA; D’ASCENZI, 2013). 
Para Easton (apud HILL; HUPE, 1993), a atividade política pode ser analisada 
em termos de um sistema contendo uma série de processos que devem 
permanecer em equilíbrio a fim de que a atividade sobreviva. Os processos, de 
caráter dinâmico, são constituídos por entradas, representadas por demandas 
que envolvem ações dos indivíduos e grupos, e apoios, por meio de ações como 
votação e obediência à lei; e saídas, que diferem de resultados. Easton ainda 
considera um processo a realimentação, que constitui as saídas influenciando 
futuras entradas (EASTON, apud HILL; HUPE, 1993). Esse enfoque sistêmico 
é o que desagrega em estágios o processo de elaboração de política, para efeito 
analítico. Daí surge a ideia do ciclo de políticas públicas e sua sequência de 
fases, compreendendo a de identificação de um problema a ser enfrentado, 
a inclusão na agenda política, a tomada de decisão, o planejamento, a 
implementação e, por fim, a avaliação da política. 

Inúmeras classificações de políticas foram elaboradas, mas Hill 
(ENAP, 2006) aponta a necessidade de cautela no uso do modelo de etapas 
ou estágios do processo político, o que é particularmente enfatizado na 
caracterização das etapas de formulação e implementação. Essa divisão 
subentende que existem atores para tomar decisão no topo hierárquico e 
outros para colocar em prática, subordinados. Mas o que ocorre na prática 
é que essas fases muitas vezes são indistintas e até confusas. 

Hill e Hupe (2002, p. 18) observam a necessidade de se desenvolver 
“uma forma de combinar os benefícios analíticos oferecidos pelo modelo 
de estágios com o reconhecimento da interação entre os estágios”.

Já Saetren (2005, p. 576) considera que os processos da política pública 
não seguem necessariamente uma mesma sequência lógica, principalmente 
em seus estágios finais (implementação, avaliação, feedback). Mas, mesmo 
assim, a metáfora dos estágios é importante, porque reflete as regras 
institucionais e as normas sobre como a política pública pode ser transformada 
de ideia para a prática nos sistemas políticos modernos, e finaliza dizendo 
que “a metáfora dos estágios descreve a sequência de um processo hipotético, 
cuja validade deve sempre permanecer como questão empírica”.

Hill e Hupe (2002, p. 7) citam o que é para eles uma das mais 
importantes definições de implementação de política pública, conforme 
formulada por Mazmanian e Sabatier (1983, pp. 20-21): 

Implementação é a realização de uma decisão política básica, 
normalmente incorporada em um estatuto, mas que também pode 
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assumir a forma de uma importante ordem executiva ou uma 
decisão judicial. Idealmente, esta decisão identifica os problemas a 
serem abordados, estipula os objetivos a serem seguidos, e de várias 
formas estrutura o processo de implementação. O processo, em 
geral, é executado por meio de uma série de etapas, começando pela 
formulação do estatuto básico, seguido pelas decisões políticas das 
agências implementadoras, a observância das decisões pelos grupos-
alvo, os impactos reais desses resultados – tanto intencionais como 
não intencionais, os impactos percebidos pelas agências decisoras, e 
finalmente tentativas de revisões no estatuto básico (tradução nossa).

Implementação pode ser entendida como o cumprimento de uma 
decisão política, considerando-se o ambiente em que se dá a implementação, 
o processo de coordenação, a comunicação entre as partes envolvidas e a 
gestão dos recursos, assim como a identificação dos agentes implementadores 
e receptores da política que se quer implementar. É um processo complexo 
em que as políticas são traduzidas em ação (HILL, 2006, p. 61). 

Durante o processo de implementação de cada política podem 
ocorrer mudanças de governo, mudanças de vinculação institucional dos 
executores, corte de recursos, mudanças nas equipes de cada segmento, 
conflitos que não foram previstos na fase de formulação. Tudo isso exige 
adaptações e uma boa dose de poder discricionário daqueles que estão 
envolvidos no processo de execução. 

A discricionariedade exercida pelos executores de políticas é 
necessária para a adaptação das políticas e das regras a cada realidade, 
mas implica riscos relativos ao abuso desse poder e ao desvirtuamento das 
metas da política ou programa. Uma forma de se amenizar esse risco pode 
ser o estabelecimento de diretrizes negociadas que poderão surgir durante 
o processo, no âmbito da relação regulador/regulado.

Lascoumes e Galés (2012, p. 67), como outros autores, afirmam que 
o estudo da implementação nasce para analisar fracassos das políticas 
públicas intervencionistas, que podem ser causados, segundo os autores, 
pela falta de efetividade (as decisões não chegam a provocar ações 
concretas ou suficientes), pela ineficácia (a concepção da política não 
repercute como esperado), ou ainda por ineficiência (muito investimento 
para pouco retorno). Hill (2006) também enfatiza que uma forma de a 
política não ter sucesso é não a dotar de orçamento e estrutura suficientes 
para implementação, o que também pode resultar em falta de efetividade, 
ineficácia ou ineficiência.
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A análise da implementação surge, então, num contexto em que a 
política pública tem por objetivo resolver um problema, e esta análise 
pretende discutir a dinâmica da realização da política e aferir sua efetividade 
face ao que foi proposto. Para Lima e D’Ascenzi (2013), “a consequência disso 
é que os trabalhos nesse campo giram em torno da definição de variáveis 
que expliquem o sucesso ou o fracasso da implementação da política”.

Seguindo o raciocínio de Hill e Hupe (2002, p. 4), dois grupos de 
questões podem ser analisados sobre a distinção dos papéis de formuladores 
e implementadores e sobre o poder ou legitimidade maior ou menor de 
cada um deles, ou seja, os modelos top-down e bottom-up.

A denominação top-down é utilizada para indicar a perspectiva que 
analisa a política do ponto de vista dos governantes, que “dá aos governantes 
o poder para selecionar os problemas que, entre uma infinidade de desafios, 
são suscetíveis de serem inscritos na agenda política ou de ser objeto de 
decisão ou implementação de uma política pública” (LASCOUMES; 
GALÉS, 2012, p. 103).

As críticas a essa perspectiva originaram a abordagem bottom-up, que 
traz à tona o fator “negociação” na implementação, ou seja, a implementação 
não ficaria circunscrita aos decisores governamentais, mas implicaria um 
processo democrático de negociação com múltiplos atores, no caso, aqueles 
a quem a política é endereçada. 

Bottom-up, então, é a abordagem que parte dos executores ou receptores 
da política ou programas públicos, voltada para as questões operacionais 
vivenciadas na implementação. Ela é importante “para compreender, de 
forma ascendente, as dinâmicas suscitadas pela ação pública e os obstáculos 
para o seu desenvolvimento” (LASCOUMES; GALÉS, 2012). Analisar a 
implementação, segundo os autores, significa compreender a forma como 
esse programa público é apropriado, e não apenas a forma como ele foi 
concebido e estruturado.

Esta é a perspectiva que se busca apresentar neste trabalho: analisar 
o processo de implementação do PMVA sob a ótica daqueles que são 
responsáveis por colocar o programa “na rua”, no caso, os municípios. 

Sob a perspectiva bottom-up, o sucesso ou o fracasso depende do 
comprometimento e habilidades dos atores envolvidos na implementação 
da política. Seria ingenuidade supor que objetivos claros e caminhos 
únicos definidos pela alta hierarquia levassem à implementação tal qual foi 
concebida, pois ela pressupõe ajustes para ser colocada em prática.

Na perspectiva bottom-up, é valorizado aquele que coloca a proposta 
política em prática, ao qual é atribuída uma forma de poder. O pai fundador 
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desse modelo é, segundo Hill (2002), Michael Lipsky, americano, antecessor 
de Pressman e Wildavsky (considerados os precursores dos estudos sobre 
implementação, com sua obra lançada em 1973), pois sua obra foi lançada 
em 1971. O foco de seus estudos são os “burocratas de nível de rua”, aqueles 
que são responsáveis por colocar o programa em prática e que, com seu 
poder discricionário, alteram e adequam a política à realidade. Lipsky, 
segundo Hill, contribui para a perspectiva bottom-up por dois motivos: em 
primeiro lugar, porque enfatiza o papel do burocrata e suas estratégias, e 
não apenas os inputs definidos pela alta hierarquia; além disso, para ele 
a implementação de política “trata do trabalho exercido ao nível de rua, 
acompanhado de ideais, que exercem discrição, caso estejam sob pressão 
intolerável” (p. 53). 

Outros autores que influenciam a perspectiva bottom-up são o sueco 
Benny Hjern e Susan Barrett & Colin Fudge (britânicas). Hjern, no início da 
década de 1980, em trabalho conjunto com Porter, Hanf e Hull, desenvolve 
uma metodologia que trata da interação entre diferentes organizações e a 
forma como as pessoas constroem suas relações, chamada de estrutura das 
organizações. Valoriza a existência de redes para o exercício da perspectiva 
bottom-up e os limites permeáveis entre as organizações, de forma que 
política e administração possam ser recombinadas no processo político. 
Esses autores criticam Mazmanian e Sabatier, que tentam estabelecer os 
princípios para uma um bom desempenho do setor público, uma vez que 
isso não assegura uma efetiva implementação. 

Contemporâneas, Barrett e Fudge, influenciadas pela estrutura das 
organizações, desafiam a perspectiva hierárquica nas quais trabalham as 
organizações. Segundo Hill (2002, p. 55), “elas particularmente enfatizam a 
noção de que a ação depende de compromissos entre pessoas em várias partes 
de uma única organização, ou de organizações correlatas” (tradução nossa). 
Também enfatizam que o processo político continua na fase de implementação, 
numa perspectiva de argumentação contra a leitura top-down.

Para Hill (2006), a perspectiva ascendente/bottom-up é aquela que 
está mais livre de premissas predeterminadas, de definições apriorísticas e 
de relação causa/efeito, ou, ainda, de relações hierárquicas entre os atores 
envolvidos, conferindo maior liberdade à análise. 

3. Metodologia

A estratégia de investigação utilizada para o desenvolvimento deste 
estudo se enquadra na pesquisa qualitativa. Ela parte da revisão teórica da 
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abordagem de análise de política pública, quando foram identificadas as 
explicações amplas para comportamentos e atitudes, assim como as variáveis 
que sustentam o modelo bottom-up assegurada pela revisão bibliográfica 
proporcionada por Michel Hill e Peter Hupe (2002), que orienta a definição 
das variáveis a serem consideradas na análise bottom-up, quando são 
analisadas as percepções daqueles que colocam o Programa em prática. 

O modelo que pareceu adequado para captar a percepção dos atores 
que gravitam em torno do PMVA é o estudo de caso. Segundo Stake (Stake, 
1995 apud Cresswell, 2010), 

estudos de caso são uma estratégia de investigação em que o pesquisador 
explora profundamente um programa, um evento ou uma atividade, 
um processo ou um ou mais indivíduos. Os casos são relacionados 
pelo tempo, pela atividade, e os pesquisadores coletam informações 
detalhadas usando vários procedimentos de coleta de dados durante 
um período de tempo prolongado.

Para demonstrar o alcance do PMVA no estado, foram utilizados 
dados e indicadores produzidos e organizados pela equipe responsável pelo 
Programa no âmbito da SMA. Por meio destes dados, coletados para uma 
série histórica que compreende o período entre 2008 e 2014, foi possível 
saber o número de municípios que apresentaram seus Planos de Ação ano a 
ano, aqueles que obtiveram certificação e quais são os pontos fortes e fracos 
quando analisadas as Diretivas e suas respectivas ações. 

Para captar a percepção daqueles que colocam o Programa na rua, os 
municípios, selecionamos a região do Litoral Norte paulista para ser objeto 
desse aprofundamento. Essa região é composta por quatro municípios, dos 
quais todos aderiram ao Programa, mas que apresentam desempenhos bem 
distintos, demonstrando que o grau de receptividade ao programa oscila na 
região.  Foram entrevistadas ao todo 19 pessoas, das quais dez estão ligadas 
às administrações municipais e nove são representantes da sociedade civil 
(ONG, Associação de Bairro, Universidade e Associações Profissionais), 
como forma de captar a leitura da sociedade sobre os problemas ambientais 
vivenciados e o papel do PMVA neste contexto.

O processo de análise de todo o material se enquadra na lógica 
indutiva: quando reunidas as informações oriundas dos entrevistados 
e com base na literatura que o orientou, organizam-se os temas, que são 
desenvolvidos em padrões a serem comparados com a literatura existente, 
possibilitando conclusões.
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4. Programa Município VerdeAzul

O Programa Município VerdeAzul é uma iniciativa da Secretaria 
Estadual de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, em formato 
de plataforma, que busca estimular a construção de uma agenda de 
sustentabilidade comum e com base em processos de adesão voluntária por 
parte das administrações municipais do Estado de São Paulo. Apesar de 
não estar baseado em legislação específica, tem forte lastro institucional e 
já está estruturado e em andamento desde 2007/2008. 

Em entrevista sobre o tema, o ex-secretário estadual de Meio Ambiente, 
Francisco Graziano, que concebeu o PMVA, declarou que deparou, desde 
o início de sua gestão, com filas de prefeitos buscando recursos financeiros 
para seus municípios. Ele afirma que não queria proceder nos mesmos 
termos da sua experiência anterior na Secretaria da Agricultura, quando 
a liberação de recursos para a construção de locais para armazenagem de 
produtos agrícolas seguia apenas critérios políticos. Assim, mirando na fila 
de prefeitos, acertou na construção da política ambiental, pois decidiu que 
a destinação de recursos seria definida por um processo de seleção, como 
uma prova, em que as prefeituras que recebessem as melhores notas seriam 
aquelas que receberiam os recursos para projetos ambientais. Assim nasceu 
o Projeto Município Verde.

A Secretaria valeu-se do que Kingdon (2006, p. 231) chama de 
“uma comunidade de especialistas”, oriundos das várias instituições que 
compõem o sistema paulista de meio ambiente: SMA, CETESB, Fundação 
Florestal e dos tradicionais Institutos de Pesquisa – Florestal, Geológico 
e Botânico, os quais sugeriram os temas e ações que deveriam compor as 
diretivas. 

As ações sugeridas, teoricamente, deveriam ser factíveis por qualquer 
administração municipal, independentemente de seu porte, de sua 
economia estar voltada para o setor rural ou urbano ou de sua localização 
geográfica. Ano a ano, os tópicos evoluem em qualidade e complexidade. A 
composição das diretivas é definida de forma a estabelecer dois conjuntos 
de ações ambientais, as de desempenho e as de proatividade. (SMA; PMVA, 
2013).

Segundo a Resolução SMA Nº 009 de 31 de janeiro de 2008, o PMVA 
se propõe a: 1) Estimular os municípios a participar da política ambiental, 
com adesão ao Protocolo Verde – Gestão Ambiental Compartilhada; 2) 
Certificar os municípios ambientalmente corretos, dando prioridade no 
acesso aos recursos públicos da Secretaria do Meio Ambiente.
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A adesão de um município ao programa e a consequente busca da 
certificação implica o cumprimento de alguns passos, além do domínio 
sobre os instrumentos de verificação das ações realizadas, quais sejam:  
1) Assinatura pelo Prefeito Municipal do Termo de Adesão ao Protocolo 
de Intenções Município Verde; 2) Tomar conhecimento das Diretivas 
Ambientais, compostas por um conjunto de ações relevantes para a gestão 
ambiental municipal; 3) Instituir um técnico, chamado de “Interlocutor”, 
que será o representante da Prefeitura Municipal junto à Secretaria 
Estadual de Meio Ambiente e que é o responsável pela coleta de dados 
junto às várias secretarias e departamentos da Prefeitura, além de repassá-
los à SMA para, assim, ser formada uma rede de compromissos, conforme a 
perspectiva de Barret & Fudge; 4)  As informações coletadas e organizadas 
pelo interlocutor, e principalmente, a programação de ações previstas pelo 
município constituirão o Plano de Ação; 5) Os interlocutores, assim como 
os técnicos de áreas estratégicas da administração municipal das quais são 
demandadas ações, são estimulados a participar das sessões de capacitação 
organizadas pela SMA; 6) Os interlocutores devem compreender o 
funcionamento do Sistema Gerencial de Informação, que permite a 
eles, depois de cadastrados, preencher o Plano de Ação on-line, em sítio 
eletrônico específico; 7) Os responsáveis pelo PMVA na Prefeitura devem 
ter conhecimento da forma de avaliação do Plano de Ação, que ocorre 
por meio do Índice de Avaliação Ambiental – IAA, indicador que permite 
avaliar a gestão municipal frente às dez Diretivas Ambientais (ver quadro 
1), durante o período de um ano/ciclo. 8) O objetivo último da Prefeitura 
Municipal é buscar o “Certificado Município VerdeAzul”, que é emitido 
pela Secretaria de Meio Ambiente atestando a excelência do município 
frente às dez Diretivas Ambientais estabelecidas. Os municípios que obtêm 
o índice igual ou maior que 80 recebem o Certificado.
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Quadro 1– Caracterização das Diretivas do PMVA

Diretiva Objetivos

Esgoto Tratado
Contribuir para a melhoria dos índices de coleta, 
transporte e disposição de forma adequada dos esgo-
tos urbanos.

Lixo Mínimo/
Resíduos Sólidos (2011)

Fortalecer a gestão dos resíduos, de programas ou 
ações de coleta seletiva e da responsabilidade pós-
consumo.

Recuperação de Mata Ciliar/
Biodiversidade (2013)

Proteger e recuperar as áreas de mata ciliar, as nascen-
tes e a cobertura vegetal municipal.

Arborização Urbana
Implementar programa de arborização urbana e ma-
nutenção de áreas verdes municipais.

Educação Ambiental
Implementar a educação ambiental, promovendo a 
formação, capacitação e mobilização da comunidade.

Habitação Sustentável/
Cidade Sustentável (2011)

Promover o uso racional dos recursos naturais, fo-
mentando a incorporação de conceitos de sustentabi-
lidade.

Uso da Água/
Gestão das Águas (2013)

Estimular o fortalecimento da gestão municipal sobre 
a qualidade da água para abastecimento público e so-
bre controle de alagamentos.

Poluição do Ar/
Qualidade do Ar (2011)

Contribuir para a defesa da qualidade do ar e controle 
da poluição atmosférica e de gases de efeito estufa.

Estrutura Ambiental
Estimular a formalização e o fortalecimento do siste-
ma municipal de meio ambiente.

Conselho Ambiental
Estimular a criação e o funcionamento dos Conselhos 
Municipais de Meio Ambiente.

Fonte: Banco de Dados SMA/PMVA (2015).

Para cada uma das diretivas, são definidos critérios para pontuação, 
que correspondem a uma série de ações correlacionadas ao tema que o 
município deve desenvolver. Essas ações, em geral, são definidas pelos 
técnicos especialistas no assunto do âmbito do Sistema Ambiental Paulista. 
Existem também ações classificadas como proatividade, que seriam 
atividades não obrigatórias, mas que possibilitam pontuação extra na 
contabilização no índice de Avaliação Ambiental – IAA. 
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Para que o município obtenha certificado, os responsáveis pelo 
programa devem comprovar de forma adequada a execução das ações 
(conforme orientação definida na Resolução anual do PMVA), e as ações 
comprovadas devem obter nota superior a oitenta pontos. Além desses 
aspectos, são pré-requisitos para a certificação ter nota do Índice de Coleta 
e Tratamento do Esgoto do Município – ICTEM maior que 6 (seis); do 
Índice da Qualidade de Aterro de Resíduos –  IQR maior que 7,1 (sete 
vírgula um); contar com lei que institua estrutura ambiental e conselho 
ambiental municipal e, ainda, é necessário que o município não conte com 
nenhuma nota zero em qualquer diretiva. 

A tabela abaixo (tabela 1) apresenta o número de municípios que 
entregaram seus planos de trabalho e foram classificados no PMVA 
entre 2008 e 2014 (à exceção dos anos 2010 e 2011). Na primeira coluna, 
aparecem aqueles que foram classificados pela coordenação do programa, 
ou seja, que obtiveram alguma pontuação, divulgada no sítio específico do 
programa. Na coluna seguinte, aparecem aqueles que foram efetivamente 
certificados, ou seja, obtiveram nota superior a 80 no cômputo geral do 
Índice de Avaliação Ambiental – IAA.

 
Tabela 1– Municípios classificados e certificados entre 2008 e 2014

Ano Classificados Certificados

2008 332 44

2009 570 168

2010 645 144

2011 645 163

2012 378 141

2013 587 75

2014 610 130

Fonte: Banco de Dados PMVA SMA/PMVA, 2015.
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5. PMVA no Litoral Norte Paulista

Esta análise tem por base as variáveis da perspectiva bottom-up de 
implementação de políticas públicas, ou seja, aquela que analisa o Programa 
Município VerdeAzul do ponto de vista daqueles que colocarão a política 
em prática. Foram entrevistadas 20 pessoas do Litoral Norte, as quais 
estão envolvidas direta ou indiretamente com a implementação do PMVA: 
prefeitos, secretários de Meio Ambiente, interlocutores, representantes de 
Organizações Não Governamentais – ONGs.

O Litoral Norte (LN) situa-se na porção sudeste do estado de São 
Paulo e abrange os municípios de Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e 
Ilhabela. Tem 1.987 km² de extensão territorial, sendo 1.592 km² de áreas 
continentais e 365 km² de áreas insulares.

No Litoral Norte, encontram-se remanescentes de Mata Atlântica e 
ecossistemas associados do estado de São Paulo, sendo que mais de 80% de 
sua área é legalmente protegida por Unidades de Conservação. O tema meio 
ambiente é presente na vida dos cidadãos e nas administrações municipais. 

Desde a década de 1970, a região tem apresentado crescimento 
demográfico acentuado. O município de Caraguatatuba é aquele que 
comporta o maior volume populacional do Litoral Norte, com mais de 100 
mil habitantes em 2010, seguido por Ubatuba e São Sebastião, que estão 
caminhando para 80.000 habitantes, e Ilhabela que tem menos de 30.000, 
mas com a maior taxa geométrica de crescimento anual entre 2000 e 2010. 

Com relação à economia da região, o maior Produto Interno Bruto 
– PIB é de São Sebastião, com mais de 3 milhões de reais, seguido pelo de 
Caraguatatuba (1.34 milhões); Ubatuba, com pouco menos de um milhão, 
e Ilhabela, com pouco mais de 350 mil. O PIB regional representou 0,46 
do PIB estadual em 2010. O valor adicionado define os setores principais 
que dão dinamismo à economia. No LN, os setores de serviços e de 
administração pública são os de maior destaque para os quatro municípios 
(pela ordem: SS, Caraguatatuba, Ubatuba e Ilhabela); na agropecuária, 
terceiro setor em importância, a ordem se altera um pouco: Caraguatatuba 
fica em primeiro lugar, seguido por SS e, em seguida, Ubatuba e Ilhabela. O 
quarto setor em importância é o da agropecuária, liderado por Ubatuba e, 
em seguida, por São Sebastião, Ilhabela e Caraguatatuba. 

Quando do lançamento do PMVA, todos os municípios do Litoral 
Norte já contavam com política e estrutura institucional voltadas para o 
meio ambiente: São Sebastiao, 1992; Ilhabela, 1993; Caraguatatuba, 1997, e 
Ubatuba, 2002.
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Os entrevistados foram questionados sobre os principais problemas 
ambientais que afetam a região, e as respostas obtidas por ordem numérica 
de importância foram: ocupação desordenada (16 indicações); falta de 
tratamento de esgoto (15); falta de local para disposição de resíduos sólidos 
(14) e gestão e fiscalização ineficientes (4). 

Abaixo será apresentado o desempenho dos municípios no programa, 
com destaque para os aspectos considerados estratégicos para a análise 
bottom-up, quais sejam: 1) a apropriação do programa pelas administrações 
municipais; 2) a compreensão dos objetivos e dificuldade para desenvolver 
as ações previstas; 3) condições operacionais para a implementação; 4) 
avaliação geral e impacto provocado. Todos estes itens foram objeto dos 
questionários aplicados aos entrevistados da região. 

5.1 Apropriação do PMVA pelas administrações municipais

Considerando a perspectiva de Hill (2006), o sucesso ou o fracasso 
da política depende do comprometimento e das habilidades dos atores 
envolvidos – e poderemos observar que a dose desses elementos é muito 
forte no Litoral Norte. 

Como pode ser observado na tabela (2) abaixo, apenas no terceiro 
ano do PMVA, um município do LN alcançou pontuação para se certificar 
como Município VerdeAzul, mantendo a posição nos dois anos seguintes; 
porém, quando da mudança no governo municipal, a pontuação não 
é mantida. Caraguatatuba surge em 2013 como município certificado, 
demonstrando um processo de ascensão ano a ano, e mantém a posição no 
ano seguinte. Ilhabela e São Sebastião, no entanto, nunca chegam perto da 
certificação, tendo como maiores notas, respectivamente, 60,08 em 2009 e 
75,33 em 2011.

Tabela 2 – Pontuação obtida pelos municípios do LN np PMVA entre 
2008 e 2014.

Fonte: PMVA, 2015 (destaque nosso).
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No cômputo geral do estado, só em 2013, o LN, por meio de 
Caraguatatuba, ganha uma posição de destaque, alcançando o 26º lugar 
entre os certificados do Estado, que foram 75 no total de municípios 
classificados e certificados.

A conclusão inicial quanto à apropriação do programa pelas 
administrações municipais é de que a aceitação e comprometimento são 
relativos e cercados por críticas. O apoio está condicionado ao grau de 
envolvimento do prefeito, quando este por questão: 1) política (alinhamento 
com governo do Estado); 2) possibilidade de acesso a recursos financeiros 
ou materiais, ou 3) por reconhecimento público (premiação e notoriedade), 
coloca a máquina da Prefeitura à disposição do programa, uma vez que 
envolve várias secretarias e seus departamentos para que as ações propostas 
sejam executadas.

O grau de mobilização e apoio dos secretários e técnicos municipais 
é proporcional à perspectiva de estruturarem suas secretarias ou 
departamentos, pois, em geral, a secretaria pode ser oficial, mas funciona 
com poucos recursos humanos e materiais, uma vez que há dificuldade até 
para coletar as informações para alimentar o Plano de Trabalho do PMVA.

5.2 Compreensão e assimilação dos objetivos do PMVA

Um dos temas mais debatidos na perspectiva da implementação é que 
nem sempre o que é concebido e pensado como objetivo claro e horizontal 
de uma política é recebido com igual clareza pelos implementadores da 
política (HAM; HILL, p. 27).  

Para avaliar essa variável, assumimos como critério a maior ou menor 
aceitação dos entrevistados em relação às diretivas do programa, tendo em 
vista a correlação com os problemas da região e as possibilidades de sua 
solução. Foi verificado que não houve falta de compreensão das diretivas, 
pois seus conteúdos foram comentados e problematizados durante as 
entrevistas.

Abaixo (Tabela 3), pode ser visualizada uma síntese relativa aos graus 
de dificuldade e justificativas para a boa ou má pontuação em relação à 
diretiva. De maneira geral, as reclamações dizem respeito à falta de relação 
da diretiva com os problemas regionais, ou à dificuldade em isoladamente 
implementar a ação demandada. 
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Tabela 3 - Avaliação das diretivas pelos entrevistados

Diretivas Avaliação/grau de dificuldade Observação em relação à cir-
cunstância

Conselho Ambiental e Estrutu-
ra Ambiental

Fácil execução e demonstração. Ilhabela apresentou baixa pon-
tuação por ter preenchido o re-
latório sem empenho.

Habitação ou Cidade Susten-
tável

Alta dificuldade para execu-
ção e demonstração. Precisam 
de apoio para implementar as 
ações necessárias.

Trata-se do principal problema 
a ser enfrentado pelas prefei-
turas, pois implica resolver a 
ocupação desordenada.

Poluição do Ar/Qualidade do 
Ar

Dificuldade em demonstrar a 
ação da diretiva.

Problema de poluição do ar 
inexiste na região.

Uso da Água/Gestão da Água Dificuldade em demonstrar a 
ação da diretiva.

Todas as nascentes estão in-
seridas no Parque Estadual da 
Serra do Mar.

Esgoto Tratado Dificuldade em justificar a dire-
tiva, pois não tem governabili-
dade sobre o tema.

Responsabilidade repassada à 
SABESP.

Fonte: elaborada pelos autores. Obs.: O conteúdo da diretiva consta da página 8 e 9.

Assim, se aqueles que conceberam o Programa supunham que as 
ações teriam uma aceitação horizontal, isso não foi verificado na prática. 

5.3 Condições operacionais para implementação do Programa

A terceira variável a ser analisada diz respeito às condições 
operacionais para desenvolvimento das ações propostas pelo PMVA, 
basicamente a existência de equipe técnica específica para o PMVA, o papel 
do interlocutor e a dotação de recursos financeiros para o desenvolvimento 
das ações previstas no programa. Trata-se de condições básicas, e, nas 
palavras de Hill (2006), o fracasso de uma política está relacionado à falta 
de dotação orçamentária e estrutura suficiente para sua implementação.
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Tabela 4 - Disponibilidade de Equipe Técnica e Recursos Financeiros 
para o PMVA

Município Síntese dos depoimentos so-
bre a existência de equipe 
técnica

Síntese dos depoimentos so-
bre a existência de Recursos 
financeiros 

Ubatuba
Lançamento do PMVA (2008)

A equipe que impulsionava a 
implementação do PMVA era 
da própria Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente, tendo como 
pessoa estratégica o interlocu-
tor.

Não havia dotação orçamentá-
ria para o real atendimento das 
diretivas. O que se buscava era 
a certificação para se alcançar 
mais recursos.

Ubatuba
Gestão (2013 a 2016)

A equipe da Secretaria do Meio 
Ambiente conta com 3 técnicos 
e um deles fica responsável 
pela coleta de dados do PMVA; 
os demais não se envolvem. A 
figura do interlocutor é a do 
“chato”, que pede tudo para to-
das as secretarias.

Não há dotação orçamentária 
para o Programa.

Caraguatatuba
Lançamento do PMVA (2008)

Não havia equipe. “Precisamos 
sensibilizar os gestores em re-
lação a isso. Temos a interlocu-
tora que é ativa, mas a conside-
ram um chata”.

Há uma dotação orçamentária 
muito pequena.

Caraguatatuba
Gestão (2013 a 2016)

Foi criada uma comissão, por 
meio do Decreto 268/2015, 
envolvendo outras secretarias 
para atendimento do PMVA. 
Mas a equipe da Secretaria de 
MAAP é a que continua aten-
dendo o PMVA, sendo que hoje 
conta com duas interlocutoras. 

Estamos evoluindo; foi incluí-
do na Lei Orçamentária Anual 
orçamento para o PMVA. Os 
recursos neste momento são 
liberados segundo a demanda 
dos técnicos.

Ilhabela
Lançamento do PMVA (2008)

A equipe da Secretaria do Meio 
Ambiente era responsável com 
um interlocutor destacado, mas 
grande apoio da Secretária.

Nada específico.

Ilhabela
Gestão (2013 a 2016)

A equipe da Secretaria do Meio 
Ambiente é ainda responsável 
e mantém um interlocutor, mas 
sem entusiasmo do Secretário.

Nada específico.
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São Sebastião As atividades ficaram a cargo 
do interlocutor.  O desgaste do 
interlocutor obrigou a ter rotati-
vidade da função.

Nada específico.

São Sebastião As atividades relacionadas ao 
PMVA ficam sob responsabili-
dade do interlocutor, que busca 
apoio nos demais membros da 
equipe. Fazem reuniões para 
tratar dos temas.

Zero de orçamento específico.

Fonte: elaborado pela autora com dados da pesquisa qualitativa realizada entre 
2015 e 2016.

Analisando a Tabela 4, fica evidente que Caraguatatuba é o único 
município que conta com pessoal e recursos para desenvolver as ações do 
PMVA e outras ações sob responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente, 
uma vez que foi o único que, inclusive, assumiu o licenciamento ambiental 
de baixo e médio impacto. Os demais estão no limite de atender à agenda 
local estabelecida pelas próprias administrações.

Cabe observar a marcante posição do interlocutor, que, no lugar de 
ser valorizado pelo trabalho de articulação interna e externa, é considerado 
em várias falas como o “chato”, por cobrar tarefas e tentar dar consistência 
às demandas do PMVA.

5.4 Avaliação geral do Programa: 
influência exercida na política ambiental local

Para finalizar a análise das variáveis que qualificam a incorporação do 
PMVA pelas administrações municipais, serão apresentadas as respostas 
à questão: “Que nota, de 1 a 10, você daria para a influência exercida pelo 
PMVA na política municipal de meio ambiente?” (Tabela 5).

Propositalmente, foram indicadas apenas as iniciais dos entrevistados, 
as notas que atribuíram e a sua justificativa. Entende-se que, por mais 
que a questão seja objetiva, as respostas trazem a carga da experiência da 
pessoa à época em que se envolveu com o projeto, e não necessariamente a 
influência que o programa está exercendo na política municipal, conforme 
pode ser observado.
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Avaliando a variação das notas, temos a seguinte situação: cinco 
notas abaixo de 4; a maior concentração entre as notas 5 a 8, com 10 notas 
atribuídas nesta faixa, e apenas 3 notas 10 – sendo que, dentre elas, duas 
retratam a primeira fase do PMVA, não a atual.

Os aspectos positivos apontados foram: o PMVA ajudou a organizar a 
agenda ambiental municipal, ampliou a temática tradicionalmente tratada e 
integrou secretarias. Os aspectos negativos destacados foram: a sobrecarga 
das equipes, em geral bastante reduzidas; a falta de interlocução com a 
coordenação estadual do programa, de forma a influenciar na avaliação das 
diretivas; falha no monitoramento sobre as ações realizadas.

Tabela 5 – Notas de avaliação atribuídas pelos entrevistados, relativas 
à influência do PMVA sobre as políticas municipais de meio ambiente

Município/
Entrev. (iniciais)

Nota atribuída Observação dos entrevistados

                                       Ubatuba
CG 10 Deu um norte para a agenda ambiental e colocou todos os 

Secretários para pensar a respeito.
RF 5 Falta apropriação do programa pela população.

MM 7 É um bom programa, apesar de sobrecarregar a administração. 
A festa de premiação, no entanto, é desproporcional ao 
acompanhamento realizado pelo Estado.

JBP 3 Ele obriga a ter conhecimento amplo de uma série de ques-
tões.

JB 7 Começa a ser discutido nos Conselhos, isso é bom.
                                         Caraguatatuba

ACS 10   Temos uma avaliação positiva do PMVA. Com as ações, o 
município foi se adequando às leis, foi criado um banco de 
dados para melhor conhecimento da situação socioambiental 
do município.

AM 6 Eles precisam ouvir os municípios, eles não ouvem. O ano 
que vem, se continuar assim, eu dou 5, até dar zero. A iniciati-
va é boa, mas perdem pontos porque não nos ouvem.

AR 6 A nota é pela Prefeitura e não pelo Programa. A Prefeitura 
tem que melhorar. Tudo que exige mudança de hábito sofre 
resistência.

PACR 8 A influência foi positiva. Integrou as Secretarias. Preferia que 
tivesse um fundamento ideológico educativo e não pura obri-
gação.
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DF 5 PMVA é muito importante, pois leva a uma competitividade 
saudável. Entretanto, nem sempre as diretivas estabelecidas 
conseguem se concretizar, por motivos de ordem política e 
financeira.

                                          Ilhabela
MIF 10 Desde o início do programa eu o defendo como uma política 

de indução à gestão ambiental municipal.
CN 4 Na medida que é um indicador, apoiamos a proposta, mas a 

Prefeitura não está interessada no programa, e assim o IAA 
não retrata a política ambiental de Ilhabela.

PM 8 Não ajudou muito aqui porque não há quem cobre e fiscalize.
                                          São Sebastião

EH 5 Parece que o PMVA amadureceu, melhorou, mas ainda tem 
uma visão muito política. São agraciados aqueles que têm 
uma condição melhor. Para nós, esgoto, poluição do ar e mata 
ciliar nos derrubam.

FP 1 A influência foi mínima, não mudamos nada com o programa. 
Apenas esse espaço (Observatório Ambiental) foi inspirado 
na Vila Ambiental da criança Ecológica.

PFR 6 A ideia do Programa é boa, mas não vejo influência nos muni-
cípios do Litoral Norte.

RB 4 Nota pela iniciativa para aperfeiçoamento da política ambien-
tal. Há muita resistência e os estímulos são fracos.

Fonte: organizada pela autora, com base em dados da pesquisa qualitativa realizada junto a 
representantes do Litoral Norte entre 2015 e 2016.

No Litoral Norte, o tema ambiental se faz presente nas administrações 
municipais desde a década de 1990. Os problemas identificados são 
comuns aos quatro municípios. A percepção do problema coincide 
com os dados oficiais, que caracterizam as fragilidades da região. Parte 
das Diretivas do PMVA estão relacionadas a estes problemas, mas as 
dificuldades para o enfrentamento e definição de soluções não são 
necessariamente encontradas nas diretivas e ações do PMVA. A conclusão 
a que se chega é que a diversidade de diretivas, de certa forma, tira o 
foco das questões centrais a serem solucionadas, quais sejam: contenção 
do processo de ocupação desordenada, que, apesar da existência de 
inúmeros instrumentos de ordenamento territorial, continua a crescer, 
haja vista os números apresentados com relação a assentamentos precários;  
maior governabilidade da administração municipal sobre as ações das 
concessionárias de saneamento, notadamente para a coleta, tratamento 
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e disposição de esgotos;  e a necessidade de definição de uma solução 
local para a deposição de resíduos sólidos, uma vez que esse serviço está 
onerando altamente as administrações municipais, na medida em que 
todo o lixo dos quatro municípios é transportado para o Vale do Paraíba. 
Com relação à gestão ineficiente, há que ser feito um esforço de integrar 
as inúmeras iniciativas existentes na região para que a concentração de 
esforços seja traduzida em melhorias. Nesta mesma linha de argumentação, 
vale observar que as ações de expansão viária, notadamente estimuladoras 
de ocupação, devem ser acompanhadas de infraestrutura de atendimento 
à população. Com relação ao Programa, fica evidente que o grau de adesão 
está ligado à importância dada pela administração central ao programa. Se 
o Prefeito apoia o PMVA, ele tem maior destaque; do contrário, as notas 
são baixas. Ainda assim, politicamente, as administrações não querem ficar 
marcadas por terem abdicado de participar. 

Porém, vale salientar que a baixa pontuação não significa pouca 
atividade na área ambiental. As ações municipais podem estar voltadas 
para outros temas prioritários, que não os estabelecidos no PMVA.

O quadro que se forma é de instabilidade: o Programa ainda não tem 
série histórica que mostre sua absorção pelos municípios, ou maturidade 
para ser legitimado no médio e longo prazo, considerando a possibilidade 
de descontinuidade administrativa que implica, frequentemente, mudanças 
na lógica da gestão.

O que foi formulado em 2007/2008 foi colocado em prática, apesar 
dos revezes e das mudanças políticas ocorridas nesse período. A equipe 
da SMA foi reduzida e, depois, novamente ampliada. As diretrizes para 
atuação de técnicos responsáveis em colocar o programa em ação foram 
alteradas e tornadas mais impessoais. Esses fatores contribuem para 
sua menor efetividade, pois é perceptível por parte do público-alvo esse 
distanciamento e essas oscilações. 

Do ponto de vista dos proponentes da SMA, o Programa é um sucesso, 
e isso justifica a sua manutenção durante 3 governos diferentes, com 
características de comando distintas em termos administrativo e político.

Vale destacar cinco aspectos considerados estratégicos para o 
aperfeiçoamento do Programa: 

Em primeiro lugar, considera-se que deve ser valorizado o poder 
compartilhado entre Estado e municípios, traduzido em maior diálogo 
no momento de definição das diretivas e suas ações, o que possibilitaria 
uma aproximação entre as duas esferas de poder e a construção de uma 
plataforma mais próxima das realidades dos municípios. Hoje, as ações 
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espelham mais os programas prioritários da Secretaria Estadual que o dos 
municípios. Pode-se verificar, analisando-se a sequência de diretivas e suas 
ações correspondentes, que essas correspondem diretamente à agenda 
do Estado ou mesmo do governo federal, e não refletem a diversidade de 
problemas enfrentados na realidade dos municípios. 

Em segundo lugar, vê-se a necessidade de maior flexibilidade/
negociação e de dotar o Programa de um fator que crie alternativa aos 
municípios para optarem por aquelas ações mais adequadas às suas 
realidades e aos problemas que de fato devem enfrentar em seu cotidiano, 
bem como às demandas dos cidadãos.

Em terceiro lugar, há que se destacar que a falta de equipe técnica e de 
recursos financeiros são fatores que levam ao insucesso de uma política. Pelo 
lado do Estado, apesar de o Sistema Ambiental Paulista contar com equipe 
técnica qualificada e ampla, aqueles que estão envolvidos no cotidiano 
do Programa oscilam ao longo do percurso do Programa. Os técnicos de 
áreas especializadas que apoiam a definição das ações têm, em geral, pouco 
contato com as diferentes realidades municipais que o Estado contempla. 
Isso implica uma capacidade de coordenação e acompanhamento discutível. 
Assim, a ampliação dessa equipe e maior conexão com as realidades 
municipais seria desejável. Da parte dos municípios, como já foi enfatizado, 
esse aspecto é decisivo, pois, em geral, eles contam com equipes exíguas 
na área de meio ambiente e com baixa capacidade de envolvimento com 
as equipes das demais secretarias, geralmente mais bem equipadas. Apoiar 
os municípios no processo de contratação de pessoal ou assessoria mais 
próxima seria uma forma de aprimorar o Programa.  

A identificação de Fundos de Financiamento para apoiar o 
desenvolvimento das ações previstas nas Diretivas poderia ser uma 
alavanca para o Programa. A falta de dotação orçamentária específica 
para as ações do Programa nos municípios é patente. A SMA, que tem 
um dos menores orçamentos do governo, não suportaria o financiamento 
integral do Programa. Sem recursos financeiros para a implementação do 
Programa, sua efetividade fica comprometida. As ações ficariam paralisadas 
na etapa de formulação legal e não trariam efetividade para o objetivo do 
Programa. Assim, uma pesquisa profunda sobre fontes de financiamento 
seria estratégica para a continuidade do Programa. 

Um quarto aspecto a ser considerado é a possibilidade de os ciclos 
do Programa serem mais prolongados: em vez de anual, o lançamento das 
plataformas poderia ser bienal, pois os municípios ganhariam tempo para 
absorver, planejar e atender às propostas. 
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Em quinto lugar, há que se apontar a necessidade da definição de uma 
estratégia de monitoramento das ações executadas pelos municípios, seja 
de forma presencial, por meio de comprovação confiável, ou por referências 
cruzadas. Deve-se se garantir que o Índice de Avaliação Ambiental espelhe 
a situação do município e as ações que de fato foram desenvolvidas. Esse 
aprimoramento garante confiabilidade ao Programa no âmbito estadual e a 
valorização da ação executada pelo município.

Da fase de concepção desta pesquisa, passando pelo aprofundamento 
da literatura ao momento pós-realização do trabalho de campo, muitos 
fatores foram alterados, e a própria hipótese original, de que o PMVA teria 
caráter de estimular a formação de políticas ambientais, foi questionada, na 
medida em que se constatou que, no Litoral Norte, cujas políticas ambientais 
antecediam o Programa, a influência do PMVA sobre os municípios foi 
relativa, tendo o papel de diversificar o repertório de que os municípios 
costumavam tratar.

Pode-se afirmar que o PMVA inaugurou uma nova forma de relação 
entre Estado e Municípios. Os ganhos perceptíveis são a disseminação do 
tema ambiental na Agenda do Estado de São Paulo e a inserção da temática 
ambiental de forma transversal às demais políticas municipais. Isso tem 
estimulado uma maior integração nas administrações e estabelecido uma 
nova estratégia de aproximação entre estado e município, intermediada 
por uma plataforma, que poderá ser utilizada para outros Programas que 
exijam horizontalização.

6. Conclusões

O instrumental da análise de política pública por meio do modelo 
bottom-up desenvolvido permitiu construir um roteiro de avaliação 
que dá voz aos atores e define as condições técnicas e políticas para a 
implementação do Programa. 

Por meio dessa análise, chegamos aos limites e alcance da estratégia de 
uma política pública para difundir premissas da sustentabilidade ambiental 
de forma horizontal. Se a implementação é colocar em prática uma proposta 
política, pareceu-nos muito adequado que a fundamentação dos estudos 
estivesse baseada nesta subdisciplina. 

O Programa Município VerdeAzul é proposto pela instituição que 
tem por função desenvolver a Política Ambiental para o Estado, a SMA, 
mas cercada por entidades com forte tradição de atuação no que se chama 
de “comando e controle”, caracterizada pelo seu caráter pontual e menos 
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democrático. A iniciativa é inédita, pois a preocupação de envolvimento 
dos municípios numa agenda comum não havia sido colocada em prática 
por nenhum dos estados brasileiros.  

O PMVA pode ser classificado como uma política constitutiva ou 
estruturadora, na medida em que buscou integrar várias frentes e temas de 
trabalho numa plataforma que desafia os municípios, que é a construção de 
políticas municipais de meio ambiente. Essa política vem sendo colocada 
em prática por oito anos, e pode-se dizer que ela tem produzido diferenças. 
O instrumento Plataforma Ambiental pode ser considerado mais uma 
ferramenta para o estabelecimento e fortalecimento da relação vertical 
entre estado e município, mas que não está prevista na Lei Complementar 
140. 

Não se pode avaliar a perenidade que as ações provocadas pelo PMVA 
terão nas realidades municipais, caso haja interrupção de seus ciclos, e 
também não pode ser avaliada a profundidade do enraizamento dessas 
mudanças na lógica das administrações municipais – tópicos que podem 
ser analisados no futuro. Mas pode-se dizer que as rotinas da maioria das 
Prefeituras Municipais do Estado de São Paulo foram influenciadas pela 
adesão ao Programa e que o tema meio ambiente faz parte da realidade 
administrativa local. 

Ao aproximarmos as lentes da realidade municipal, como foi realizado 
com o Litoral Norte, algumas questões ganham destaque. Fica patente que o 
apoio maior ou menor ao Programa depende da orientação do governante, 
que pode estimular ou não o processo de busca da certificação, incluindo 
aí apoio político, financeiro e de pessoal. Outra conclusão a que se chega 
é que há um excesso de diretivas/temas e muitas delas fogem do foco de 
ação de parte dos municípios, o que faz com que eles sintam que estão 
despendendo energia em ações que não constam de seu rol de prioridades. 
Mesmo quando os problemas são prioritários, seu enfrentamento muitas 
vezes extrapola a decisão ou a implementação por parte do município, 
pois podem estar fora da sua governabilidade, como é o caso da política 
de expansão rodoviária ou da política de retração dos investimentos em 
saneamento. 
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A promoção de Habitação Social por 
meio da reabilitação de edifícios vazios 

e subutilizados no Centro de São 
Paulo: uma abordagem socioambiental

Bruno Avellar Alves de Lima
Silvia Helena Zanirato

RESUMO: O presente estudo teve por objetivo analisar em que medida 
a promoção de habitação social por meio da reabilitação de edifícios vazios 
e subutilizados no Centro de São Paulo contribui para práticas distintas 
de produção do espaço, até então promotoras de problemas ambientais 
associados à lógica periférica de urbanização. A hipótese da pesquisa é a 
de que a referida medida, apesar de suas limitações, é relevante do ponto 
de vista ambiental, corroborando para mudanças na lógica de produção 
do espaço urbano. Foram avaliadas as políticas habitacionais voltadas 
à reabilitação de edifícios vazios no período de 2001 a 2016. Para tal, 
foram utilizados os procedimentos da revisão documental, entrevistas 
semiestruturadas, bem como visitas a campo. No texto, buscamos discutir 
as potencialidades e os conflitos que envolvem as políticas adotadas como 
objeto de investigação nos termos de suas contribuições para a redução 
do quadro de insustentabilidade associada ao espraiamento da cidade. 
Conclui-se que prevalecem interesses privados, bem como uma miríade de 
conflitos que acabam por reafirmar a lógica de exclusão social e degradação 
ambiental urbana, com restritas possibilidades de mudança, mas que 
guardam o potencial de questionamento e de práticas distintas de produção 
do espaço.

ABSTRACT: The present study aimed to analyze the extent to which 
the promotion of social housing through the rehabilitation of empty and 
underutilized buildings in downtown of São Paulo contributes to different 
practices of space production, until then promoting environmental problems 
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associated with the peripheral logic of urbanization. The hypothesis of the 
research is that this measure, despite its limitations, is relevant from the 
environmental point of view, corroborating to changes in the logic of the 
production urban space. We evaluated the housing policies aimed at the 
rehabilitation of empty buildings from 2001 to 2016. For this purpose, 
we used the procedures of document review, semi-structured interviews, 
as well as field visits. In the text, we seek to discuss the potentialities and 
conflicts that involve the policies adopted as research object in terms of their 
contributions to reduce the framework of “unsustainability” associated to 
the city’s spreading. It is concluded that private interests prevail, as well as a 
myriad of conflicts that end up reaffirming the logic of social exclusion and 
urban environmental degradation, with limited possibilities for change, but 
which retain the potential for questioning and different practices of space 
production.

1. Introdução

O texto ora apresentado oferece a síntese da dissertação de mestrado 
intitulada “A promoção de habitação social por meio da reabilitação de 
edifícios vazios e subutilizados no Centro de São Paulo: uma abordagem 
socioambiental”, defendida em Setembro de 2016, no Programa de Pós-
Graduação em Ciência Ambiental (PROCAM-USP). O estudo teve por 
objetivo analisar em que medida a promoção de habitação social por 
meio da reabilitação de edifícios vazios e subutilizados no Centro de São 
Paulo contribui para práticas distintas de produção do espaço, até então 
promotoras de problemas ambientais associados à lógica periférica de 
urbanização. A hipótese da pesquisa é a de que a referida medida, apesar de 
suas limitações, é relevante do ponto de vista ambiental, corroborando para 
mudanças na lógica de produção do espaço urbano. 

O crescimento metropolitano em São Paulo consolidou-se histori-
camente sob um modelo fundamentalmente difuso e ilimitado de expansão 
urbana, pautado no espraiamento das periferias da cidade. A expansão da 
cidade se deu sob forte participação das políticas de habitação, as quais 
relegaram aos trabalhadores de baixa renda os conjuntos habitacionais na 
periferia distante. Os extratos não contemplados pela política do Estado 
produziram suas próprias habitações, também na periferia, sobretudo em 
loteamentos informais. A partir da década de 1970, passou também a fazer 
parte de tal processo a formação de inúmeras favelas nos mais impróprios 
terrenos do ponto de vista ambiental.
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Contraditoriamente, esse movimento relegou o centro antigo da 
cidade ao abandono, pela produção contínua de “novas centralidades” no 
eixo sudoeste da cidade. A partir de então, o local passou a ser alvo de 
disputas que envolvem a ânsia do mercado pela valorização imobiliária e 
atração de faixas superiores de renda, e políticas de habitação social para 
populações de baixa renda, que foram concebidas sob forte pressão dos 
movimentos sociais de moradia que passaram a ocupar prédios vazios no 
centro como forma de protesto.

Se a morfologia difusa da cidade, fomentada por políticas 
habitacionais que se consolidaram sob a perspectiva da expansão periférica 
pode ser compreendida como plenamente “insustentável” do ponto de vista 
ambiental, a utilização dos edifícios vazios do centro para fins de habitação 
social pode ser compreendida como uma política ambiental para a cidade. 
Isso implica em contribuições, ainda que limitadas, para seu adensamento 
frente à continuidade do espraiamento das áreas edificadas.

É diante desse quadro complexo e contraditório que se encontram 
as reflexões promovidas nesse texto. Ademais das sessões de introdução 
e considerações finais, estruturamos o escrito em três partes. Na primeira, 
buscamos compreender, a partir da teoria de produção do espaço urbano, 
a lógica das políticas habitacionais que corroboraram para estruturar a 
metrópole e fomentaram sua expansão difusa, bem como os implícitos 
problemas ambientais a ela associados. Na segunda parte, pautados na 
revisão da literatura, destacamos as vantagens ambientais das morfologias 
urbanas compactas frente ao modelo difuso, bem como da reabilitação do 
parque edificado frente à produção de unidades novas. Por fim, analisamos 
os conflitos e possibilidades que envolvem a promoção de habitação social 
por meio da reabilitação de edifícios vazios no centro da cidade, fornecendo 
uma análise crítica das experiências acumuladas em 15 anos de políticas 
públicas voltadas a esse objetivo. 

A metodologia utilizada para a pesquisa empírica envolveu revisão 
e análise documental, a realização de entrevistas semiestruturadas com 
técnicos da Secretaria Municipal de Habitação de São Paulo (SEHAB) e da 
Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB-SP), bem 
como em pesquisa de campo. 

Os procedimentos da revisão documental foram orientados pela 
análise de conteúdo, procedimento que tem por base a interpretação dos 
conteúdos de toda classe de documentos e textos e é realizada por meio 
de descrição sistemática e categorização dos dados (BAUER e GASKELL, 
2007). As entrevistas semiestruturadas, por sua vez, foram baseadas nos 
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procedimentos de Valdete Boni e Silvia Quaresma (2005), que defendem 
que este método requer a combinação de perguntas abertas e fechadas, 
compondo-se como um roteiro que permite maior liberdade tanto ao 
entrevistador como ao entrevistado na condução dos questionamentos 
acerca da temática estudada. Por fim, a pesquisa de campo foi orientada por 
Edna Silva e Estera Menezes (2005), que definem que este procedimento 
tem por objetivo o reconhecimento e observação dos fenômenos em sua 
manifestação material específica.

2. A lógica de produção periférica da habitação social e os 
múltiplos problemas ambientais

O espaço, no âmbito das ciências sociais, pode ser compreendido 
como condição, meio e produto de reprodução da sociedade e, tendo valor 
de troca na sociedade capitalista, mediado pelas leis de mercado, assume-se 
como condição, meio e produto de reprodução do capital (CARLOS, 2007). 
Henri Lefebvre (1991) destaca o papel central do Estado na produção 
capitalista do espaço. O Estado tem o poder de intervir sobre o espaço 
por meio de legislações, códigos de obras, zoneamentos e investimentos 
desiguais no espaço, assumindo, no capitalismo, uma posição de mediação 
entre os distintos interesses de classe, colocando-se, portanto, como 
instrumento para a reprodução do capital.

O Estado brasileiro historicamente agiu de forma contraditória com 
relação à problemática da habitação para a crescente massa de trabalhadores 
que rumaram para as cidades, tendendo majoritariamente pela segregação 
dos pobres nas periferias.

Até a década de 1930, nos primórdios da industrialização do 
país, as necessidades habitacionais dos trabalhadores eram atendidas 
principalmente de forma privada. O período foi marcado pela produção 
chamada “rentista”, majoritariamente representada pelas vilas operárias, que 
tinham como forma de acesso o aluguel. Nabil Bonduki (2011) destaca que 
dadas as crescentes taxas de urbanização, provocadas pelo desenvolvimento 
da indústria, durante o primeiro governo de Getúlio Vargas (1930-1945), 
emergem os Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAPs). Os IAPs, como 
destacam Renato Cymbalista e Thomas Moreira (2006), não chegaram a 
conformar um órgão centralizado para a produção habitacional, sendo 
seus beneficiários vinculados às diversas categorias profissionais.

Justamente pela lógica descrita, os trabalhadores de baixa renda 
(sobremodo aqueles com rendimentos inferiores a três salários mínimos), 
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não conformavam as condições de serem atendidos pelos IAPs, já que não 
faziam parte das distintas categorias trabalhistas formalizadas (industriais, 
bancários, comerciantes, etc.). A esses trabalhadores, excluídos da política 
de acesso à moradia restavam essencialmente duas opções: a autoconstrução 
de sua moradia nos mais distantes loteamentos periféricos (onde o baixo 
preço da terra, pela falta de infraestrutura, possibilitava seu acesso), ou a 
submissão ao mercado privado de aluguéis.

Uma política estatal de habitação social, centralizada e com recursos 
próprios, seria erigida apenas no período do regime militar (1964-1985), 
com a criação do Banco Nacional de Habitação (BNH), tendo como 
agência local de produção habitacional a Companhia Metropolitana de 
Habitação (COHAB-SP). Além das bases populistas que fundamentavam 
a necessidade de massiva produção habitacional, o regime militar, movido 
pelo ideário desenvolvimentista de consolidação do capital industrial 
brasileiro, enxergava na produção do ambiente construído a oportunidade 
de alcançar objetivos estratégicos, dados pela criação de linhas 
permanentes de financiamento para estruturar em moldes capitalistas o 
setor da construção civil, dinamizando a economia e gerando empregos 
(BONDUKI; LEITE, 2008).

A lógica então consolidada foi a de produção massiva de extensos 
conjuntos habitacionais na periferia, onde a terra era barata e a disponi-
bilidade de grandes glebas era expressiva. A produção de tais conjuntos 
tinha ainda a função de valorizar os terrenos localizados ao longo dos 
eixos de expansão da cidade. Os grandes vazios deixados entre o centro 
e a periferia receberiam infraestrutura (redes de água, energia e esgoto, 
transportes), o que traria a valorização desejada a um conjunto sem fim de 
terrenos especulativos.

Por estruturar-se com base em uma lógica de retorno e equilíbrio 
financeiro, sendo escassos os subsídios a fundo perdido, as unidades 
produzidas pelo BNH acabaram por atender majoritariamente a classe 
média. Cymbalista e Moreira (2006) enfatizam que, considerando todo o 
período de atuação do BNH, apenas 33,6% das habitações foram destinadas 
aos setores populares, sendo menos de 6% designadas à população com 
renda inferior a três salários mínimos. Esses fatos corroboraram para a 
restrição do acesso às moradias construídas pela COHAB-SP, fomentando 
não apenas a expansão dos loteamentos clandestinos, mas também soluções 
como a favela. 

Se na década de 1960 observamos o estabelecimento de legislações 
ambientais que buscavam restringir a expansão ilimitada do espaço 
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edificado da cidade, resguardando áreas impróprias para a ocupação 
ou com objetivos de conservação associados à proteção da natureza 
ou o abastecimento hídrico da metrópole, são justamente essas áreas 
que absorverão o maior contingente de trabalhadores de baixa renda. 
Impossibilitados economicamente ao acesso à autoconstrução na periferia 
ou às unidades produzidas pelo Estado, é nas margens de córregos, 
encostas, topos de morros, ou em áreas de conservação da mata atlântica 
ou de proteção aos mananciais que essa população promoverá sua moradia.

Com a extinção do BNH, em 1987, destaca Bonduki (2014), iniciou-
se um longo período de mais de quinze anos de indefinição quanto a uma 
política habitacional em nível federal. É apenas no início da década de 2000, 
com a eleição do ex-presidente Lula, que emergem avanços na política 
urbana e habitacional em âmbito federal, com a aprovação do Estatuto da 
Cidade (Lei 10.257/01) e a criação do Ministério das Cidades, que passa a 
comportar uma Secretaria específica para cuidar da habitação. Destaca-se 
ainda a aprovação da Política Nacional de Habitação, a qual criava o Fundo 
Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) e o Sistema Nacional de 
Habitação de Interesse Social (SNHIS) (CARDOSO; ARAGÃO, 2013). Toda 
essa significativa estrutura institucional e normativa não se desdobrou, em 
contrapartida, na produção efetiva de novas unidades habitacionais, dadas 
as restrições orçamentárias e as lógicas então consolidadas de financiamento, 
além da necessidade de regulamentações e normativas em nível local.

Diante da crise da bolha imobiliária em 2009, atropelando a construção 
da complexa estrutura institucional, financeira e jurídica para a política de 
habitação social, um novo programa habitacional é anunciado pelo governo 
federal, o “Minha Casa, Minha Vida” (PMCMV) (BONDUKI, 2009).

Como destacam Pedro Arantes e Mariana Fix (2009), o programa 
representou uma medida “anti-cíclica”, em termos de economia keynesiana, 
o que significa que, para diminuir os efeitos da crise econômica internacional 
sobre a produção imobiliária interna, passou-se a aportar quantidade 
significativa de recursos públicos para a produção e consumo de moradias. 
O programa visa tanto conceder crédito às construtoras, essencial para 
garantir a compra dos terrenos, a produção e compra de materiais, a 
contratação da mão-de-obra e comercialização das unidades, quanto aos 
consumidores, via financiamento habitacional ou pleno subsídio para a 
obtenção de uma unidade.

O programa foi estruturado, em termos gerais, em três faixas de 
renda, para as quais se apresentam diferentes estratégias de produção 
e comercialização. Para a faixa 1, que contempla populações com renda 
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máxima próxima aos três salários mínimos foi concedido o subsídio de 
quase 100% (os beneficiários devem pagar por um período de dez anos 
uma mensalidade fixa que gira hoje em torno dos R$80,00). Para essa faixa 
de renda, a construtora define o terreno (ou o mesmo pode ser doado pelas 
prefeituras), constrói as unidades e às vende integralmente por um valor 
pré-fixado à Caixa Econômica Federal (CEF), responsável por distribuir as 
unidades aos beneficiários cadastrados nas listas de demanda do Ministério 
das Cidades. Os recursos são provenientes do Fundo de Arrendamento 
Residencial (FAR).

Para as faixas 2 (de 3 a 6 salários mínimos) e 3 (de 6 a 10 salários 
mínimos) são estabelecidos valores teto de comercialização, sendo que, 
para a faixa 2 há uma pequena taxa de subsídio, o que não se coloca para 
a faixa 3. A estrutura básica é a de concessão de crédito diretamente ao 
beneficiário final, tendo, portanto a construtora a função de produzir e 
comercializar as unidades diretamente aos seus compradores. Os recursos 
são do FGTS.

O que ocorre, em acordo com a literatura revisada, é a tendência 
de continuidade na produção periférica para todas faixas de renda, seja 
adensando as periferias já consolidadas ou estimulando novas frentes de 
expansão urbana. Tendo o setor privado a hegemonia na definição dos 
terrenos a serem incorporados, ele buscará sempre baratear ao máximo a 
produção das unidades. Considerando que o valor do terreno representa 
a maior parcela dos gastos para a incorporação, a tendência é de que o 
mercado permaneça buscando os terrenos mais baratos para obter o maior 
retorno possível dentro das regras do programa, os quais são encontrados 
essencialmente onde há menor infraestrutura, ou seja, nas periferias.

Considerando que as faixas 2 e 3 do programa possuem maiores 
valores-teto de financiamento, a produção para essas faixas de renda é 
mais expressiva, contrariando os objetivos sociais de solvência do déficit 
acumulado. Essas tendências apontadas pela literatura têm sido observadas 
em diversas metrópoles do país, colocando-se como realidade em São Paulo. 
De acordo com o estudo de Eduardo Marques e Leandro Rodrigues (2015), 
o déficit de moradias na RMSP se concentra 75,5% na faixa 1 do PMCMV. 
No entanto, das unidades contratadas até junho de 2013, apenas 34,1% 
atenderam essa faixa, o que contempla apenas 7% do déficit acumulado 
nesse extrato. Em contrapartida, a faixa 3, que representa apenas 2,2% 
do déficit, recebeu 27,3% das unidades produzidas, o que significa uma 
produção de quase o dobro do déficit (192,7%), estimulando a produção 
especulativa.
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Para todas as faixas de renda, foram encontradas distâncias médias de 
20km a 30km dos principais centros metropolitanos e 10km das centralidades 
secundárias da metrópole (MARQUES; RODRIGUES, 2015), o que se 
traduz na permanência de longas distâncias a serem percorridas nos trajetos 
cotidianos, os quais tendem a estimular o uso de automóveis motorizados e 
dispêndio de longas horas dedicadas ao deslocamento centro-periferia.

O não atendimento prioritário à faixa 1 tem se traduzido ainda, em 
termos gerais, na continuidade do processo de expansão e adensamento 
das favelas, a maior parte em áreas de interesse ambiental. A análise de 
dados da plataforma Infocidade da Prefeitura Municipal de São Paulo, 
no período 2008 a 2014, fornece evidências de tal processo. Percebemos 
inicialmente que o número de domicílios em favelas cresceu sensivelmente 
em todo o município nesse período, apresentando um acréscimo total de 
15.904 domicílios em favelas (de 382.296 para 398.200), o que representa 
em termos relativos um montante de 4,16%. 

Tratando especialmente das áreas de interesse ambiental, nos detivemos 
mais especificamente a analisar os dados relativos aos distritos que fazem 
fronteira com o Parque Estadual da Cantareira (PEC, no extremo Norte) e 
aqueles inseridos nas Áreas de Proteção aos Mananciais (APM, no extremo 
Sul). No caso dos distritos que fazem fronteira com o PEC, observamos 
um acréscimo total de 8.622 domicílios em suas favelas, representando em 
termos relativos um aumento da ordem de 20,68%. No caso dos distritos total 
ou parcialmente inseridos nas APM, por sua vez, observamos acréscimo 
de 9.895 domicílios em suas favelas, representando, também em termos 
relativos, um aumento da ordem de 11,89%. Percebemos de imediato que o 
crescimento relativo nos distritos selecionados foi maior do que o calculado 
para o município em sua totalidade, sendo da ordem de cinco vezes maior 
para os distritos ao norte e de três vezes maior para os distritos ao sul. 

3. A reabilitação do parque edificado para a promoção de 
habitação social: adensamento urbano e ganhos ambientais

Além da evidente dimensão de desigualdade social fomentada pelos 
processos estudados na primeira sessão do texto, múltiplos problemas 
ambientais emergem dessa lógica. Tem sido reiterado pela literatura que 
morfologias urbanas mais compactas, entendidas como aquelas de alta densidade 
demográfica (que, contrariando o senso comum, não necessariamente estão 
relacionadas a edifícios altos) e usos mistos do solo urbano (não segregando 
moradia, comércio e serviços), apresentam ganhos ambientais significativos.
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As principais vantagens de cidades mais compactas frente a outras 
morfologias urbanas, de acordo com autores como Richard Rogers (2001) e 
Mike Jenks et al. (2010), seriam: a redução nos deslocamentos motorizados 
proveniente de usos mistos do solo urbano e das menores distâncias a serem 
percorridas diariamente. Isto reduz as emissões de poluentes e gases de efeito 
estufa (GEEs); possibilita maior acesso ao transporte público, otimizando 
seu uso em detrimento do automóvel individual; manutenção de áreas 
preservadas e voltadas a atividades agrícolas nos arredores das cidades; 
melhor aproveitamento da infraestrutura consolidada e dos equipamentos 
urbanos instalados; economia de solo urbano; maior sociabilidade devido 
a maior interação social, entre outras.

A difusão de políticas voltadas a estimular o adensamento das cidades 
tem origem no início dos anos 1990, com a promulgação pela Comissão das 
Comunidades Europeias (CCE) do “Livro Verde sobre o Ambiente Urbano”, 
que teve por objetivo traçar diretrizes gerais para as cidades europeias na 
resolução de seus problemas sociais, políticos, econômicos e ecológicos 
(COSTA, 1999). O crescimento difuso das cidades é criticado pelo 
documento e considerado desagregador das comunidades urbanas e gerador 
de graves pressões aos ambientes naturais. A partir daí, múltiplas políticas 
foram formuladas no âmbito internacional pautadas no conceito de cidade 
compacta. No contexto europeu, se destaca a campanha “Cidades Européias 
Sustentáveis”, promovida pelo Grupo de Peritos sobre o Ambiente Urbano 
e o Diretório Geral de Meio Ambiente (Environment Directorate-General 
– DG XI) da CCE, que conferiu grande ênfase à necessidade de políticas 
de reabilitação de antigas zonas industriais e de centros antigos. Nos EUA, 
encontramos o Smart Growth, promovido desde 1996 pela Environmental 
Protection Agency, a agência de proteção ambiental estadunidense, que busca 
por meio de intervenções nas áreas consolidadas, desestimular o crescimento 
dos subúrbios que se generalizou a partir dos anos 1960 (LITMAN, 2015).

Antes de aprofundarmos a discussão sobre as vantagens ambientais da 
urbanização “compacta”, se faz necessário, em acordo com o pensamento 
crítico que aqui buscamos fomentar, reconhecer que boa parte dessa 
discussão é de cunho retórico e ideológico para promover intervenções 
de requalificação urbana1, inteiramente voltadas à retomada da dinâmica 
imobiliária em áreas “abandonadas” pelas dinâmicas do capital.

1. Aqui, utilizamos o termo “requalificação” no sentido que o confere o geógrafo Saint-
Clair Trindade Jr. (2010, p.194), “(...) como uma forma de renovação urbana, que, por 
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Os anos 1990 marcam, em termos de políticas urbanas, o ganho em 
importância da requalificação de centros antigos que, no movimento de 
expansão das cidades, perderam sua importância econômica e boa parte 
de sua população residente. Essas dinâmicas ocasionaram o aumento dos 
setores populares nessas localidades, dado que a desvalorização fundiária 
permitia o acesso a moradias de camadas de menor renda. O que se passou 
a observar então foi que, a partir de determinado grau de desvalorização, 
passava a ser rentável ao capital a retomada das dinâmicas imobiliárias 
nesses pontos “estratégicos” da cidade, não apenas por sua localização 
privilegiada em termos de infraestrutura, mas também pelas qualidades 
estéticas desses lugares, que, em geral, ainda possuíam edificações antigas, 
muitas patrimonializadas e de diferentes estilos arquitetônicos e períodos 
históricos (SMITH, 2006).

A literatura passa a apontar então o que se convencionou chamar 
de processos de gentrificação2 em determinados espaços da cidade. 
A gentrificação inicialmente era compreendida como um processo 
proveniente da própria dinâmica do mercado. Melhorias em determinados 
espaços passavam a valorizá-los, o que atraia populações de maior poder 
aquisitivo. No entanto, como aponta Neil Smith (2006), a gentrificação, 
para além de uma “anomalia local”, proveniente da dinâmica do mercado 

sua vez, busca dar uma nova qualidade ao espaço (funções, usos, apropriações etc.) e que 
se mostra em estreita sintonia com estratégias de desenvolvimento e com determinados 
interesses de agentes que definem formas específicas de controle de frações do espaço das 
áreas centrais”. O utilizamos distintamente ao conceito de “reabilitação”, que de acordo 
com a urbanista Rose Compans (2004), emerge de experiências que se contrapunham à 
tendência de renovação urbana praticada pelo urbanismo modernista, sendo seus primeiros 
desdobramentos práticos ocorridos no contexto da política urbana europeia, no governo 
municipal de Bolonha, na década de 1970, quando então o poder municipal encontrava-
se nas mãos do Partido Comunista Italiano (PCI). Tais princípios materializaram-se em 
um plano de intervenção no centro histórico da cidade pautado na “reconquista social 
da cidade”, baseando-se na conservação do patrimônio e na manutenção da população 
residente. A reabilitação busca, no mais possível, garantir a manutenção do tecido urbano 
em suas dimensões físicas e sociais. É evidente que os princípios originais da reabilitação 
também foram inseridos nas retóricas de requalificação urbana, mas aqui o utilizamos como 
medida que busca seu oposto.
2. Gentrificação (gentrification), segundo Sergi Rigol (2012), é um conceito que tem sua 
origem cunhada pela socióloga Ruth Glass em 1964 que apontava, por meio de evidências 
empíricas, que naquele período alguns bairros de Londres passavam por uma mudança social 
representada pela “invasão” de classes de maior renda (gentry) em bairros operários (GLASS 
apud RIGOL, 2012). Processos de gentrificação passariam então a ser observados em várias 
cidades europeias e norte americanas, tomando maior força a partir da década de 1990.
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imobiliário, passaria, a partir dos anos 1990, a conformar-se como uma 
“estratégia global” caracterizada por parcerias público-privadas na 
promoção da valorização mercadológica do patrimônio cultural edificado, 
no estímulo a novas dinâmicas imobiliárias em áreas desvalorizadas e na 
consequente expulsão das populações de baixa renda localizadas nesses 
locais. As camadas pobres, por um lado, são incapazes de arcar com os 
custos da valorização imposta a partir das intervenções de melhoria que 
assumem esses locais e, por outro, são associadas à própria dinâmica de 
“desvalorização”, pela necessidade das elites de conformarem espaços 
socialmente segregados.

Assim, a ênfase dada às intervenções de requalificação urbana como 
estratégia para se alcançar cidades mais compactas apontam para o uso 
desse conceito para fins de estímulo a dinâmicas socialmente excludentes e 
que apenas favorecem interesses privados. 

Como critica Lefebvre (2008), não podemos ser alvo do que chama 
de “ilusão urbanística”, ou seja, a ideia de que a mera crítica à morfologia 
urbana e às políticas que buscam o controle da forma urbana sejam capazes 
de mudar de rumos a sociedade. O que se coloca é que, em um nível 
mais profundo de análise, o que deve prevalecer é a crítica ao processo 
de produção do espaço, que em última análise determina a morfologia 
e organização das atividades no espaço. Fundamentadas tais críticas, 
podemos compreender como a lógica contrária ao que tem se colocado 
para São Paulo com relação à habitação social (ou seja, a produção massiva 
de conjuntos habitacionais novos na periferia urbana) tem contribuições 
do ponto de vista ambiental.

Em primeiro lugar, cabe destacar os riscos que se colocam na hipótese 
de continuidade do processo de expansão periférica metropolitana. Em 
2011, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), divulgou o 
estudo denominado “Vulnerabilidade das megacidades brasileiras às 
mudanças climáticas: Região Metropolitana de São Paulo” (INPE, 2011). 
O documento afirma que, mantido o padrão histórico de expansão urbana 
na RMSP, projeções indicam que, em 2030, a mancha urbana pode ser 
aproximadamente 38% maior do que a atual, aumentando os riscos 
de desastres naturais como enchentes e escorregamentos de encostas, 
atingindo cada vez mais a população como um todo e, sobretudo, os mais 
vulneráveis (INPE, 2011, p.12). Estima-se, nesses termos, um aumento 
de 46,07% na área sujeita a inundações e de preocupantes 229,47% com 
relação à áreas sujeitas a deslizamentos em 2030, ambos tendo 2008 como 
ano de referência.
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A continuidade da expansão periférica significa ainda o risco de 
maiores perdas em áreas vegetadas concentradas na periferia. A tese de 
doutorado em Ciência Ambiental de Lúcia Souza e Silva (2013) avaliou as 
perdas de vegetação por dinâmicas de expansão urbana na metrópole nas 
últimas duas décadas. De acordo com a autora, entre 1989 e 2010, a Região 
Metropolitana de São Paulo (RMSP) observou uma perda bruta de -41.594 
ha em sua cobertura vegetal arbórea, arbustiva e rasteira, que representa, em 
termos líquidos, -5,23% do total de seu território. Silva (2013) destaca que 
a expansão de áreas ocupadas, consolidadas ou esparsas, responderam por 
80,25% da perda de florestas e de áreas agrícolas ocorridas entre 1989 e 2010, 
sendo que destes, em termos absolutos, o município que mais contribuiu 
para a perda de áreas vegetadas no período foi São Paulo (-7.926 ha).

As áreas vegetadas ainda concentradas na periferia da metrópole 
prestam importantes serviços ecossistêmicos3 essenciais para a continuidade 
da vida urbana na metrópole, tais como a manutenção da qualidade das 
represas de abastecimento (já bastante deterioradas), a preservação de 
solos suscetíveis à erosão e a regulação climática.

Nesse sentido é que a promoção de habitação social nas áreas 
centrais e consolidadas de São Paulo, tendo como uma de suas alternativas 
a reabilitação do parque edificado que se encontra vazio, ganha uma 
importante dimensão para mudanças na lógica de produção do espaço na 
metrópole, reduzindo esse complexo e insustentável quadro. 

Outras duas questões podem ser apresentadas como importantes 
ganhos ambientais da promoção de habitação social por meio da 
reabilitação de edifícios vazios no Centro: o estímulo ao transporte coletivo 
e ao transporte não motorizado e a redução dos impactos ambientais 
provenientes do ramo da construção civil.

Com relação à mobilidade, estudos recentes têm reforçado os 
argumentos de que cidades mais densas apresentam menores emissões 
de poluentes provindos dos sistemas de transporte. Todd Littman (2015) 

3. Os serviços ambientais ou ecossistêmicos podem ser compreendidos como o conjunto 
de condições e processos por meio dos quais os ecossistemas naturais contribuem para a 
sobrevivência e o bem estar das sociedades humanas. Eles podem ser compreendidos como 
externalidades positivas promovidas pelo incremento de riquezas naturais. Costumam ser 
divididos em quatro tipos: produção (por exemplo de água e alimentos); regulação ( por 
exemplo climática, de enchentes, escorregamentos); suporte (formação de solos, manutenção 
dos ciclos biogeoquímicos, etc); culturais (associados a estética, a manifestações culturais 
como festas e rituais, e a valores não materiais) (SEPE; GOMES, 2008; SILVA, 2013).
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comparou as emissões de CO2 equivalente dos sistemas de transporte 
de duas metrópoles com populações médias de 5 milhões de habitantes, 
Atlanta, nos Estados Unidos, marcada pelo modelo difuso de urbanização, 
e Barcelona, na Espanha, que apesar de apresentar certo grau de dispersão 
urbana, ainda carrega fortes características de cidade compacta. Ao passo 
em que a densidade média de Atlanta é próxima dos 10 hab/ha, Barcelona 
possui densidades próximas aos 200 hab/ha. As áreas ocupadas pelas 
manchas urbanas das referidas cidades são respectivamente de 7.692 km² 
e 648 km², ou seja, com uma densidade da ordem de 20 vezes a de Atlanta, 
Barcelona ocupa uma área da ordem de 11 vezes menor que a primeira. 
As emissões de CO2 equivalente per capta proveniente do sistema de 
transportes parecem ter correlação significativa com respeito à forma 
urbana, sendo que a forma compacta apresentada por Barcelona representa 
emissões da ordem de 6 vezes inferiores a de Atlanta, sendo a primeira 
de 1,16 toneladas de CO2 equivalente e a segunda de 6,90 toneladas de 
CO2 equivalente, o que parece apontar de fato para a menor incidência 
de deslocamentos motorizados. Sobre esse ponto, é importante destacar 
que o investimento e a disponibilidade de transportes coletivos e não 
motorizados também tem forte influência, e não apenas as distâncias a 
serem percorridas.

Por fim, destacamos um estudo realizado pela Fundación General 
Universidad Complutense de Madrid, em 2010, que enfatiza a importância 
da reabilitação do parque edificado e da prática do retrofit4 com relação 
aos grandes impactos ambientais do setor da construção civil. Os dados 
encontram-se extensivamente trabalhados na dissertação de mestrado 
que inspira o presente texto (LIMA, 2016), no entanto, por fins de síntese, 
aqui trataremos especificamente da questão dos Resíduos de Construção e 
Demolição (RCDs) comparativamente entre a construção de novo parque 
edificado, a demolição de um conjunto construído ou sua reabilitação.

A tabela 1 abaixo compara os dados referentes à produção média de 
RCDs nas atividades de edificação espanholas.

4. Para Alejandra Devecchi (2010), os termos “reabilitação” e “reciclagem” de 
edifícios designam um conjunto de práticas que visa adequar as edificações às necessidades 
atuais, podendo ser compreendidos como termos que designam práticas que podem mesclar 
o restauro, a reforma e o retrofit (reforma que envolve mudança de uso).  
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Tabela 1: Estimativa de RCDs gerados segundo tipo de obra por área 
construída

Tipo de construção RCD produzido por m² de 
edificação

Obra de edifício novo 120,0 kg/m² construído
Obra de reabilitação 338,7 kg/m² reabilitado

Obra de demolição total 1.129,0 kg/m² demolido
Obra de demolição parcial 902,2 kg/m² demolido

Fonte: CCEIM/CBCE/ASA, 2010 – tradução livre do autor.

Alguns dados importantes podem ser obtidos por meio da análise da 
tabela anterior. À primeira vista, se considerarmos de modo literal os dados 
apresentados, notamos que a reabilitação é uma atividade mais intensivamente 
geradora de RCDs em relação às construções novas, o que induz, em um 
primeiro momento, a considerar a atividade da construção nova como 
“menos impactante” em termos de resíduos. No entanto, múltiplos fatores 
encontram-se em jogo. Em primeiro lugar, devemos considerar que os RCDs 
analisados consideram apenas a edificação em si. Contudo, se considerarmos 
novas edificações construídas em terrenos periféricos, há que se ter em conta 
o importante requerimento de materiais e geração de resíduos associados à 
extensão da infraestrutura urbana, da qual podemos considerar as vias de 
acesso, o sistema hidráulico e de coleta de esgoto, e mesmo os equipamentos 
sociais urbanos, como novas escolas, hospitais, etc. 

Em segundo lugar, julgamos importante considerar a hipótese 
de substituição de um edifício antigo por um novo, com a mesma área 
média construída, por meio da demolição do primeiro. Nesse caso, para 
considerarmos os RCDs, havemos de somar aqueles gerados pela demolição 
com aqueles gerados pela edificação nova, o que faz com que cada m² 
substituído seja responsável pela geração de 1249 kg/m², em detrimento de 
338,7 kg/m² reabilitado. Esse cálculo pode parecer trivial ou mesmo irreal, 
dado que, em geral, a demolição de um conjunto edificado acontece para 
a construção de edifícios com área construída significativamente maior. 
Contudo, esses cálculos mostram-se importantes do ponto de vista de nosso 
objeto de estudo, dado que, um dos argumentos comumente relacionados 
às dificuldades para a reabilitação de edifícios em São Paulo se refere à 
ideia de que, do ponto de vista econômico, pautado meramente em valores 
monetários, seria preferível a substituição do edifício em detrimento de sua 
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reabilitação. No entanto, se considerarmos a importância no estabelecimento 
de uma economia pautada em critérios ecológicos, a reabilitação torna-se 
muito mais racional quando levamos em consideração os resíduos gerados 
pelo processo de demolição e substituição da edificação. 

4. A reabilitação de edifícios para habitação social em São Paulo: 
os potenciais e os limites das políticas públicas

No movimento de consolidação das centralidades terciárias em São Paulo, 
inicialmente com a Avenida Paulista a partir da década de 1970 e da região da 
Avenida Faria Lima a partir da década de 1990, uma quantidade expressiva de 
grandes edifícios verticais passou a perder sua demanda, sobretudo edifícios 
de escritórios. As novas exigências do setor terciário mundializado, tais 
como estacionamentos, plantas livres, ar condicionado central, etc., não eram 
contempladas pelos prédios do Centro Velho, ao mesmo tempo em que a moradia 
das elites acompanhou o movimento de segregação no eixo sudoeste da cidade.

Considerando o quadro contraditório representado pela existência de centenas 
de edifícios vazios (ou com apenas o térreo ocupado por comércio) e o crescente 
déficit habitacional da metrópole, os movimentos sociais de moradia formados 
nos anos 1980, e que lutavam inicialmente por melhorias na periferia, passaram, 
em fins da década de 1990, a ocupar os edifícios vazios do Centro. Inicialmente, 
a intenção era de morar nos prédios sem a necessidade de pagar aluguéis, o que 
posteriormente transformou-se tanto em estratégia para dar visibilidade à causa 
quanto forma de pressionar o poder público pela desapropriação e reforma dos 
edifícios, transformando-os em habitação social (BLOCH, 2007).

Em princípios dos anos 2000, alguns fatores abriram espaço para o atendimento 
dessas demandas. O primeiro deles é a aprovação do Estatuto da Cidade, em 2001, 
e seus princípios de cumprimento da Função Social da Propriedade (FSP), os 
quais foram estabelecidos em nível municipal pelo Plano Diretor (Lei Municipal 
13.430 de 13 de Setembro de 2002). A FSP é um instrumento constitucional que 
visa estimular a não retenção especulativa de imóveis urbanos. Sua implantação 
normativa prevê situações como o aumento do IPTU no caso de o imóvel ser 
mantido vazio por anos consecutivos e, em casos especiais, a desapropriação dos 
mesmos mediante o pagamento em títulos da dívida pública5. 

5. Para uma análise profunda do princípio da Função Social da Propriedade, ver o capítulo 
3 do trabalho de Taís Tsukumo (2007). Em Lima (2016), explicamos mais detalhadamente 
como os instrumentos encontram-se contemplados pelo atual Plano Diretor em vigor 
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O segundo fator foi a concepção, por parte do governo federal, 
do Programa de Arrendamento Residencial (PAR), gerido pela Caixa 
Econômica Federal, que após discussões e pressões dos movimentos de 
moradia, aderiu a reforma de prédios vazios como opção específica (PAR-
Reforma). Outros programas, como veremos, também colocaram-se como 
alternativa para reaproveitar edifícios vazios para a promoção de habitação 
social.

Almejamos fornecer uma síntese da análise que fizemos sobre cada 
um dos programas em Lima (2016), sem pretender, evidentemente, ser 
exaustivos quanto ao tema.

Como dito, o primeiro programa foi o PAR-Reforma, da CEF. 
Ele foi criado em 1999 e regulamentado em 2001, quando instituído o 
FAR, sua base financeira. O funcionamento do programa baseava-se no 
arrendamento de unidades habitacionais para famílias com renda mensal 
de três a seis salários mínimos. O valor das parcelas mensais a serem pagas 
pelo arrendatário seria de 0,7% do valor da unidade habitacional pronta. 
O período de arrendamento seria de 180 meses (15 anos) com opção de 
compra ao final desse período, descontando-se o montante já pago pelo 
arrendatário. O prazo máximo permitido para o atraso nas parcelas seria de 
60 dias, tendo como sansão ao descumprimento a retomada do imóvel sem 
direito à devolução do montante pago (MALERONKA, 2005).

Como discute Alejandra Devecchi (2010), em nível municipal (por 
meio da SEHAB), foi criado um Grupo Técnico de Avaliação de Imóveis 
(GTAI), formado essencialmente por arquitetos e engenheiros e que 
tinha por função levantar edifícios vazios, analisar suas possibilidades de 
reabilitação tanto técnica quanto financeiramente, criando inventários 
a partir de tais critérios a serem entregues a CEF. O grupo, partindo de 
uma lista de imóveis elaborada pelos movimentos de moradia e de estudos 
da COHAB-SP, levantou mais de 300 edifícios que passaram a ser alvo de 
estudos e projetos de viabilidade (DEVECCHI, 2010). Entretanto, dado 
que os valores da maioria dos projetos encontravam-se demasiadamente 
acima dos custos de viabilidade, a lista de edifícios inicialmente levantados 
foi sendo paulatinamente reduzida, sendo que, de acordo com os autores 

(Lei Municipal 16.050 de 31 de Julho de 2014), bem como as normativas específicas que 
regulamentam sua aplicação.
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revisados, chegaram a ser analisados 54 empreendimentos, mas apenas 15 
foram viabilizados6.

Dos 15 edifícios viabilizados, apenas sete, ou seja, a metade foi 
efetivamente convertida em Habitação Social, produzindo 709 unidades 
entre 2001 e 2007. Resumimos aqui as principais críticas ao programa. 
O PAR-Reforma não chegou a atender a principal faixa de renda que 
concentra o déficit habitacional e que compõe majoritariamente os 
movimentos sociais, composta pelos trabalhadores com renda máxima de 
três salários mínimos. Os empreendimentos foram baseados no interesse 
de empresas privadas para sua conversão em HIS, não considerando 
uma opção importante dos movimentos sociais que é a autogestão, na 
qual os movimentos definem uma acessaria técnica de arquitetos, escolhe 
uma empresa de menor custo para as obras ou mesmo realiza as mesmas 
por meio de mutirão. Além desses fatores, as regras do programa foram 
posteriormente flexibilizados, permitindo a venda das unidades antes do 
prazo de 15 anos, o que, conforme pudemos constatar em campo, levou a 
uma diversidade de unidades que hoje se encontram à venda. 

Na gestão de Marta Suplicy (PT-2001-2004), outras opções foram 
levantadas para a promoção de HIS via reabilitação de edifícios vazios, 
incluindo a locação social, opção que garante a propriedade pública dos 
imóveis. A garantia da não restrição à propriedade privada das unidades 
previne o caráter especulativo que pode decorrer da produção de unidades 
em um espaço valorizado da cidade, fazendo com que muitos beneficiários, 
decorrido certo tempo, vendam sua habitação no mercado.

Até 2009, apenas dois edifícios haviam sido reabilitados pelo 
programa de locação social, que contava com recursos do Programa 
Especial de Habitação Popular (PEHP) do governo federal, gerando apenas 
85 unidades. O que ocorre é que esse programa representa altos custos, 
não apenas para desapropriar os imóveis e reformá-los, mas também pela 
necessidade de manutenção dos mesmos (já que os aluguéis são cobrados 
baseados em valores simbólicos, que não dão conta totalmente do custo 
de manutenção predial). No entanto, nesse primeiro momento, a locação 
social foi a única opção que garantiu o atendimento de populações com 
renda máxima de três salários mínimos, representando um avanço.

6. O termo viabilizado indica aqueles edifícios que foram considerados técnica e 
financeiramente aptos para sua desapropriação, reabilitação e conversão em Habitação de 
Interesse Social (HIS).
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Outros dois programas, neste período, possibilitaram a reabilitação 
de dois edifícios específicos. O primeiro deles foi o Programa de Atuação 
em Cortiços (PAC) do governo estadual, que contava com recursos do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). De acordo com Silva 
e Sigolo (2007), foi reabilitado um edifício residencial de alta renda, que 
contava originalmente com 36 unidades, e que passou a contar com 70 
unidades menores. O foco do programa era a intervenção sobre edifícios 
encortiçados, com produção de unidades novas para diminuir a alta 
densidade de ocupação dos cortiços, o que explica em parte seu pouco 
interesse em investir na reabilitação de imóveis vazios. O principal entrave 
do programa foi pautar-se também apenas para a faixa de renda de 4 a 6 
salários mínimos. Para Tsukumo (2007), havia no programa uma intenção 
velada de gentrificação para classes médias de renda, já que, na prática, 
apenas populações com 6 salários mínimos eram atendidas. A mesma 
crítica foi feita ao PAR-Reforma.

O outro programa responsável pela reabilitação de apenas um prédio 
foi o de provisão habitacional, com recursos do Fundo Municipal de 
Habitação (FMH), gerando um empreendimento de 120 unidades que 
poderiam ser financiadas em acordo com regras definidas pela COHAB-SP.

Entre 2001 e 2009, foram reabilitados no total 11 edifícios, responsáveis 
pela produção de 985 unidades. Apesar da aparente limitação, estimamos 
que estas experiências representaram 25% de todas as unidades de HIS 
produzida no centro no citado período.

Em 2009, iniciou-se a desmontagem do PAR-Reforma e a orientação 
dos recursos do FAR para o PMCMV. A SEHAB e a COHAB-SP passaram 
a estudar as possibilidades da montagem de um programa específico para 
a reabilitação de edifícios e sua conversão em habitação popular. Esse fato 
constituiu avanços e limitações. Em termos de avanço, tratou-se da primeira 
vez na história que o governo municipal tentou estruturar um programa 
próprio, com regras específicas tais quais as próprias especificidades que 
envolvem a reabilitação de edifícios para HIS. No entanto, o programa então 
concebido, nomeado de “Renova Centro” continha, conforme analisamos 
em Lima (2016), um forte viés de gentrificação.

Em resumo, quatro fatos sugerem o caráter gentrificador do Renova 
Centro: (1) o programa foi pensado inicialmente para atender as faixas 
de 4 a 6 salários mínimos; (2) o programa permaneceu subsidiário do 
Projeto “Nova Luz” que pretendia conceder ao setor privado o direito 
de desapropriação de 40 quadras na região da Luz, onde deveriam ser 
promovidos empreendimentos voltados ao setor terciário, museus e outros 



405bruno avellar alves de lima | silvia helena zanirato

equipamentos artísticos, além de outras construções que deveriam “mudar 
o perfil” dos usuários e residentes do centro; (3) o programa não levou 
em consideração os requerimentos dos movimentos sociais, e não houve 
qualquer diálogo com os mesmos em sua concepção; (4) o programa 
não apenas não contemplava os estratos de renda máxima de 3 salários 
mínimos como previa a promoção de unidades habitacionais para moradia 
estudantil e para a comunidade artística, ainda que, essa sim, contemplasse 
um empreendimento de baixa renda.

O programa foi construído com base em um estudo realizado pela 
Fundação para a Pesquisa Ambiental (FUPAM – associada à Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da USP) e pela COHAB-SP. Cruzando diversos 
dados e por meio de levantamentos de campo, chegou-se ao número inicial 
de 90 prédios, de um universo total de 576, sendo que, destes, 66 foram 
considerados “mais aptos” para a promoção de habitação popular, que, 
seguindo estimativas médias, deveriam ser responsáveis pela produção de 
3080 unidades.

Ao longo de sua implementação, o programa foi sofrendo diversas 
reorientações, sobremodo na gestão de Fernando Haddad (2013-2016), 
que passou a contemplar no programa opções para viabilizar unidades 
para as faixas com renda inferior a três salários mínimos. Dentre tais 
opções, alguns edifícios inicialmente previstos pelo Renova Centro foram 
viabilizados pelo Programa Minha Casa, Minha Vida – Entidades, que 
convém explicar a seguir.

Consideramos que a inclusão do PMCPV-Entidades no rol de 
alternativas para a promoção de HIS via reabilitação de edifícios vazios 
representa um avanço em termos das políticas federais. Se no PAR-Reforma 
apenas famílias com renda entre 3 e 6 salários mínimos eram atendidas, 
no Entidades, são as famílias com renda inferior a 3 salários mínimos 
as contempladas. Além disso, se no PAR-Reforma não se considerava a 
autogestão, o modo de provisão do Entidades é justamente esse.

Como destaca Rolnik (2015), o Entidades representa menos de 2% 
de toda a verba do MCMV em sua versão que favorece as construtoras e o 
grande capital imobiliário, o que já aponta para uma limitação do programa. 
Além disso, o programa tem como lastro o Fundo de Desenvolvimento 
Social (FDS), criado em 2004 pelo governo Lula para subsidiar o então 
chamado Programa de Crédito Solidário. O que ocorre é que tal fundo tem 
recursos limitados se comparados ao FAR ou ao FGTS, como no caso do 
MCMV em sua versão original.
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Até o momento (início de 2017), apenas dois edifícios foram entregues 
pelo programa, gerando um total de 192 unidades, apesar de sete edifícios 
já terem sido viabilizados. Considerando tanto os edifícios viabilizados 
pelo Renova Centro quanto pelo Entidades, arrolamos que, até fevereiro de 
2016, 46 edifícios encontravam-se viabilizados, representando um total de 
2980 unidades. 

Apesar de, mais uma vez, esse valor parecer irrisório diante do déficit 
metropolitano, calculado por Marques e Rodrigues (2015) em cerca de 
700.000 unidades, apenas o distrito da República, que concentra 63% 
dos empreendimentos viabilizados e 74% das unidades, representa um 
montante superior ao total de unidades novas lançadas pelo mercado 
imobiliário no mesmo ao longo de toda a década de 2000 (2007 unidades), 
sendo idêntico o número de empreendimentos (29 empreendimentos)7, o 
que nos parece representativo.

O fato é que a maior parte desses edifícios ainda permanece em longos 
processos judiciais para sua desapropriação, alguns deles completando 
quase uma década. Apesar de as análises apontarem para contribuições 
mínimas em termos quantitativos, ressaltamos mais uma vez que se 
trata de mudar uma lógica de produção do espaço e não apenas de um 
simples cálculo numérico de “quantidade de população a ser alocada na 
cidade”, o que reduz a discussão e muitas vezes acaba por desqualificá-la. A 
desqualificação da questão serve bem aos interesses privados, por exemplo, 
no caso do Hotel Cambridge que, após ser desapropriado pela prefeitura 
com recursos públicos, deveria ser repassado à iniciativa privada, sob o 
argumento de que, com o retorno financeiro gerado pela operação “se 
poderia construir muito mais unidades na periferia”, opção que foi vetada 
pelo Conselho Municipal de Habitação (CMH). 

Em termos de adensamento, aliás, a reabilitação de edifícios pode 
gerar incrementos bastante significativos, como analisamos de forma 
aprofundada em Lima (2016). Em termos ambientais ressaltamos ainda 
que, baseado no estudo da recente experiência espanhola, estimamos 
que o uso dos edifícios atualmente viabilizados representa a prevenção 
na geração de cerca de 144 mil toneladas de RCDs no caso da opção 
pela demolição desse estoque, ou do requerimento de ao menos 360 mil 
toneladas de materiais para a construção do mesmo estoque construído, 

7. Baseando-se no levantamento realizado por Michelly Lima Reina (2013), em sua 
dissertação de mestrado em Planejamento e Gestão do Território na UFABC.
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além da economia de água e recursos energéticos. Em termos de uso de 
riquezas naturais e emissão de gases do efeito estufa (GEEs), a construção 
do mesmo estoque médio já edificado acarretaria em requerimentos da 
ordem de 370 mil a 555 mil toneladas de materiais extraídos da natureza e 
na emissão de 92.500 a 129.500 toneladas de CO2 equivalente. 

5. Considerações finais

Como buscamos discutir na primeira parte do texto, a lógica de 
promoção de habitação social no Brasil é insustentável na mais ampla 
das perspectivas socioambientais, sendo apenas viável do ponto de vista 
do capitalismo periférico, que encontra na máxima exploração dos 
trabalhadores pobres seu ponto máximo de lucratividade. Como vimos, tal 
lógica tem fomentando a reprodução do espaço periférico e a expansão 
difusa da cidade, gerando inúmeros problemas socioambientais.

Na segunda parte do texto buscamos nas experiências dos países 
centrais o que tem sido proposto para contrariar as lógicas difusas de 
expansão das cidades, bem como salientar os ganhos ambientais de 
morfologias urbanas compactas. Reiteramos que a mera discussão sobre 
forma urbana em termos ambientais acaba por obscurecer o processo de 
produção do espaço, essencial para compreendermos de forma aprofundada 
as origens e determinantes dos problemas associados às questões ambientais 
urbanas.

Na terceira sessão, por fim, oferecemos uma síntese analítica dos 
conflitos e potencialidades que envolvem a promoção de habitação social 
por meio da reabilitação de edifícios no Centro de São Paulo como 
prática de produção do espaço urbano que contraria lógicas consolidadas, 
plenamente predatórias ao meio ambiente.

Com o trabalho, esperamos ter contribuído para o aprofundamento, 
tanto teórico quanto empírico, relativo às discussões sobre a problemática 
ambiental urbana e suas profundas associações com a lógica de produção da 
cidade. Mais especificamente, trata-se de compreender as relações, no caso 
brasileiro, entre a questão da habitação e a questão ambiental, observando 
nas políticas públicas um meio de reduzir desigualdades, mas sem perder de 
vista que tais questões têm como locus o modo capitalista de produção e seu 
controle sobre a cidade, de modo que a plena resolução de tais problemas 
apenas adviria da superação do capitalismo enquanto sistema sociopolítico 
e econômico e da construção de uma sociedade efetivamente sustentável.
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