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Nas duas ultimas décadas a questäo ambiental ganhou uma
posiçäo proeminente na arena politica brasileira (Camargo; Capobianco; Oliveira, 2004; Ferreira, 2003; Little, 2003; Trigueiro, 2003). Muitos dos desafios ambientais enfrentados no pais
estäo diretamente relacionados com as questöes sociais, politicas e econömicas, que remetem ao dilema de como formular um
modelo de desenvolvimento sustentável que inclua os preceitos
de conservaçäo ambiental e cultural, justiça social e melhoria da
qualidade de vida em diferentes segmentos da sociedade.
Além das demandas nacionais, o pais enfrenta pressöes externas antagönicas, em que a conservaçäo de recursos naturais e
a expansäo da produçäo de commodities geram contradiçöes entre
as politicas econömicas e ambientais.
Por um lado, o pais abriga 65% da Amazonia, um bioma
de dimensäo continental que proporciona serviços ambientais de
importäncia global, cujas transformaçöes da paisagem implicam
em consequências negativas em escala mundial. Por outro lado, o
aumento do consumo mundial de produtos primários influencia
diretamente na comodificaçäo da economia nacional, com impacto direto no meio ambiente e nas populaçöes locais.
Enquanto o pais busca soluçöes para alterar sua posiçäo de
um dos maiores emissores mundiais de carbono, principalmente a partir do desmatamento (La Rovere et al., 2013), o atual
modelo de desenvolvimento econömico é promovido através da
expansäo do agronegócio e da extraçäo mineral.
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CAPiTULO 7
POLITICAS AMBIENTAIS PARA UNIDADES DE
CONSERVAÇÄO NO ESTADO DE SÄO PAULO
Ana Cláudia Rocha Braga
Celia Futemma
Fabio de Castro

RESUMO
0 histórico de criaçäo de gestäo de Unidades de Conserva-

çäo (UC) no Brasil acompanha modificaçöes nos processos politicos e econömicos do pais. No estado de Säo Paulo, estes processos parecem ter sido pioneiros, tanto pelo rápido crescimento
econömico do estado, que acarretou precocemente a degradaçäo
ambiental, como pela presença de uma sociedade civil capaz de
responder prontamente. 0 movimento ambientalista foi bastante
marcante em Säo Paulo, passando por transformaçöes ao longo
do tempo, näo raro, confl.ituosas. Duas posiçöes divergentes nortearam algumas destas transformaçöes, säo elas: a preservacionista, na qual se prega a proteçäo integral dos recursos naturais,
portanto, desvinculada dos usos humanos e dos sistemas de manejo; e a posiçäo conservacionista, com foco na conservaçäo e no
uso e manejo sustentável dos recursos naturais, ou seja, inicia-se
um processo parcial de inserçäo social. E ressaltamos uma terceira vertente do movimento ambientalista, que é a Justiça Ambiental. Esta surge nos anos de 1980, com a constataçäo de que
grupos sociais menos favorecidos eram os mais vulneráveis aos
problemas ambientais. É dentro deste contexto socioambiental
que este capitulo se propöe a analisar o processo de criaçäo e a
modificaçäo e gestäo de unidades de conservaçäo em Säo Paulo.
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1. INTRODUÇÄO
A história de criaçäo e alteraçäo de áreas de proteçäo (AP)1,
no Brasil, refl.ete as transformaçöes nos processos politicos, econömicos e de mobilizaçäo da sociedade civil, a partir de 1937,
quando se criou a primeira unidade de conservaçäo brasileira, o
Parque Nacional de Itatiaia.
Desde entäo, mais de 1.640 unidades de conservaçäo (UCs)
foram criadas por agências nacionais, estaduais e municipais
(CNUC/MMA)2. Em contraste com UCs nacionais e municipais, que representam os dois extremos entre governança centralizada e descentralizada, UCs estaduais se caracterizam por uma
posiçäo institucional intermediária, em que os processos locais e
nacionais têm grande infl.uência na sua criaçäo.
Entretanto, há casos de estados da federaçäo de alta releväncia
politica e econömica nacional nos quais as decisöes podem exercer
influência nos niveis mais amplos de governança ambiental.
0 estado de Säo Paulo (SP) é um exemplo, onde se observa
uma relaçäo entre o avanço econömico e a governança ambiental.
Primeiramente, as presenças da atividade agricola cafeeira e de
extraçäo madeireira, seguidas pelo desenvolvimento industrial e
urbano, definiram uma mudança drástica da paisagem natural
ao longo do século XX (Dean, 2004; Leite, 2007). 0 modelo
de criaçäo de UC exprime um paradoxo, ora estimulando esse
1. Consideramos "Área de Proteçäo" de forma ampla e generalizada, a qua!
engloba toda e qualquer área destinada à conservaçäo ou preservaçäo ambiental, no Brasil, incluindo-se as Unidades de Conservaçäo (UC), as Áreas de
Preservaçäo Permanente (APP) e os Mosaicos Ecolögicos. As "Unidades de
Conservaçäo" referem-se täo somente às áreas definidas pelo Sistema Nacional
de Unidades de Conservaçäo (SNUC), regulamentada em 2002, como unidades voltadas para a conservaçäo, que atualmente contam com sete categorias
(<http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/unidades-de-conservacao>).
2. Cadastro Nacional de Unidades de Conservaçäo (CNUC/MMA). Para
mais inforrnaçöes, acessar: <http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs>.
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modelo de desenvolvimento econömico (por ex., reservas para
extraçäo madeireira), que gerou consequências sociais e ambientais indesejáveis, e ora pro~rando detê-lo (por ex., incentivo à
conservaçäo fl.orestal).
A criaçäo e a modificaçäo das UCs no estado refl.etem, também, a resposta da sociedade nacional ao paradigma desenvolvimentista (Viola, 1987). A presença marcante de uma classe-rnédia urbana, uma categoria de individuos estratégicos em setores
politicos, acadêmicos e liberais, influenciou o pensamento socioambiental, tanto em termos de mobilizaçäo social como em termos de politicas publicas (Viola, 1987; Antuniassi, 1988; Alonso;
Costa, 2002; Jacobi, 2003).
Esse processo, porérn, foi caracterizado por posiçöes conflituosas da sociedade baseada em duas abordagens divergentes: a
posiçäo preservacionista, em que a conservaçäo de recursos naturais é desvinculada de usos humanos e dos sistemas de manejo,
e a posiçäo conservacionista, em que conservaçäo e uso sustentável säo faces de uma mesma moeda (Adams, 2000a; Diegues,
1996; Vianna, 1996; Alonso; Costa, 2002; Vallejo, 2002).
0 modelo de criaçäo de UCs, no Brasil, tem origem no movimento embasado em uma visäo preservacionista originado nos
Estados Unidos, (Diegues, 1996; Vallejo, 2002). Neste modelo, a
preocupaçäo com o meio ambiente se dá a partir do entendimento de que algumas áreas deveriam ser isoladas para a conservaçäo
ambiental, longe da açäo deletéria da sociedade. Entretanto, a
utilizaçäo desse modelo restritivo na criaçäo dessas unidades gerou muitos conflitos no pais devido à alta demanda socioambiental de compatibilizar conservaçäo com justiça social.
Nesse contexto, a perspectiva conservacionista surgiu näo só
no Brasil, mas no hemisfério sul, como um modelo que concilia
proteçäo dos recursos naturais com a presença das populaçöes
humanas tradicionais através do manejo sustentável dos recursos
(Adams, 1996; Diegues, 1996; Vianna, 1996; West et al., 2006).
Embora alguns autores näo aceitem essa distinçäo (veja Alonso
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et al., 2007), adotamos a divisäo entre as abordagens preservacionistas e conservacionistas, conforme proposto por Diegues
(1996), com o propósito analitico e diacrönico no entendimento
da mudança de perspectiva nas politicas ambientais do estado de
Sao Paulo.
Paralelamente, uma terceira vertente do movimento ambientalista, embasada no conceito de Justiça Ambiental, porém, com
foco mais social nas áreas urbanizadas, surge na década de 1980,
ganha força no inicio do novo milênio e se amplia para as áreas
rurais e costeiras, principalmente na América Latina (Herculano, 2002; Carruthers, 2008; Moura, 2010).
A constataçäo de que populaçöes mais pobres viviam em áreas mais vulneráveis aos problemas ambientais, tais como deslize
de terra, poluiçäo da água e do ar (Viola, 1987), levaram os analistas a chamar a atençäo da sociedade para as injustiças sociais
causadas pela degradaçäo e desastres ambientais.
Nas zonas costeiras, um caso emblemático e trágico no munidpio de Cubatäo (SP), refere-se ao nascimento de crianças anencéfalas (sem cérebro) devido à intoxicaçäo das rnäes por poluentes emitidos pelas refinarias de petróleo (Ferreira, 2006). Outro
exemplo ilustrativo säo os prejuizos ambientais e de saüde püblica (Lucon; Goldemberg, 2010), além de condiçöes de trabalho
inadequadas (Martinelle; Filoso, 2008), causados pela expansäo
da monocultura de cana-de-açucar e da queima da plantaçäo nas
zonas rurais dos munidpios do interior do estado. Tais casos de
injustiça ambiental repercutiram näo apenas nas politicas de controle da poluiçäo e retençäo da erosäo pelo governo de SP, mas
também afetaram as questöes de exclusäo social ao se criar UCs
de Proteçäo Integral ou para as populaçöes humanas consideradas näo tradicionais (ver discussäo mais adiante).
Desta forma, o Estado de SP apresenta-se como um estudo
especifico, pertinente e chave para se entender o desenvolvimento das politicas ambientais no pais. Temos como objetivo analisar
as modificaçöes ocorridas nos aparatos politico-institucionais do
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Estado relaciogadas às questöes ambientais, e mais especificamente, em relaçäo à criaçäo e gestao de Unidades de Conservaçäo nos ûltirnos anos, priorizando-se os 20 anos que separam
a Rio 92 da Rio+20, através das perspectivas preservacionistas,
conservacionistas e de justiça ambiental.

2. MUDANÇAS POLÎTICO-INSTITUCIONAIS NA
ÁREA AMBIENTAL NO ESTADO DE SÄO PAULO
0 processo pioneiro do aparelhamento do estado de Sao Paulo (SP) no tocante à criaçäo de reservas fl.orestais e APs está relacionado, inicialmente, à produçäo e, posteriormente, à conservaçäo, para amenizar os severos efeitos da degradaçao ambiental.
Em 1896, na busca pela modernizaçäo institucional, o governo inaugura o Horto Florestal Alberto Löefgren, nos arredores da cidade de SP. Em 1910, o Horto Botànico e Florestal de
Sao Paulo passam a ser chamados de Serviço Florestal (Tabela
4), sendo o ernbriäo do atual Instituto Florestal (SMA, 2012).
A criaçäo de diversos Hortos Florestais se deu sob a infl.uência das Companhias de Estradas de Ferro, cujo objetivo era o
provimento de lenha para suas locomotivas (Araujo, 2007), e foram consideradas as principais responsáveis pelo desmatamento
de áreas de fl.orestas nativas no estado (SMA, 2012).
Desta maneira, no inicio do século XX, a criaçäo dessas áreas tinha o intuito primordial de suprir a demanda por madeira, como fonte de energia, portanto, sem intençäo de proteçäo
ambiental. Apenas em 1941 foi criada a primeira área protegida
no estado, o Parque Estadual de Campos de J ordäo, seguido da
Floresta Estadual de Piraju, no anode 1945 (Xavier; Leite, 2008;
SMA, 2012). Ademais, com o objetivo de garantir a proteçäo
das áreas naturais, o governo estadual cria, em 1943, a Policia
Florestal (SMA, 2012).
Em relaçäo à área urbana, já na década de 60, os efeitos da
poluiçào atmosférica e hidrica eram fortemente sentidos nas ei-
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Tabela 4-Agências ambientais criadas nos ämbitos federal (fundo branco) e estadual (Estado de Sao Paulo)
(fundo cinza) e os respectivos periodos de execuçäo e atribuiçöes
Periodo

Ambitode
Governo

Agência

Atribuiçäo/Missäo

1910-1970

Estadual

Serviço Florestal de SP

Estudar as espécies florestais e restaurar as matas do estado. (site do IF:
http://www.iflorestal.sp.gov.br/institucional/historico.asp)

1921-1967

Federal

Serviço Florestal Brasileiro

1943-atual

Estadual

Policia Florestal

Garantir a proteçäo das áreas naturais (Säo Paulo/SMA 2011a)

1960-1968

Estadual

Comissäo Intermunicipal
de Controle da Poluiçäo das
Águas e do Ar - CICPAA

Monitoramento dos poluentes

Federal

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal -IBDF (substitui o Serviço Florestal Brasileiro)

Formular a politica florestal, coordenaçäo e orientaçäo da utilizaçäo
racional, da proteçäo e da conservaçäo dos recursos naturais e ao desenvolvimento florestal do Pais.
(Decreto-Lei n° 289, de 28 de fevereiro de 1967)

Estadual

Centro Tecnológico de Saneamento Básico - CETESB

Fiscalizador e licenciamento deatividades consideradas potencialmente
poluidoras no Estado de Säo Paulo.
(Informaçäo no site oficial: http://www.cetesb.sp.gov.br)

Estadual

Instituto Florestal (subsitutui o
Serviço Florestal Estadual) - IF

Pesquisa, conservaçäo e produçäo, subsidiando as politicas püblicas voltadas
ao desenvolvimento socioeconómico, promovendo açöes de proteçäo do parrimönio natural e cultural a ela associadas e ao desenvolvirnento sustentável.
(site oficial - http://www.iflorestal.sp.gov.br/institucional/index.asp)

1967-1989

1968-atual

~

CJ.)

-

Conciliar uso e conservaçäo das florestas, por meio da gestäo de fl;restas püblicas, da construçäo de conhecimento e da oferta de serviços
especializados. (site oficial do SFB - http://www.florestal.gov.br/)

1970-atual
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1973-atual

1981-atual

Federal

Federal

Secretaria Especial do Meio
Ambiente -SEMA

Tem suas açöes orientadas para a conservaçäo do meio ambiente, e o uso
racional dos recursos naturais. Sendo sua atribuiçäo monitorar as transformaçöes ambientais, assessorar entidades incumbidas da conservaçäo
do meio ambiente, elaborar normas para a preservaçäo ambiental e o
controle e fiscalizaçäo ambiental.
(Decreto no. 73.030, de 30 de outubro de 1973)

,,
}>,

Politica Nacional do Meio

CONAMA é o órgäo consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do

ë5

Ambiente e Conselho Nacional
do Meio Ambiente -PNMA e

Meio Ambiente-SISNAMA. Objetivo de assessorar, estudar e propor
diretrizes de politicas governamentais para o meio ambiente e deliberar

CONAMA

sobre padröes e normas ambientais (Araujo, 2007).
Órgäo consultivo, normativo e recursal, integrante do SEAQUA-Siste-

1983-atual

Estadual

Conselho Estadual do Meio
Ambiente (CONSEMA)

Fundaçäo para a Produçäo e a
1986-atual

Estadual

Conservaçäo Florestal do Estado de Sao Paulo ou Fundaçäo
Florestal (FF)

1986-atual

1989-atual

1992-atual

2007-atual

2009-atual

~

V,

Estadual

Federal

Federal

Federal

Estadual

Secretaria Estadual do Meio
Ambiente do Estado de Sao
Paulo - SMA

lnstituto Brasileiro do Meio
Ambiente (IBAMA)

Ministério do Meio Ambiente

-MMA

ma Estadual de Administraçäo da Qualidade Ambiental. 0 CONSEMA é um fórum democrático de discussäo dos problemas ambientais,
que faz a avaliaçäo e acompanhamento da politica ambiental estadual.
(site oficial - http://www .ambiente.sp.gov.br/consema/introducao)
Apóia, promove e executa açöes voltadas para a conservaçäo ambiental, a proteçäo da biodiversidade, o desenvolvimento sustentável, a
recuperaçäo de áreas degradadas e o refl.orestamento de locais ambien-
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talmente vulneráveis.
(site Oficial - http://www.ffiorestal.sp.gov.br/missao.php)
Promover a preservaçäo, melhoria e recuperaçäo da qualidade ambiental,
coordenando e integrando atividades ligadas à defesa do meio ambiente.
(site oficial - http://www.ambiente.sp.gov.br/a-secretaria/quem-somos)

Finalidade de formular, coordenar e executar a politica nacional do
meio ambiente bem como ser o responsável pela conservaçäo e uso
racional, fiscalizaçäo, controle e fomento dos recursos naturais (Araujo,
2007). Depois de 2007: 0 Ibama é o responsável pelo licenciamento
ambiental, controle da qualidade ambiental, autorizaçäo de uso dos
recursos naturais e fiscalizaçäo, monitoramento e controle ambiental.
(site Oficial: http://www .ibama.gov.br/)
Promover a adoçäo de principios e estratégias para o conhecimentf'
a proteçäo e a recuperaçäo do meio ambiente, o uso sustentável dos
recursos naturais, a valorizaçäo dos serviços ambientais e a inserçäo do
desenvolvimento sustentável na forrnulaçäo e na implernentaçào de politicas publicas, em todos os niveis e instäncias de governo e sociedade.
(site oficial: http://www.mma.gov.br)

-ICMBio

Executar as açöes do Sistema Nacional de Unidades de ConservaçäoSNUC, podendo propor, implantar, gerir, proteger, fiscalizar e monitorar as UCs instituidas pela Uniäo.
(site oficial: http://www .icmbio.gov.br)

Nova CETESB (incorporando
Departamento Estadual de Proteçäo dos Recursos Naturais - DEPRN, o Departamento de Uso do
Solo Metropolitano - DUSM, o
Departamento de Avaliaçäo de
Impacto Ambiental - DAIA)

Mantém a funçäo de órgäo fiscalizador e licenciador de atividades consideradas potencialmente poluidoras, a nova CETESB passa a licenciar
atividades que impliquem no corte de vegetaçäo e intervençöes em áreas
consideradas de preservaçäo permanente e ambientalmente protegida.
(site oficial: http://www .cetesb.sp.gov.br). 0 nome mudou de Centro
Tecnológico de Saneamento Básico para Companhia Ambiental do
Estado de Sao Paulo.

Instituto Chico Mendes de
Conservaçäo da Biodiversidade
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Em uma conjuntura de governo militar, o estado de SP experimenta um incremento em suas agências ambientais nesse periodo, e observa-se a criaçäo incipiente de espaços de participaçäo
social, mediante os primórdios de um processo de abertura politica no pais (Jacobi, 2002).
Em 1983, cria-se o Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema), que antecede a Secretaria Estadual do Meio
Ambiente do Estado de Säo Paulo (SMA), criada somente em
1986, quando o sistema Estadual de Meio Ambiente é instituido
(SMA, 2011a; SMA, 2012).
Em 1986, cria-se também a Fundaçäo Florestal (FF). No
mesmo ano, surge na cidade de SP uma organizaçäo näo governamental (ONG), a Fundaçäo SOS Mata Atlantica, com a missäo principal de proteger os ültimos remanescentes florestais de
Mata Atlantica no pais (www.sosma.org.br). A criaçäo da SOS
teve apoio de ambientalistas, cientistas e profissionais liberais e,
até os dias atuais, ela desempenha um papel frequente de liderança nas mobilizaçöes das politicas ambientais em SP e no paîs.
Atualmente, os órgäos responsáveis pelas UCs no estado säo
o Instituto Florestal (IF) ea Fundaçäo Florestal (FF). Em 2006,
foi criado o Sistema Estadual de Florestas (SIEFLOR), com o
intuito de discriminar as funçöes dos dois órgäos - IF e FF - e
facilitar a gestäo das áreas de proteçäo do estado (Xavier; Leite,
2008; SMA, 20116). Porém, essa divisäo de funçöes mantém-se confusa; na prática, há uma sobreposiçäo da atuaçäo das duas
organizaçöes estaduais. E para complicar ainda mais o processo,
o Sieflor sofreu outra modificaçäo em 2009, quando grande parte
das Estaçöes Experimentais (EExs)4, as quais haviam sido "transferidas" para a FF "voltaram" para o IF, entre outras modificaçöes.
Para promover a conservaçäo nos municîpios, o governo de
SP adotou alguns incentivos para valorizar as UCs no ämbito mu-

nicipal e proteger os ecossistemas naturais (SMA, 2012): (1) em
2000 lançou o ICM1s Ecológico, um imposto pago aos municipios que possuem UCs em seus territórios; e (2) em 2009, lançou
o Pagamento por Serviços Ambientais e o Projeto Mina D' água,
que tem como objetivos remunerar pequenos agricultores rurais
por preservarem nascentes e cursos d' água em suas propriedades.
Por firn, um pouco antes da Conferência Rio+20, o governo de
SP lançou, entre outras medidas, o Plano Estratégico para a Sustentabilidade (Decreto n° 58.107, de 05/06/12). Dentre as diversas
metas colocadas neste documento, estäo incluïdas aquelas voltadas
para o controle de residues sólidos e poluiçäo, incentivo para a utiIizaçäo de energia renovável, aumentar o fluxo de investimentos
para a Economia Verde, e por firn, as metas de aumento da cobertura vegetal para 20% em 2020 e a proteçäo da biodiversidade.
A seçäo seguinte ilustra o histórico de atuaçäo do Estado na
criaçäo de UCs, as consequências para as populaçöes locais e as
diferenças nas tomadas de decisäo entre os governantes.

4. Estaçöes Experimentais foram criadas com o objetivo de abastecer os estoques de produtos madeireiros no estado e, assim, diminuir a pressäo sobre
as áreas naturais.
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3. AS UNIDADES DE CONSERVAÇÄO DO
ESTADO DE SÄO PAULO
Atualmente, SP possui 115 Unidades de Conservaçäo estaduais, em 11 categorias previstas pelo SNUC, sendo 64 Unidades de Proteçäo Integral e 51 Unidades de Uso Sustentável
(CNUC/MMA).
Segundo o Decreto Estadual N° 54.079/2009, que altera do
Sieflor', 89 unidades estäo sob a responsabilidade da FF e 40 estäo sob a responsabilidade do IF, sem considerar outras áreas de
proteçäo näo previstas no SNUC e unidades de produçäo.
Historicamente, SP apresenta iniciativas precoces de criaçäo
de UCs estaduais, quando comparado aos demais estados da naçäo (Figura 2). A primeira UC estadual, no Brasil, foi criada em
5. A discrepäncia entre os dados se dá devido aos critérios utilizados pelo
CNUC para que os Estados cadastrem suas UCs.
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SP, em 1941, seguido por Minas Gerais, que criou um Parque
Estadual em 1944. No entanto, comparativamente com os demais estados, SP manteve, ao longo do tempo, a frequência de
criaçäo de UCs, havende um acréscimo significativo a partir dos
anos de 1980, tanto de Uso Sustentável (por ex., APAs) como de
Unidades de Proteçäo Integral (por ex., EE), principalmente durante o Governo de Franco Montoro no periode de 1983 a 1986.
Logo no inicio de seu governo, Montoro criou o Consema
(Conselho Estadual do Meio Ambiente), o que possibilitou a
execuçäo de açöes mais concretas para a conservaçäo (por ex.,
a criaçäo da Área de Proteçäo Ambiental da Serra do Mar, com
400.000 hectares). Durante sua gestäo, foram executados o tombamento da Serra do Mar, o controle da poluiçäo, especialmente
em Cubatäo, e a definiçäo de uma Politica Estadual do Meio
Ambiente (SMA, 2011a, 2012).

Certamente, o aparelhamento ambiental do Estado reflete
diretamente nas pol!ticas de conservaçäo, mais especificarnente
na criaçäo de UCs. A partir de entäo, a criaçäo dessas unidades
passa a ser uma constante durante as diferentes gestöes governamentais, salvo no governo de Mário Covas, entre 1999 e 2000,
no qual nenhuma UC foi criada.
Aparentemente, a Convençäo da Biodiversidade (1992) assinada durante a Rio 92, e a criaçäo do SNUC (2000), tiveram
pouco reflexo na politica de conservaçäo do estado de Säo Paulo.
Mais especificamente, näo houve aumento de UCs de Uso Sustentável, as quais possibilitariam o manejo dos recurses naturais
pelas populaçöes locais.
Parte da explicaçäo para näo ter havido a criaçäo de UCs
nesse periode pode se dar devido ao posicionamento administrative dessa gestäo. Segundo aponta o trabalho de Ferreira (2001)
desenvolvido no Vale do Ribeira, durante o governo de Mário
Covas houve uma intensa reformulaçäo administrativa dos órgäos responsáveis pela gestäo da regiäo, o que refletiu nas demais

Figura 2.
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regiöes do Estado.
De acordo com a autora, as mudanças envolveram modificaçöes de cargos, redefiniçäo de orçamento e atribuiçöes, de forma
a mudar a orientaçäo institucional, predominantemente desenvolvimentista. Desta forma, devido aos conflitos internos, näo
havia, naquele memento, um posicionamento claro da instituiçäo em relaçäo à politica de conservaçäo, deixando os gestores e
técnicos das UCs à mercê da instabilidade institucional do Estado (Adams, 2000a).
lnversamente, existe um pico de criaçäo de UCs de Uso Sustentável durante o governo de José Serra, altamente relacionado à
criaçäo de RPPNs, provavelmente devido à aprovaçäo da lei que
reconhece essa categoria de UC e ao lançamento do programa Estadual de Apoio às Reservas Particulares, em 2006 (SMA, 2012).
Como resultado, dentre as 25 UCs de Uso Sustentável criadas
em seu governo, sete säo RPPNS. Além disso, algumas UCs foram
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redesenhadas para se adequar melhor o modelo de gestäo e, em
alguns casos, houve modificaçäo de categoria de UC. Por exemplo,
algumas áreas de proteçäo integral foram desafetadas e transformadas em UCs de Uso Sustentável, para viabilizar a ocupaçäo humana, esta anterior à criaçäo das UCs, enquanto outras áreas foram
transformadas em UCs de Proteçäo Integral, para se assegurar a
sua preservaçäo, tais como a EE Juréia-Itatins (EEJI) e o Parque
Estadual Jacupiranga (REMA 2009). Vale mencionar que o alto
nivel de restriçäo das EE e PE tem-se caracterizado por constantes
e crescentes conflitos desde a década de 1980, entre as populaçöes
moradoras dentro e do entorno das UCs e o poder publico - o qual
envolve vários outros órgäos, como o Ministério Publico, a Defensoria do Estado, secretarias do Estado, FF e IF - além de inümeras
ONGs alocadas em SP (Sanches, 2004; Terra; Santos, 2011).
A EEJI é um exemplo representativo deste tipo de conflito. Segundo Terra e Santos (2011), em 2006, com a criaçäo do
Siefl.or e a pressäo da sociedade civil, que se via excluida de seus
direitos, há uma reestruturaçäo da unidade e da regiäo, de forma
a canter um mosaico6, composto por outras categorias de UCs e,
neste caso, incluiram-se UCs de Uso Sustentável.
Atualmente, o mosaico cornpöe-se de: EE Juréia-Itatins; Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS) da Barra do Una
e do Despraiado; Parques Estaduais (PE) do ltinguçu e do Prelado; e os Refügios Estaduais de Vida Silvestre (REVS), das Ilhas
do Abrigo e Guararitama. No caso do Parque Estadual de Jacupiranga, a Lein° 12.810, de 2008, alterou seus limites com o intuito de diminuir os conflitos causados pelas restriçöes das UCs,
pois contrariavam os interesses das comunidades locais, muitas
delas quilombolas, que fazem parte da categoria de populaçöes
tradicionais. E decretou-se o Mosaico do Jacupiranga, composto por: três Parques (PE Caverna do Diabo, PE Rio Turvo e
PE Lagamar de Cananeia); cinco Reservas de Desenvolvimento
Sustentável (RDS Barreiro/Anhemas, RDS Quilombos de Bar-

ra do Turvo, RDS Pinheirinhos, RDS Lavras e RDS ltapanhapima); duas Res~as Extrativistas (RESEX da Ilha do Tumba e
RESEX Taquari); e três Áreas de Proteçäo Ambiental (APA do
Planalto do Turvo e APA de Cajati).
Ainda durante o governo de José Serra, em 2010, foram criadas mais quatro UCs, ao norte da serra da Cantareira: PE de
ltaberaba e PE de ltapetinga; o Monumento Natural Estadual da
Pedra Grande e a Floresta Estadual de Guarulhos.
No governo atual, de Geraldo Alckmin, foram criadas, até o
momenta, duas RPPNs e um PE. A mais recente é o PE Nascentes do Paranapanema (PENAP), de 19/06/2012, durante a
Rio+20. Junta com a criaçäo do PENAP, ficou também instituido o Mosaico de Paranapiacaba. Ressalta-se que, além do trabalho adequado dos técnicos envolvidos, a criaçäo do PENAP, bem
como do Mosaico de Paranapiacaba, ocorreu devido à possibilidade politica aberta graças ao evento da Rio+20.

6. Mosaico Ecológico: Art. 46 (SNUC, Lei 9.985, 18/07/2000).
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4. TENSÖES E COALISÖES
A análise do histórico das polîticas ambientais do estado de
Sao Paulo, mais especificamente voltadas para as UCs, revela situaçöes de coalisöes e tensöes entre atores que representam interesses de diferentes setores da sociedade: politicos, ambientalistas
e movimentos sociais.
0 periodo entre a Rio 92 (anos de 1990) e Rio+20 (novo
milênio) é emblemático, pois as tensöes se acirraram com o aumento da preocupaçäo social. Desde o final do século XIX até os
anos 80, as áreas reservadas para proteçäo, no pais e no estado de
Sao Paulo, voltavam-se, täo somente, para a preservaçäo fl.orestal
ea produçäo madeireira. A partir da década de 1990, com a nova
Constituiçäo Brasileira, no ämbito nacional, e o lançamento do
conceito de desenvolvimento sustentável (Rio 92), no ämbito internacional, contemplam o modelo descentralizado, participativo
e de controle social, abalando, assim, os paradigmas polarizados
entre desenvolvimento e proteçäo ambiental.
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Já nos anos de 1980, em Sao Paulo, algumas politicas püblicas refl.etem uma mudança no aparato politico-institucional,
provavelmente, como resultado do processo de redernocratizaçäo
e da convocaçäo das Assembleias Constituintes (Alonso et al.,
2007). Por exemplo, a criaçäo do Consema - Conselho Estadual
de Meio Ambiente do Estado de Sao Paulo - um marco institucional importante para a participaçäo da sociedade civil nas
politicas ambientais - antecede a criaçäo da SMA.
Porém, nesta década, nota-se a presença de alguns individuos-chaves na arena ambiental, com um discurso fortemente embasado na preocupaçäo preservacionista. A visäo preservacionista
da proteçäo ambiental é embasada na percepçäo de que a intervençäo humana no meio ambiente é sempre deletéria (Alonso;
Costa, 2002). Neste sentido, as UCs, e mais especificamente os
parques, seriam a unica forma de se preservar "ilhas de natureza"
das consequências danosas do desenvolvimento urbano-industrial (Diegues, 1996; Vallejo, 2002).
Esse modelo norteou as primeiras iniciativas ambientalistas
no Brasil, por infl.uência de organizaçöes internacionais, já na
década de 1950, com o foco central de suas açöes na preservaçäo
da fauna e flora (Viola, 1987; Jacobi, 2003). A emergência de
ONGs internacionais ambientais, nas décadas de 1960 e 1970
(IUCN - Uniäo Internacional para a Conservaçäo da Natureza,
e WWF - Fundos para a Natureza) influenciaram as politicas
ambientais, principalmente de UCs, dos paises em desenvolvimento, e detentoras da maior biodiversidade global (Rylands;
Brandon, 2005; Naughton-Treves et al., 2005; Medeiros, 2006;
Schrei et al., 2006; West et al., 2006).
No meio politico paulista, o movimento preservacionista foi
representado pelo advogado Fábio Feldman, deputado federal por
Sao Paulo, que teve um papel fundamental na inserçäo das questöes
ambientais na agenda püblica do estado (Hochstetler; Keck, 2007),
e Mario Mantovani (SOS), na esfera civil, além de duas outras
ONGs formadas ambas por profissionais liberais: o Mape (Movi-

mento Arte e Pensamento Ecológico), ea APPN (Associaçäo Paulista de Proteçäo Natural) (Viola, 1987; Alonso et al., 2007).
Por firn, na década de 80 surge uma elite acadêmica das ciências naturais (biólogos, ecólogos, engenheiros fl.orestais e agronömicos), infl.uentes na forrnulaçäo das politicas publicas do estado
de SP. Esse conjunto de atores estratégicos em SP contribuiu para
os tipos de UCs criadas no estado até os anos de 1990, altamente
restritivas e desconsiderando totalmente a presença das populaçöes locais (Vianna, 1996; Adams, 2000a; Gerhardt, 2008).
Nos anos de 1990, a Constituiçäo Federal deu suporte à descentralizaçäo das politicas püblicas, o que gerou o aumento das
politicas publicas ambientais estaduais (Scardua; Bursztyn, 2003).
No mesmo periode, na Conferência das Naçöes Unidas sobre o
Meio Ambiente (Rio 92), a participaçäo da sociedade civil é marcante, e culmina na assinatura, entre outros documentos, da Convençäo da Diversidade Biologica (CDB), ratificada pelo Brasil. A
CDB reconhece a necessidade de discussöes para a elaboraçäo de
estratégias de implantaçäo de politicas nacionais ambientais, além
de reconhecer os direitos das populaçöes tradicionais e de seus saheres como práticas relevantes para a conservaçào da diversidade
biológica, hem como para a utilizaçäo dos recursos naturais de
forma sustentável (Moreira, 2003; Bensusan, 2006).
Como suporte das recornendaçöes da Rio 92, percebe-se uma
mudança na arena ambiental, na qual outros indivfduos-chaves
ganham voz e infl.uência, ou os mesmos atores, da década de 80,
repaginam os seus discursos, entäo puramente ambientalistas. A
redemocratizaçäo nacional combinada com a mobilizaçäo transnacional em torno de questöes climáticas globais abriu espaço
para a configuraçäo em um movimento multissetorial (Ferreira,
1996), no qual o discurso de desenvolvimento sustentado é o norteador de suas açöes (Jacobi, 2003). Em nosso entendimento, o
socioambientalismo, termo mais geral, permeia as preocupaçöes
tanto da visäo conservacionista quanto da de justiça ambiental
(Herculano, 2002; Carruthers, 2008; Moura, 2010).
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No estado de Säo Paulo, a agenda socioambiental é apoiada
por cientistas sociais que se destacam e ganham projeçáo nacional.
Entre eles, está Antonio C. Diegues, da USP, que defende a inserçäo social nas UCs, por direito Constitucional e, mais do que tudo,
pela relaçäo histórica dessas populaçöes locais com suas terras e
demais recursos naturais (Diegues, 1996; Barreto Filho, 2006);
Lucia C. Ferreira, da Unicamp, cujos trabalhos apontam para sérios conflitos envolvendo as populaçöes locais e o poder publico
também no processo de criaçäo das UCs; e Pedro Jacobi, da USP,
que contribuem para a análise dos movimentos ambientalistas.
Esta geraçáo é seguida por outra, de forrnaçäo mais interdisciplinar e, muitas vezes, com experiência nas instituiçöes ambientais
do estado de SP, e que também se debruçaram sobre a problemática dos conflitos socioambientais decorrentes da criaçäo e gestáo
de UCs no Brasil. Entre seus autores, podemos citar Lucila Vianna (1996, 2008), Cristina Adams (2000a), Rosely Sanches (2004)
e Carla Morsello (2001), da USP. Entre os ativistas, ONGs com
viés mais socioantropológico também surgem com força na década de 1990. Entre elas, o ISA - Instituto Socioambiental, sob
a liderança de Joáo Paulo Capobianco (2001), com sede em SP.
Essa conjunçäo de agentes e mudanças de paradigmas levam ao
reconhecimento de UCs mais inclusivas em termos sociais.
Aqui, destacamos uma diferença entre Säo Paulo e a regiáo
Arnazönica com relaçäo às populaçöes locais ou tradicionais.
Enquanto em SP o pioneirismo se deu em bases ambientais controle da poluiçäo, erosäo e promoçäo da biodiversidade - na
Amazonia, a questäo ambiental inicia-se com o discurso dos povos da floresta, com repercussäo internacional já na década de
1980 (Cunha; Almeida, 2000; Barreto Filho, 2006), e com o
modelo de Reserva Extrativista como categoria de UC.
Ou seja, o modelo de conservaçäo em SP seguiu um processo
de uma regiäo altamente urbanizada, onde o distanciamento entre territórios rurais e urbanos inviabilizam as demandas locais.
Em contraste, já nos finais dos anos de 1980 e inicio dos anos

de 1990, a regiáQ,,Amazonica revela-se vanguarda com relaçäo
ao modelo de conservaçäo em bases socioantropológicas, em que
diversos grupos tradicionais, modelos territoriais e formas alternativas de manejo local foram descritos (Posey; Balée, 1989; Anderson, 1990; Moran, 1990; McGrath et al., 1993).
Os anos 2000 representam transformaçöes significativas
na agenda ambiental no Brasil, em geral, e em SP, em particular. Um dos marcos institucionais importantes foi o Sistema
Nacional de Unidades de Conservaçäo (SNUC), que unificou
o arcabouço juridico em relaçäo à criaçäo e gestáo de UCs e
dividiu as categorias de manejo das UCs entre Proteçäo Integrale Uso Sustentável, abarcando, assim, um amplo espectro
de graus de manejos permitidos e com diferentes objetivos
(Barreto Filho, 2006; Vianna, 2008).
Embora a proposta do SNUC apresentasse um posicionamento preservacionista, um processo de mobilizaçäo de diversas
ONGs levou à aprovaçäo de um projeto mais conservacionista
(Ferreira et al., 2001), estabelecendo conselhos - deliberativos
ou consultivos - para gerenciar as UCs de forma participativa.
Säo Paulo ilustra a necessidade de mudanças nas categorias
de UCs criadas em bases preservacionistas nas décadas anteriores a 1990, para categorias mais inclusivas socialmente, nos anos
2000. Desta forma, o numero de UCs de Uso Sustentável cresceu
nos ültimos anos.7 Interessante notar que o Ministério Publico
de Säo Paulo parece seguir o modelo preservacionista, enquanto a Defensoria Publics adota uma perspectiva mais de justiça
ambiental. Pelo menos é o que observamos no caso do complexo
Jureia-Itatins (Silva, 2010; Terra; Santos, 2011)8•
Apesar de todos esses avanços, nos ultimos 20 anos, com relaçäo à estrutura institucional e ao modelo de gestáo das UCs,
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7. Terra e Santos (2011) argumentam que, em alguns casos, a modificaçäo
de categoria e de modelo de gestäo podem ter efeitos indesejados e que nem
sempre favorecem a conservaçäo,
8. Ver Defensoria Evita Rernoçöes das Familias da Juréia: <http://www.jureia.eom.br/mostramateria.asp?idmateria=311>.
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ainda persistem alguns empecilhos para lidar com a gestäo do
bem publico, seja de ordem da atuaçäo dos individuos ou burocrática, tanto no Brasil como no estado de Sao Paulo, em particular. Primeiramente, a gestäo das UCs, principalmente aquelas
compostas por um Conselho Consultivo, depende, em grande
parte, das decisöes do gestor da unidade. Portanto, o modelo
de gestäo varia conforme o perfil do gestor, que pode ser mais
preservacionista ou conservacionista, entre outras caracterîsticas
(Ferreira, 2004). Além disso, a troca constante de gestores, seja
por motivaçäo pessoal ou politica, pode gerar instabilidade na
administraçäo da UC, como aconteceu no PE lntervales, onde
houve quatro gestores diferentes nos ûltimos cinco anos.
Outro caso ilustrativo é a constante reformulaçäo e reestru-

Entre as inusaeras causas, destacamos três delas. Primeiro, o
processo de criaçäo de Ucs, em geral, desconsidera as demandas
locais, ou seja, cria-se, primeiramente, a unidade, para depois
decidir o que fazer com as populaçöes locais que ali residem. De
acordo com esta prática, tenta-se resolver parte dos confl.itos no
momento da elaboraçäo do Plano de Manejo, e näo no ato de
criaçäo da unidade, como é o caso das comunidades quilombolas
dentro do PE Turîstico Alto Ribeira (PETAR).
Uma segunda causa é a persistência de se criar unidades de
proteçäo integral, caso dos Parques, em áreas povoadas. 0 PENAP, por exemplo, ultimo parque decretado pelo governador
Geraldo Alckmin, criado no dia 19/06/2012, apesar da participaçäo da sociedade civil, persiste um imbróglio porque a categoria de Parque impede a presença de duas familias consideradas
tradicionais e que vivem no seu interior há décadas.
Após discussöes com órgäos do Estado e sociedade civil, o
Consema se comprometeu a apresentar uma Moçäo para que a
Fundaçäo Florestal atente para os direitos individuais intransponiveis destes poucos moradores do local.
Um terceiro fator, que leva a conflitos intermináveis, diz
respeito justamente ao conceito de populaçäo tradicional, que
retira os direitos aos territórios de grupos sociais considerados
näo-tradicionais, de áreas que foram transformadas em UCs
(Castro et al., 2006).
A utilizaçäo do conceito de "tradicionalidade" para justificar
a permanência de uma populaçäo dentro de uma área protegida
tem sua origem em um debate internacional, no qual os conservacionistas passaram a valorizar os modos de vida de populaçöes
locais (indigenous people), que teriam, historicamente, uma relaçäo "harmonica" com a natureza, sendo, assim, compativeis com
os objetivos de conservaçäo da biodiversidade (Adams, 2000a,
2000b; Ferreira et al., 2001; Vianna, 2008).
No Brasil, a utilizaçäo do termo "tradicional" é adotada por
infl.uência de organizaçöes internacionais (tais como UICN e
WWF) e por causa dos movimentos socioambientais que rei-

turaçäo interna dos órgäos da SMA, que além de tomar muito tempo de seus agentes, promovem frequentes mudanças de
funcionários. A reestruturaçäo do Siefl.or em 2006, por exemplo,
modificou a responsabilidade de gestäo de algumas UCs, entre
a FF e o IF. Um segundo exemplo foi a reestruturaçäo da FF,
através de um novo regimento interno (Portaria Normativa F.F.
no 0165/2012, de 28-8-2012), que regionalizou e fechou alguns
nûcleos e departamentos que cuidavam dos planos de manejo e
das UCs de Uso Sustentável.
E um terceiro exemplo foi a renovaçäo de pessoal no processo
de reestruturaçäo da SMA e Cetesb, quando funcionários mais
antigos e experientes foram substituîdos por uma equipe jovem e
inexperiente. E, por firn, a descontinuidade de algumas politicas
pûblicas com a mudança de governo é prática frequente näo apenas em Säo Paulo, mas em todo o Brasil e vários setores pûblicos,
incluindo o ambiental.
Esses empecilhos geram uma sensaçäo de insegurança, tanto
por parte dos próprios funcionários püblicos à frente dos órgäos
estaduais quanto por parte da sociedade. Em particular, a forma
de gestäo das UCs é diretamente afetada e, consequentemente,
afeta a forma de se lidar com os confl.itos (Ferreira, 2004).
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vindicavam a defesa do meio ambiente essencial à reproduçäo
sociocultural das populaçöes locais (Barreto Filho, 2006). Entretanto, o termo "tradicional" refere-se a apenas alguns grupos sociais especificos de todo o território brasileiro, os quais ganham
direitos de moradia e acesso aos recursos naturais, mas exclui
muitos outros grupos que näo se encaixam nessa tradicionalidade

o permite ser pr~camente autossuficiente em relaçäo à agenda
ambiental, tanto em relaçäo às UCs quanta às demais demandas,
de forma que o governo federal tem uma atuaçäo menor quando
comparado com outros estados da Federaçäo.
Apesar de todo esse avanço no aparato estadual, ainda hoje
observam-se várias tensöes entre diferentes agentes da sociedade,
dadas as diferenças de visöes e interesses expostas nos históricos
narrados anteriormente. Primeiramente, SP mostrou-se vanguarda em algumas politicas ambientais, porém de cunho preservacionista, o que gerou a exclusäo ou o desconhecimento sabre
aspectos sociais relacionados à problemática ambiental. E, em
um segundo momenta, a preocupaçäo social é trazida em duas
situaçöes diferentes: uma mais ligada ao agravamento dos desastres ambientais e consequências sociais negativas, numa ótica da
justiça ambiental; e a segunda remete-nos ao modelo de criaçäo
das áreas de proteçäo ambiental e os processos de exclusäo e conflito sociais, trazendo à tona a discussäo mais conservacionista.
Nos ultimas 20 anos, observou-se, concomitantemente, a
emergência de ONGs de cunho mais ecológico e outras de cunho
social, as quais convergiram para uma agenda mais interdisciplinar
socioambiental. Neste periode, também se destacam os papéis relevantes do Ministério Publico e da Defensoria Publica do Estado
nas arenas de negociaçäo de justiça social e proteçäo ambiental.
Apesar <lesses avanços, ainda se verificam muitas dificuldades, por parte do poder publico estadual, na busca da coalisäo de
interesses entre os diversos setores da sociedade, na estruturaçäo
adequada de seus órgäos ambientais, que possam dar condiçöes
adequadas de trabalho e atendam aos anseios das populaçöes locais, sejam elas tradicionais ou näo tradicionais aos olhos da lei,
em áreas de UCs, e da sociedade, em geral, de modo a atingir os
objetivos de uma justiça ambiental, independente dos relatórios
gerados na Rio+20.

(Barreto Filho, 2006).
Mesmo com essas restriçöes, o conceito "populaçäo tradicional" tem releväncia politica, pois é formalizado no SNUC, e é
utilizado por técnicos e gestores de agências governamentais e
ONGs para assegurar a permanência dessas populaçöes dentro
das UCs (Adams, 2000b; Ferreira et al., 2001; Vianna, 2008).
A problemática desse conceito, já discutida por vários autores
(Barreto Filho, 2006; Castro et al., 2006), trata diretamente das
questöes de justiça ambiental, no sentido de subtrair os direitos
à terra de alguns grupos sociais näo-tradicionais, tais como pequenos produtores rurais ou agricultores familiares, ou, ainda,
assentados e colonos. Segundo Ferreira et al. (2001), as UCs propostas no Brasil näo levaram em consideraçäo a questäo da legitimidade do padräo de conservaçäo adotado, tanto a nivel federal
como estadual, sendo fruto de um processo arbitrário de tomada
de decisöes, sem que os direitos das populaçöes que viviam naquelas regiöes fossem observados (Nogueira; Siqueira, 2004), e
desconsiderando que o direito de utilizaçäo de um território natural pudesse ser requerido pela coletividade destas populaçöes.

5. CONSIDERAÇÖES FINAIS
Desde a Rio 92 até a Rio+20, o estado de Säo Paulo passou por transformaçöes em sua agenda ambiental, dado os novas
contextos nacional e internacional e a pressäo da sociedade, para
uma face mais socioambiental.
Ademais, o Estado conseguiu montar um aparato politico-institucional para atuar nos ämbitos estadual e municipal que
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